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E. H. van de r Be uge l
an

Dr~KUpers

De brief van Minister Al ger a aan Minister Beyen is
toch eigenlijk wel bar. Wi j hebben een zakeli jke weergave
gegeven van het rap port van de gemeenschappelijke markt
en nu verwijt Minister Al gera ons , passages die slechts
een weergave zijn van he tgeen in he t rapport staat. Daaruit trekt hij dan de conclus ie dat wij niet zuiver in de
transportleer zijn. Een dergel ijke conclusie is er ook
daarom helemaal naast omdat de zuiv ere leer in een en
hetzelfde stuk voorkomt. Aan de ech t heid van de weergave van
deze zuivere leer behoeft gee n twi jfel te bestaan, aangezien bedoeld stuk afkomstig i s van de Heer Vonk zelf. Een
briefwisseling zoals Verkeer t hans heeft aangesticht, is
volstrekt nodeloze tijdvers pilling , vo ortgekomèn uit de
manie van Verkeer en hun vrees, dat anderen in Nederl and
de party line wel eens konden doorkruisen. Derhalve heb
ik bijgaand concept opgesteld voor een waarde Ambtgenoot
brief terug. Ik hoop, dat U de s tijl niet te korzelig
vindt. Indien dit wel het geval is , zal ik hem nog wat
kuisen , want ik ben nu langzame rhand weer bedaard.

9 november 1955
vH
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Waarde Amb

noot,

In Uw brief yan 4 november jl. hebt U nkele bezwaren

ontwikkeld tegen het stuk, dat onze
btgenoot Luns en i
aaD «e K1n1.terraad hebben doen toekomen bij ons schrijvan
TaD l! oktober ~l.
Wi~ gelov.n eohter, dat hier sprake is van
en mi yer.'an4. Zoal. in de begeleid.nde brief aan de Voorzitter
VaD .e 11D1.'.rraa4 1. vermeld, werd als eerste bijlag
tee••• tuur4 een kort overzicht van de belangrijkste punten
111' «e rapport.n •• lke d. Brusselse studieconferentie, had
p•• l.verd. len 4er.eli~k over.icht moest zich uiteraard
H,.rku t.t .en beknop'e ... rgave van de inhoud van d
rapporten••elke tooh al 22 pagina's bleek te beslaan.
Bleruit i. bet te verklar.n, dat op bls. 1 van de
eer.te ~3l ..e onder het d1en.tenTerkeer g.en melding is
.eaaakt T*D 4e aoe111jkh•• eD op tranaportgebi d, ondervoD4_ _t andere landen, 41e hun e1gen ay.temen me t di or1a1natie. willen handhaven. Der,.lijke passages immers
kO_11 op pac.
tl_
VaD bet .erate de.l van het rapport
oy.r de ,e.en.ohappe113ke aarkt Diet voor.
Ben .oort•• li3ke op.. rltinl valt te maken t.a.v. hetg••n op ac. 4 en 5 van 4e .. r.te b1jlage is weergegeven.
De •• er beknopte ..erg.ve yan bet,een in het voornoemde
rapport op p&&. 71 en YOllen•••taat yeraeld, indic.ert
b.paald ni.t, dat .13 on. aoht.r all•• zouden 8ohar.n van
wat daar i . ..er,.geyen, 1D~.8eD4eel.
Het he.tt on. verwonderd, dat U dit uit 4e eerst.
biJl ..e hebt ,.oonolu4e.r4, o~at toeh 1n dit •• lfde stuk
op pag. 11, 12 .n l' p........ijn
n o~er h.t
rapport van 4e traD.porto a.i ••1e, 41e ,.acht kRan.n word n Uw opYatting.n op dit ,.bi.d ...r te 8.~.n. D•• e
sage. s1Jn nl. afkomati, van U• • ilen Di.terie •
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.Dein 8 . t.r bij 4. ed.rland.. ge4el.,.erda elk
• lijk misTer.tand
te .luiten 0 tren' het ad.r1
•• standpunt ten aan.len van het Terk. r.Tr ,.tuk,
aal ik.aD rot •••or Verrijn Stuart afsohritten van onze
~.t.i.8e11ng
turen.

et 0011&g181e groet ,

