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\#4wp*&v>r,v' Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 

Notulen van de vergadering, 
• gehouden op Maandag 29 Juni 195 3 in de Tr&veszaal, aan-

\y J/j. ' • "7ji gevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet. 

71 
Algera, Beel, Beven, De Bruijn, Cals, Donkers 
Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van 
Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de 
Ministers Luns en Kernkamp wegens verblijf 
in het buitenland). 

Tevens is aanwezig .bij de punten 12 en 13 
Staatssecretaris Kranenburg 

Secretariss J.Middelburg 

ii Notulen van de vergadering van 22 Juni 1953 

Redactiewijzigingen '''?§>{ 

Op blz 3, punt 2 k, laatste regel, wordt "be
vestigend" gewijzigd in "dat hem daarover niets bekend is". 

°P fclz i3, (punt 16), wordt na de vierde volle
dige alinea de volgende alinea ingevoegd; 

"Minister Beel sluit zich aan bij het standpunt, 
dat Minister Van ThiëT~heeft uiteengezet; evenals Minister 
Mansholt ziet hij in het al of niet toelaten van de roulette 
geen principieel punt. Niettemin ondersteunt hij de gedachte, 
dat, bijaldien over deze kwesties bij enige leden princi
piële bezwaren bestaan, terzake geen stemming worde gehouden." 

2« Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Open brief van Nederlandse Vakcentrale 

De Minister-President deelt mede, dat een afschrift 
is ontvangen van een open Tarief van de Nederlandse Vakcentrale 
aan de Raad van Vakeentralen inzake de wering van deze orga
nisatie bij de verschillende vormen van overleg- over arbeids
voorwaarden enz. 

2 b. Kort bezoek van ZKH de Prins aan de Antillen 
HS~aa.""22~Juni 19537 Punt 2 17 

Zie notulen 

Minister Staf deelt mede, dat ZKH de Prins bereid 
is in de eerste, week van Augustus als Inspecteur-Generaal 
van de Marine een bezoek aan de Antillen te brengen, waar
bij hij het beeld zal onthullen, dat Nederland heeft ge
schonken. 

2c. Benoeming President Amsterdamse Gerechtshof 

' Minister Donker deelt mede, dat Mr Verdam met 1 
Augustus als President van het Amsterdamse Gerechtshof zal 
worden gepensionneerd; spreker stelt voor de oudste vicë-
president Mr Van der Does de Willebois voor een benoeming 
in zijn plaats voor te dragen. De Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 

/M. 
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3 e. Vaststelling 'bijdragen Bn de EDG-landen 

Minister Staf deelt mede, dat in de Interimcom-
missie van de EDG is gesproken over een accord special 
inzake de bijdragen van de zes landen. De Secretaria-G-eneraal 
van de NATO Ismay heeft- gevraagd op te geven, welke bij
dragen voor de EDG-landen waren vastgesteld. Voor Nederland 
is een moeilijkheid, dat intussen de legerorganisatie is ge
wijzigd. De Fransen zijn echter geheel op het accord ëpedal 
teruggekomen. Een belangrijke factor hierbij is, dat de 
Fransen wensen, dat de Duitse bijdrage wordt verlaagd, nu 
hun bijdrage eveneens lager zal moeten zijn. Nadat Van 
Starkenborgh bezwaar tegen het Franse standpunt had gemaakt, 
zijn de Fransen gezwicht, doch zijn direct met het nieuwe 
voorstel gekomen de bijdragen door de experts te laten 
vaststellen. Ook hiertegen heeft Van Starkenborgh bezwaar 
gemaakt', doch hij vreest daarbij alleen te zullen staan. 
Het gevolg zou kunnen zijn, dat de Ministers over dit punt 
een beslissing zullen moeten nemen. Spreker is van oordeel, 
dat Nederland bij zijn afwijzende standpunt zal moeten 
blijven. De Minister-President erkent de moeilijkheden van 
Frankrijk in-Indo-ÜETna. Het onderhavige standpunt van 
Frankrijk vloeit echter voort uit prestige-overwegingen. 
Spreker is van oordeel, dat de bijdragen niet door de 
experts kunnen worden vastgesteld. De Raad verklaart zich 
accoord met het afwijzende standpunt ter zake. 

3 f. Bezoek van Minister Beyen aan Londen en Parijs 

Minister Beyen deelt mede, dat hij in Londen 
(behalve over de kwestie van de convertibiliteit te zamen 
met Minister Van de Kieft) op het Foreign Office over pun
ten van gezamenlijk belang heeft gesproken, o.a. de EDG 
en de betrekkingen daarvan met Engeland, het Nederlandse 
standpunt inzake de Europese Gemeenschap", en de besprekingen 
over de verhouding tussen de vrije wereld en het Sovjet
blok, welke op de Bermuda-eilanden gehouden zullen worden. 

