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Notulen van de vergadering 
in de Trèveszaal op Woensdag 2 Januari 1952, 

gevangen des middags te 1.30 uur. 
aan-

anwezigs De Minister-President Drees en 
Albregts, Beel, Van den Brink, 

Rutten, Peters, Staf 
(Ministers Joekes is 

do Ministers 
Lieftinck, Mansholt, 

Mulderije, 
en Wemmers 
zig) 

Teulings, In 
wegens ziekte 

't Veld, 
afwe-

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom, 
GStzen en (bij punt 13) Muntendam, alsmede (bij 
punt 10) de Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname, 
Mr Dr R.H.Pos. 

Secretariss Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Wnd Secretaris. 

~^e ĴQJs"fe er-Pre si der/t 
tcüi kort woord, waarin hijfcTe 

veel voorspoed en geluk 

opent de 
leden per-

in het komen
vergadering met 
soonlijk met hun gezi:': 
de jaar "toewenst en de Ministers als zodanig toewenst, dat zij 
zeer in het bijzonder ten behoeve van het land vruchtbaar werk
zaam mogen wezen. 

De Raad besluit Minister Joekes en Drs Middelburg 
in antwoord op hun Nieuwjaarswensen de beste wensen voor een 
Bpoedig herstel te zenden. 

1. Notulen van de vergadering van 22 December 1951. 

a.•Redactiewijzigingen. 

Oj? t>Iz, 2, punt 2 b, moet het gedeelte "Naar aallei
ding..... t/m van de Staat" van de 2de alinea alsvolgt ge
lezen wordens "Naar aanleiding van het voorgaande deelt Minis
ter Van den Brink mede, dat Economische Zaken met ambtenaren 
van de Ministers""Wemmers en Staf overleg heeft gepleegd en 
overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden te stellen 
bij een eventuele verkoop van de aandelen van de Staat". 

Op "blz 3, punt 2 g, 1ste alinea, 2de regel, vervalt 
het woordje "bij". Op de 4de regel komt na het haakje "aan", 
terwijl het woord "betrokken" komt te vervallen. Op de 5de 
regel komt voor de punt "overgelaten".. 

Op blz 4, punt 3 b, 1ste alinea, 2de regel, vervalt 
het woord "indien". Op de 3de regel wordt na "schip" tussen
gevoegd s "naar Nederland terug" en wordt "deze" vervangen door 
"een". Aan het slot van de 4de alinea worden de woorden"van 
voldoende betekenis is" vervangen door "noodzakelijk was".. 

Op blz 9, punt 3 a, 4de regel, 
gevoegds "gelijk Minister Peters".. 

wordt na "is" tussen-
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4 e. De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen MR dd. 22 De-
Hfó &*d<^~~) cember l^ 1» P u n t 4 cj 

rJfcpuM%™'f' Minister Stikker brengt verslag uit over -de "bespre-
"2/K? d%l' dingen te Parijs. De Minister heeft een schriftelijk verslag 

ff tlf** j_n concept gereed, hetgeen spoedig de leden van de Raad zal 
A ^tjGworden aangeboden. p" De atmosfeer te Parijs was uitermate 

V// ^ } slecht o Niettemin - Minister Van den Brink zegt; juist daar-
door — waren de resultaten niet onbevredigend. De Minister 

^^// vergelijkt de besprekingen met een spelletje "Zwarte Pieten". 
y <J/> Opvallend was, dat, behalve de Nederlandse, geen der delega-

