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Notulen van de vergadering 
.. laan dag 9 Februari 1953 in de zaal van 

Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 
middags voortgezet 

{ Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is 
Minister Van de Kieft) 

Seoretariss J.Middelburg 

/O^jMA^f 

ii Notulen van de vergadering van 2 Februari 195 

a. Redactiewij ziging ĵ̂ i 

Op blz 3, (punt 2 a ) . eerste volledige alinea, 
regel 2, wordt~Eël; gedeelte: "het is echter wenselijk 
deze uitkering te geven" aldus gewijzigd: "maar deze 
moet dan zo eenvoudig mogelijk zijn. De oorlogsregeling 
is te gecompliceerd. De vraag is of 
4̂ .̂ijai-ÉiiMaöiMaJi./"11*" ' 1'tlïiJ^» 
tniii>ri iitv TI '"""'*" ••riw«rr*fr 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 a (Watersnood) 

Minister Van Thiel spreekt er zijn bevreem
ding over uit, dat, ondanks~de ui;drukkelijke afspraak, 
de dagbladen toch mededelingen inzake de belastingfaci
liteiten bevatten, voordat de Regeringsverklaring was 
afgelegd. De Minister-President voegt hier aan toe, dat 
de geheimhouding o'ökTs gescüonden ten aanzien van het
geen in de REA is afgesproken, aangezien een van de 
dagbladen hieromtrent nauwkeurige berichten bevatte. 

i 

2_%_ Maatregelen te nemen in verband met de overstromingsramp 

a. Nota aan de Staten-G-eneraal 

De Minister-Pr 
horst hem gevraagd EïïeïT; 
over de watersnood af te 
juist leek, aangezien tha 
len moeten worden gedaan, 
aan de Kamer zal worden g 
de vorige avond van de be 
vangen. In de nota, welke 
vastgesteld kan worden, z 
uit deze concepten overge 
verschillende maatregelen 
spreker deze nog eerst te 

De Raad besluit 
gaan met medeïïêTïng in de 
Voorbereiding van een wet 
antwoordelijkheid voor he 
onmiddellijk herstel van 
ring van de Zuiderzeewerk 
voorkoming van herhaling 

sident deelt mede, dat Dr Korten-
'opnieuw een Regeringsverklaring 
leggen, hetgeen spreker minder 
B S uitvoerige mededelingen zul-
Afgesproken is, dat een nota 

ezonden, waarvoor de concepten 
trokken Departementen zijn ont-
niet meer in de Ministerraad 

ijn alle feitelijke gegevens 
nomen. Aangezien voorts nog 
worden aangekondigd, brengt 

r tafel. 
na enige discussie accoord te 
nota van de volgende maatregelen i 

sontwerp inzake de centrale ver-
t herstel van de dijken, het 
de dijken, eventuele temporise
en, onderzoek naar middelen ter 
van een overstromingsramp en 

4̂  
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5. Naturalisatie van Saül D. Abramoff en 16 anderen (Wetsont
werp) 

6. Wijziging van hoofdstuk X der Rijksbegroting voor 3,952 
(Wetsontwerp) 

7. Verhoging van de tarieven voor radiotelegrammen in het 
verkeer met Nederlandse schepen op zee, vermeld in hëT 
Rijkstelegraafreglement 1950 (Ontwerp-besluit) 

De punten 5 t/m 7 worden zonder discussie aan
vaard. 

8. Uitbreiding begrippen arbeider en loon en aanwijzing "be
drijfsverenigingen, bedoeld in de Kinderbijslagwet (Ont
werp-besluit ) 

Aangehouden op verzoek van de Minister-President. 

9. Vaststelling van een premieregeling voor militaire vliegers, 
die een jaar vrijwillig dienen (Ontwerp-besluit) 

10. Medegebruik van het Depot voor Discipline te Nieuwersluis 
als strafklasse voor de zeemacht (Brief van de Minister 
van Oorlog dd. 27 Januari 1953» nr 259036, met ontwerp-be-
sluit) 

De punten 9 en 10 worden zonder discussie aan
vaard. 

11. Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen .op zee (Ontwerp
besluit) 

De Raad verklaart zich met dit ontwerp-besluit 
accoord, nadat een redactiewijziging in artikel 2 is aange
bracht. 

12. Enige wijzigingen van de Wet op de rechterlijke organisatie 
(Wetsontwerp) 

De Raad verklaart zich na een korte bespreking 
met dit wetsontwerp accoord, 

13. De juridische vorm van de Artillerie-inrichtingen (Brief 
van de Minister van financiën dd. 29 Januari 1953» nr 210) 

De Raad verklaart zich accoord met het voorstel 
inzake nader contact met de Tweede Kamer. 

