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Notulen van de vergadering
gehouden in de Trèveszaal op Maandag 16 Juni 1952, aangevangen des morgens te 10 uur en' des middags voortgezet.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers
Albregts, Beel, Joekes. Lieftinck, Mansholt
("bij de punten 1 t/m 6 ) , Mulderije (alleen
bij de middagvergadering), Rutten, Staf,
Stikker, Teulings, In * t Veld en Wemmers.
(Afwezig zijn de Ministers Van den Brinken
Peters)

t

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen
Blom, Götzen en (bij punt 2 o) Kranenburg
Wnd Secretaris: Jhr Mr A,J.M.van Nispen to'
Pannerden
Notu en van de vergadering van 9 Juni 1952
Redactiewijzigingen
Op blz 7» punt 4 d, laatste twee regels, wordt
het gedeeltes71',aangezien het niet ..„.t/m .... in dienst
te stellen." vervangen door "§hij is van gevoelen, dat
het oordeel van de Eerste Kamer-Commissie niet beslissend
behoeft te zijn voor de verantwoordelijke Minister."
Op blz__12, punt 12, alinea 4» wordt aan het
slot toegevoegd: "ën dit college zou ook verder in de medewerking betrokken dienen te worden".
Op blz 15,(punt 12), volledige alinea, regel 5,
wordt "de werkzaamheden"vervangen door "bepaalde belangrijke projecten". Op regel 8, wordt "..redactie van de taak
op dit punt nog eens onder ogen zien" alsvolgt gelezen:
"taakomschrijving nog eens nauwkeurig overwegen en omschrijven. "
Op blz 18, punt 15, alinea 2, vanaf regel 6,
wordt het gedeellüT "Spreker heeft .... t/m .... dat niemands
overtuiging wordt gekwetst" alsvolgt gewijzigd: "Het'onderscheid tussen godsdienstige verzorging en de minder omvattende geestelijke verzorging voor ogen houdend,meent
spreker, dat er geen bezwaar tegen kan worden gemaakt,
als er naar wordt gestreefd de bedoelde gevangenen meer
menselijkheid bij te brengen d.w.z. het hebben van respect voor de ander, burgerzin, verantwoordelijkheidsbesef,
e.d. doch voorwaarde zal moeten zijn, dat niemands overtuiging wordt gekwetst. Anders zou men zelfs verschillende
groeperingen moeten toelaten."
Ingekomen stukken en mededelingen
a

ÏMM

« Agenda Ministerraad

De Raad besluit de agenda te beperken. Niet meer
aanhangig zullen~worden gemaakt kwesties van principiële
aard, waarover een volgend Kabinet zal hebben te beslissen,
noch wetsontwerpen, die niet meer door dit Kabinet kunnen
worden ingediend.
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v y *-4_b. Europese federatie of confederatie