A//ïMf y ' ties homogeen was. De Minister spreekt zijn bezorgdheid er 
over uit, dat een zo belangrijke samenwerking op deze wijze 
wordt ingezet. Wel verheugt het hem, dat de samenwerking in 
Benelux-verband zo goed was, al werd dit dan ook geforceerd! 
door het gezamenlijk optreden van Adenauer, Schuman en De 
Gasperi. p Een van de belangrijkste resultaten is geweest, 
dat men afgestapt is van de gedachte van een Commissaris en \ 
een Commissariaat heeft aanvaard met waarschijnlijk zeven le-
denj dit punt moet overigens nog, in verband met andere pun
ten, worden bekeken. p" Vervolgens werd overeenstemming bereikt 
over het belangrijke punt, dat geen hogere commitments dan 
in NATO-verband vastgesteld zullen worden verlangd. p1 Bij 
deze kwestie kwam naar voren, dat van belang is meer te weten 
over de Duitse bijdrage aan de EDG. De bezettingsautoritei
ten zouden er op aandringen, dat Duitsland 13 mld Mark voor 
zijn defensie uittrekt. Duitsland is daartoe niet bereid en 
wil van zijn kant een totale som bij de Europese Defensiege
meenschap inbrengen, welke dan door het Commissariaat o.a. 
over de bezettingsautoriteiten verdeeld zou moeten worden. 
Van Nederlandse zijde is belangstelling getoond voor het res
terende bedrag na aftrek van de bezettingskosten. Het zou er 
anders wel eens toe kunnen leiden, dat de andere landen voor 
Duitsland moeten bijpassen. p" De kwestie van het toezicht 
op de wapenproductie moet opnieuw aan de orde worden gesteld, 
omdat men daaraan niet is toegekomen. p1 Met betrekking tot de 
verdeling van de buitenlandse economische hulp is door Italië 
opgeworpen, dat het Commissariaat niet de off shore-opdrachten 
en de zuivere buitenlandse economische hulp zou behoren te 
verdelen. Nederland heeft zich hierbij aangesloten. De indruk 
bestaat, dat men ook aan Eranse zijde tot deze conclusie komtt_ 
zodat ook op dit punt het Nederlandse standpunt is te handha
ven. p1 Over het karakter van het Commissariaat is nog ' geen 
overeenstemming bereikt. België wil, dat het in het geheel 
geen supra nationaal karakter heeft. Nederland heeft dit niet 
gesteund; de vraag is ook of België zijn standpunt zal kunnen 
handhaven, p' Met betrekking tot het Commissariaat werd het 
standpunt ingenomen, dat de bevoegdheden enumeratief zouden 
moeten worden opgesomd en de overige aan de Conseil des Mi-

