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WK]^^1 v^fl-vvl Notulen van de vergadering, 
V^ - ^T'S ge^owöen op maandag 19 december 1955 in de Trèveszaal, aan-

/'CCtCtL^ uLv gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags en 's avonds 
Bl^V ï voortgezet lli 

W4&4M. — 

w.7 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera (niet in de avondvergadering), Beel, 
Beyen, De Pruijn, Cals, Donker (niet in de 
avondvergadering), ICernkamp, Van de Kieft, 
Luns. (niet in de avondvergadering), Mans-
holt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra 

Secretaris? J.Middelburg 

I 
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2 . Ingekomen stukken en mededel ingen 

a. V o o r z i t t e r s c h a p S t i c h t i n g Reac torcent rum Nederland 
rR.cTNTT 

De Minister-President herinnert er aan, dat 
Dr.Hirschfeld onlangs heeft medegedeeld, dat hij zijn 
plaats als voorzitter van de Stichting R.C.N, beschik
baar stelde. Dr.Hirschfeld heeft hem thans, nadat de 
Minister-President hierop had geantwoord, geschreven, 
dat hij hierop terug komt en zich weer als voorzitter 
beschikbaar stelt. 

k*4éx 
2 b. 

<r— 
Voorstel van Surinaamse Staten inzake 29 december 1955 

n 
.1 e 

y y Minister Kernkamp heeft een telegram ontvan
gen, waaruit blijkt, dat de Staten in Suriname hebben 
besloten,als ook de twee andere Rijksdelen hiermede 
instemmen, de 29ste december - de dag waarop het Sta
tuut tot stand is gekome" - als Koninkrijksdag te vie
ren. De Minister-President meent, dat deze viering in 
ons land wat gekunsteld zal zijn. Spreker stelt voor, 
dat even de reactie van de Antillen zal worden afge
wacht. De Raad besluit aldus. 

2-2A Wetsontwerp Inzakt» n-r/rnr̂ aatie van de rechterlijke 
macht en de opleiding (Zie notulsn Mfl AA, ff' jni-i 
1955, punt 2 a ) 

Minister Donker herinnert aan de bezwaren tegen 
een amendement, waarbij, werd bepaald, dat een commis
sie van advies inzake de opleiding voor de rechter
lijke macht niet door de Regering zou worden benoemd. 
+vt intrekking van dit wetsontwerp zou spreker 
thans het ontwerp opnieuw willen indienen na toevoe
ging van de bepaling, dat de Minister van Justitie 
omtrent een algemene maatregel van bestuur inzake de 
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adviescommissie de besturen van de secties van de 
Vereniging voor de Recht spraak zal raadplegen. De |X'-;-
Raad verklaart zich ermede akkoord, dat dit wetsont
werp in deze vorm opnieuw wordt ingediend. 

2 d. KiJ^eldbesluit (Zie notulen MR dd. 17 en 21/23 nov. 1953) 

Minister Cals deelt mede, dat hij het ont-
y- 1 werp-Kijkgeldbesluit, ïïat indertijd in de Minister-
'éMffysAJ&Usó raad is besproken en WÊm meer/gewijzigd is, direct 

naar de Raad van State heeft gezonden. 

2 e. Centrum voor de Buitenlandse Persvereniging 

Minister Van de Kieft heeft van het Bestuur 
van de Buitenlandse Persvereniging de klacht vernomen, 
dat de buitenlandse persvertegenwoordigers in Den Haag 
geen pied-a-terre hebben. De Minister-President acht 
het mogelijk, dat de buitenlandse persvertegenwoordi
gers een sociëteit vormen, maar hij vraagt zich af, 
of het Rijk dit moet betalen. Minister Beyen meent * 
dat het antwoord hierop samenhangt met de vraag, of 
er dan een betere vertegenwoordiging van de buiten
landse pers komt. Minister Be el acht het wenselijk,-,-
deze zaak eerst nog te bekijken,. De Minister-President 
stelt voor, dat over deze kwestie eerst een nota 
bij de Raad wordt ingediend, waarin o.a, wordt aange
geven wat in andere met Nederland vergelijkbare lan
den bestaat. De Raad besluit aldus. ifelp 

