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Verslag van de Nederlandse Ministerraad over ontwerp-memorandum vande Beneluxlanden (9 mei 1955)
 
Légende: Op 9 mei 1955, samenvat de Nederlandse Ministerraad de opdrachten voor Johan Willem Beyen,
de Minister van Buitenlandse Zaken, bij het vooruitzicht van komende gespreken met zijn Belgische en
Luxemburgse ambtgenoten, Paul-Henri Spaak en Joseph Beck, over de Europese vernieuwing.
Source: Nationaal Archief, Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 20 Postbus 90520.
www.nationaalarchief.nl. 2.02.05.02, Archief Raad van Ministers, Stukken Ministerraad/401.
Copyright: (c) Nationaal Archief
URL:
http://www.cvce.eu/obj/verslag_van_de_nederlandse_ministerraad_over_ontwerp_
memorandum_van_de_beneluxlanden_9_mei_1955-nl-d73b8cb2-df71-4dbe-bd4e-
4823840b4dd1.html
Date de dernière mise à jour: 05/11/2015

http://www.cvce.eu/obj/verslag_van_de_nederlandse_ministerraad_over_ontwerp_memorandum_van_de_beneluxlanden_9_mei_1955-nl-d73b8cb2-df71-4dbe-bd4e-4823840b4dd1.html
http://www.cvce.eu/obj/verslag_van_de_nederlandse_ministerraad_over_ontwerp_memorandum_van_de_beneluxlanden_9_mei_1955-nl-d73b8cb2-df71-4dbe-bd4e-4823840b4dd1.html
http://www.cvce.eu/obj/verslag_van_de_nederlandse_ministerraad_over_ontwerp_memorandum_van_de_beneluxlanden_9_mei_1955-nl-d73b8cb2-df71-4dbe-bd4e-4823840b4dd1.html


2/2

De Europese integratie (Zie notulen MR dd. 6 Mei 1955, punt 4 h)

Minister Zijlstra heeft uit een telegram van Minister Beyen gezien, dat Spaak aan al onze wensen tegemoet 

zou zijn gekomen, maar het nieuwe stuk lijkt nog sterk op het stuk, waar in de Ministerraad van Vrijdag zo 

veel bezwaren tegen zijn gemaakt. De Minister-President heeft gehoord, dat ook volgens Spaak het initiatief 

der Beneluxlanden weinig kans zal hebben. Het nieuwe stuk is wel beter doordat bijv. de kwestie van de 

bestudering van bepaalde onderwerpen en opstelling van een verdrag over dezelfde punten thans wel is 

opgelost, maar bv. de clausule over de sociale kwesties is ongewijzigd gebleven.

Minister Zijlstra houdt tegen het stuk dezelfde bezwaren als de vorige keer. Hij had gehoopt, dat toch wat 

geconcretiseerde vragen zouden zijn gesteld, bv. in de volgende zin: Bestudering van de algemene 

economische integratie door aan te knopen bij de goede voorbereiding, die reeds omtrent een douaneunie 

heeft plaats gevonden; een studie over het brengen van de kernenergie onder de KSG, waartoe een 

conferentie kan worden bijeengeroepen.

Minister Cals is Vrijdag niet op de kwestie van de kernenergie ingegaan omdat het hem leek, dat hiervan 

toch niets zou komen; wat echter in de onderhavige stukken staat gaat spreker veel te ver. De Minister-

President is het er mede eens, dat deze zaak weer te overhaast moet worden behandeld.

Minister Staf zou geen besluit over het nieuwe telegram van Minister Beyen willen nemen; spreker 

constateert ook, dat de bezwaren van Vrijdag hoofdzakelijk zijn blijven bestaan.

Minister Zijlstra deelt da bezwaren van Minister Cals niet geheel, aangezien de kernenergie mogelijk het 

enige onderwerp is, dat evenals indertijd kolen en staal door een politieke beslissing direct ter tafel zou 

kunnen komen. Als dat zo zou zijn, zal een nadere bestudering nodig zijn. Spreker is het met de Minister-

President eens, dat op dit gebied nog niet zo veel gevestigde belangen zijn. De Minister-President is het er 

mede eens, dat de kernenergie van de genoemde onderwerpen het meest voor de hand ligt. Minister Staf 

meent, dat het onderwerp atoomenergie inderdaad ter tafel kan komen. Spreker is echter bang, dat als men 

deze zaak benadert op de wijze van Minister Cals te veel de nationale overwegingen de doorslag zullen 

geven, terwijl een klein land als Nederland bij de ontwikkeling van de atoomenergie steeds zal achterlopen 

bij de grote landen. Spreker zou aan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Economische Zaken willen 

vragen de Ministerraad een inzicht te geven van de mogelijkheden op dit gebied. Minister Zijlstra meent, dat 

bij een verdere ontwikkeling van de opwekking van energie door kernsplitsing dit ook in kleinere centrales 

zal kunnen geschieden.

De research op dit gebied gaat echter onze nationale mogelijkheden te boven. In Engeland zijn drie grote 

centra in de onderzoekingsfase. In dit opzicht zou dus veel in Europees verband kunnen gebeuren .Minister 

Cals is er evenals Minister Zijlstra van overtuigd, dat de mogelijkheden voor een klein land ter zake beperkt 

zijn, maar gezien de ontwikkeling van de plannen voor de SUSPOP (samen met Noorwegen) zal Nederland 

in een Europese samenwerking een eervolle plaats moeten kunnen innemen en bovendien is door 

samenwerking in verschillende andere verbanden reeds veel gebeurd.

De Raad besluit na enige verdere discussie op het  telegram van Minister Beyen te antwoorden, dat het 

Kabinet zich uit de aard der zaak in dit stadium moeilijk tegen indiening van het stuk zal kunnen verzetten, 

maar dat de bezwaren, die in de vergadering van Vrijdag te berde zijn gekomen ten dele blijven bestaan.


