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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1019 

Ex.nr. 

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Maandag 14 Januari 1952 aangevan

gen des middags te 2 uur. 

jtanwgaig! De Vice-Minister-President ïeulings en de Ministers 
/ I%fóé6é$' f*"- Albregts, Beelt Lieftinck, Mansholt, ̂ ulderije. 

2 AUa 

Peters, StafjVIn 't Veld en Wemmers (Afwezig zijn 
de Minister-President en de Ministers Van den B-rink, 
Joekes en Rutten). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
Götzen. 

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

1. Notulen van de vergadering van 7 Januari 1952. 

a_j_ Redactiewi j zigingen, 

wordt op regel 4 van onderen 
"na afdoening van de admi-

wordt "Regerings
ontwikkeling der 

Op "blz ̂ 3, punt 2 e 
tussen "dat" en "fTTangs" ingevoegd 
nistratieve procedure". In punt 2 g, regel 4, 
opdrachten te doen ingaan" vervangen door "de 
zogenaamde noodgebieden te doen ingaan". 

Op "blz 5, punt 3, regel 2, wordt "is met dubbele 
manifesten gewerkt" vervangen door "zijn de wapenzendingen niet 
op het gewone manifest vermeld". Op regel 6 wordt "nieuwe" 
veranderd in "schepen met", terwijl op regel 7 "via" vervalt 
en de woorden "worden verzonden" vervangen worden door "mogen 
aandoen"» In de eerste alinea, regel 9, wordt tussen "verlies" 
en "ten" ingevoegd "voor Nederland". 

Op blz 7, punt 4 d, komt de laatste zin als volgt te 
luiden:"De Raad besluit ,dat dit onderwerp verder in de Raad 
MAK zal worden behandeld en het Nederlandse antwoord zal wor
den vastgesteld." 

Op blz 9, punt 2 a, regel 2, 
Pinanciën" veranderd in "Ministers van 
Zaken en Volksgezondheid". 

OP fcl.z 10, punt 8, regel 3 vai 
"organisatie" en 

ii 

wordt"Minister van 
Financiën en van Soc :ial< 

"TT 
boven 

"Per""Voor de" 
"extra nodig". 

wordt tussen 
en" ingevoegd:"voor plaatsing bij Ie stave 

De woorden "in de tweede plaats" vervallen op deze regel. Op 
regel 8 wordt tussen de woorden "de" en "kern" ingevoegd: 
"administratieve". Op regel 15 wordt "priori" vervangen door 
"fortiori". Op regel 23 komt in de plaats van 
Op regel 24 wordt "werkzaam" vervangen door 

Op blz 11, punt 8, regel 19, wordt tussen "zij" en 
"een" ingevoegd "in de hospitalen", terwijl tussen "militaire" 
en "chirurgie" op dezelfde regel moet worden ingevoegd:"genees
kunde, w.o. militaire". Op regel 23 van onderen komt tussen 
drie" en "voor""of vier". Op regel 2 van onderen wordt het 

laatste woord "de" veranderd in "specifiek militaire". 
°P blz 12, punt 8, regel 29 van onderen, wordt tussen 

militairen" en "niet" ingevoegd: "op-grond van de internatio
nale afspraken van de luchtmachtstations reeds in vredestijd 
met 2i wacht (van de 4 totaal) te bezetten,". 
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4 c. De Europese Def erisie-G-emeenschap (Zie notulen MR dd. 7-1-1952, 

?&&&% W,'/.//*? Minister Stikker heeft een "bespreking gehad met 
J>/ Generaal Eisenhower. Hij Heeft deze als belangrijkste Neder-

&%,:<? landse bedenkingen tegen de huidige opzet voor een EDG mede-
.,0gedeeld, dat vooreerst de controle op de oorlogsproductie van 