••>>.7 nistres zouden toekomen. Men denkt thans aan een dubbele op
somming, zowel van de bevoegdheden van het Commissariaat als 
die van de Conseil. België is op dit punt nog niet gerustge
steld. / In verband met het voorgaande werd ook het stemrecht 
in de Conseil besproken. Men is het er over eens, dat over 
essentiële punten slechts bij algemene stemmen moet kunnen 
worden beslist, maar over de kwalificatie van een meerderheid 
voor de minder belangrijke punten bestaan nog weinig concrete 
gedachten! hierbij zou eventueel het wegen van de stemmen ter 
sprake kunnen komen. Het hangt van de grote landen af wat zij 
op dit punt zullen pretenderen. / De verhouding van EDG tot 
NATO leidde niet tot een afgeronde conclusie. Aan Duitse en 
Franse zijde werd betoogd, dat de NATO van ondergeschikte be
tekenis is en iets van voorbijgaande aard.Daarentegen zou de 
EDG een blijvende oplossing moeten bieden ter overkoepeling 
van de oude - vooral Duits-Eranse- tegenstellingen. Adenauer 
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nam eigenlijk het standpunt in, dat de EDG zonder termijn zou 
moeten worden aangegaan. Spreker heeft hiertegenover gepo
neerd, dat van Franse zijde indertijd op een bespreking te 
Brussel voor het eerst de EDG is voorgesteld om Duitsland 
in de militaire inspanning te kunnen betrekken en dat er 
toen overeenstemming bestond over het doen integreren van 
de EDG in de NATO. De Minister heeft zijn verwondering uit
gesproken over de Franse en Duitse betogen en zich afgevraagd 
waar men nu naar toe wil. Hij heeft er op gewezen, dat in 
Nederland een grote meerderheid geporteerd is voor een volle
dig federatief Europa. De Minister heeft dit doel met zoveel 
nadruk naar voren gebracht, omdat veelal ons wordt verweten 
de integratiepogingen te bemoeilijken alsmede omdat met gro
tere stelligheid dan door de andere vertegenwoordigers Ne
derland kan zeggen, dat een grote meerderheid van het Par
lement en de bevolking deze ontwikkeling steunt. Bij de 
opzet van de EDG moet echter rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid, dat de praefedera2e periode niet door de' 
federale wordt gevolgd. In dat geval is het van grote be
tekenis, dat de verhouding tot de NATO duidelijk is vast
gelegd, tf Nadat de besprekingen waren onderbroken heeft -
na een toespraak door Generaal Eisenhower - op Zondagmor
gen Adenauer een /I-tuk' doen—-rond-delen bevâ freado -e-es Duitse 
analyoo van de huidige situatie. Daarin wordf-geschetst, 
dat Duitsland door voortdurend contact met Russen en Rus
land veel beter dan andere landen op de hoogte is van de 
ontwikkeling daar. Over het algemeen ziet men er nog te veel 
een Europees Rusland in, terwijl in feite dit rijk steeds 
sterker Aziatisch wordt. Een uiting daarvan stond onlangs 
in de Prawda te lezen, waar werd medegedeeld, dat 500.000 
Chinezen in Silezië te werk zijn gesteld en dit spoedig zal 
oplopen tot 3.000.000. Rusland ontwikkelt zich tot een "geel 
Rusland". Aanvankelijk bestond de mogelijkheid van militair 
optreden tegen West-Europa, waarbij in het bijzonder werd 
gedacht aan onmiddellijke bezetting van de havens. Nu even
wel vaststaat, dat Amerika Europa zal bijspringen, denkt 
men meer aan het krijgen van vat op het bedrijfsleven door 
middel van de vakverenigingen in de hoop, dat - na eventuele 
desillusionnering van de Verenigde Staten door geringe 
Europese integratie - er een gunstige mogelijkheid zal zijn 
na het lamleggen van de industrie Europa in handen te krij
gen. Adenauer wees in dit verband op het innemen van de 
communisten van de sleutelposities in de Ruhr-industrie. 
Hij wees vervolgens op het grote gevaar, dat Schumacher mee
brengt, die als hartstochtelijk hater van Frankrijk even
tueel bereid zou kunnen zijn met Rusland samen te gaan om 
Duitsland weer tot aanzien te brengen. In de socialistische 
partij heeft hij met de koorden van de beurs alle macht in 
handen. Adenauer concludeerde, dat dus boven alle menings
verschillen uit gestreefd moet worden naar eenmaking van 
Europa. Ook Acheson en Eisenhower zouden niet weten wat er 
zou moeten gebeuren indien dit niet slaagt. Dit overtuigen- -
de betoog werd evenwel gevolgd door de conclusie, dat men 
voor die eenmaking de methode zou hebben te volgen, die hi'f 
- Adenauer - de juiste acht. Dit heeft geleid tot een zeer 
ernstige impasse en een heftige reactie van Minister Van 
Zeeland, De Gasperi heeft toen getracht te apaisseren, waar
door toen bovenstaande overeenstemming ten aanzien van het 
Commissariaat tot stand kwam. Met betrekking tot het budget 

• commun ̂ ard toen ook avereenstjairaujag hri^fry over vaststel
ling van het totale bedrag bij unaniem besluit van de Conseil 
des Ministres en fixering van de nationale bijdragen op ge
lijke wijze. Ook werd ingestemd met goedkeuring van de natio
nale bijdragen door de desbetreffende Parlementen. Voor de 

