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Notulen van de vergadering 
(7 /• . ^ gehouden in de Trèveszaal op Maandag 14 Juli 1952, 
/ MUCCC*CC4 aangevangen des middags te 2 uur. 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts (van punt 2 c af), Beel, Van den Brink, 
Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemmers. (Afwezig zijn 
de Ministers Joekes en Mansholt) 

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom 

Secretaris; J„Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 7 Juli 1952 

Redactiewi jzigingen 

Op blz__3, punt 2 f, regel 6, wordt tussen "be
zetting" en "geen vertegenwoordiger" ingevoegd; "op quan-
titatief gezien formeel juiste grond tot de kleine Kerk
genootschappen wordt gerekend, en daarom bv". 

Op blz 7, punt 11, alinea 2, regel 7, wordt 
achter "Buitenlandse Zaken" toegevoegd; "terwijl de be
moeienis met de Ambonnezen daarentegen niet naar laatst
genoemd Departement kan overgaan]' 

Op blz 8, (punt 11), alinea 4, regel 2 van on
der, wordt "voor een wachter" vervangen door "per man", 
In de laatste alinea, regel 3 van onder, wordt achter 
Ceram ingevoegd;"de overwegingen van", terwijl op de laat
ste regel achter "uitgegaan van" tussengevoegd wordt; 
"een de facto uitoefening van gezag door de EMS". 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Amerikaanse orders voor Polynorm (Zie notulen MR dd. 
7 Juli 1952, punt 2 bj 

De Minister-President deelt mede, dat de Minister 
van Economische Zaken, met wie volgens besluit van de vo
rige vergadering overleg zou worden gepleegd, nog wel be
zwaren tegen verlening van de gevraagde staatsgarantie had. 
Aangezien deze zaak echter in overleg met Financiën en de 
Herstelbank met de Amerikaanse opdrachtgevers was voorbe
reid, achtte spreker het niet verantwoord op het laatste 
ogenblik geen staatsgarantie te geven, waardoor de reeds 
aanvaarde opdracht alsnog zou moeten worden geweigerd. 
Bij volgende orders zouden de Amerikanen bereid zijn voor 
te financieren. Aangezien de offerte scherp berekend was, 
zou er kans op verlies zijn5 men heeft echter het benodig
de staal niet vooraf gekocht, waardoor thans door \e ge
daalde staalprijzen de kans op verlies veel kleiner is ge
worden. Minister Van den Brink acht het wenselijk de struc
tuur van deze order nog eens na te gaan, aangezien het merk
waardig is, dat de staalprijs niet hierin is opgenomen. 

Minister Teulings heeft indertijd vernomen, dat de 
grondfout van Polynorm was, dat de bedrijfseconomische opzeü 
niet in orde was. Minister Van den Brink deelt mede, dat 
hierin verbetering is gekomen, doch Ü t de voorziening in 
de leiding nog niet geheel in orde is. 
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in contact staan. Voorts zal men moeten denken om het 
aantal punten, dat voor het KNIL bestemd was. Aangezien 
het moeilijk lijkt, dat Buitenlandse Zaken deze voor
stellen volledig beoordeelt, komt het spreker beter 
voor, dat ook bij deze voorstellen de Decoratiecommis
sie wordt ingeschakeld. 

Minister Peters ̂ aaf t. reeds eerder schrifte-
lijk^ïoen wéten, dat nog punten beschikbaar moeten 
blijven voor de verlening van Koninklijke onderscheidin 
gen in Suriname, de Antillen en Nieuw-Guinea. 

Minister Stikker concludeert uit de bespre
king, dat de Raad instemt met het principe van de voor 
gestelde regeling. Omtrent de nieuwe puntenverdeling 
zal nog eerst het advies van de Decoratiecommissie wor 
den gevraagd, terwijl over de bedoelde decoratievoor-
stellen ook met de betrokken Ministers zal worden over
legd. Voorts zullen deze Ministers zelf voorstellen aan 
Buitenlandse Zaken kunnen doen. Aangezien het hier 
Nederlanders betreft, zal de Decoratiecommissie steeds 
ingeschakeld worden. De Raad verklaart zich met deze 
conclusies accoord. -^ 

Instelling van Staatscommissie ter bestudering van vraag
stukken betreffende Europese integrati"e"(BrTë*f van de 
Minister van Buitenlandse Zaken dd. 9~~3"uli 1952,nr 9479) 