3. Buitenlands beleid 

a. Engelse stappen inzake Europese integratie 

Minister Beyen deelt mede, dat de Engelse 
Regering een eigenaardige stap in Bonn, Parijs en 
bij ons heeft gedaanl Spreker herinnert aan het ge
sprek, dat hij op 2 november met Butler over de 
verhouding van Engeland tot de Europese integratie 

^-heeft gehad (notulen MR dd.14 november 1955, punt 
3 d), Tot zijn verrassing is Butler toen van wal 
gestoken over het werk in Messina, waarbij de Engelse 
Minister mededeelde, dat er een kentering was geko
men in het Engelse standpunt ten aanzien van de ge
meenschappelijke markt. Spreker verwachtte dus niet 
een plotselinge move, die rechtstreeks daartegenin 
ging. Op vrijdag 9 december jl. is de Ambassaderaad 
Tahourdin bij Eschauzier geweest, waarbij deze namens 
zijn Regering o.a. het volgende mededeelde. Het Vere
nigd Koninkrijk zou nooit kunnen participeren in een 
gemeenschappelijke markt met landen van het Europese 
continent? dat zou in strijd met de vrijheid van be
talingen en van handel zijn. Ook zouden hierdoor de 
banden met het Gemenebest nadeel kunnen ondervinden. 
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Intussen was op 6 december door Rees een scherpe 
verklaring van dezelfde strekking in de vergadering 
van de OEEC afgelegd. Spreker heeft vervolgens aan 
de Engelse Ambassadeur in duidelijke bewoordingen 
zijn verwondering hierover uitgesproken. Daarbij 
heeft hij eraan herinnerd, dat Butler in het gesprek 
op 2 november erop had aangedrongen, dat de betrok
ken landen nog niet aan Engeland zouden vragen zijn 
standpunt ten aanzien van de integratieplannen te 
bepalen. Het is dan wel vreemd, dat Butler eerst met 
Spaak en spreker in Londen over een gewijzigde instel
ling der Engelse Regering spreekt en Engeland thans 
deze stappen doet. Deze reactie is in Londen wel door
gedrongen, want van Lord Hope vernam spreker, dat 
men hiervan geschrokken was. Intussen had hij met Spaak 
gevraagd deze zaak in de vergadering van de WEU-Minis-
ters te bespreken, waartoe het op de agenda is ge
plaatst. Weliswaar is de WEU niet bij uitstek geschikt 
voor onderwerpen als de Europese integratie, maar dit 
was een goede gelegenheid om de kwestie in het gezel
schap van de zes landen en Engeland te bespreken. In 
een gesprek met Hop3 zei deze, dat Butler een zieke man 
was en dat het Eoreign Office een blunder had begaan. 
Daarna heeft';spreker nog een gesprek met Macmillan 
hierover gehad, In de vergadering van de WEU, waar 
spreker voorzitter was, heeft Spaak geen blad voor de 
mond genomen toen hij over de Engelse stap sprak. 
Macmillan heeft hoofdzakelijk geantwoord, dat men Enge
land dikwijls verwijt, dat het te laat zijn standpunt 
bekend maakt, welk verwijt men ditmaal wilde ontgaan. 
Het is spreker gebleken, dat het een beslissing van 
het Engelse Kabinet onder voorzitterschap van Butler 
is geweest;. Hij neemt aan, dat dit is geschied onder 
invloed van de protectionistische industrie, van de 
commonwealth-landen en van de andere Europese landen 
buiten de zes. Spreker acht deze move heel ongelukkig, 
want het speelt niet alleen in de kaart van hen, die 
tegen integratie zijn, maar het steunt ook de elemen
ten, die een afgesloten kring van de zes landen wensen 
en richt zich dus ook tegen het Nederlandse standpunt, 
dat een laag buitentarief voorstaat. De Scandinavische 
landen hadden het probleem van de integratie der zes 
landen op de agenda van de Raad van Europa geplaatst, 
maar een ontwerp-resolutie hieromtrent is door deze 
landen niet verdedigd; de Noorse Minister Lange zeide 
hierover, dat de Scandinavische landen er geen belang 
bij hadden om de zaak op de spits te drijven. Spreker ' 
laat thans een antwoord op de verklaring in de OEEC-
vergadering van Rees opstellen, waarover dan nog na
der overleg met de Belgische Regering zal plaats vinden. 
Deze kwestie kan dan in de volgende vergadering van het 
Ministerscomité van de OEEC worden besproken. 