A&4tf y~Duitsland op de EDG wordt afgewenteld, terwijl Amerika en 
Engeland aan de kant blijven staan. Het zal hun taak zijn te 
zorgen voor een behoorftelijke inpassing van de EDG in de Atlan
tische Gemeenschap. Vervolgens is gewezen op de waakzaamheid, 
welke betaamt nu niet vaststaat,- dat de praefederale periode 
in een federaal stadium zal overgaan. De Generaal was nog 
het meest getroffen door zijn ervaring, dat de atmosfeer bij 
de laatste bespreking te Parijs zo bijzonder slecht was. De 
Minister heeft van zijn kant getracht vooral de indruk weg 
te nemen, dat Nederland zich niet ten zeerste zou willen in
spannen om ten aanzien van de resterende punten met contruc-
tieve gedachten te komen ter bevordering van- compromissen. / 
Intussen heeft het ambtelijk overleg in Parijs vorderingen 
gemaakt. Spreker is van gevoelen, dat met betrekking tot het 
budget-commun een oplossing zal worden gevonden. Voor de 
casus foederis is een nieuw Prans voorstel ontvangen, dat -
zonder Duitsland onmiddellijk tot lid van de NAÏO te makea -
zonder veel moeilijkheden een oplossing in het vooruitzicht 
schijnt te stellen. / Met betrekking tot de mobilisatie is 
. door Miniotor Sta£~-aoff een nieuw artikel ontworpen. Minister 
Staf deelt mede, dat de Defensiecommissie uit de Staten-Gene-

_. raal op 24 Januari met de beide Staatssecretarissen een be-
' tfW&UTLêi zoek aan SHAPE zal brengen,/7^ De Minister is verontrust door 
juücc*c(U **et ̂ ei-"fc? dat in de opzet van SHAPE vóór 1954 Duitsland nog 

f0, - geen gevechtsgebied zal kunnen zijn. Hij vindt het nodig op-

*^JÏ sy neldering te vragen. / De Minister is ook van mening, dat 
y^^^^p^^^aet betrekking tot het budget-commun wel een oplossing te vin

den is. $ Zijns inziens is de samenwerking in de EDG van 
^t^r^^^ groot belang en moeten wij trachten er iets van te maken, 

j&^ 4? vooral ook omdat er geen alternatief is. Het vervult de 
^*V Minister echter met zorg, dat militair-technisch onmogelijke 

verhoudingen dreigen te ontstaan. Het is onmogelijk in een 
te korte overgangstijd - men denkt aan een half jaar, zelfs 
twee a drie maanden - tot een goede organisatie te komen. 
Men kan er echter wel op rekenen, dat het Hoge Commissariaat 
bij de uitvoering redelijk zal zijn en dat de consequenties 
zullen meevallen - men mag ook in het oog houden, dat er 
een Nederlander in het Commissariaat zal zitten - maar toch 
vervult deze ontwikkeling de Minister met enige huivering 
voor de verantwoordelijkheid. 0 De Fransen hebben een eigen 
opzet voor de composition des forces. Wij van onze kant zul
len moeten vasthouden aan de NATO-plannen en zullen moeten 
weigeren met de Duitsers in de EDG gedetailleerde besprekin
gen hierover te gaan voeren. / De Minister wijst er nog eens 
op, dat de voorstellen betreffende de EDG Europa niets ver
der brengen in potentieel ter verdediging tegen een eventuele 
Russische aanval. De Minister is eerder bevreesd, dat stap voor 
stap in deze achteruitgang het gevolg is. 