Wat de EDG betreft heeft de Engelse Regering de 
toezegging gedaan, dat zij het meedoen van West-Duitsland 
hieraan niet als onderhandelingsobject bij de besprekingen 
over de verhouding tussen de vrije wereld en het Sovjet
blok zal gebruiken. Tegenover de Engelse vrees, dat de 
Europese Gemeenschap een economisch blok van zes landen 
met een separatistisch karakter zal worden, heeft spreker 
gesteld, dat-van Nederlandse zijde wordt gestreefd, dat 
de Europese Gemeenschap niet een protectionistisch doel 
zal krijgen? een van de redenen om de integratie van sec
toren niet verder te vervolgen is bv, dat de gevreesde 
afsluiting tegenover andere landen daarbij moeilijker te 
vermijden is. Tegenover de Engelse opmerking, dat de E, G. 
een verhindering zou kunnen zijn bij uitvoering van de 
plannen inzake terugkeer naar grotere convertibiliteit der 
valuta's, heeft spreker opgemerkt, dat de Nederlandse Rege
ring niet wil komen tot een nieuw monetair orgaan in de 
Europese Gemeenschap; er zou echter wel naar meer coördi
natie van bet monetaire beleid van de zes landen worden ge
streefd. Met betrekking tot het contact met de andere Weste
lijke landen over de Bermuda-conferentie is besproken, 
dat het bezwaarlijk is om eerst het communiqué naafloop 
van de conferentie aan de andere landen voor te leggen, maar 
wel zijn andere vormen mogelijk, waarbij wordt gedacht aan 
overleg in NATO-verband en diplomatiek overleg. Ten aanzien 
van het laatste heeft Bedell Smith aan Van Royen medegedeeld, 
dat hij hem op de hoogte zal houden. • 
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Vervolgens heeft spreker in Parijs deelgenomen 
aan de door De Gasperi geforceerde bijeenkomst van Minis
ters van de zes landen. Deze bijeenkomst had geen zin; een 
belangrijk motief voor de bijeenroeping is geweest, dat 
Adenauer de bedoeling had om ten aanzien van de Europese 
integratie met een naar buiten te gebruiken succes te komen. 
Afgesproken is, dat de Ministers opnieuw zullen vergaderen 
op 7 Augustus in Badën-Baden. 

In Parijs is voorts de Bermuda-conferentie ter 
sprake gekomen, waarbij werd voorgesteld, dat Frankrijk 
zou optreden als vertegenwoordiger van de belangen van de 
zes landen. Dit zou passen in het Franse streven te komen tot 
een "Political Standing Group", waartegen men zich van 
Nederlandse zijde steeds verzet heeft. Spreker heeft dan 
ook het voorstel om Frankrijk op de Bermuda als vertegen
woordiger te laten optreden afgewezen op grond van de ar
gumenten, dat er nog geen Europese Gemeenschap van de zes 
landen is en het bijgevolg voor Frankrijk da'n ook moeilijk 
zal zijn het standpunt van deze zes landen te vertegenwoor
digen. Adenauer meende te kunnen aannemen, dat Frankrijk 
de zes landen op de Bermuda-conferentie zou vertegenwoor
digen, waarbij het zich zou stellen op het standpunt, dat 
De Gasperi in "zijn openingswoord had uiteengezet. De Gasperi 
had daarbij de vijf punten van Adenauer genoemd, waarin 
o.a. de regeling van de territoriale kwestie voorkwam. 
Nadat spreker zich opnieuw hiertegen verzet had (de andere 
Benelux-Ministers waren eveneens tegen) is van deze ver
tegenwoordiging afgezien en aanduidingen dienaangaande uit 
het communiqué" geschrapt. Daarna zijn toch nog besluiten 
in deze zin opgedoken, waartegen door Van Starkenborgh 
en langs diplomatieke weg geprotesteerd is. 

De Minister-President meent, dat het standpunt 
ten aanzien van dë~nïëüwë_ïïnT; wïkke 1 ingen in de verhouding 
tussen de vrije wereld en het Sovjet-blok nader dient te 
worden bezien. Spreker weet uiteraard niet of Rusland serieus 
doende is de verhouding met het Westen te verbeteren. In
dien echter de Russen bereid zijn zich uit Oost-Duitsland 
- en Oostenrijk terug te trekken (waardoor een niet-communis-
tisch Duitsland zal ontstaan) en daarbij als voorwaarde 
gesteld wordt, dat geen militaire versterking van Duitsland 
plaats heeft, zal men dit ernstig moeten overwegen, dus 
niet bij voorbaat deze mogelijkheid moeten uitsluiten. Een 
vereniging van Duitsland zal anders zonder oorlog niet 
mogelijk zijn. 

Minister Beven stelt zich op het standpunt, dat 
nog niets te zeggen is over wat in Rusland en Oost-Duitsland 
gaande is. Men zal daarom thans in de tot nu toe gevolgde 
lijn moeten doorgaan. De Minister-President is het daarmede 
eens. ~ ~ 

Minister Staf acht het wenselijk, dat Buitenlandse 
Zaken een nota ter voorlichting van de Ministerraad zal ver
vaardigen over het vraagstuk van de hereniging van Duitsland 
(Wat betekent Oost-Duitsland, hoe staat het met aan Polen 
gekomen gedeelten van het vooroorlogse Duitsland enz.) 

£1 Naturalisatie van Abram Acherman_en 19 anderen; van Hubert 
W.Boë'KEorst en 1b anderen;" van~ËrnsT~Abraham~ën~ToT anïïerën; 
van Rosalia Bus oh. en~T§ anderen; van ¥ranziska"Berg en 19 
anderen; vatPÏÏaTtali. Blaügrunïï en"~2T"~anc[eren en van Fritïï 
H. Claus erf en 19" anderen CWets"ont̂ ërpêrTT— 

5. Wijziging van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor 1952 
rWetsontwerpJ — 

De punten 4 en 5 worden zonder discussie aanvaard. 
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