-̂  Minister Stikker merkt op, dat Frankrijk in 
Engeland besproken hsëTt7 dat de KSG zich onmiddellijk 
met het vraagstuk der politieke integratie zou moeten 
belasten. Dit is in afwijking van de gedachte, die tot nu 
toe bestond, waarbij deze taak zou toevallen aan de Assem
blee van de EDG, waarvan het verdrag nog niet geratifi
ceerd is, zodat nog geruime tijd van voorbereiding zou 
bestaan. Thans is het zeer goed mogelijk, dat bij de 
bespreking in Parijs op 23 Juli Frankrijk dit vraagstuk 
aan de orde stelt en dan is het voor deze voorbereiding 
kort dag. Het is noodzakelijk, dat tevoren de behande
ling van allerlei moeilijke vraagstukken wordt voorbe
reid. Als voorbeeld noemt spreker de verhouding tot 
Europese NATO-landen, welke niet tot de Schuman-lan-
den behoren, zoals Denemarken en Noorwegen. Deze zou
den bv offshore opdrachten kunnen krijgen, terwijl 
Nederland de bevoegdheid zou hebben verloren zelfstandig 
hiervoor moeite te doen. In België is reeds een commis
sie ingesteld! ook voor ons land is het noodzakelijk 
tot de instelling van een commissie te komen, teneinde 
duidelijker inzicht te geven aan de Regering, doch ook 
aan het parlement en de bevolking, welke ontwikkeling 
gaande is en welke gevolgen dat kan hebben. 

•̂ e Minister-President is er voorstander van, 
dat de Regering eerst zelf voor eigen voorlichting een 
overzicht heeft van het gehele vraagstuk. Van een Staats
commissie, waarin ook Kamerleden zullen worden benoemd, 
zal men geen tijdig advies kunnen krijgen, als Frankrijk 
de Regeringen door zijn nieuwe voorstel overrompelt. 
De wezenlijke betekenis van de Europese integratie ligt 
naar spreken mening allereerst op economisch gebied, 
doch te dien aanzien zijn de grote landen niet tot zo 
veel bereid. Eerst zal men moeten weten tot hoever men 
bereid is op dit punt te gaan. De ervaringen met de 
Grondwetscommissie hebben spreker ook niet enthousiast 
gemaakt voor de instelling van een grote Staatscommis
sie. Als hiertoe niettemin wordt overgegaan, is het 
wenselijk toch enkele ambtelijke deskundigen aan het 
werk te zetten. Voorts zal men in de Staatscommissie 
ook enkele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moe
ten aanwijzen. 
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Minister Wemmers heeft tegen overhaaste instel
ling van de Staatscommissie het bezwaar, dat de e4-gen 
voorlichting der Regering nog onvoldoende is. De instel
ling van de KSG en EDG heeft de Regering thans achter 
de rug, terwijl ook Minister Mansholt een commissie in
zake de landhouwintegratie heeft ingesteld. Wat de 
verkeersintegratie betreft heeft spreker bezwaar tegen 
de aandrang,die van Franse zijde wordt uitgeoefend, 
waarbij de verliesgevende spoorwegen op de voorgrond 
worden geplaatst. Ook op de bijeenkomst van de Inter
parlementaire Benelux Unie is de verkeersintegratie 
ter sprake gekomen. Als een Staatscommissie wordt inge
steld^ zal men de verkeerszaak er bij willen betrekken, 
zonder dat de Regering nog een duidelijk inzicht in deze 
zaak heeft. Spreker merkt op, dat in de ECE in Geneve 
de verkeerscommissie de enige is, die goed werkt. Aan
gezien hij bezwaar heeft tegen integratie van het ver
keer alleen in de zes Schuman-landen, heeft hij dit zo 
veel mogelijk op de achtergrond geschoven. 

Minister Van den Brink is het er niet mede 
eens, dat men de economische en de politieke integratie 
kan scheiden? dit zijn als het ware de beide benen, waar
op men vooruit zal moeten komen. Waar in het verleden eco 
nomische integratie zonder politieke integratie heeft 
plaats gehad, viel de economische integratie direct uit
een zodra zich moeilijkheden voordeden bv door een om
slag van de conjunctuur. Men zal dan ook niet moeten 
trachten de oplossing van de vraagstukken op te schuiven, 
doch er naar moeten streven een leidende rol hierbij te 
spelen. Een van de fouten bij de organisatie van Benelux 
acht spreker, dat men hiervoor geen Staatscommissie heeft 
ingesteld, waardoor de bevolking van de landen meer er 
bij betrokken zou worden dan thans, nu enkele ambtenaren 
deze zaken behandelen. Spreker is er daarom voorstander 
van, dat zo snel mogelijk een Staatscommissie, als door 
Minister Stikker bedoeld, wordt ingesteld, waarbij spre
ker zich alleen afvraagt of nog dit Kabinet de leden 
zal moeten aanwijzen. 

