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Voorwoord

De term "Europa in het slop" wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt om 
de crisis aan te duiden, waarin de Europese samenwerking zich bevindt. De 
in juni van dit jaar ter afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap der 
Europese Gemeenschap (E.G.) in Den Haag gehouden topconferentie is opnieuw 
tekenend voor de situatie. Zelfs na langdurige besprekingen slagen de 
regeringsleiders er niet in te komen tot een eensgezinde opstelling ten 
aanzien van tegen Zuid-Afrika te treffen sancties. Het uiteindelijk bereik
te compromis is zonder enige daadwerkelijke inhoud. Het isolement, waarin 
de aanwezige regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken zich 
vanwege de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bevinden, lijkt symbolisch 
voor de betrokkenheid van de bevolking bij de Europese samenwerking. Nauwe
lijks een week later worden door het Europese Hof de door het Europese 
parlement eenzijdig aangebrachte wijzigingen in de E.G.-begroting voor 1986 
nietig verklaard.
Wat is nu de houding geweest van de Nederlandse regering en de Staten- 
Generaal tegenover de Raad van Europa, die in 1949 als een eerste stap op 
de weg naar het uiteindelijk doel, een Europese federatie, wordt opgericht? 
In dit opstel ligt de nadruk op de ontwikkeling van het standpunt van de 
toenmalige Nederlandse regering in wisselwerking met de internationale 
ontwikkelingen op dit gebied en de houding van de Staten-Generaal (m.n. de 
Tweede Kamer).

September 1946 - augustus 1948: de eerste aanzet

Al sinds de klassieke oudheid worden machthebbers, - waarvan Caesar, Karei 
de Grote en Napoleon het succesvolste en daardoor het meest bekend zijn -, 
gedreven door het streven Europa onder hun heerschappij te verenigen. In de 
twintigste eeuw, tijdens het interbellum, ontstaat het streven naar Euro
pese eenwording op basis van vrijwilligheid. De Oostenrijkse graaf Couden- 
hove-Kalergi (1894-1972) richt hiertoe in 1923 een pan-Europese-unie op, 
die echter alleen aantrekkingskracht heeft voor diplomaten en intellectue-
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len.
De in Engeland omstreeks diezelfde tijd opqerichte "Federal Union Movement" 
heeft belangstelling in veel bredere lagen van de Engelse bevolking. Dit 
enthousiasme in Engeland voor een federaal Europa vermindert ten gevolge 
van de Tweede Wereldoorlog sterk, doordat men het vertrouwen in Europa 
verliest en doordat men het vertrouwen in eigen land herwint.
Op het Europese continent vindt na de Tweede Wereldoorlog een enorme ople
ving plaats van het streven naar Europese ‘eenwording. De voornaamste im
pulsen tot het realiseren van wat tot nu toe slechts ideeën waren, zijn: de 
angst voor de Sovjet-Unie; de Marshall-hulp en hiermee samenhangend de 
invloed van de Verenigde Staten; het verlangen naar een Europa als een 
derde macht tussen de S.U. en V.S..
De eerste aanzet tot het ontstaan van een Europese beweging wordt gegeven 
door Churchill, ood Prime Minister van Engeland, in Zürich anderhalf jaar 
na de bevrijding, in september 1946. Zijn motief hiertoe is te voorkomen, 
dat Europa volledig in verval raakt. De reconstructie van Europa na de 
Tweede Wereldoorlog verliep namelijk veel moeizamer en langzamer dan ver
wacht. Churchill had een verenigd continentaal Europa zonder Engeland voor 
ogen.
Drie maanden na de oproep van Churchill, in december 1946 wordt de "Union 
Européenne des Fédéralistes" (U.E.F.) opgericht. De U.E.F. omvat Europese 
Bewegingen uit België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
Engeland, Joegoslavië, Zwitserland en Duitsland. Bovendien zijn Spanje, 
Bulgarije, Hongarije en Roemenië vertegenwoordigd middels ballingen. De 
U.E.F., die streeft naar een Europese federale macht op uitvoerend-, wetge
vend en justitieel gebied, gaat aanvankelijk uit van één Europa, als een 
pacifistisch blok (een derde macht) tussen de Verenigde Staten en de Sov- 
jet-Unie. Vanaf augustus 1947 richt zij zich alleen nog op West-Europa.
