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Notulen van de vergadering 
' /s ' ' // gehouden op Maandag 2 Maart 1953 in de zaal van 

/ 
4 Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en 

Mr 

des middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera^ 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cala, Donker, Kernkamp, Van 
de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witts 
en Zijlstra (Afwezig is Minister Luns wegens ver
blijf in het buitenland) 

Secretaris; J. Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 23 Februari 1953 

a. Redactiewij zigingen 

Op blz 
van onder, wordt 
de REA indienen" 
de overstroomde £ 

Op blz 
woorden "toepassi 
ning van het Nati 

Op blz 
"enkele helicopte 
5 en 6, wordt het 
copters aan te se 
helicopters te ve 

4_, (punt 2 i), laatste alinea, regel 2 en 3 
het gedeeltes "andere aspecten ... t/m ...-.bij 
aldus gewijzigd: "planologische aspecten van 
ebieden." 
7, (punt 3 f), alinea 3, regel 5, worden de 
ng van de" aldus veranderd? "het voor reke-
onaal Rampenfonds komen van de kosten der"» 
8, (punt 3 g), laatste alinea, regel 3j wordt 
rs" gewijzigd in "één helicopter". Op re^el 
gedeeltes "overwegen een zestal Franse heli
haffen" aldus gelezens "trachten een zestal 
rkrijgen". 

"b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 a (Decoratie wegens 
hulp bij de'watersnood) 

De Minister-President deelt mede, dat bij de opstel
ling van een communiqué inzake het besluit geen watersnoodme
daille uit te reiken, de vraag is gerezen of dit ook op buiten
landers _ betrekking heeft. Minister Staf merkt op, dat enkele 
Koninklijke onderscheidingen zullen worden uitgereikt aan bui
tenlandse militairen, terwijl daarnaast onderscheidingen wegens 
menslievend hulpbetoon mogelijk zijn. Bovendien is gevraagd 
aanalle buitenlandse militairen, die aan de directe hulpver
lening hebben medegewerkt een certificaat te (doen) geven met 
een dankwoord van de Koningin voor deze hulp. De Raad verklaart 
zich met deze laatste gedachte accoord. De Regering zal ook 
voor buitenlanders geen watersnoodmedaille laten vervaardigen. 
Ten aanzien van zeer bijzondere prestaties van Nederlanders 
bij het reddingswerk zal men onderscheidingen wegens mens
lievend hulpbetoon bij de Carnegiestichting kunnen aanvragen. 
Het Rode Kruis en andere organisaties zullen uiteraard vrij 
zijn zelf dankbetuigingen te verstrekken. 

— °Pmerking naar aanleiding van punt 3 d (Berichten inzake 
schadevergoeding aan mlddenstandT 

^e Minister-President heeft nader vernomen, dat de 
Directeur-Generaal voor de Middenstand niet in Soes is geweest, 
doch in Zierikzee mededelingen omtrent voornemens van de Rege
ring heeft gedaan. Minister ZijIstra deelt mede, dat hij deze 
kwestie met Dr Groeneveld Meijer heeft besproken. 
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Gemeente ter beschikking kan worden gesteld om te doen wat er 
gebeuren moet. Minister Gals heeft het gevoel, dat het vooral 
schort aan centrale leidlng~bij de uitvoering van de taken, 
welke aan Rode Kruis én Nationaal Rampenfonds zijn opgedragen. 

