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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 21 Juni 1954 in de Trèveszaal, aange
vangen 's morgens om elf uur en 's middags en 's avonds 

voortgezet 

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

levens zijn aanwezig bij de punten 14 en 15 
Mr N.Debrot, Algemeen Vertegenwoordiger van 
de Nederlandse Antillen en Mr Dr R.H.Pos, 
Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname en 
Staatssecretaris Veldkamp. 

Secretaris J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoraties 

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de volgende 
decoratievoorHrac"hten; 

1 . Benoeming van Ir Th.S.G.J.M.van Schaik, die heengaat 
als President-Directeur van de AKU te ^rnhem, tot 
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau? 

2 . Benoeming van Mej.Dr Chr.Bader ter gelegenheid van 
haar vijftigjarig jubileum als arts, tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

2__b. Reizende tentoonstelling inzake Europese integratie 
TZTë~otülen~HR dcTTTT"Junï~T937, punT"2"l[7~ 

De Minister-President deelt mede, dat hij een 
j£a£ brief heeft ontvangen van ProfTCW.de Vries, die onder

voorzitter blijkt te zijn van het Comité voor de tentoon
stelling over de Europese integratie. Deze stelt voor 
een brief aan Kerstens te zenden, waarin wordt gevraagd 
dat deze zijn werkzaamheden zal voortzetten. Spreker 
zou de voorgestelde brief niet willen verzenden, maar als 
blijkt, dat men feitelijk op de brief van de heer Kerstens 
terugkomt, zou hij willen laten weten er geen bezwaar 
tegen te hebben, dat men de voorbereidende werkzaamheden 
op de afgesproken wijze voortzet. De Raad stemt hiermede 
in. 
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(instructies aan lagere instanties e.d.) en of de BVD in 
staat is de gevaarlijke communisten aan te wijzen aan 
wie geen paspoort zou moeten worden gegeten. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. Op de vragen van Wage-
naar zal o.a. worden geantwoord, dat het niet in de be
doeling ligt verlenging te weigeren van de paspoorten, 
waarnaar wordt geïnformeerd; 

y> /3LÓ4E>6£/) £•• Buitenlands beleid 

/fc/p >tCn ?fy/fo -* ----?-- (z±e n o t u l e n ïffi dd' u J u n i 1554, punt 3 a) 

jtftf* * JJÊJJJLJQ- Minister Beyen deelt mede, dat er nogal wat 
/flCH. * sW****^ beweging is in verband met het lot van de EDG. In de vo