De voornaamste politieke stromingen binnen Europa, zoals socialisten, 
christen-democraten en liberalen, hebben ieder hun eigen Europese beweging. 
Tevens wordt er in 1947, nadat een enquête onder parlementariërs is gehou
den, een Europese Parlementaire Unie opgericht bestaande uit parlementa - 
riërs, die voorstander zijn van een verenigd Europa. De Unie moedigt haar 
leden ertoe aan in hun nationale parlement moties in te dienen, die pleiten 
voor Europese eenheid. Het aantal en de omvang van de bewegingen duidt op 
een grote betrokkenheid van de bevolking bij het streven naar Europese 
eenwording.
Al deze bewegingen streven naar Europese eenwording door middel van het
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federalisme, dat" wil zeggen door de overdracht van nationale soevereiniteit 
aan supra-nationale organen. Tegenover deze "federalisten” staan de "inter- 
gouvernementalisten" of "functionalisten", die een andere visie hebben op 
de manier, waarop de Europese eenwording moet worden verwezenlijkt. Zij 
zijn wel voorstander van gespecialiseerde functionele organen op Europees 
niveau, maar de besluitvorming moet in handen van de nationale regeringen 
blijven. Bovendien zien zij liever een geleidelijke ontwikkeling. Tot deze 
groep, die zich overigens niet officieel verenigt, behoren veelal ambtena
ren en staatslieden.
Om de acties van alle verschillende bewegingen te coördineren is in decem
ber 1947 in Parijs een "Comité Internationale de Coordination des Mouve- 
ments pour 1'Unité Européene" opgericht. Dit Comité organiseert in mei 1948 
een congres in Den Haag, tevens bedoeld als manifestatie van het enthou
siasme der bevolking voor de Europese eenwording. Het congres, waaraan 800 
mensen deelnemen en dat wordt geopend in de Ridderzaal in aanwezigheid van 
Hare Majesteit de Koningin en de leden van het kabinet-Beel, wordt een 
groot succes en geeft een nieuwe impuls aan het streven naar Europese 
eenheid.
De belangrijkste resolutie, die in verband met de oprichting van de Raad 
van Europa wordt aangenomen, is: "er moet snel een Raadgevende Vergadering 
worden opgericht, waarvan de afgevaardigden door de nationale parlementen 
moeten worden aangewezen en die aanbevelingen moet doen over de verdere 
integratie van Europa". Het initiatief hiertoe zal de Europese beweging nu 
moeten zien over te dragen aan de regeringen, die moeten zorgen voor de 
praktische verwezenlijking.
Over het algemeen weerspiegelt de visie der Europese regeringen op de 
Europese eenwording niet die der Europese beweging. Slechts door de druk 
der publieke opinie en de steeds slechter wordende verhouding tussen Oost 
en West zijn zij tot handelen bereid. Dankzij de positieve houding van 
Frankrijk wordt de resolutie van het Haagse Congres toch een onderwerp van 
officiële discussie op regeringsniveau binnen het Verdrag van Brussel/de 
Westelijke Unie (W.ü.) waarvan Engeland, Frankrijk, België, Luxemburg en 
Nederland lid zijn. Al op 18 augustus 1948 besluit de Consultatieve Raad - 
de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten - van de W.ü. dit 
project actief te steunen ^ . Aldus kwamen in de loop van 1948 sterke 
impulsen van internationale zijde om te komen tot de oprichting van een 
Raad van Europa.
Hoe is nu in Nederland de houding van het kabinet, het parlement en de
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politieke partijen tegenover het streven naar Europese eenwording?