^ overige punten van het budget is naar het gevoelen van de 
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Minister wel een oplossing te vinden, ji In verband met het 
voorgaande kwam nog naar voren, dat de "bepaling van de na
tionale bijdragen zou kunnen leiden tot een discriminatie 
•van Duitsland omdat, nu de diverse landen niet meer dan 
het NATO-eommitment zullen aanvaarden, alleen voor Duits
land de bijdrage door het Commissariaat zou moeten worden-
vastgesteld. Nederland heeft toen aangeboden voor dit punt 
te zoeken naar een constructieve oplossing; er is afge
sproken, dat de Duitse vertegenwoordiger Blank met Minis
ter Lieftinck dit punt zal bezien. / De Minister maakt 
vervolgens melding van de oude gedachte van Italië, da' G 
de Assemblee zou hebben te bestuderen hoe een federatie 
zou kunnen worden opgezet; het voorstel zou dan via de 
Conseil des Ministres naar de nationale Regeringen om ad
vies worden gezonden. De Minister heeft hiertegenover ge
steld, dat in wijder verband dit punt zou moeten worden be
zien en niet - zoals Italië voorstelde - een federatie uit
sluitend op defensiegebied, maar een volledige federatie 
op elk gebied zou moeten worden beoogd» Hij heeft er daar
bij op gewezen, dat het een 'taak is van de nationale Re-1 
geringen in deze de mogelijkheden te bestuderen en voor
stellen te doen.De Minister heeft expres dit verdere doel 
gesteld. Het is ook in het communiqué opgenomen. $ Met be
trekking tot de casus foederis is men niet tot een conclu
sie gekomen. De Minister heeft gesteld, dat, indien geen 
federatie tot stand komt vóór beëindiging van de NATO, 
door de nationale Regeringen beoordeeld moet Icunnen worden 
of men wel in de EDG zal blijven. Frankrijk en Duitsland 
maakten bezwaar tegen dit voorbehoud. Het is mogelijk in 
een zwakkere vorm bv. bij protocol onzerzijds dit voorbe
houd te maken. In ieder geval is deze kwestie nog - met 
verschillende mogelijkheden - in bespreking, / De mili
taire problemen schijnen niet meer zo belangrijk; alleen 
Frankrijk heeft nog een afwijkende mening.jzfDe Minister 
concludeert, dat de resultaten van deze bespreking niet 
onbevredigend zijn - de Benelux-samenwerking in deze zeer 
goed is geweest, zij het dan ook, dat wij op één punt 
(de supra nationale bevoegdheden van het Commissariaat) 
België niet konden steunen - dat op de hoofdlijnen bereikt 
is wat Nederland wilde en het zijns inziens juist zou 
wezen nu op de minder belangrijke punten niet keihard te 
zijn. 

Ook de Minister-President acht de bereikte re
sultaten niet ongunstig en meent, dat nu in grote lijnen 
bereikbaar schijnt, hetgeen Nederland' wil. Hij hoopt, dat 
het schip in veilige haven is te brengen. 

Minister Staf deelt mede, dat Eisenhower noch 
Greunther een oplossing zien voor het gebruik van de troe
pen in geval van oorlog. Men ziet nog niet hoe dit ware 
te organiseren en hoe de betrekkingen tot de NATO dienen 
te zijn. België neemt het standpunt in,dat territoitaal 
alleen Belgische troepen hebben op te treden. Onzerzijds 
is geponeerd, dat wel voor territoriale doeleinden Europe
se troepen met een Europese commandant zouden kunnen optre
den, maar dan onder verantwoordelijkheid aan de nationale 
Regeringen. Dit punt wordt nog verder bestudeerd. / Met 
b̂etrekking tot de organisatie van het leger zijn de oplos
singen ver te zoeken. Ook SHAPE weet geen oplossing aan 
te bieden, p De Minister.bevestigt, dat de Benelux-samen-
werkmg in deze sector bijzonder nuttig is geweest, al heeft 
dan ook bij het punt van de Marine - zonder nadelige conse-
'quenties overigens - België ons een stok tussen de benen 
gestoken, fi De Minister is van gevoelen, dat in de mili
taire sector Nederland'een goede positie inneemt; wij zijn 
er stellig geen "Zwarte Piet", tf Het accent van de bespre
kingen is intussen volledig verlegd van de militaire naar 
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politieke problemen, hetgeen spreker niet betreurt, omdat. 
hij van gevoelen is, dat later over de militaire kwesties wel 
overeenstemming wordt bereikt, indien men het over de poli
tieke hoofdpunten eens wordt,. 

