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Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kemkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is Minis
ter Luns wegens verblijf in het Buitenland) 

Secretariss J.Middelburg 

1._ Notulen van de vergadering van 20 October 1952 

Zie Middagvergadering 

2. Algemene beschouwingen Tweede Kamer (Concept Memorie 
van Antwoord")1 

J\/i*f,Miptfrf(/jZA£* Minister Algera informeert wie/de Memorie 
van Antwoordyfeal-ende-r-t-eJc-ea-en on hoo de vorantwoo-g-de-

A&4Q s> li jfchedon BUllon BJja. De .Minister-President antwoordt, 
/ ^/^tC^j/^4, ^a^ ^e zakelijke onderwerpen van wezenlijk ïïelang voor 
/ verantwoordelijkheid van Regering of Kabinet zijn5 voor 

<]fodé6L£é_ de passages inzake de Kabinetsformatie is spreker hoofd
zakelijk persoonlijk verantwoordelijk, terwijl in het fi
nanciële gedeelte de verantwoordelijkheid dikwijls bij s/rf* &C*CL' 

4/£U&4uM* P&i <3-e tweede ondergetekende (Financiën) is. Een scheiding 
L ~ met de verantwoordelijkheid van het Kabinet is echter in 

^ £ w. K &€. V**H den regel nauwelijks te, maken. 
/^fa£$L*é&U&t* Minister Algera is van oordeel, dat het Kabinet 

een parlementair karakter heeft, zodat hij zich afvraagt 
of het niet wenselijk is dit in het stuk te vermelden. 
De Min i s t er-President ziet het Kabinet ook als een par
lementair Kabïnet,"maar acht het niet nodig,dat het 
Kabinet daarover in de Memorie van Antwoord zijn oordeel 
zegt. Bij vorige gelegenheden heeft de Kamer over deze 
kwalificatie lang gedebatteerd. Minister Beel acht het 
niet bezwaarlijk als de Kamerfracties zich~~enigermate 
van het Kabinet distanciëren. Minister Cals is van oor
deel, dat het niet de taak van het-Kabinet-kan zijn zelf 
deze kwalificatie vast te stellen. De Raad besluit in de 
Memorie van Antwoord geen kwalificatie op te nemen. 

Minister Donker is het niet eens met de zin, 
dat het niet wenselijk is de benoeming van Staatssecre
tarissen te zeer te betrekken in de Kabinetsformatie. De 
Minister-President verdedigt deze opvatting. Spreker is 
van oordeel, dat nieuwe Ministers hun Departement eerst 
enigermate moeten kennen, zodat zij kunnen beoordelen 
of zij een Staatssecretaris willen hebben. Het betrekken 
van de Staatssecretarissen bij de formatie zal deze boven
dien sterk bemoeilijken. Minister Donker is ook van oor
deel, dat het bezetten van de Ministersposten niet in 
overleg met de Kamerfracties dient te geschieden? hij 
acht het echter wenselijk, dat de formateur een overzicht 
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hoe ten aanzien van de President van de Nederlandse Bank 
zal worden gehandeld. De Minister-President is van oor
deel, dat deze wel uitgenodigd moet worden, evenals de 
Directeur van het Centraal Planbureau. Als Dr Holtrop en 
Prof.Posthuma verhinderd zijn zal geen vervanger moeten 
komen; hetzelfde geldt voor Prof.Tinoergen en Prof.Polak. 
De Raad verklaart zich er mede accoord, dat de Minister-
President een "brief zal rondzenden, waarin de "besproken 
regeling zal wórden bekend gemaakt. 

4. Buitenlands beleid 

20 

<xi*f3 

f~7 . A a. Europese politieke integratie(Zie notulen MR c 
*** / T y <d~~ Öctober 1952, punT"~~ë7 - • 

/ W* /ïvÜL ' P Minister Bejyen deelt mede, dat telefonisch 
3/& «tf overleg is gepleegd om m de gemeenschappelijk vragenlijst 

het woord "monetaires" te schrappen. Zowel van Pranse als 
van Duitse zijde was men hiertoe niet te bewegen. Daarbij 
werd o.a. als argument genoemd, dat het niet de bedoeling 
was, dat men zich tot monetaire maatregelen zou moeten 
beperken, aangezien in punt II ook gesproken wordt over 
economische en sociale integratie. Dit is weinig logisch, 
terwijl het bovendien de vraag is of de nieuwe assemblee 
wel het geschikte orgaan is ter behandeling van monetaire 
zaken, welke veel meer op het terrein van de OEEC en de 
EPU liggen. Aangezien overleg per telefoon over deze zaken 
vrij onmogelijk is, heeft spreker tenslott'e toegegeven. 
De Minister is echter van plan een brief aan de Raad van 
Ministers te zenden, waarin wordt medegedeeld, dat de 
Nederlandse Regering zich bij de gemeenschappelijke vragen
lijst heeft neergelegd, doch dat dit niet moet inhouden, 
dat de assemblee zich alleen met de voorbereiding van 
monetaire maatregelen zal mogen bezighouden. De Minister-
President voegt hier aan toe, dat het aanvankelijke be
zwaar jin^Bonn tegen schrapping van het woord "monetaires" 
was, dat dit de bevoegdheden te sterk zou verruimen. Spre
ker onderstreept het bezwaar, dat men door handhaving van 
het woord "monetaires" vrijwel alleen vraagstukken in de 
geest van de EPU zou hebben te behandelen, waarvoor het 
nieuwe lichaam minder geschikt zal zijn en wat veel te 
beperkt is, Het moet hoofdzakelijk gaan om economische 
samenwerking, op den duur door een Douaneunie. 3ehalve 
in een brief aan de Raad van Ministers zal. men deze kwes-J 
tie ook moeten betrekken in het overleg met de leden van '*$& 
de assemblee ad hoc. 