Op parlementair niveau blijkt de Europese gedachte in de Tweede Kamer in 
1948 sterk te leven. De twee meest nadrukkelijke uitspraken ten gunste van

yde Europese eenwording zijn de in maart en april 1948 door de Tweede Kamer 
aangenomen moties van de Goes van Naters/Serrarens. Deze 2 moties, die met 
grote meerderheid van stemmen worden aangenomen naar aanleiding van het 
debat over het wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag van Brussel, 
'vormen een eenheid. Zij spreken zich in beginsel uit voor een bovenna
tionale opbouw, een federalistische structuur en een functionele orga
nisatie van Europa 2).
De twee indieners der moties - Van der Goes van Naters, P.v.d.A fractie
voorzitter en actief in de Europese Beweging en Serrarens, lid van de 
K.V.P.-fractie en voorzitter Nederlandse groep van de Interparlementaire 
Unie - beogen hiermee de functionalistische en de federalistische visie op 
de Europese eenwording te combineren. De regering, die toen volgens Van der 
Goes van Naters helemaal geen buitenlands politieke doelstellingen had, 
verlamd als zij was door de kwestie Indonesië en de angst voor de Koude 
Oorlog, verklaart deze twee moties tot richtlijn van het regeringsbeleid te 
maken Deze twee moties bevestigen in eerste instantie het algemene 
beeld van een enthousiaste publieke opinie, c.q. volksvertegenwoordiging, 
en een terughoudende regering.
Op parlementair niveau bijken alleen de programma's van P.v.d.A. en K.V.P. 
- tevens de indieners der twee moties - voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van juli 1948 een paragraaf over het Europees federalisme te bevatten. De 
P.v.d.A. streeft naar het bevorderen en uitbouwen van een West-Europese 
federatie en de K.V.P. wil de West-Europese Unie versterken al federale 
verbinding met gemeenschappelijke organen
Het regeringsprogram van het brede-basis kabinet-Drees I, dat na de verkie
zingen tot stand komt, bevat een afgezwakte en wel zeer voorzichtige versie 
van de paragraaf uit het P.v.d JU-programma: "voortgezet onderzoek naar de 
mogelijkheden van een federale samenwerking tussen de landen van West- 
Europa". Ook de regeringsverklaring van 12 augustus 1948 gaat niet verder. 
Er wordt alleen gesproken over Europese samenwerking op economisch-maar 
niet op politiek gebied.

Augustus 1948 - Januari 1949: stroomversnelling

Enkele dagen na het besluit van de Consultatieve Raad van de W.U. wordt de
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kwestie der instelling van een Europese Assemblee of Raadgevende Vergade
ring besproken in de ministerraad. De discussie wordt geopend door de 
minister van Buitenlandse Zaken, Stikker (V.V.D.). Hij staat gereserveerd 
tegenover dit denkbeeld en acht het wellicht beter eerst met de Benelux- 
partners hierover te spreken. Van Schaik (K.V.P.), vice-premier en minister 
zonder portefeuille, vraagt zich af, of Nederland zich serieus met dit 
utopische denkbeeld moet bezighouden. Ook minister-president Drees 
(P.v.d.A.), ziet in het voorstel niet veel praktisch nut. De samenwerking 
tussen de Europese landen moet, aldus Drees, groeien en kan niet door 
plannen, als het onderhavige, worden geforceerd. Hij is wel van mening dat 
Nederland, omdat het geen spelbreker mag worden, het voorstel niet geheel 
terzijde kan leggen. De ministerraad aanvaardt het voorstel van Stikker om 
eerst contact op te nemen met de Benelux-partners 5). uit deze discussie 
blijkt duidelijk het geringe enthousiasme en de afwachtende houding van het 
kabinet Drees I ten aanzien van een Europese Assemblee. De troonrede van 
september 1948 wijst nog niet op een verandering in het standpunt van de 
regering.