^e Minister-President is van oordeel, dat nu het 
Nationaal Rampenfonds geen eigen apparaat heeft het voor de 
hand ligt, dat de noo-duitkeringen voor levensonderhoud via 
de gemeenten en de huisraadschadeuitkeringen via Rijksorganen 
worden verstrekt. Daarnaast lijkt het- wel juist "bij de be
steding in bepaalde andere sectoren de Commissie voor Maat
schappelijk Werk te betrekken, waarbij de uiteindelijke be
slissing bij het bestuur van het Nationaal Rampenfonds zou 
moeten blijven. De Regering zal niet over het hoofd van het 
bestuur van het Nationaal Rampenfonds heen moeten beslissen 
over de besteding van de gelden van dat Fonds; er zal echter 
wel nauw contact tussen de Regering en het Nationaal Rampen
fonds moeten bestaan. Met het oog hierop hebben de besprekingen 
met de Prins, als voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, 
veel bete :enis, terwijl bovendien de Secretarissen-Generaal 
van Binnenlandse Zaken en van Maatschappelijk Werk als ad
viseurs van het bestuur van het Nationaal Rampenfonds optre-

/ . den. De Raad sluit zich bij dit standpunt aan. Besloten wordt, 
il IA- &£*v*' I dat geen vertegenwoordigers van de Regering in de Adviescommis-

/ JL \3^-e v a n ne"k Nationaal Rampenfonds zitting zullen nemen. 
AJI^J^' De Minister-President heeft in de krant gelezen, 

dat zowel door de rampschadebureau's als door de diensten van 
Sociale Zaken een bedrag van f. 100 zou worden uitgek-.erd. 
Spreker dringt er nogmaals op aan alvorens tot dergelijke 
regelingen wordt besloten deze in de REA of de Ministerraad 

^j-T ' ter sprake te brengen. Minister Van de Kieft heeft van be-
(pP" doelde uitkeringen nog niets vernomen. 

/*•" /L/>-^ 3 h. De leiding op Schouwen 

sfa*%£A>&\ At ff- Minister Mansholt deelt mede, dat terwijl in alle 
*" andere noodgebieden een vlïïtte samenwerking plaats vindt van 

/{ fö fl$i. ^ ? landbouw- en voedselvoorzieningsorganen met de plaatse-
/ ' /lijke besturen, op Schouwen ten gevolge van interne tegen-

J6J J, /tC stellingen niet te werken is. Minister Beel bevestigt, dat_ 
\/^CClA^f <J • de situatie op Schouwen nog geheel onbevredigend is. De Commis

saris van de Koningin heeft Zaterdagmiddag een bespreking met 
de burgemeesters op Schouwen gehad en spreker is voornemens 
binnenkort een bezoek aan Middelburg te brengen. Spreker 
heeft aan Minister Staf hulp gevraagd van militairen (met 
vletten enz) voor het ruimen van cadavers. Er zal echter 
nog meer moeten gebeuren. Aangezien spreker niet over 
bijzondere bevoegdheden beschikt, denkt hij er* over een 
speciale noodvoorziening ter zake te treffen. Enkele Ministers 
geven in overweging iemand aan te wijzen, aan wie bijzondere 
bevoegdheden worden gegeven, 

[ (/ ' A^*»A 4 b. De Ministersconferentie .te Rome en het vraagstuk van de 
(AA-Jr*7* , <Q ̂ yEuropese" integratie 

tU^ Ayl.^7T~~~~ r »- p • 
0 it J^/ Minister Beyen .deelt mede, dat de Italiaanse Regering 

$C/Ji. ̂  i^v^^cle Nederlanders bij het~voorbezoek eengrootse ontvangst 
, ,• ' heeft bereid. De Gasperi was welwillend gestemd ten aanzien _ 

yj. van het Nederlandse voorstel inzake de economische integratie 
f en heeft op de conferentie ook goed gesteund. Tevoren had 

spreker bij Minister-President Mayer in Parijs enige sympathie, 
doch bij Bi da-uit weinig begrip voor de Nederlandse gedachte 
ontmoet. De verwachting bestaat, dat op 9 Maart de zes Ministers 
weer bijeen zullen komen om het ontwerp voor een Europese 
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Politieke Gemeenschap uit handen van de voorzitter van de 
Assemblee ad hoo, Spaak te ontvangen. Dan zal er gelegenheid 
zijn om de werkmethode vast te stellen, waaromtrent spreker 
zich voorstelt, dat een commissie zal worden ingesteld om een 
of ander tractaat voor te bereiden. 