Minister Staf is het er mede eens, dat 
ambtenaren de behandeling der vraagstukken voorbereiden. 
Spreker vraagt zich af of het mogelijk is een band tussen 
deae ambtenaren en de Staatscommissie te scheppen. 

Minister Beel is eveneens van oordeel, dat de 
Regering een eigen advies moet hebben, doch dan zal men 
hiervoor geen subcommissie van de Staatscommissie moeten 
instellen. Spreker heeft niet de verwachting', zoals 
Minister Van den Brink, dat door instelling van een 
Staatscommissie de integratieproblemen meer bij ons 
volk zullen gaan leven dan bij Benelux het geval is. De 
trage gang met betrekking tot Benelux ligt veel meer 
in het bestaan van grote belangentegenstellingen. 

Minister Stikker merkt op, dat enige jaren ' 
geleden de Regeringen met-betrekking tot de integratie 
de pas aangaven. In dit verband wijst spreker cp de in
stelling van de OEEC, waana het plan-Stikker is gekomen, 
dat een sectorgewijze benadering van de integratie voor
stelde en waaruit vervolgens het plan-Schuman is voort
gekomen. De leiding is thans niet meer geheel in handen 
van de Regeringen. In de Raad van Europa bv ziet men 
ten dele idealisten optreden, maar ook mensen, die 
naar macht voor hun .eigen land streven.Spreker maakt 
zich er zorg over, dat men bij de politieke organisatie 
verder wil gaan dan de economische organisatie mogelijk 
maakt. Minister Van den Brink acht het kernpunt hierbij, 
dat de instantie, die beslissingen neemt, ook tegenover 

-10-



ZEER GEHEIM -10- Ministerraad 
dd.14-7-1952 

de andere consequenties van een dergelijke beslissing 
komt te staan. Spreker acht hét wenselijk de Staats
commissie te laten werken aan vraagpunten, welke de 
Regering haar voorlegt. Minister Stikker onderschrijft de 
wenselijkheid een lijst van vraagpunten voor de Staats
commissie op te stellen. 

S D e Raad besluit, dat voor het nieuwe Kabinet 
zullen worden voorbereid? 
1°. een ambtelijke commissie, welke op korte termijn 

ter voorlichting van de Regering de vraagstukken van 
de politieke integratie bestudeert| 

2°. de samenstelling van een Staatscommissie, waarin be
halve de ambtelijke deskundigen ook leden van de 
volksvertegenwoordiging en vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven zijn opgenomen? 

3°, de opstelling van een lijst van vraagpunten, welke 
aan de Staatscommissie zal worden voorgelegd. 

11. Gemeenschappelijke verklaring van zestien landen na een 
eventuele sluiting van een wapenstilstand in Korea (BrTef 
van de Minister-van Buitenlandse Zaken dd. 10 Juli 1952) 

Minister Mulderije zou een beslissing over de 
vraag of bij verbreking van een wapenstilstand de vijan
delijkheden binnen de grenzen van Korea kunnen worden ge
houden van de alsdan bestaande omstandigheden willen 
laten afhangen. Minister In 't Veld heeft eveneens beden
kingen ten aanzien van het onderhavige punt. De Minister-
President acht het wenselijk, dat de aanvallende partij-
in Korea zich realiseert, dat men bij verbreking van een 
te sluiten wapenstilstand niet moet verwachten, dat op
nieuw de vliegvelden in Mandsjoerije buiten schot zullen 
blijven. Of Nederland de onderhavige verklaring na slui
ting van de wapenstilstand tekent of niet zal van weinig 
invljed op de gang van zaken zijn bij een eventuele ver
breking van de wapenstilstand. Gezien de ervaringen bij 
de eerste en de tweede wereldoorlog gelooft spreker, dat 
de kans om een oorlog te voorkomen groter is, als de 
Staatslieden der agressieve landen duidelijk weten, dat 
zij bij een aanval alle andere landen tegenover zich 
zouden vinden. 

Minister Stikker acht het bezwaarlijk thans 
mede te delen,, dat Nederland te zijner tijd de verklaring 
niet zal tekenen. Minister Van den Brink verklaart zich 
volledig accoord met de onderhavige verklaring. 

De Raad besluit, dat geen stap met betrekking 
tot wijziging van de af te leggen verklaring zal worden 
gedaan. 

De Minister-President sluit vervolgens de vergadering. 

17 Juli 1952. 
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De Secretaris» 
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