14. Europese integratie 

|V5 B.,_ Ontwerp van een Memorandum bestemd voor de Regeringen 
4 fa ~ van~a!eKSrG-lanaen (Nota van de Minister van Buitenlandse 

uc* ZaFen cT&T' 30 Januari 1953, met bijlage) 

Minister Beven deelt mede, dat het nieuwe memoran
dum door de interdepartementale commissie als een verdere 
uitwerking van het Nederlandse standpunt is ongesteld. Spre
ker overweegt dit nieuwe stuk niet uit te zenden als tweede 
memorandum van de Nederlandse Regering, doch als een per
soonlijke uiteenzetting, waardoor het een minder zwaar ka
rakter zal hebben en de Regering meer vrijheid 'behoudt. 
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Daarbij zou hij met de verzending van dit stuk niet te 
lang willen wachten, De Minister geeft vervolgens een sa
menvatting van de beginselen in het nieuwe stuk en stelt 
voor de bespreking te beperken tot deze principes. Er zijn 
nog nota's van de Staatssecretaris van Financiën en van 
Mr Van Blankenstein, welke nader in de interdepartementale 
commissie zullen worden besproken. Wat de kwestie van de 
directe verkiezingen betreft wijst spreker er op, dat er 
in de andere landen sterke stromingen zijn om dit punt wel 
te aanvaarden; spreker neemt echter aan, dat de Minister
raad wil vasthouden aan zijn afwijzende houding ten aan
zien van dit punt. Bij de conferentie van de zes Ministers 
van Buitenlandse Zaken op 24 Februari in Rome zal hierom
trent nog geen beslissing kunnen worden genomen, aangezien 
dan nog niet het definitieve ontwerp gereed zal zijn. Dit 
zal op een latere conferentie moeten gebeuren, waarbij ook 
de Ministers van Economische Zaken aanwezig zullen zijn. 
Intussen zal men in Rome wel kunnen spreken over het eco
nomische punt, dat in het onderhavige memorandum aan de orde 
is. 

Minister Mansholt kan zich verenigen met de voor
gestelde procedure. Spreker is van oordeel, dat een inte
gratie op agrarisch terrein niet zal gelukken als deze 
niet gepast wordt in een algemener raam. Een douane-unie 
zal naar spreker verwacht binnen twee jaar de grote ver
schillen, tussen de volkshuishoudingen in belangrijke mate 
nivelleren, waardoor de agrarische integratie gemakkelijker 
tot stand zal komen. Spreker vraagt nog de aandacht voor 
het volgende: In punt 5 op blz. 5 van het concept wordt 
gesteld, dat het verdrag "escape clausules" dient te be
vatten in geval van "troubles fondamentaux"> doch dit houdt 
het gevaar in van het ontstaan van een net van ontwijkings
clausules. Daarom stelt spreker voor hieraan toe te voegen, 
dat als zou blijken, dat op bepaalde terreinen veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt van deze clausules, de gemeenschap 
zal moeten komen met voorstellen tot de vorming van doelge-
meenschappen voor die specifieke terreinen (bv voor de land
bouw). Voorts vraagt spreker zich af of voor het gedeelte 
van het concept, dat betrekking heeft op de directe verkie
zingen wel dezelfde procedure moet worden gevolgd als voor 
het eerste stuk. Spreker gelooft niet, dat men zo spoedig 
zal besluiten directe verkiezingen in te stellen; zou men 
niettemin hiertoe besluiten, dan zal men niet moeten stel
len, dat Nederland dan beslist niet mee zal doen. Door dit 
aldus te stellen zouden wij onze constructieve bijdrage 
aan deze zaak verzwakken. 

Minister Algera zou willen vasthouden aan de af
wijzing van directe verkiezingen»Spreker acht het bevreem
dend, dat Minister Beyen wel de landbouwintegratie wil noe
men, doch de verkeersintegratie niet. Spreker stelt voor 
aan het concept achter punt 14 toe te voegen, dat de Neder
landse Regering ook de aandacht wil vestigen op de vervoers-
politiek en dat het verdrag een paragraaf dienaangaande moet 
bevatten. Ter toelichting hiervan wijst spreker er op, dat 
de KSG in de vervoerssector een verladerscombinatie is, 
waartegenover de vervoerderscombinatie zwak is. Hieruit 
vloeit voort de kans op overheersing door de spoorwegen. 
Wfen zal echter moeten uitgaan van een gelijke behandeling 
van de drie takken van vervoer; te water, langs de weg en 
met de spoorwegen. Bij de bespreking van de -Europese ver-
voerskwesties in Parijs bleek, dat de Franse Minister van ' 
Verkeer, Maurice, welwillend stond tegenover de integratie-
plannen, doch dat op grond van interne verschillen in de 
Franse Regering aan de conferentie een zuiver technisch 
karakter is gegeven. De Zwitserse gezant vroeg aan spreker 
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een exemplaar van de Nederlandse nota ten behoeve van zijn 
Regering, aan welk verzoek spreker niet kon voldoen, aange
zien deze nog niet in de Ministerraad was vastgesteld. Aan 
de conferentie in Parijs heeft ook Zwitserland deelgenomen, 
nadat gebleken was, dat ook Nederland vertegenwoordigd zou 
zijn. 