JitTr ?/ '/) /£A.'T
Minister Stikker is er niet gerust over, dat de
V- v / v
resolutie, te Straatsburg aangenomen, om zo spoedig mogelijk over te gaan tot uitwerking van de gedachten over een
'•
Europese federatie of confederatie, niet zal leiden tot
verstoring van de met zo veel zorg opgezette constructie
voor de prefederale periode. Indertijd is op aandrang van
Italië besloten, dat de Assemblee gedachten over (con)federatie van Europa .zou uitwerken, maar evenzeer is het Nederlandse voorstel aanvaard, daaraan vooraf te laten gaan een
consultering van de Regeringen, zodat de Assemblee aan de
hand van een rapport van deze Regeringen als leidraad tot
nadere uitwerking kan komen. Voorgesteld wordt nu, dat de
studie wordt gemaakt door de Assemblee voor de KSG dan wel
die van de Raad van Europa in beperkte samenstelling. De
.gedachten gaan uit naar oprichting van een politiek orgaan
'boven de EDG en de KSG. In de prefederale fase past evenwel geen Europese politieke autoriteit. Indien een parlement uit alle landen zou worden samengesteld, dat bv belastingen zou gaan invoeren, dan zou daarmede de beschikking
over eenderde van alle begrotingen kunnen worden verkregen,
waardoor het evenwicht tussen nationale en internationale
belangen in de prefederale fase volledig zou kunnen worden
verstoord. Wel moet gestreefd worden naar een Europese federatie, maar deze kan eerst werkelijkheid worden na vergaande
integratie. Het is ongewenst, dat een belangrijke moot aan
het beleid van de nationale regeringen en parlementen wordt
onttrokken. De Minister verwacht, ,dat in de Tweede Kamer
voor zijn bedenkingen weinig begrip zal bestaan. Intussen
komen de Ministers voor het Schuman-plan begin Juli bijeen.
Indien bij die gelegenheid het voorstel van de Raad van
Europa in bespreking komt,zou spreker het standpunt willen
innemen, dat noch bij de KSG, noch bij de EDG deze kwestie
is geregeld en dat in feite wordt aangestuurd op het sluiten
van een nieuwe overeenkomst, welke het wezen van het KSG- en
EDG-accoord aantast, De Minister is voornemens daarbij meée
te delen, dat - zeker nu in Nederland het Kabinet demissionnair is - van Nederlandse zijde aan de behandeling van deze
aangelegenheid niet kan worden meegewerkt. De MinisterPresident wijst in aansluiting hieraan er op, dat uitdrukkelijk was afgesproken eerst na de ratificatie van de EDG
hierover te spreken Bovendien is het onrealistisch in een grote
vergadoring een grondwet voor Europa te willen opstellen.Voorbereiding vanwege de Regeringen is noodzakelijk.De Minister acht
de afwijking van de oorspronkelijke afspraak zeer ongewenst.
Hierbij kwam nog ter sprake de wijze, waarop een eventuegl Europees parlement zou moeten worden„samengesto7.d.Indien
daarvoor Europese reentstreekse verkiezingen zouden worden
gehouden, zou dit leiden tot opneming in dit parlement van
een niet onbelangrijk contingent Italiaanse en Franse oom| munisten; de communisten hebben zich altijd tegenstander
getoond
van de KSG en de EDG; in feite importeert men op
die wijze een groot contingent tegenstrevende krachten. De
Minister-President is dan ook van gevoelen, dat de natiorJale
parlementen dë afgevaardigden zullen moeten aanwijzen.
In verband met het eerste punt is, zoals Minister
Slikker naar voren brengt, nog van belang waar de zetels van
de KSG "en de EDG zullen worden gevestigd. Er is een neiging
van Frankrijk, Duitsland en Italië om beide zetels in Straatsburg te vestigen. Dit zou kunnen leiden - en men beoogt dit
ook volgens een enkele uitlating - tot politieke contacten
tussen de vertegenwoordigers in de desbetreffende Commissariaten. Deze gemachtigden evenwel worden als deskundigen
aangewezen^ en niet met opdracht op politiek terrein werkzaam te zijn. Men wil thans over de zetelbepaling een voor-
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lopig besluit nemen. De Minister wijst er op, dat door deze
eerste keuze de definitieve sterk wordt 'beïnvloed. Hij gevcelt
er voor - in plaats van Straatsburg - vestiging in Nederland
voor te stellen, waarbij hij vooral op het oog heeft, dat
vestiging in Straatsburg gemakkelijk zal kunnen leiden tot
verstoring van het evenwicht. Minister Albregts acht het
van betekenis zo mogelijk een Benelux-standpünt in te nemen.
Minister Stikker is ook voornemens met de Benelux-partners
contact op te nemen. Minister In 't Veld acht technisch zeer
moeilijk de zetels van de EDG- en de K3"(T"in Amsterdam of
Den Haag te vestigen. Het gaat over een groot aantal personen, die hoge eisen aan de huisvesting stellen; bovendien
laten de ingewikkelde streekplannen voor de woongebieden
in het Westen weinig ruimte voor bouwgrond. Minister
Mansholt en Minister Wemmers zijn evenwel van mening, dat
als andere landen hiervoorTijzondere voorzieningen kunnen
treffen het de eer van Nederland te na is te moeten verklaren
daartoe niet in staat te zijn. Wel is van belang, gelijk de
Minister-President opmerkt, dat over de definitieve vestiging meer zekerheid wordt verkregen, omdat anders voor gebouwen en woningen, die na zekere tijd weer.leeg zouden komen,
grote kosten gemaakt moeten worden. Wellicht ware voor te
stellen, dat door de EDG- en KSG zelf in eigendom wordt gebouwd.
Minister Albregts acht het voor het welslagen van het voorstel niet gewenst te zeer de nadruk te leggen op de zekerheden - bv ten aanzien van de definitieve vestiging of het
bouwen door deze gemeenschappen zelf - welke van Nederlandse
zijde worden verlangd.
De Raad verklaart zich accoord met het standpunt
van Minister StiEker, dat zeker niet door het demissionnaire
Kabinet ingegaan kan worden op het voorstel om over een
politiek orgaan voor de prefederale periode voor supervisie
over EDG en KSG te onderhandelen. De Raad stemt er vervolgens
mede in, dat met de Benelux-partners contact wordt opgenomen
over eventuele vestiging van de beide zetels van de KSG en
EDG, hetzij in Nederland, hetzij in Nederland en België.
4 c. Bespreking Staf-Gruenther
Minister Staf was in de gelegenheid met Generaal
Gruenther te spreken over de betekenis van de benoeming van
de commandant voor de Centrale Sector. Het is de Minister
gelukt bij Gruenther begrip te wekken voor de politieke bedenkingen, welke verbonden zijn aan de benoeming van een
Franse generaal tot commandant van de Centrale Sector. De
Minister heeft geponeerd, dat het er nu om gaat het Europese
leger met bekwame technici tot een goed leger op te bouwen
en daarom van betekenis is de politieke tegenstellingen er
buiten te houden. Gruenther heeft de Minister toegezegd Nederland met het oog op een benoeming tevoren te zullen consulteren, anderzijds heeft de Minister toegezegd Gruenther
op de hoogte te zullen houden van enige actie terzake.
De Minister heeft ook Generaal Ridgway gesproken.
Hij heeft de indruk, dat - nadat Eisenhower de Europese
samenwerking op dreef heeft gebracht - een gelukkige wisseling van 'commando heeft plaatsgevonden, nu blijkt, dat de
leiding wordt toevertrouwd aan een rustig vakman met een
aangenaam karakter.
Toevallig viel dit gesprek zo uit, dat van Nederlandse zijde het maximale naar voren gebracht kon worden
over de verdediging van het Nederlandse grondgebied. De
Minister toont zich over dit deel van het gesprek zeer voldaan.
De Minister heeft Ridgway tenslotte voorgesteld
zijn bezoek aan Nederland aan te houden, totdat een nJeuw
Kabinet zal zijn gevormd.
Vervolgens schorst de Minister-President de vergadering tot
des middags 2 uur.
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