rige vergadering is reeds opgemerkt, dat de engelsen 
zich in deze kwestie beginnen te verdiepen. Van Amerikaan
se zijde (Bruce) is voorts geopperd een bijeenkomst te 
beleggen van de vier landen j die het EDG-verdrag gerati
ficeerd hebben (op grond van artikel 132 van het verdrag) 
te samen' met Amerika en Engeland. Van Nederlandse zijde 
heeft men laten weten, dat niet veel gevoeld wordt voor 
een bijeenkomst waarbij Frankrijk en Italië niet verte
genwoordigd zijn; daarbij is medegedeeld dat in geval de 
EDG niet tot stand komt Nederland op het standpunt staat, 
,dat West-Duitsland in de NATO moet worden opgenomen. 
Vrijdag is bericht ontvangen van Spaak, waaruit blijkt, 
dat zijn gedachten in dezelfde richting gaan, hoewel ver
der uitgewerkt. Spaak wil een nota richten aan de Rege
ringen van de vier landen, die het EDG-verdrag hebben 
geratificeerd. Zijn bedoeling is, dat deze Regeringen 
aan de Franse Regering uiteenzetten wat reeds allemaal.1 
is gedaan om aan de Franse bezwaren tegen ratificatie 
van het verdrag tegemoet te komen. Verder wordt voorge
steld, dat de vier Regeringen vragen, dat aan het Franse 
Parlement wordt voorgesteld zich op de .kortst mogelijke 
termijn uit te spreken of het al of niet bereid is het 
EDG-verdrag te ratificeren. Als het niet bereid is zal 
men moeten overgaan tot opneming van West-Duitsland in 
de NATO. Aan Spaak is via onze Ambassadeur geantwoord, 
dat de Nederlandse Regering de algemene gedachten aan
vaardt, maar dat de voorkeur wordt gegeven aan een voor
overleg van de Benelux-landen; de aanwezigheid van West-
Duitsland, dat zo belanghebbend is bij deze kwestie, lijkt 
minder wenselijk. Het Benelux-overleg zal voorts de bete
kenis hebben, dat de Amerikanen en Engelsen niet zonder 
overleg met Benelux met nieuwe voorstellen ter zake ko
men. Het Nederlandse voorstel het Benelux-overleg op 
Dinsdag te houden heeft Spaak aanvaard; dit zal op Dins
dagavond in Luxemburg plaats vinden. Daar zal dan bespro
ken kunnen worden in hoeverre het wenselijk is zo spoedig 
een uitspraak in Frankrijk te vragen nu daar thans de be
kende moeilijkheden zijn. Als men de EDG wil afschrijven, 
staat men voor de onmogelijkheid om controle op de bewa
pening van West-Duitsland te houden. Spreker is geneigd 
in dat geval Duitsland in de NATO op te nemen. De bete
nis daarvan is niet gering, aangezien het dan autonoom 
in de NATO komt, terwijl krachtens haar aard in die or
ganisatie er niet naar wordt gestreefd de militaire bij-
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drage van enig lid te "beperken. De vier weken, welke 
de nieuwe Eranse Minister-President Mendes Prance voor 
zijn Regering ter oplossing van de Indo-Chinese kwes
tie heeft gevraagd, lijken spreker kort om een uitspraak 
over de EDG- te verkrijgen, aangezien de Franse Regering 
zich vrijwel alleen met Indo-China zal kunnen bezig hou
den en Generaal ICö'nig, een tegenstander van de, EDG, 
Minister van Defensie is. Het lijkt spreker goed voor 
de verhouding tot Amerika, dat landen, die het EDG-
verdrag hebben getekend, samen spreken, maar hij voelt 
vooralsnog niets voor de conferentie der vier landen, 
die geratificeerd hebben, met Amerika en Engeland, maar 
zonder Frankrijk en Italië. Mocht de EDG niet doorgaan, 
dan zal men nog niet van het vraagstuk Duitsland af 
zijn. In dat geval valt de noodzakelijkheid van verde
re integratie in West-Europa niet weg. Men zal wel 
kunnen nagaan of de kring der landen dan niet wijder 
zal kunnen zijn dan de zes landen van de KSG. 

Minister Mansholt merkt op, dat voor de meeste 
Ministers de voorstellen van Spaak nieuw zijn, zodat de 
Nederlandse houding daartegenover nog moeilijk is te 
beoordelen. In het algemeen is spreker echter van oor
deel, dat men zeer voorzichtig moet zijn met te veel 
te rekenen op een lange., duur van de nieuwe Franse 
Regering. Deze zal waarschijnlijk slechts een korte epi
sode zijn. Deze nieuwe Regering zal ook de EDG in het 
Franse parlement niet verdedigen. Daarom zou men kun
nen afwachten wat Mendes France in vier weken van de 
Indo-Chinese kwestie terecht brengt. Spreker heeft er 
geen bezwaar tegen, dat de Benelux-Ministers bijeen
komen, maar men moet dan niet als vaststaand aannemen, 
dat de EDG niet tot &tand zal komen. Wat de Europese 
Gemeenschap betreft tekent spreker aan, dat men bij 
de economische integratie meer landen zal kunnen be
trekken, maar het moet dan wel duidelijk zijn, dat de
ze ook bereid zijn tot een Europese politieke gemeen
schap toe te treden. 

Minister Bee_l is het er mede eens, dat men 
niet te snel zal moëTen handelen, maar men zal ook niet 
te lang moeten wachten. Dit nieuwe Franse Kabinet lijkt 
toch aen aanwijzing, dat de EDG in Frankrijk er niet 
komt en het is dan goed, dat de Benelux-Ministers zich 
beraden over wat moet gebeuren. 

Minister ZijIstra deelt met Minister Beel het 
pessimisme ten aanzien van de EDG, maar is het eens 
met Minister Mansholt, dat de nieuwe Franse Regering 
slechts kort zal duren. Spreker neemt aan, dat die Re
gering de kwestie-Indo-China alleen tot oplossing zal 
kunnen brengen als zij dit koppelt aan een afwijzing 
van de EDG; ook al is de Regering dan van korte duur, 
men staat dan toch voor een voldongen feit. 