De notulen der ministerraad van 23 oktober - de dag waarop de Consultatieve 
Raad der W.U. besluit tot het verrichten van een studie naar de Europese 
samenwerking - geven voor het eerst een lichte verschuiving ten gunste van 
de Europese Assemblee te zien. De aanleiding hiertoe is het bezoek van 
Duncan Sandys - de voorzitter van het uitvoerend orgaan van het "Comité 
Internationale de Coordination des Mouvements pour 1’Unité Européenne" - 
die de steun van de regering komt vragen voor het oprichten van een Europe
se Assemblée. Tijdens dit bezoek heeft minister-president Drees de indruk 
gekregen, dat het zeker niet de bedoeling is deze Assemblée al onmiddellijk 
vergaande bevoegdheden te geven. Daarom hebben Drees en Stikker gemeend, 
dat Nederland dit denkbeeld zonder bezwaar kan steunen, waarmee de minis
terraad instemt. Hoewel de beraadslaging summier is, is de besluitvorming 
belangrijk. Voor het eerst verklaart de ministerraad geen bezwaar te hebben 
tegen de oprichting van een Europese Assemblée.
Zowel in het voorlopig verslag als tijdens de openbare behandeling van de 
algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer (november 1948) wordt 
de regering door de P.v.d.A.- en K.V.P.-fracties gevraagd naar haar stand
punt ten aanzien van de Europese samenwerking op het gebied van de functio
nele supra-nationale organisaties en op het gebied van een Europees parle
ment. Drees stelt zich bij de beantwoording zeer terughoudend op en deelt 
het besluit van de ministerraad niet mee. Het kabinet geeft de voorkeur aan
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concrete resultaten boven het construeren van een formele supra-nationale 
structuur en wil zich niet vastleggen door toe te zeggen het streven naar 
parlementaire invloed in Europese organen actief te steunen. Eerst zal het 
advies van de door de W.U. ingestelde studie-ccmmissie worden afgewacht 
De ministerraad heeft wel besloten een crediet van fl. 50.000 ter beschik
king te stellen om het contact tussen Nederlandse- en buitenlandse parle
mentsleden te verlevendigen. Het kabinet is bereid tot een dergelijk gebaar 
als teken van goede wil, maar verleent geen concrete steun aan het verwe
zenlijken van volksinvloed op Europees niveau.
Stikker stelt zich in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de 
begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken voor 1949 al even terughoudend 
op als Drees, Opmerkelijk is vooral dat hij naar aanleiding van een vraag 
in het voorlopig verslag wel zijn instemming betuigt met de twee moties Van 
der Goes van Naters/Serrarens, maar in tegenstelling tot zijn voorganger, 
Van Boetzelaar niet toezegt deze te aanvaarden als positieve richtlijn voor 
het regeringsbeleid
Gedurende de maand december, die grotendeels wordt beheerst door de be
sluitvorming omtrent een tweede politionele actie in Indonesië, komt de 
kwestie van de Europese Assemblée nog twee keer in de Ministerraad aan de 
orde.
De eerste keer (6-12-1948) concentreert de discussie zich op de vraag, hoe 
de delegaties naar de Europese Assemblée moeten worden samengesteld. Frank
rijk vindt dat de nationale parlementen .hierover moeten beslissen. Engeland 
daarentegen stelt zich op het standpunt dat de delegatie door de regering 
moet worden benoemd. Drees is van mening, dat Nederland het beste met het 
Engelse voorstel kan meegaan, omdat anders ook communisten in de delegatie 
zouden moeten worden opgenomen. De Ministerraad gaat hiermee akkoord.
De aanleiding tot het voor de tweede keer (27-12-1948) ter sprake komen van 
de Europese Assemblée is de mededeling van Stikker, dat er meer kans is op 
overeenstemming dan verwacht. Stikker acht het nu vanwege de mogelijke 
noodzaak van een Frans veto in de Veiligheids Raad van de Verenigde Naties 
naar aanleiding van de Indonesische kwestie niet verstandig te zeer tegen 
de Franse voorstellen in te gaan. Drees (die niet ingaat op deze opmerking 
van Stikker) zegt dat Nederland zich ondanks bezwaren, als het ontbreken 
van een concrete taak en doeleinden, niet kan verzetten tegen de totstand
koming van een Europese Assemblée.