Minister Lieftinck deelt mede met betrekking tot 
het budget commun te he'bïben gesteld, dat er een overgangs
periode zou moeten wezen tot 1 Januari 1955. Men vond dit 
te lang. Duitsland meende, dat hiervan in het geheel geen 
sprake zou kunnen zijn; Duitsland denkt immers aan het bij
dragen van één som aan de EDG. Op de achtergrond hiervan ( 
ligt waarschijnlijk de Duitse vrees voor een eigen Generale 
Staf, Ministerie van Defensie e.d^De Minister heeft toen 
voorgesteld eerst voor de regeling voor de definitieve pe
riode naar een overeenstemming te streven. Deze werd bereikt 
op de conclusie, dat zowel het totale bedrag als de nationale 
bijdragen bij unaniem besluit van de Conseil zou moeten 
worden vastgesteld en door de nationale Parlementen goedge
keurd. De uitvoering zou aan het Commissariaat toekomen on
der supervisie van de Conseil, die daarover eventueel una
niem zou hebben te beslissen^/De Minister wees vervolgens op 
de technische moeilijkheden, welke te overwinnen zouden zijn 
alvorens een gemeenschappelijke begroting zou kunnen worden 
ontworpen. Indien men aanneemt, dat medio 1952 het verdrag 
tot stand komt, dat», zal nog voor het inwerken van het Commis
sariaat tijd nodig zijn tot het najaar 1952. De Minister 
heeft in verband hiermede'geponeerd, dat er drie phases met 
betrekking tot de gemeenschappelijke begroting zouden wezens 
De eerste phase tijdens de organisatie van het Commissariaat, 
waarin de nationale begrotingen maatgevend zouden wezen - een 
tweede waarin "de nationale vertaling" zou dienen te worden 
gevolgd en de administratie in handen zou zijn van het Commis 
sariaat - een derde phase, waarin zowel samenstelling als 
uitvoering van de begroting - onder supervisie van de Conseil 
aan het Commissariaat zou toekomen,Tegen de eerste periode 
werd geen bezwaar gemaakt, mits deze niet langer dan een 
half jaar zou duren. Voor de tweede periode voelde men in het 
algemeen niet veel en drong aan óp direct overgaan op de de
finitieve periode. De Minister heeft zich hiertoe bereid 
'verklaard onder deze twee voorwaarden, dat de eerste periode 
niet te kort zou zijn en de samenstelling van de begroting 
gedurende de overgangsperiode zou berusten op de "nationale 
vertalingen" van het Medium Term Program. Over de indeling 
in perioden is tenslotte geen overeenstemming bereikt, maar 
wel over de beginselen daarvan, met dit voorbehoud, dat nog 
nagegaan zal worden of bij het toezicht van de Conseil op de 
uitvoering van het Commissariaat steeds unanimiteit voor de 
beslissingen nodig zal zijn.^De Minister acht het meest es
sentieel, dat het plaatsen van orders niet aan het Commissa
riaat wordt overgelaten en in economische- monetaire- en de-
viezenaangelegenheden voldoende waarborgen voor de nationale 
Regeringen aanwezig zijn bv. in de vorm van een bepaling,dat 
daarover bij unanimiteit wordt beslist. 