Minister Mansholt waarschuwt met klem tegen het 
streven tot beperking van de bevoegdheden van het Commissariaat» 
Alles wat gedaan wordt om de eigen souvereiniteit te behouden, 
speelt in de kaart van het Duitse nationalisme; iedere be
voegdheid, die men voor zichzelf wil behouden, zal ook aan 
Duitsland moeten worden toegekend. Dit streven gaat in tegen 
de opzet van Schuman en Adenauer, die beide Duitsland geen 
eigen positie toedenken. Enerzijds ie de Minister geporteerd 
voor het toekennen van grote bevoegdheden aan het Commissariaat, 
anderzijds zou hij de bevoegdheden van de Raad van Ministers 
met betrekking tot de besteding van de begrotingsgelden b&perkt 
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willen houden en o.a. geen verdere eenstemmigheid in die Raad 
vereist willen zien dan alleen voor het vaststellen van de to
tale contributie. Zou men een andere weg inslaan, dan zou op de 
lange duur geen oplossing voor landen als Italië en Frankrijk 
zijns inziens mogelijk zijn. Minister Lieftinck verklaart, dat 
hij de deelneming van Duitsland aan de EDG ziet als een eerste 
stap naar de Duitse herbewapening, welke zal leiden tot nieuw 
Duits militarisme en dat te verwachten is, dat Duitsland na en
kele jaren zich autonoom zal maken. Deze toekomstverwachtingen 
vervullen de Minister met zorg. Bovendien is in de overgangs
periode een sterke overheersing van Duitsland en Frankrijk te 
verwachten. De Benelux-landen zullen aan gezag inboeten, tenzij 
zij steun vinden in de NATO. Het is van belang, dat de EDG sterk 
in de NATO wordt ingekapseld. Van belang is ook onze zeggenschap 
zo sterk mogelijk te handhaven. Al zal dan niet de uitvoering 
van de begroting onder eenstemmigheid van de Raad van Ministers 
dienen plaats te vinden, wei: is het nodig, dat die Raad sterk 
gezag heeft en duidelijke instructies aan het Commissariaat 
verstrekt. Om een eenzijdige ontwikkeling te voorkomen is ook 
van belang welke figuren in het Commissariaat zitting krijgen. 
De Minister geeft de voorkeur aan personen, die gewend zijn ;en 
bredere politieke verantwoordelijkheid te dragen boven militaire 
figuren. Minister Albregts vraagt zich af of de practische ver
schillen tussen Minister ïïansholt en Minister Lieftinck wel 
zo groot zijn. Persoonlijk is spreker geneigd mee te gaan met 
het standpunt van Minister Mansholt, maar hij wijst er op, dat 
ook Minister lieftinck de EDG v/il en alleen bezorgd is voor de 
gevaren van een herlevend militarisme. Zijns inziens moeten deze 
bezwaren worden geaccepteerd; hij heeft ook optimistischer ver
wachtingen nu de constructieve Duitse krachten meer kansen 
krijgen. Ter voorkoming van een domineren van Frankrijk en 
Duitsland in de EDG zal in beide standpunten sterke integratie 
in de NATO als juist worden gezien. Minister Teulings meent, 
dat de vrees van Minister Mansholt, dat de betrokken Ministers 
met niet voldoende overtuiging aan de tot standkoming van de 
EDG zouden medewerken ongegrond is. In Parijs is door de Neder
landse delegatie zeer vruchtbaar werk verricht. Ten aanzien 
van de verhouding NATO - EDG wordt mede van Nederlandse zijde 
constructief gewerkt en lijkt de goede kant uit te gaan. Spreker 
meent, dat de visie van Minister Mansholt bepaald te pessimis
tisch is. De Landbouwir.t sgratie is niet te vergelijken met de 
EDG, zoals in een vorige vergadering ook reeds werd betoqgi. 
Minister Staf deelt mede, dat na 1 Januari 1954 alleen nog het 
totale bedrag van de begroting bij unaniem besluit zal worden 
vastgesteld. De Minister is van mening, dat bij de Landbouwin-
tegratie verder gegaan kan worden dan bij de EDG in de toeken
ning van supra-nationale bevoegdheden, Minister Stikker be
treurt, dat Minister Mansholt terugkomt op de vraag of door de . 
Nederlandse Regering wel het juiste standpunt wordt ingenomen. 
Het is niet de bedoeling het ontstaan van de EDG tegen te hou
den, maar evenmin is de Minister bereid de ogen te sluiten 
voor de reële moeilijkheden, welke alsnog zijn te overwinnen. 
Het schriftelijk verslag ever Parijs is inderdaad meer terug
houdend dan het mondeling in 5e Raad. Spreker heeft dit toen
maals reeds aangekondigd. Maar aen dient er rekening mee te 
houden, dat inmiddels door het overleg met de Duitsers en 
ambtelijk contact in Parijs al weer belangrijke vorderingen 
zijn gemaakt. Het gaat er om vóór 1 Januari 1954 een behoor
lijk leger op te bouwen, hetgeen niet wordt bereikt, indien 
alle troepen in een chaotisch geheel bij elkaar worden gebracht. 
Er is tijd nodig voor een >ehoc-rrlijke regeling en daarbij aioet 
nauw contact met de NATO worden onderhouden, p De Minister 
wijst nog op de moeilijkheden, welke België heeft te overwinnen. 
Het is twijfelachtig of dit land uiteindelijk wel tot de EDG 
toetreedt. Voor Nederland wordt de situatie uitermate moeilijk, 
' indien België en Luxemburg niet mee zouden doen. Minister Staf 
deelt met betrekking tot de financiële controle nog mede,, dai ' 
het niet onredelijk zou zijn de Conseil des Ministres ongeveer 
de functie te geven, welke de Minister van Financiën in Neder
land heeft. Zonder voldoende toezicht zouden wel eens vreemde 
consequenties kunnen opdoemen. Q 
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