Tijdens een bijeenkomst in Londen eind januari 1949 besluit de Consul
tatieve Raad der W.U. tot het oprichten van een Raad van Europa. De Raad
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van Europa zal bestaan uit een Comité van Ministers (het Engelse voorstel), 
dat in het geheim bijeenkomt en een Raadgevende Vergadering (het Franse 
voorstel), waarvan de zittingen openbaar zijn. Ieder land zal zelf kunnen 
beslissen over de manier, waarop haar delegatie naar de Raadgevende Verga
dering zal worden samengesteld.
Stikker benadrukt in het verslag, dat hij de Ministerraad (31-1-1949) doet 
over de bijeenkomst, sterk dat er maar beperkte bevoegdheden zullen worden 
toegekend aan de Raadgevende vergadering. Zo zal haar agenda moeten worden 
vastgesteld door het Comité van Ministers met 2/3 meerderheid. Uitbreiding 
van het aantal te bespreken onderwerpen kan alleen roet toestemming van het 
Comité van Ministers. Over onderwerpen, die defensie betreffen, mag niet 
worden beraadslaagd. Dit verslag van Stikker geeft geen aanleiding meer tot 
een discussie in de Ministerraad.
Niet uit eigen overtuiging, maar door de internationale ontwikkeling ziet 
de Regering zich min of meer gedwongen deel te nemen aan de Raad van 
Europa. De Tweede Kamer, met name de frakties van K.V.P. en P.v.d.A., is 
positiever in haar opstelling tegenover de Europese eenwording.
Enkele dagen na het besluit der Consultatieve Raad van de W.U. over te gaan 
tot de oprichting van een Raad van Europa begint de Tweede Kamer met de 
openbare behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1949. Het 
merendeel der woorvoerders is, met uitzondering van Van der Goes van Na
ters, niet of nauwelijks op de hoogte van het in Londen door de W.U. 
genomen besluit.
Van der Goes, die de Regering verwijt zich ten aanzien van het Europees 
^federalisme niet aktief genoeg op te stellen, vraagt zich af, waarom de 
wijze van de samenstelling der delegaties is vrij gelaten. De leden moeten 
zijns inziens worden aangewezen uit en door de nationale parlementen, 
waaraan zij ook verantwoording verschuldigd zijn. Bij de beantwoording zegt 
Stikker tijdens de onderhandelingen het Franse standpunt tevens dat van Van 
der Goes, te hebben gesteund; het motief hiertoe onthoudt hij de Kamer. Hij 
is van mening dat de delegatie door het parlement moet worden samengesteld 
in overleg met de regering. Over het nut van de Raadgevende Vergadering 
blijft Stikker skeptisch. Hij ziet haar vooral als een forum voor de pu
blieke opinie en hoopt dat zij zich zal weten te beperken tot het behande
len van concrete onderwerpen. In tegenstelling tot in de Ministerraad gaat 
hij nu minder nadrukkelijk in op de beperkte bevoegdheden der Raadgevende 
Vergadering.
Als aanvulling op de twee moties van 1948 dient Van der Goes in tweede
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termijn een derde motie in, waarin wordt gesteld dat ook op internationaal 
terrein directe volksinvloed niet kan worden gemist. Het in Londen genomen 
besluit wordt aanvaard en de Regering wordt uitgenodigd bij de uitwerking 
te bevorderen, dat in het raadgevend lichaam de vrije meningsvorming en de 
vrije besluitvorming volledig tot hun recht zullen komen. De motie, ge
steund door K.V.P., V.V.D., C.H.U. en A.R. is niet bedoeld als kritiek op 
de regering, maar om de parlementen van de andere betrokken landen kennis 
te laten nemen van het standpunt van de Nederlandse Tweede Kamer. De rege
ring heeft, aldus Stikker, geen bezwaar tegen de motie en zal gaarne bereid 
zijn daarmee, voor zover mogelijk, rekening te houden Deze toezegging 
getuigt nog steeds niet van een enthousiaste houding van de Regering tegen
over de Raadgevende Vergadering.