Minister Van den Brink acht de bereikte resultaten 
zeer belangrijk. Haar zijn mening is het sedert de bevrijding 
nog niet voorgekomen, dat Nederland zo ongehavend door een 
belangrijke bespreking heen is gekomen. De vooruitzichten 
waren bovendien allerminst gunstig, omdat de grote landen een 
geheel andere mening dan Nederland verkondigden en het leek 
alsof nauwelijks enige vordering mogelijk was.. De Minister 
acht het een persoonlijk succes van de ambtgenoten, die aan 
de besprekingen hebben deelgenomen, en spreekt de wens uit, 
dat het plantje, dat een aannemelijke vorm begint te krijgen, 
voorspoedig zal kunnen groeien, opdat het doel van een fe
deratief Europa dichterbij komte JB De Minister brengt de 
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"bereikte resultaten in verband met de slechte atmosfeer; zon
der die sfeer zouden de resultaten waarschijnlijk niet zo be
langrijk zijn geweest. / Hij juicht ten zeerste toe, dat de 
samenwerking met België zo voortreffelijk is geweest, $ Zon
der er verder op in te gaan verklaart de Minister zich eens 
met de naar voren gebrachte punten.. $ Nog wil hij naar voren 
brengen, dat er is betoogd, dat de Conseil bij unanimiteit 
moet beslissen over de bestê fding van de nationale bedragen; 
zijns inziens is voldoende waarborg gelegen in een bepaling, 
dat - hetgeen niet ter sprake is gekomen - de nationale 
bijdragen voor 90$ in nationale valuta kunnen worden betaald 
en slechts voor 10$ uit deviezen behoeven te bestaan. Hierin 
ligt de zekerheid, dat bestellingen geplaatst moeten worden 
in de diverse landen, overeenkomstig de bijdragen; daardoor 
zou meer vrijheid worden gelaten v>or de supra- nationale 
bevoegdheid van de Hoge Autoriteit; niet voor iedere bestel
ling zou dan unanimiteit nodig zijn, hetgeen ook ten nadele 
van de concurrentie zou wezen. / De Minister heeft er nota f 
van genomen, dat het punt van het toezicht op de militaire 
productie niet aan de orde is geweest. / Spreker heeft be
grepen, dat met betrekking tot het budget commun er alleen nog 
een formeel verschil resteert. / Hij concludeert, dat aan de 
Europese zaak - door Nederlands constructief deelnemen aan 
de besprekingen - een grote dienst is bewezen. 

Minister Mansholt deelt mede, dat in de tweede helft 
van Februari op uitnodiging van Frankrijk een bespreking zal 
plaatsvinden tussen achttien daarvoor uitgenodigde landen 
over een eventuele Landbouwgemeenschap. Daarbij is voor Neder
land vanbelang, dat niet te veel unanimiteit van het hoogste 
orgaan bij beslissingen worden verlangd. Minister Staf meent,-
dat de beslissingen in een Landbouwgemeenschap te nemen niet 
vergeleken kunnen wrden met de militaire problemen, waarover 
de EDG zal beslissen. Ook Minister Van den Brink wijst op het 
verschil, dat - anders dan bij de Landbo'uwgemeenschap - bij de 
EDG een objectieve basis voor het vaststellen van financiële b; 
dragen ontbreekt. Minister Stikker meent, dat bij de Landbouw
gemeenschap ook meer gekeken moet worden naar de oplossingen, 
welke men voor het Schuman-plan heeft gekozen. 

De Minister deelt nog mede, dat er mogelijk enige 
kentering komt in het Franse standpunt met betrekking tot het 
opnemen van Duitsland in de NATO; dit punt schijnt vast te 
zitten op een toezegging van Schuman aan enkele partijen bij de 
Kabinetsformatie. 

Tenslotte deelt de Minister-President mede, 'een 
schrijven te hebben ontvangen van Prof.Romme, 'waarin deze 
voorstelt na de bespreking op 4 Januari met de Kamercommissie . 
een communiqué uit te geven, waarin melding wordt gemaakt 
van het gemeenschappelijk standpunt van Regering en Parlement, 
althans Kamercommissie. 


