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Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 12 september 1955 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel 
en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Van 
de Kieft, Luns en Witte; 

Secretarisi J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Het overlijden van Kardinaal De Jong 

De Baad bespreekt, dat de Minister-President, 
Minister Donker en Minister Kernkamp, alsmede de Ka
tholieke Ministers de rouwdienst voor de overleden 
Kardinaal zullen bijwonen, terwijl een krans van 
de Regering zal worden gezonden. 

2 b. Uitgifte van nieuwe lening 

De Minister-President 
Financiën a.i 
is voorbereid 
van 30 jaar. 

deelt als Minister van 
mede, dat de uitgifte van een lening 
met een rente van 3i$ en een looptijd 
Het bedrag van de lening zal-pas na de 

inschrijving worden vastgesteld o.a. om het majore
ren te voorkomen. 

, iuci n 

%/•¥ 

Begrotingspost inzake uitzending-van jeugdige tech-
nici naar minder ontwikkelde gebieden (Zie notulen 

Ï9557" 7 maart punt 

De _ 
kwestie 

in i. s ter—Pr e s i d e n t deelt mede, dat er 
nog een icwestie is betreffende de boeking van het in 
totaal overeengekomen bedrag van f.500.000. Nadat 
Minister Mansholt had voorgesteld het voor zijn De
partement bedoelde bedrag van f.100.000 tot f.250.000 
te verhogen, hetgeen Minister Van de Kieft had afge
wezen, is besloten voor te stellen het gehele bedrag 
van f.500.000 op de begroting van Buitenlandse Zaken 
te concentreren, waardoor de mogelijkheid ontstaat, 
dat men door verschuiving van het ene Departement naar 
het andere in noodzakelijke gevallen over een groter 
bedrag dan een ton zal kunnen beschikken. Enkele van 
de betrokken Ministers hebben echter tegen deze opzet 
bezwaar gemaakt. Minister Mansholt begrijpt, dat zon
der coördinatie op dit punt moeilijk gewerkt kan worden, 
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i. Interview met de Nederlandse Spaarbanken 

Minister Cals heeft het verzoek gehad om aan 
de persdienst van de Nederlandse Spaarbanken een inter
view toe te staan. De Minister-President meent, dat mis
schien Financiën hiertoe wel bereid zal zijn. 

fiÜutdU pi UuMW 
Jubi1eum St-Radboudstichting 

Minister Cals zal de herdenkingsbijeenkomst 
M^/fMfH4x'm^±ix verband met het 50-ja^ig bestaan van de St-Radboud-
jfaj stichting op 30 September as. bijwonen. Hij verwacht, 

dat ook de Ministers van Financiën, Wederopbouw en 
Volkshuisvesting en van Sociale Zaken en Volksgezond
heid zullen worden uitgenodigd, 

2 k. Het saldo op de betalingsbalans 

Minister Zijlstra deelt naar aanleiding van 
opmerkingen bij de behandeling van de industrialisatie-
nota in de vorige vergadering mede, dat het overschot 
op de lopende rekening het volgende verloop vertoont, 
In 1952 f. 1,8 mld, in 1953 f„1,3 mld, in 1954 f.0,5 mld, 
terwijl dit overschot in het eerste halfjaar van 1955 
f.70 min bedraagt, In de eerste 7 maanden van dit jaar 
zijn vergeleken met de zelfde periode in 1954 de in-
en uitvoer naar volume beide met 13$ gestegen; de ruil
voet is echter ongunstiger geworden. 

Voor punt 2 1 zie Middagvergadering, 

Èd Buitenlands beleid 

Verslag conferentie van de Ministers van Buitenlandse Zu ud/u$% Zaken inzake de Europese integratie te Noordwijk 
(Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken dd, 

Wn^/q fï/PtSijp* 9 september 1955- nr 123197, met bijlagen) 