Minister ZijIstra acht de vorming van een douane
unie de beste methode om inhoud te geven aan het streven 
naar verdere integratie. Spreker is het eens met Minister 
Mansholt, dat men van het begin af ruimte moet scheppen voor 
doelgemeenschappen als in de landbouw. Spreker wil echter 
waarschuwen tegen de vorming van te veel van deze gemeen
schappen, aangezien men anders kans loopt een georganiseerde 
chaos te bereiken. Spreker staat daarom if wij zend tegenover 

+ j . een Europese varvoersgemeenschap. Tenslotte merkt spreker 
( $f rltAAPJ*1*^. op, dat7de economische integratie pn coroto aanlog- een on

derdeel van de buitenlandse politiek vormt, doch bij verdere 
verwezenlijking van deze gedachte behoort Jae^tot de taak 

'/$$&</&A4si v a n ^e Minister van Economische Zaken (en van Landbouw). 

•^/*J> / >4ue> jf&A -̂ e Minister-President is van oordeel, dat handha-
6jo 0Ct* ^jH^^ving van de Hoge Autoriteiten voor de KSG en de EDG- veler

lei competentiegeschillen zou geven als een Politieke Hoge 
*-/' /t̂ " Autoriteit wordt ingesteld^ eerstgenoemde Hoge Autoriteiten 

zouden daarom in de Politieke Hoge Autoriteit moeten opgaan. 
Spreker is het er mede eens, dat het verkeerswezen een onder
deel vormt van de gehele economie, doch de vraagstukken, die 
op dit gebied bestaan, worden niet opgelost uitsluitend door 
de vorming van een douane-unie. Als een werkelijke gemeen
schap van de zes landen tot stand is gebracht, zal men op 
den duur ook directe verkiezingen voor het Parlement krij
gen doch de onmiddellijke invoering van directe verkiezingen 
betekent, dat men 6f in het Parlement een belangrijk aantal 
communisten en nationalisten krijgt, die de samenwerking 
zullen saboteren, öf met kunstmatige kiesstelsels zal moe
ten werken als in Frankrijk en Italië. Spreker zou de keuzw 
tussen beide mogelijkheden niet willen doen, doch voorlopig 
willen vasthouden aan indirecte verkiezingen. Bij discussies 
over dit probleem zal men voorts nog andere argumenten kun
nen gebruiken dan in de nota zijn vermeld. 

Minister Beyen is van oordeel, dat niet op aller
lei gebieden Hoge Autoriteiten moeten worden gevormd, doch 
dat moet worden gekeken wat in werkelijkheid voldoet. Spre
ker heeft voorshands geen bezwaar tegen overneming van de 
clausule dienaangaande, welke Minister Mansholt heeft voor
gesteld, doch wil dit punt nog gaarne eerst even bekijken. 
Wat de verkeerssector betreft heeft spreker niet het denk
beeld, dat er aan het verkeer niets moet gebeuren, doch 
dit vraagstuk is gecompliceerd, zodat het heter niet in 
het nieuwe stuk kan worden opgenomen. Spreker verwacht voorts 
dat men wel tot de instelling van twee Kamers zal besluiten. 
Als bezwaar tegen vroegtijdige aanvaarding van directe ver
kiezingen noemt spreker nog, dat dan de nationale tegenstel
lingen in de Assemblee scherpere vormen zullen aannemen, 
vooral door die afgevaardigden, die zullen verwachten dan 
herkozen te worden. Bij de parlementariërs, die thans de 
Assemblee vormen, leeft een sterk eenheidsgevoel, hetgeen 
ook in de eigen landen van betekenis is. Het beswaar van de 
grote belasting van deze parlementariërs zal dan nog wel 
enige tijd doorgaan. Spreker stelt voor, dat hij dit gedeelte 
van het memorandum niet tevoren aan de andere Ministers van 
Buitenlandse Zaken zal zenden, doch het tijdens de confe
rentie zal ronddelen. Aldus wordt besloten. 

De Minister-President deelt mede, dat Mr Van len— 
nep van Financiën nog opmerkingen over het stuk heeft. 

De Raad verklaart zich overigens accoord met het 
onderhavige concept. 
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