Tot zover zijn alleen de houding van kabinet en Tweede Kamer aan de orde 
gekomen. Hoe groot is de betrokkenheid van de Eerste Kamer bij deze ontwik
keling geweest?
Als door de Eerste Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen al 
aandacht wordt besteed aan de Europese eenwording dan is dit negatief en 
terughoudend. De begroting van Buitenlandse Zaken voor 1949 wordt pas in 
juni behandeld, wanneer het Statuut al is ondertekend en het wetsontwerp 
tot goedkeuring spoedig bij de Staten-Generaal zal worden ingediend. Hier
door komt het bij de begrotingsbehandeling niet ter sprake. Wel is opmerke
lijk dat Stikker er op aandringt, dat het wetsontwerp tot goedkeuring snel 
wordt behandeld, omdat hij het van groot belang acht, dat Nederland niet 
als laatste het verdrag ratificeert.

Mei - juli 1949: "Geen weg meer terug"

Op 16 mei 1949, 11 dagen na de ondertekening, bespreekt de ministerraad het 
wetsontwerp tot goedkeuring van het Statuut voor de Raad van Europa. Met 
uitzondering van de minister van Justitie Wijers, die vraagt om een toe
lichting op enkele artikelen en Van Schaik, die kritiek heeft op de verta
ling van het Statuut, zien de overige ministers geen aanleiding meer tot 
een discussie. Het wetsontwerp wordt onder voorbehoud van een verbeterde 
vertaling aanvaard.
In de memorie van toelichting zegt de regering dat bij het tot standkomen 
van het Statuut voor de Raad van Europa is gekozen voor het streven naar 
een geleidelijke ontwikkeling van de Europese samenwerking door middel van 
doelverbanden (functionalistische benadering). Toch draagt de Raad van
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Europa de kiem in zich van een Europese federatie en wel in de vorm van de 
Raadgevende Vergadering, bedoeld als forum voor de Europese publieke opi
nie.
Voor het functioneren van de Raadgevende Vergadering is, volgens de rege
ring, de manier waarop de delegaties zullen worden samengesteld van groot 
belang. Daarom moet de eerste Nederlandse delegatie worden samengesteld 
door het parlement in overleg met de regering.
De Tweede Kamer is, met uitzondering van de C.P.N., wel verheugd over de 
totstandkoming van het Statuut voor de Raad van Europa, maar over de vraag, 
in hoeverre de inhoud bevredigend moet worden geacht, lopen de meningen 
uiteen Alleen de kritiek van de Tweede Kamer, die verband houdt met de 
voorgeschiedenis, dus met de drie met betrekking tot de Europese samenwer
king ingediende moties, wordt hier besproken. Deze kritiek spitst zich toe 
op twee punten: ten eerste betreffende het volkenrechtelijk karakter van 
het Statuut, of in hoeverre er sprake is van voldoende overdracht van 
nationale soevereiniteit aan de Raad van Europa (de eerste twee moties); 
ten tweede betreffende de verhouding tussen het Comité van Ministers en de 
Raadgevende Vergadering (de derde motie).
De P.v.d.A. en K.V.P., de twee grootste regeringspartijen en initiatiefne
mers tot de eerste twee moties, zijn allerminst enthousiast over de mate 
waarin er sprake is van overdracht van nationale soevereiniteit. Volgens de 
P.v.d.A, is er slechts sprake van gecoördineerde - en niet van gemeenschap
pelijke soevereiniteit, omdat in het Comité van Ministers voor alle poli
tieke besluiten eenstemmigheid is vereist. Deze bepaling, vastgelegd in 
artikel 20a, is, aldus Van der Goes van Naters, het zwakke punt van het 
Statuut, waardoor de ontwikkeling naar supra-nationale samenwerking wordt 
belemmerd. Alles zal moeten worden gedaan om dit artikel te doen verzachten 
en vervallen. