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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr.1702 

Ex.nr* /£ 

Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 31 oktober 1955 in de Treveszaal* 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voort

gezet 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen (alleen "bij de morgen
vergadering), De Bruijn, Cals, Donker, 
Van de Kieft (alleen bij de middagvergadering), 
Luns, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Kernkamp 
en Mansholt) 

Secretaris: J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 24 oktober 1955 

a. Opmerking naar aanleiding van de punten 2 1 en 2 m 
^Bijzondere voorstelling van Nederïandsë" Dpe"ra~ëpT 
Üptreden van het Moskous? baTIFt) "' 

Minister Cals heeft de besproken kwestie van 
de Nederlandse Opera nog nagegaan. Van de zijde van de 
Nederlandse Opera vernam hij, dat men was uitgenodigd 
voor een besloten voorstelling door de Vereniging 
Nederland-U.S.S.R., welke daarna echter toch buiten 
eigen kring uitnodigingen heeft gezonden. 

Met betrekking tot het "foesprokene inzake 
het Moskousê ballet acht spreker het wenselijk, dat 
Mr.Reinink te zamen met de heer De Man van Buitenlandse 
Zaken een nota over de culturele uitwisseling met com
munistische landen maakt voor de Minister van Buiten
landse Zaken en voor hem; daarna kan deze nota misschien 
nog in de Ministerraad worden ingediend. 

P» Opmerking naar aanleiding van punt 14:tDe arbeids
voorwaarden TIj reeds verlengde vakanties ;blz.T5J 

Minister Suurhoff deelt ter aanvulling van het 
vermelde in de eerste alinea op blz.15 mede, dat niet be
paald is, dat de 3$ dan niet ten volle voor verruiming van 
andere secundaire arbeidsvoorwaarden gebruikt zou mogen 
worden. De Minister-President merkt op, dat deze kwestie 
vooral voor"ïïê ambtenaren van betekenis is. Spreker heeft 
gezien, dat ambtenarenorganisaties de verlenging van de 
vakantie met twee dagen, welke kort geleden is totstand
gekomen, beschouwen als een vooruitlopen op de onderhavige 
regelingen ter verruiming van de richtlijnen voor het vrije 
bedrijf. Van die zijde wordt daarom voorgesteld de vakantie 
met een dag te verlengen en 2$ op andere wijze aan te wenden» © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 402
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Minister Staf zou de drie mogelijkheden van een 
verenigd Duitsland alTêen willen overwegen, als dat het 
begin van een gecoördineerd ontwapeningssysteem zou zijn. 
De gedachte van de radarschermen was van de militairen 
afkomstig. Uit wat thans van de "bespreking in Genève be
kend wordt, maakt spreker op, dat dit allemaal reeds 
achterhaald is. Minister Beyen bevestigt dit. Naar spre
kers eigen gedachte is het noïïig, als men met de Russen 
tot een modus vivendi^wil komen, om iets als een status 
quo te zoeken. In elk geval moet men trachten "on speaking 
terms" te blijven. Dt Minister-President merkt ten aan
zien van dit laatste op", dat mê"n de toestand van split
sing van Duitsland niet moet onderschatten voor wat Ber
lijn betreft. Enerzijds kunnen de bewoners van West-Ber-
lijn in het algemeen de stad niet uit, behalve per 
vliegmachine, en is handel en verkeer met West-Duitsland 
moeilijk, anderzijds is dit gebied voor de Russen ook een 
onaangename kwestie.Psychologisch en gevoelsmatig speelt 
dit sterk bij de Duitse bevolking. Als Adenauer wegvalt 
en de Westelijke landen op een status quo zouden aansturen, 
dan is de kans niet denkbeeldig, dat men in West-Duits
land meer zal streven naar het onderling tot overeenstem
ming met Oost-Duitsland komen, wat de Russen ook gaarne 
willen. Minister Beyen is het met deze zienswijze wel 
eens, maar hij verwacEt niet, dat men in Geneve zo 
gauw tot een andere oplossing zal komen. 

fa^ é#W& 
^ i Bijeenkomst van de Westeuropese Unie 

/V Minister Beyen brengt vervolgens verslag uit 
over de bespreking in He" Raad van Ministers van de West-
europese Unie inzake de Saar-kwestie en over de bespre
king inzake de bevoegdheden van de Assemblee der West-
europese Unie. In de vergadering van vorige week maandag 
was de uitslag van het referendum in de Saar bekend.Zowel 
van Duitsland als van Frankrijk zijn de reacties voorlo
pig rustig. De Fransen vroegen of de referendumcommissie 
van de Westeuropese Unie ook voor de verkiezingen in de 
Saar kan blijven functioneren. Door de uitslag van het 
referendum vervalt echter het Saar-akkoord en daarmede 
de basis voor de bevoegdheden van de WEU in dit gebied en 
ook de bevoegdheden van de referendumcommissie. Spreker 
is voornemens met de permanente vertegenwoordigers van de 
Westeuropese Unie in Londen na Ij e gaan hoe juridisch een 
basis te scheppen is; de commissie zal dan een nieuw man
daat moeten krijgen. Het is nog niet mogelijk te zien hoe 
een regeling voor de Saar kan worden getroffen, welke voor 
Frankrijk aanvaardbaar is; het enige lijkt spreker, dat men 
tot een economische regeling komt. laarbij zal de WEU 
als bemiddelaar moeten optreden. Minister Beel informeert 
in verband met het zoeken naar een juridische vorm 
voor het bij de verkiezingen in de Saar te houden toe
zicht, wat men kan doen als de Regering van de Saar dit 
niet accepteert. Minister Beyen antwoordt, dat officieel 
de Saar nog onder de Franse Regering staat. 
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De Minister deelt vervolgens het een en ander 
mede over de besprekingen inzake de bevoegdheden van de 
Assemblee van de V/EU. Deze assemblee bestaat uit de par
lementsleden, die de WEU-landen naar de Raad van Europa 
afvaardigen. Omtrent de bevoegdheden van deze assemblee 
is in het WEU-verdrag weinig geregeld? daarom was onder 
leiding van Mr.Van der Goes van Naters een ontwerp hier
voor opgesteld. In dit ontwerp zaten enkele vreemde pun
ten. Zo is voorgesteld om deze bevoegdheidsregeling een 
charter te noemen, terwijl de bezwaren tegen de inhoud 
zich in de eerste plaats richten tegen de mogelijkheid 
om een motie van afkeuring ten aanzien van het beleid 
van één of meer Ministers aan te nemen; in de tweede 
plaats hebben zij betrekking op de kwestie van vrijheid 
van financieren en in de derde plaats op de bevoqsdheid 
om enquêtecommissies in te stellen. Spreker heeft gepoogd 
tevoren in de Commissie van Buitenlandse Zalei van de 
Tweede Kamer over deze zaak te spreken, maar Van der 
Goes van Naters was van oordeel, dat men daarover niet met 
de Minister behoefde te spreken. Toen bleek, dat de ge
dachte bestond om de Raad van Ministers van de Westeuro
pese Unie voor een fait accompli te stellen, heeft spreker 
na overleg met Spaak een boodschap gezonden aan de Engel
se voorzitter van de Assemblee, waarin werd gevraagd, als 
de parlementariërs het ontwerp zouden aanvaarden, dat 
dan alleen als stuk van overleg aan te nemen. Naar aan
leiding hiervan is bij aanvaarding van het stuk besloten, 
dat een "joint commission" zal worden gevormd, waarin 
ook vertegenwoordigers van de Raad van Ministers zullen 
worden opgenomen. Aangezien Van der Goes van Naters zich 
in een brief van Vixseboxse, de doyen van de Nederlandse 
parlementariërs in Straatsburg, heeft geklaagd, is de,Mi
nister naar het Huis van Europa in Straatsburg gegaan om de 
bezwaren in deze brief te bespreken, waarbij er niets van 
heel is gebleven. Spreker had gemerkt, dat de andere Minis
ters bf weinig neiging hadden zich uit te spreken tegen 
bepaalde bezwaren van het ontwerp, bf de stukken niet 
gelezen hadden. Spreker heeft daarom zelf bezwaar gemaakt 
tegen het woord "charter" en ook gezegd, dat hij ernstig 
moest waarschuwen tegen de mogelijkheid van een motie van 
afkeuring, aangezien het consultatieve karakter van het 
parlementaire orgaan der WEU in het verdrag vastligt. 
De parlementariërs kunnen opmerkingen maken over kwes
ties betreffende de WEU, maar als een dergelijke motie 
van afkeuring zou worden aanvaard, zou het enige gevolg 
zijn, dat de Raad van Ministers deze naast zich naer zal 
moeten leggen. Op deze wijze heeft voor het eerst een soort 
parlementair debat plaats gehad. De zaak is toch doorge
gaan. In de loop van november zal echter de joint commission 
bijeenkomen om deze zaak nog te behandelen. Tevoren zal 
spreker het in Londen nog bekijken. Spreker vreest, dat 
hij het punt van de motie van afkeuring niet eruit zal 
kunnen krijgen0 Wel kan verzet tegen de mogelijkheid van 
enquête succes hebben, terwijl men ook zal moeten letten 
op het financiële punt. Spreker zal voor de bijeenkomst van 
de joint commission nog met Minister Van de Kieft en 
andere Ministers over een en ander spreken. 
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Minister geel ziet als mogelijkheid, dat deze 
nieuwe regeling nog repercussies op de Raad van Europa 
zal kunnen hebben. Hij stelt de vraag of deze zaak nog 
nader in de Ministerraad zal komen. De Minister-President 
acht het ook wenselijk, dat hierover nog een no"ba in de 
Ministerraad komt. Indertijd heeft spreker reeds bij de 
behandeling van het parlementaire orgaan voor Benelux 
erop gewezen, dat er geen grens is als de bevoegdheden 
niet duidelijk worden aangegeven. 