Het belangrijkste bezwaar van Duitse en Franse zijde 
tegen het Nederlandse voorstel is, dat de Regeringen een ver
drag inzake de politieke gemeenschap nog ingewikkelder maken 
en hun parlementen overladen met verschillende gecompliceerde 
jverdragen. Nu van Belgische en Italiaanse zijde is verklaard, 
dat men niet bereid is een verdrag inzake de politieke gemeen
schap bij het parlement in te dienen als daarin geen band is 

* gelegd met de economische integratie, staat Nederland in dit 
opzicht niet meer alleen. 

Van de Franse protocollen inzake het EDG-verdrag is 
de tekst niet meer besproken, deze kwestie is verwezen naar 
'de Interimcommissie. Bij het afscheid van De Gasperi ver
klaarde Bidault, dat hij met betrekking tot de protocollen 
weinig anders kon doen, doch het leek niet onmogelijk, dat 
hij zich wel door de andere Ministers van Buitenlandse Zaken 
zal laten overstemmen. 

Spreker heeft voorts van de gelegenheid gebruik 
gemaakt, zowel in Parijs als in Rome de dank van de Regering 
uit te spreken voor de hulp bij de watersnood. Wel is gebleken, 
dat het vooral de gewone man is, die een bijdrage heeft ge
geven. Het lijkt spreker daarom wenselijk te overwegen of het 
niet mogelijk is van de zomer uit de verschillende landen enkele 
vertegenwoordigers van"de gewone man" naar Nederland te laten 
komen. De Minister-President vindt het ontroerend wat in het 
buitenland aan steunverlening wordt gedaan,, doch men zal zich 
bij het betonen van onze dank bewust moeten zijn van de grada
ties, welke zich tussen de verschillende landen voordoen. 

Minister Van de Kieft is uit de telegrammen over het 
EDG-verdrag niet veeï''"wijzer geworden. Spreker stelt de vraag 
of het mogelijk is het EDG-verdrag te.aanvaarden zonder de 
Franse protocollen. Minister Beyen heeft bij het bezoek van 
Dulles reeds gezegd, dat dit met mogelijk is, aangezien de 
parlementen de ratificatie sl&chts in overweging zullen wil
len nemen als zij voldoende zekerheid hebben, dat ook de 
andere landen hiertoe over zullen gaan. 

. Minister Staf wijst op de complicatie, welke is ont-
y£ftfiföS0U-WI&, S"taan door de/benoeming van Generaal Juin, die nog Inspecteur-

' Generaal van net Franse leger is, tot chef van de centrale 
sector van de NATO. Tevoren was reeds Ridgway ook aangewezen 
als commandant van de Amerikaanse troepen in Europa. Van 
Nederlandse zijde is steeds tegen de combinatie, zoals Juin 

/—foU, AAtyQêt. thans ftsef t-g-ekrogon, bezwaar gemaakt op grond van moeilijk-
'f heden, die dit in de EDG gaf. Als nu in de communiteit van de 

EDG een Fransman de toon aangeeft en een Franse generaal 
chef van de centrale sector is van de NATO, zou kunnen blijken, 
dat Frankrijk geen behoefte meer heeft aan het protocol inzake 
de vrije beschikking over Franse troepen in de EDG ten behoeve 
van overzeese gebiedsdelen. 

Minister Mansholt acht het wel verheugend, dat de 
Nederlandse voorstellen inzake economische integratie steun 
van verschillende kanten hebben ontvangen. Het is spreker 
echter nog niet duidelijk, wat er verder gaat gebeuren. De 
resultaten van dé Assemblee ad hoc lijken hem nogal Vaag'; 
onzerzijds zal er alles op gezet moeten worden om vertroe
beling te voorkomen en daarvoor is de steun van de Nederlandse 
parlementsleden in de Assemblee nodig. Het is bekend, dat 
de Italiaanse Minister van Landbouw gekant is tegen verdere 
sectorgewijze integratie. Spreker acht een algemene benadering 
«van het vraagstuk van de economische integratie noodzakelijk, 
doch daarnaast integratie in de landbouwsector. Minister 
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Beyen heeft in Parijs en Rome er echter op aangedrongen, dat 
vóór de bijeenkomst van de Ministers van ,Landbouw van de 
zestien landen een bespreking van de zes landen plaatsvindt. 
Gebleken is, dat de Fransen overwegen op de bijeenkomst van 
de zestien landen een overeenkomst te sluiten voor bepaalde 
producten (tarwe, suiker). Spreker is daartegen, aangezien 
dat de mogelijkheid om tot integratie te komen zal beperken 
of afsnijden. Het is wenselijk, dat de Regering zich nog nader 
beraadt over het standpunt, dat op de bijeenkomst van de zes
tien landen zal worden ingenomen. 

De Minister-President stelt voor met betrekking tot 
de wijze van FëhandëTing van de integratievraagstukken, dat 
op de Ministersbijeenkomst op 9 Maart het standpunt zal worden 
.ingenomen, dat de Regeringen tijd moeten hebben om de vraag
stukken te bestuderen. De termijn van drie maanden, welke 
De Gasperi heeft genoemd,doet op het ogenblik weinig ter 
zake; deze is in het EDG-verdrag vermeld, doch dat is nog 
niet aanvaard. Het Kabinet zal zich moeten bezinnen over 
het beleid in de naaste toekomst. Daarvoor zal men een goede 
analyse van de situatie moeten krijgen; punten zijn bvs 
a. De vraag of er een EDG-verdrag komt, want dat is van .be

lang voor de beoordeling van de betekenis van de mogelijk
heid, dat besluiten van een politieke gemeenschap in de 
plaats zullen treden van beslissingen van de Raad van 
Ministers van de EDG. 

I b^ De constructie van de voorgestelde politieke gemeenschap 
(twee kamers,-Raad van Ministers, overneming bevoegdheden 
van KSG en EDG enz.) 

. c._ Op welke wijze zal met het Nederlands voorstel inzake 
de economische integratie tactisch het beste verder ge
handeld kunnen worden. 

d_j_ Het beleid inzake de landbouwintegratie, gezien in het 
licht van het vraagstuk der algemene economische integra
tie. 

e. De Franse protocollen; deze zal men moeten bespreken (vóór 
de Interimcommissie tot een conclusie komt) aan de hand 
van een nota van Buitenlandse Zaken en van de tekst. 

De Raad verklaart zich na enige verdere discussie 
met deze wijze van behandeling accoord. 

Minister Beyen merkt op, dat door het ter hand 
stellen van het ontwerp voor een politieke gemeenschap door 
de Assemblee ad hoc de Regeringen de verantwoordelijkheid 
weer uit handen van de parlementariërs nemen; dan komt ech
ter de moeilijkheid, dat de parlementsleden bij de verdere 
behandeling betrokken willen worden. De Minister-President 
staat op het standpunt, dat de Regering ërïïge 'ïijd zal moë"-
ten hebben om zelf over het vraagstuk van de politieke 
integratie te spreken. 

4 c De Blitar- en Talisse-affaire (Brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken'~a7ï. ddT 25 Februari 1953, nr 22427) 

De Raad blijkt na een korte bespreking van dit punt • 
bezwaar te hebben tegen de gedachte om Indonesië mede te de
len, dat het thans de inbeslaggenomen wapens uit de Blitar 
kan behouden. Minister Beyen zegt toe het voorstel te zullen 
overwegen om te trachten met Indonesië tot overeenstemming 
te komen door de toezegging van Nederland, dat het de onder
havige kwestie niet voor het Uniehof c.q.. het Internationale 
Hof van Justitie zal brengen, als Indonesië bereid is de 
bedoelde wapens van Nederland te kopen. 
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