Minister Staf acht het nuttig als Benelux de 
Franse Regering voor de vraag stelt wat haar bedoeling 
is met de EDG; de besprekingen in Luxemburg moeten niet 
geheim blijven, zodat men ook in Washington en Londen 
weet,, dat de Benelux-landen deze besprekingen voeren̂ . 
Als de Franse Regering bij de onderhandelingen in Geneve 
de EDG opoffert, zal het standpunt van de Benelux daar
tegenover duidelijk moeten zijn. Met alternatieve voor
stellen voor de EDG zal men zeer voorzichtig moeten zijn, 
msar spreker meent, dat men daarbij in Spaak een goede 
bondgenoot heeft. 
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De Minister-President vraagt zich. eveneens af 
of thans ineens over de iibü een "beslissing móet worden 
geforceerd. Spreker is het er mede eens, dat de Benelux-
landen overleg plegen. Het lijkt hem, dat deze landen 
aan Frankrijk zullen kunnen zeggen, dat zij als deelne
mers aan het EDG-vërdrag er recht op hebben te weten 
wat de Franse Regering van plan is. Politiek-psyecolo
gisch acht spreker het minder gelukkig, als Benelux 
samen met Duitsland zou optreden; het zou daarom het 
beste zijn als Benelux zich direct tot de Franse Re
gering wendde. Als de EDG niet tot stand komt lijkt 
het spreker ook, dat West-Duitsland in de NATO moet 
worden opgenomen. 

Minister Peyen heeft niet de bedoeling de 
deuren dicht te slaan. Hij wil ook de Franwe houding 
niet fixeren op die van de nieuwe Regering. Zoals reeds 
gezegd, is spreker het er mede eens, dat niet met de 
vier landen bijeen moet worden gekomen, samen met Ame
rika en Engeland. De Engelsen, die te voren weinig over 
de EDG hebben nagedacht, kunnen thans met gevaarlijke 
voorstellen komen. Ook met "solutions de rechange", die 
Spaak in zijn nota noemt, zal men bijzonder moeten op
passen. Deze oplossingen komen alle neer op de vorming 
van een soort Europees Commando zonder gemeenschap, 
binnen het NATC-commando, hetgeen het -
gevaar inhoudt van ecn politiek bloc van het Europese 
continent. Als de EDG niet tot stand komt lijkt het 
verstandig, dat Benelux zich dan op het st .ndpunt stelt, 
dat Duitsland in de NATO moet worden opgenomen. Een en 
ander zal'men aan de Franse Regering moeten laten weten. 
Over de vorm waarin zal in Luxemburg gesproken moeten 
worden. Spreker acht een aanvaarding van het EDG-verdrag 
in het Franse parlement met een kleine meerderheid niet 
zo bezwaarlijk, aangezien het Franse volk minder afwij
zend tegenover de EDG staat dan de politici en bij de 
strijd tegen de ratificatie van het verdrag allerlei 
andere factoren een rol spelen. Het kan verhelderend 
werken als Frankrijk zich gesteld ziet voor het alter
natief ratificatie van de EDG of opneming van West-*-
Duitsland in de NATO. 

3 b. Benelur:-Ministerscomité (Zie notulen MR dd. 31 Mei 1954, 
punt 3 hj" 

Minister Mansholt merkt op met betrekking tot 
de volgende bijeenkomst van het Ministerscomité van Be
nelux, waarvoor als datum 9 Juli wordt genoemd, dat hij 
van 6 tot 8 Juli op een landbouwconferentie in Parijs 
zal zijn. Aangezien op 9 Juli de eerste bijeenkomst zal 
plaats vinden met de nieuwe Belgische Ministers,zal ook 
het verdrag voor de economische unie aan de orde komen. 
Dan zal ook gesproken moeten worden over het landbouw-
protocol, dat het grootste struikelblok voor het Unie
verdrag zal zijn. Spreker heeft aan verschillende orga
nisaties van de landbouw gevraagd hun opmerkingen te 
geven over het landbouwprotocol. Uit deze opmerkingen 
leidt hij af, dat in het landbouwprotocol, zodanige 
wijzigingen moeten worden aangebracht, dat dit enerzijds 
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