Minister Zijlstra is persoonlijk van oordeel, 
dat hier geen sprake i s van een blunder van het 
Eoreign Office, maar dat deze stap zorgvuldig voor
bereid en uitgevoerd is. Engeland wil geen gemeenschap
pelijke markt der zes landen hebben; het wenst geen 
versterking van het continent. Het Engelse betoog is ove
rigens niet sterk nu men zelf zich beroept op de common-
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wealth. Intussen zullen de Engelsen alles doen om 
de zaak te laten mislukken. Daartegenover kan men 
slechts een ding doen, namelijk hardnekkig voortgaan. 
Het kan dan zijn, dat de Engelsen moeite zullen doen 
om bij de Brusselse voorbereidingen de gemeenschappe
lijke markt te laten verwateren tot een free trade 
area, hetgeen een kreupele douaneunie is, waarbij 
men geen gemeenschappelijke douanegrens naar buiten 
heeft. Voor de zes landen heeft men daar niets aan. 

Minister Van de Kieft vraagt inlichtingen 
over wijzigingen va:; lict"~Britse Kabinet. 

Minister Beyen antwoordt, dat de fysieke 
toestand van Butler slecht is. Hij wordt als Minister 
van Financiën vervangen door Macmillan. Spreker is 
het eens met Minister Zijlstra, dat de Engelse stap 
niet als zodanig een blunder kan worden genoemd, maar 
het is wel een blunder door de manier waarop het is 
gedaan. Spreker heeft zich afgevraagd of het wel ver
standig van Spaak en hem was om zover.aan de Engelse 
wensen tegemoet te komen. Hij gelooft, dat dit wel 
goed was. Er is in Engeland een angst voor een gemeen
schappelijke markt van de zes landen, dus het bezwaar 
gaat niet alleen tegen een supranationale constructie. 
Het is dezelfde angst als men heeft voor Japan en 
Duitsland, hetgeen berust op een ontstellend defaitis
me in industrie en vakbeweging. Spreker is ook van 
oordeel, dat de Nederlandse Regering niets anders kan 
doen dan heel sterk ertegen in gaan. 

3 b. Actie-Honnet voor Europese integratie 

Minister Beyen heeft verschillende malen 
gehoord over de actie van Monnet inzake de Europese 
integratie, hetgeen in beginsel gunstig kan zijn, 
maar hij vindt het vreemd, dat Monnet in het geheel 
geen contact met hem heeft gezocht en wel met de Mi
nisters Mansholt en Zijlstra. 

Minister Mansholt deelt mede, dat hij Monnet 
kent en dat deze gevr^i&d had hem in contact te bren
gen met enkele Nederlandse politieke leiders uit 
socialistische kring. Spreker heeft aan dit verzoek 
voldaan en dit loopt nu zonder zijn tussenkomst. 

Minister Zijlstra heeft aan Monnet op eenzelf
de vraag geantwoord, dat hij bereid was goede diensten 
te verlenen door hem in contact te brengen met de 
parlementaire leiders van de vier andere partijen. 
Monnet heeft vervolgens afzonderlijke besprekingen met 
vertegenwoordigers van deze partijen gehad. Spreker 
voegt hieraan toe, dat men in de Kamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken in dit verband wilde spreken over 
de rol van het particuliere initiatief in de kernener
gie. Spreker heeft geantwoord, dat hij een dergelijke 
bespreking prematuur vond0 Daarna heeft Romme hem ge
zegd, dat de politici, die contact hebben met Monnet, 
naar Parijs gaan voor besprekingen in de Commissie-
Monnet, o.a. om te spreken over de integratie op atoom
gebied. Van spreker zou Romme gaarne het standpunt over 
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