Minister Bev_en heeft verder weinig resultaten 
bereikt inzake het regelmatig contact tussen de Raad van 
Ministers en de assemblee ad hoc. Van Zeeland bv achtte 
het beter de handen vrij te houden tot de assemblee ad 
hoc met haar arbeid gereed zal zijn. Daarbij heeft spre
ker opgemerkt, dat door de activiteit van de assemblee een 
omgekeerde procedure dan normaal wordt gevolgd. In ons land 
is het overleg terzake tussen Regering en de betrokken 
Parlementsleden echter gemakkelijker dan in België. Spre
ker is bezig een nota op te stellen (welke hij in de 
Ministerraad in bespreking zal brengen) om het standpunt , 
van de Nederlandse«Regering zo scherp mogelijk aan te 
geven. De Minister wil ook in deze richting voortgaan 
in de Raad van Ministers van de zes landen en daar niet 
langer aandringen op de vaststelling van een procedure voor 
het overleg met de assemblee ad hoc. 
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Minister Zi:jlstra informeert of iets nader "be
kend is over besprekingen inzake samenwerking van de as
semblee van Straatsburg en de assemblee van de KSG. Minis
ter Beyen antwoordt, dat er plannen bestaan, doch dat 
hierover nog geen overeenstemming bestaat. 

4 b. Ratificatie EDG--verdrag (Zie notulen MR dd. 20 October 
n ^ r̂ 527~p"unt 3 cl 

f~A 'k.'l' ' l ' Minister Beyen deelt mede, dat bij de bespre-
*̂ ~* . . /king met de Commissi'e voor Buitenlandse Zaken is gevraagd /king mei; de uommissi'e voor -Duixenxanase óa. 

/fijt» * fr /te*"^komende Zaterdag wederom een bespreking te hehbenr waar-
' //A.' v o o r °°k de Minister-President en Minister Staf werden 

/ *£0* &W uitgenodigd. 

0 A&*t/' f ' e n 
^e Minister-President deelt mede, dat hij nog 

ige opmerkingen over het wetsontwerp met betrekking tot 
ratificatie van het EDG-verdrag wil maken, o.a. over de 

verkiezing van de assemblee. 
Spreker heeft voorts gelezen, dat de Pranse 

Minister van Buitenlandse Zaken heeft verklaard te hopen, 
dat Spanje spoedig tot de EDG zal toetreden* Men kan zich 
voorstellen dat Amerika door de aanleg van militaire 
bases Spanje militair bij de verdediging van het Westen 
wil inschakelen, doch door aansluiting van Spanje bij de 
EDG zal men belangrijke groepen, inzonderheid de socia
listische partijen} tegen de EDG opjagen. Hoe Spanje on
der het tegenwoordige régime zou kunnen medewerken aan de 
samenstelling van een democratisch gekozen assemblee is 
hem ook niet duidelijke 

4 c«_ Vergadering van de OEEC 

Minister Beyen deelt mede, dat het onderwerp 
van de vergadering van de OEEC op zichzelf onbelangrijk 
was, doch dat de bespreking interessant was wat de pers
pectieven in de toekomst betreft. Voorts deelt spreker 
mede, dat Van Zeeland een gedachte gelanceerd heeft in
zake de bijeenroeping van een economische conferentie 
door Amerika, Engeland en West-Europa, waarvan niemand 
echter iets afwist. Spreker veronderstelde, dat dit plan 
vooral bestemd was ter beïnvloeding-van de binnenlandse 
politiek in België. Toch is hierop een reactie uit Londen 
gekomen, maar Eden voelde bij de vergadering in Parijs mets 
voor een herhaling van een economische wereldconferentie, 
zoals in de dertiger jaren heeft plaats gehad. 

4 d. Toelating'van Spanje tot de UNSSGO 

Minister Beyen deelt mede, dat gevraagd is naar 
het standpunt der Regering met betrekking tot de toelating 
van Spanje tot de UNESCO. De Minister-President staat 
hier afwijzend tegenover. Bij universele"'organen met een 
economische of volksgezondheidstaak zal men Spanje mis
schien moeilijk er buiten kunnen houden» in de UNESCO 
hoort een fascistische staat echter niet thuis. Minister 
Cals deelt mede, dat hij op 31 October een bespreking hier
over zal hebben. Spreker merkt op, dat de argumentatie 
van de Minister-President ook geldt ten aanzien van 
andere dictatoriaal geregeerde landen, die wel lid van de 
UNESCO zijn. De Minister-President wijs* er op, dat dit 
leden van de Verenigde Naites zijn, die alle lid van de 
UNESCO kunnen worden, doch Spanje is geen lid van de. 
Verenigde Naties, Spreker stelt voor, dat deze kwestie 
nader wordt bekeken. Aldus wordt besloten. 
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