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MINISTERRAAD 
N r . 114-9 

ZEER GEHEIM / « . 

* . * 

Notulen van de buitengewone vergadering 
gehouden op Donderdag 2 October 1952 in de Trèveszaal 

aangevangen des middags te 2 uur 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Alge ra', De Bruijn, Donker, 
Staf, S uurhof f, Van' Thiel 
(Afwezig' zijn de Ministers Beel 
Kernkamp en Van de Kieft) 

Luns, Mansnolt, 
Witte en Zijlstra 

sej en. Cals 

Tevens is aanwezig de Minister van Staat 
Mr E.N.van Kleffens (bij punt l) 

Secretaris: J.Middelburg 

•̂ e Europese politieke integratie (Zie 
29 September 1952, punt 3 cj 
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van een vragenlijst gereed te. 
Lngen voor Maandag a.s. accoord 

[m gaan. Voorts is vernomen, dat de Belgische 
Regering overeenkomstige bezwaren heeft als de Nederlandse 
Regering tegen de voorgenomen besprekingen in.Bonn. Daar
bij neemt Minister Van Zeeland het standpunt in, dat in 
Bonn niet over een gemeenschappelijke vragenlijst kan 
worden gesproken^ voor de opstelling van eigen lijsten 
zal de Regeringen nog enige tijd gelaten moeten worden. 
Bovendien heeft Van Zeeland er op gewezen, dat in het be
sluit van Luxemburg niet wordt gesproken over de toezending 
van een gemeenschappelijke vragenlijst aan de Constituante, 
zodat het mogelijk is, dat elk der zes landen zijn vragen
lijst toezendt. Besloten is aan België en Luxemburg voor 
te stellen in gelijke zin op de Duitse uitnodiging te ant
woorden. Daarbij zou het standpunt kunnen worden ingenomeji» 
dat de uitnodiging wordt aanvaard en een hoofdambtenaar 
van het Ministerie of van de Ambassade zal worden afgevaar
digd. Aangezien net beter wordt geacht iemand te zenden, 
die over de zaak zelf niet kan meespreken, stelt spreker 
voor, dat Me Helb van de Ambassade wordt afgevaardigd. 

De Minister-President begrijpt uit deze medede
lingen, dat van~lluT5se zTJdé'TEans wordt voorgesteld, dat 
bij de bespreking in Bonn alleen de procedure zal worden 
bestudeerd. Spreker is met de Belgische Regering van 
oordeel, dat er eerst enige'tijd moet zijn voor de opstel
ling van nationale vragenlijsten. Hij acht het wenselijk, 
dat ook aan de Assemblee zal worden kenbaar gemaakt, dat_ 
voor de opstelling van de vragenlijst nog enige tijd no< 
is, ïinisti msholt is van oordeel, dat een bespreking 
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van de procedure ook "belangrijk is. Daarom geeft spreker 
de voorkeur aan de aanwijzing van iemand uit Nederland, die 
geheel op de hoogte is van. de achtergronden (o.a. van het 
amendement-Beven bij de besprekingen in Luxemburg). Spre
ker is van oordeel, «dat zo enigszins mogelijk aan de Assem
blee een vragenlijst van de zes landen moet worden gegeven, 
welke door de Baad van Ministers is vastgesteld. Minister 
Staf is eveneens van oordeel als een vertegenwoordiger naar 
Bonn wordt gezonden, dat dan iemand gaat, die invloed kan 
uitoefenen, dat inzake de procedure in onze richting wordt 
gewerkt. Minister Witte acht het niet wenselijk iemand te 
zenden, die zich in hoofdzaak bepaalt tot het aanhoren van 
de besprekingen? spreker acht het beter, dat iemand naar 
Bonn gaat, die ook voorstellen inzake procedure kan doen. 

Minister luns stelt voor er mede accoord te gaan, 
dat Mr Eiphagen, die geheel op de hoogte van de achtergron
den is, naar Bonn zal worden gezonden; deze heeft ook het 
voordeel, dat zijn Belgische en Luxemburgse collega's op 
zijn hand. zijn. Aldus wordt besloten. 

Be Minister-President stelt de volgende conclu
sies voors 

1°. De Nederlandse vertegenwoordiger zal voorop moeten stel— 
len, dat men geen enkele beslissing zal moeten nemen, ook 
niet over de procedure, doch alleen een gedachtenwisseling 
zal moeten houden. 

2 . De toezending van het Duitse concept voor een vragen* 
rijst is op zo korte termijn geschied, dat deze niet be
sproken kan worden. 

3 . Bij de procedurebespreking zullen van Nederlandse zijde 
wel enige gedachten kunnen worden geopperd. Daarbij zal 
er op kunnen worden gewezen, dat het hier een h-ogst be
langrijke zaak betreft, waarvoor men enige tijd nodig zal 
hebben en ook de Regering tijd zal moeten hebben om dit 
te kunnen bespreken en het standpunt te kunnen bepalen. 
Daarna zullen de Ministers van de zes landen moeten bij
eenkomen, die - met voorlichting van hun experts - een 
emeenschappelijke vragenlijst zullen moeten vaststellen 
een termijn zal tenminste zes weken moeten bedragen). 