Mi ui 11 In1 1 "Dayon hoopt voor de. volg 
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Minister Luns heeft in New-i^ 
van de Assemblee geopend. Minister Beven u.. 
Mr.Jonkman zich beklaagd heeft, dat"~7an Klefiv. 
New-York was. Minister Luns wijst er op, dat analw 
vorige jaren Van Kleffens-3e vorige Algemene Vergaat-

met de bij
dat geval 
nieuwe Assem-
stond in zekere 

het opdringen der Bandoenglanden, 
vertegenwoordigers van deze landen 

reeds eerder had moeten sluiten in verband 
zondere vergadering in San Francisco. Voor 
schrijft het Handvest voor, dat spreker de 
blé*e moest openen. De Algemene Vergadering 
mate in het teken van 
nu vele discussies met 
worden afgesneden met de opmerking, dat daarover in Ban
doeng reeds besloten is. Terwijl de Amerikanen inder
tijd dachten, dat de Aziatisch-Afrikaanse Conferentie 
in Bandoeng een succes voor het Westen was geweest, bleek 
thans wel, dat het anders is. Het vertrek van de Franse 
delegatie na de beslissing om de kwestie Algiers op de 
agenda te plaatsen heeft wel indruk gemaakt. Spaak heeft 
een meesterlijke rede gehouden, waarbij hij Azië aan de 
kaak heeft gesteld. Spreker meent, dat de geest van de 
conferentie van Bandoeng de ontspanning, welke na de 
conferentie van Geneve was ontstaan, ongunstig beïn
vloedt. Wat de Nieuw-Guinea-kwestie betreft merkt spreker 
op, dat vorig'jaar het nagenoeg uitgesloten leek, dat 
Indonesië niet de tweederden meerderheid zou halen. Thans, 
nu onze vooruitzichten gunstiger lijken, zou echter ook 
het omgekeerde kunnen gebeuren. De Minister bespreekt 
nog een tweetal punten, die zich ten aanzien van de be
handeling van deze kwestie kunnen voordoen. Tenslotte 
deelt spreker mede, dat de Amerikanen zeer geschrokken 
zijn van de wapenleveringen aan Egypte; twee jaar gele
den verkeerden zij nog in de mening, dat er veel betere 
verhoudingen zouden ontstaan met Egypte, zodra Engeland 
de Kanaalzone zou hebben ontruimd. 


