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"Eerste, voorzichtige stap. Euromarkt en Euratoom bieden kansen" in  DeVolkskrant (26 maart 1957)
 
Légende: Op 26 maart 1957 levering commentaar in het Nederlandse katholieke journaal De Volkskrant op
de Verdragen tot opstelling van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (EGA) een dag voor de ondertekening, onderstreept de Minister-President van de Raad
van Ministers van Nederlanden, Willem Drees, alle mogelijkheden die door de Verdragen aanbieden. De
Minister-President vindt ook jammer dat niet alle verplichtingen van de Nederlandse Delegatie voldaan zijn.
Source: De Volkskrant. 26.03.1957. Amsterdam. "Eerste, voorzichtige stap. Euromarkt en Euratoom bieden
kansen", auteur:Drees, Willem.
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Eerste, voorzichtige stap

Euromarkt en Euratom bieden kansen

De ondertekening van de verdragen betreffende de Europese economische gemeenschap en Euratom kan in 

de geschiedenis van de groei van West-Europa naar sterker eenheid een gebeurtenis van grote betekenis 

worden. Het is sinds lang duidelijk, dat in West-Europa de nationale grenzen niet meer in overeenstemming 

zijn met de moderne economische verhoudingen. Zij kunnen culturele eenheden omsluiten, maar dienen de 

volkeren niet economisch van elkaar af te sluiten. De toekomst van West-Europa is ten nauwste verbonden 

met het tot stand komen van een gemeenschappelijke markt, een integratie tot een economische unie, een 

optimale arbeidsverdeling en grote expansiemogelijkheden.

Met de nieuwe overeenkomsten tussen de zes staten, die reeds de Kolen- en Staalgemeenschap vormen, 

wordt een nieuwe en belangrijke poging in de aangegeven richting gedaan. Het is voorlopig een misschien 

wat al te voorzichtige poging.

Niet alleen geldt, zoals iedereen als noodzakelijk zal zien, een vrij ruime overgangsperiode, maar er zijn 

rijkelijk veel uitzonderingen, beperkingen, voorbehouden. Er is weinig zekerheid, dat ook ten aanzien van 

landbouw, en veeteeltprodukten een vrijer verkeer zal gaan gelden. Naar buiten, is de gemeenschap 

bovendien protectionistischer gedacht dan althans Nederland wenselijk acht. Zij omvat ook minder landen 

dan er naar aard en ligging bij zouden behoren, maar daaraan konden de zes niets veranderen.

Verruiming

Des te verheugender is het dat er kans bestaat op verdere verruiming door de bevordering van een 

vrijhandelszone, waartoe in het bijzonder Groot-Brittannië het initiatief heeft genomen en die wellicht een 

groot deel van West-Europa, mogelijk ook landen buiten Europa, zal omvatten.

Ook de overeenkomt van de zes heeft niet uitsluitend betrekking op Europa, zij raakt ook overzeese 

gebieden. Er ontstaat niet een gemeenschappelijke politieke verantwoordelijkheid voor die gebieden. Wel 

zal er zijn een gezamenlijke activiteit, allereerst weer tot verruiming van het onderling verkeer maar 

daarnaast tot bevordering van de sociale en economische ontplooiing der gebieden waarom het gaat. Ook als 

zij naar politieke zelfstandigheid groeien kunnen economische, sociale en culturele banden niet Europa naar 

beide zijden van grote betekenis worden. 

In Euratom zitten, ook elementen van een gemeenschappelijke markt. Hier gaat de samenwerking echter ver 

daarboven uit. Met de ontwikkeling der kernenergie staat de mensheid voor nog ongekende perspectieven en 

meer nog dan op bijna elk ander terrein schiet hier de nationale staat van beperkte afmetingen tekort.

Er is op dit gebied reeds velerlei internationale samenwerking maar het ligt voor de band, flat de landen der 

Kolen en Staalgemeenschap, die ondervinden hoe ondanks alle inspanning om tot expansie te geraten. De tot 

nog toe gebruikelijke energiebronnen tekort gaan schieten, zich zo nauw mogelijk verenigen om 

gezamenlijk te doen wat de krachten van elk afzonderlijk te boven gaat.

Gemeenschapsgeest

Euratom en Euromarkt bieden kansen, wij mogen hopen grote kansen. Maar wat er van verwezenlijk zal 

worden hangt af van de geest waarin de uitvoering geschiedt. Van de bereidheid voor alles de 

gemeenschappelijke belangen te zien, te aanvaarden dat voor bovennationale belangen ook bovennationale 

beslissingen worden genomen, die werkelijk verruiming van het onderling verkeer, zowel als van het 

verkeer met de overige wereld, kunnen bevorderen. 

Blijkt de bereidheid aanwezig, dan kunnen ook als aanvankelijk op allerlei punten bezwaren en nadelen zich 

doen gevoelen, grote resultaten worden bereikt.
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Dan kan op den duur groeien een West-Europa — moge de gemeenschap overigens tenslotte meer omvatten 

dan een deel van West-Europa alleen — waarin een vrij verkeer van personen, goederen en kapitalen niet 

alleen groter welstand schept, maar ook grotere politieke en geestelijke saamhorigheid bevordert, en waarin 

velen, die zich nu in te kleine ruimte van doen en denken besloten gevoelen, met vreugde naar wijder 

horizon zien.