4 . Een vragenlijst zal niet alleen formele vragen moeten 
bevatten, doch ook betrekking moeten hebben op de vraag 
welke bevoegdheden nieuwe supra-national.e organen zullen 
hebben en op welke terreinen. 

5 ._ De Assemblee zal moeten worden benaderd teneinde te 
bereiken, dat men alleen voorbereidende werkzaamheden 
verricht en de vragenlijst afwacht alvorens haar eigen
lijke werkzaamheden aan te varpfi-, 

6 . Getracht zal moeten worden samen aen vragenlijst op te j 
maken; voorzover men het over bepaalde vragen niet eens 
wordt, zal elk land de vrijheid moeten hebben vraagpunten 
toe te vo/egen.De Raad gaat accoord met deze conclusies. 

De Minister van Staat Van Kleffens geeft ver
volgens op verzoek van Minister Luns een uiteenzetting van 
zijn taak als voorzitter van de Commissie van Advies. Spre
ker is met spoed naar Nederland gekomen, aangezien snel 
gewerkt zal moeten worden wil de Raad van Ministers der 
zes landen enige invloed hebben op de besprekingen in de' 
Assemblee.- Spreker heeft de indruk^ dat het aan de Assem
blee niet onwelgevallig zal zijn als de Ministers laat 
of te laat zijn. Met betrekking tot zijn standpunt tegen
over de Europese politieke integratie deelt spreker mede, 
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dat hij voorstander van integratie, is, niet alleen in 
nevengeschikt verband, doch ook -door de instelling van 
supra-nationale organen, aangezien dit voor het voortbe
staan van de Europese cultuur-een van de belangrijkste 
voorwaarden is. Met de beperkte markten in de Europese 
landen zal men hst anders-tegenover Amerika nooit kunnen 
houden. Zal enerzijds de Commissie snel moeten werken, 
anderzijds acht spreker het niet juist voor langer dan 
zes a acht weken zijn post in Portugal te verlaten. Als 
in deze periode de zaak nog niet op gang mocht zijn, is het 
wenselijk, dat iemand de leiding kan overnemen, die van 
het begin af de besprekingen heeft meegemaakt. Spreker •; .3 
hoopt, dat in de Commissie leden worden aangewezen, die 
imaginatief en tegelijk realistisch kunnen denken, aan
gezien het hierbij gaat om nova. Bovendien zal men zich 
voor dit werk enige tijd moeten vrijmaken. De Commissie 
zal terstond met haar arbeid moeten beginnen en hard 
moeten werken. Daarbij is het verheugend, dat in Neder
land deze zaken in een zuivere sfeer kunnen worden voor
bereid en niet de angst voor Duitse overheersing de voor
naamste drijfveer is. 

De Minister-President acht het wenselijk, zo dr-a 
de Commissie enigszins georiënteerd is, dat enige Minis
ters met Mr Van Kleffens een bespreking met de Commiseie 
voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer hebben. De. 
Baad verklaart zich hiermede accoord. Besloten wordt, 
dat de Commissie zal bestaan uit Mr E.N.van Kleffens 
(voorzitter), Dr E.O.van Boetzelaer (plv.voorzitter), 
Mr C.L.W.Eock, Drs E.H.van der Beugel, Lt Generaal M.R.H^ 
Calmeijer, Drs Th.C.Hijzen, Prof. Dr I.Samkalden, alsmede 
een nog nader, in overleg met Minister Van de Kieft, aan 
te wijzen lid. 

Decoraticbeleid 

Minister Algera deelt mede, dat hij heeft voor
gesteld om Mr Dr T.F.-J.A.Dolk voor een benoeming tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor te dragen, 
welke onderscheiding zou worden uitgereikt op de bijeen
komst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Unie van Waterschapsbonden. De Decoratie commissie is er 
echter niet mee accoord gegaan, dat de decoratie bij deze 
gelegenheid wordt uitgereikt. Aangezien spieker aan de 
uitreiking op een dergelijke bijeenkomst verre de voor
keur-geeft boven toekenning van een onderscheiding bij de 
algemene-gelegenheid op 30' April, komt hij bij de Minis
terraad in beroep. De Minister-President wijst er op, dat 
in dergelijke gevallen eerst het oordeel van Binnenlandse 
Zaken wordt gevraagd. De Ministerraad verklaart zich na 
enige verdere bespreking accoord met het voorstel van 
Minister Algera. 

De Minister-President merkt naar aanleiding van 
dit decoratievoorstel op, dat bij deze voordrachten als re
gel geldt, dat geen decoratie meet worden toegekend op 
grond van het simpele feit, dat een organisatie jubileert. 
Dat wil echter niet zeggen, dat bij een jubileum van een 
organisatie geen onderscheiding kan worden gegeven als 
een bestuurslid persoonlijk op grond van zijn verdiensten 
in aanmerking komt voor decoratie. Spreker is van oordeel, 
dat een decoratie meer betekenis heeft als deze bij de 
viering van een jubileum wordt uitgereikt. Minister Staf 
wijst er op, dat de consequentie hiervan kan zijn, dat 
de organisaties bij de Ministers om decoraties komen vragen. 
Bovendien maakt toekenning van decoraties bij de algemene 