/(Icou/r^ ^ Minister Beven deelt in aansluiting aan het 
schriftelijk verslag nog enkele bijzonderheden over 
de conferentie te Noordwijk mede. Van Duitse zijde 
is (door Hallstein) voor de derde maal verklaard, 
dat de indruk na de conferentie in Messina, dat de 
Bondsregering een ander standpunt inneemt, niet juist 
is en dat de Duitse Regering voorstander van de vor
ming van een gemeenschappelijke markt blijft. Merkwaar
dig in dit verband is, dat een van de leden van de 
Duitse delegatie heeft gezegd, dat men in de voorbe
reidingscommissie in Brussel niet zou komen tot het 
voorstellen van gemeenschappelijke organen. Aangezien 
de indruk is gevestigd, dat spreker dit gezegd zou 
hebben, zal hij dit in de pers laten dementeren. Nu 
de zaak wat kalmer behandeld wordt, begint het begrip 
door te dringen, dat organen met een eigen verantwoor
delijkheid nodig zullen zijn. In Noordwijk is over de 
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institutionele kwesties echter niet gesproken; men is 
er in Brussel ook nog niet aan toe. De verwachting 
bestaat, dat het eindrapport van Spaak voor 1 decem
ber gereed zal zijn. Open gelaten is of voor die da
tum nog een conferentie zal worden gehouden. Door de 
uitvoerigheid van het voorbereidend overleg in Brus
sel zijn er vele misverstanden uit de weg geruimd. 

Minister Zijlstra stelt de vraag hoe het 
gaat lopen met de integratie op het gebied van de 
atoomenergie. Persoonlijk heeft spreker het gevoel, 
dat het totstandkomen van een atoompool een dringende 
zaak is, waarover op korte termijn een beslissing 
moet worden genomen0 Enerzijds is evenals voor de 
totstandkoming van de KSG- voorkoming van rivaliteit 
tussen Duitsland en Frankrijk op dit terrein van veel 
belang, anderzijds zal men bij het passief blijven 
voor de atoomzaken afhankelijk worden of van Engeland 
of van Amerikae 

Minister Beven is het eens met Minister Zijl
stra, dat het samengaan tussen de zes of meer landen 
ten aanzien van de atoomenergie niets van zijn be
lang verloren heeft0 In Brussel is echter wel het op
timisme van Messina weg, dat op dit terrein snel iets 
te bereiken is, omdat er geen "vested interests" zijn. 
Na de conferentie van G-enève denkt elk land, dat het 
"vested interests" heeft. Dat de voorbereidingscom
missie in Brussel de atoomzaak geheel zou hebben laten 
vallen, is niet juist; dit zal misschien in het tweede 
stadium aan de orde komen, Reeds in Messina is Spaak 
in moeilijkheden gekomen, doordat hij een voorbehoud 
maakte ten aanzien van gemaakte afspraken over de kern
energie. Spreker is bereid met Minister Zijlstra over
leg te plegen over de vraag in hoeverre onzerzijds in 
Brussel een stoot in de goede richting kan worden ge
geven. 

Minister Manshpit acht dit laatste iets ge
ruststellender; hoe langer men het samengaan op dit 
gebied.uitstelt, hoe groter de moeilijkheden zullen 
worden, vooral nu de landen binnen afzienbare tijd voor 
de keuze zullen komen, welke van de twee wegen, die naar 
de opwekking van atoomenergie leiden, zij zullen vol
gen. 

Minister Zijlstra zou zich ter zake niet 
willen richten op samenwerking tussen zes of meer 
landen, maar op integratie tussen de zes landen. Spre
ker vreest, dat de twee mogelijkheden, waarop Minister 
Mansholt doelde, het grote punt zullen worden. Het 
ziet er naar uit, dat men in Engeland met het oog op 
de moeilijkheden ten aanzien van de conventionele 
energievoorziening een goedkope investeringsmethode 
zal volgen, welke echter dure stroom levert, terwijl 
men in Amerika, waar de stroom relatief goedkoper is, 
de dure investeringsmethode met goedkope stroom zal 
volgen. De zes landen zullen ieder afzonderlijk echter 
niet de Amerikaanse methode kunnen volgen. Als men niet 
komt tot een direct samengaan van de zes landen, ver
wacht spreker juist na de conferentie- van Genève, dat 
de kleine landen niets meer in te brengen hebben. 
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De Minister-President acht de atoomenergie 
een nunt waar hij wel verwachtingen voor samenwerking 
had zowel wat het speurwerk als wat de investeringen 
betreft. 

Minister Beven acht het nuttig, dat het Kabi-
net overweegt of wij "fce'r zake nog een stap in Brussel 
kunnen doen. Aangezien de Ministers Van de Kieft, 
Mansholt en Zijlstra toch binnenkort met spreker samen
komen, zal men ook dit punt bespreken. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

Minister Beyen deelt vervolgens mede, dat 
van het bijeen zijn van de Ministers van Buitenlandse 
Zaken in Noordwijk tevens gebruik is gemaakt om enke
le punten te bespreken, welke in de Westeuropese Unie 
thuis horen, o.a. inzake het referendum in de Saar 
en het bezoek van Adenauer aan Moskou, 
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