
y.1245 

de Minister-President 

33c moge Uw speciale aandacht vragen voor b i j -
smande nota's, i a verband met de bespreking i a da minis
terraad van a.s.maandag van da kwestie van de gemeen
schappelijke markt en Euratom* 

De nota van Minister Spaak, het laatste stok, 
ie knap» maar i a zijn knapheid toch wel iets te vaag en 
maar mijn gevoel iets tegemoetkomend aam de franse wensen. 
Speciaal drie punten hierin zou ik willen noemen; 
Ie* dat de formulering om eventueel akkoord te gaan mat 

aam uitzonderingspositie voor Frankrijk gedurende 
"zekere" t i j d en onder «zekere* condities, welk ui t 
zender ingsregiem zich sou moeten sianifêsteraa in 
^zekere" vormen van protectie mij welrseer "onzeker» 

2e. dat da geneigdheid vam Minister Smaak om maa te gaan 
met da harmonisatie vam sociale wetgeving en meer 
speciaal van da laagte van de werkweek van 40 uur 
maar mij voorkomt door Nederland nog niet kan worden 
gevolgd* 

3e. dat Mimieter Spaak lm zijn nota wal erg oppervlakkig 
heenloopt ever da Franse ais om de inwerkingtreding 
vam het verdrag op te schorten indien bij onderteke
ning de situatie in Algiers dit vereist* Zoals uit 
mijn vorige nota i s gebleken» acht ik dit een tijdbom, 
die werkelijk onaanvaardbaar i s . 

De nota van Tan der Beugel» die hier eveneens 
als aarote stak b i j gaat (ik kraag deze stukken onders
hands vam Tam dar Beugel te uwer eventuele inlichting), 
heeft mijn instemming. Ook ik sou de discussie a.s. 
maandag in de ministerraad op basis vam de reeds bij da 
Raad ingediende nota willen doen doorgaan. Sen andara 
vraag i s echter of da kwestie vam da sociale harmonisatie 
en meer speciaal de kwestie van de 40-urige werkweek 
bul tam deze Miaisterraaddlscussie kunnen worden gehouden 
en kunnen worden gedelegeerd aam aam drietal Mimieters, 
zoals Tan der Beugel voorstelt* Ik acht dit bepaald niet 
het geval* Ik ban het mat Tam der Beugel eens, dat de 
procedure die de maar Spaak voor ogen staat, ml* dat 
hijself mat eam kleine groep de teksten gaat ontwerpen 
de moeilijkheden kei smaal niet oplost en ik vraag mij aam 
aak af of wij deze procedure zouden moeten steunen. 
Mijn aanvankelijke mening l a , dat wij dit bepaald niet 
moeten doem. 
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Hat ziet er wel naar u i t , dat de nieuwe Minis
ter van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen aal moeten 
voeren in St.Gloud. Aannemende dat dit de heer Luns aal 
zijn, i s het wel duidelijk, dat deae van de problematiek 
veel minder op de hoogte ie dam Minister Beren, die nu 
al vier jaren met dit b i j l t j e heeft gehakt. Het niet er 
eveneens naar u i t of dit één der belangrijkste confe
renties wordt die tot nu toe gehouden mjn* Ik heb een 
ogenblik gespeeld met de gedachte dat 9 wellicht genegen 
zoudt zijn, waar nok Adenaner en Kollet sollen deelnemen, 
er zelf heen te gaan met Minister Luns. In verband met 
het feit» dat een nieuw Kabinet vermoedelijk: net aal 
zijn epgetredem, zal het moeilijk z i j n dat 9 zelf aan
wezig bent. Ik meen echter dat er wellicht voor B aan
leiding zou kunnen z i j n te vragen mtf i n de delegatie 
op te nemen» daar ik Uw gedachten ever deze smak uiter
aard volledig ken en ik niet zeker ben, dat dit eek het 
geval ie met minister Luns. Ik geloof dat het op zich
zelf niet bezwaarlijk behoeft te zijn, Indien b i j een 
dergelijke zo zeer b i j do gehele rogerlngspolitlek be
trokken zijnde conferentie een vertegenwoordiger van dit 
Kabinet aan do delegatie wordt toegevoegd» 

29 september 1956 


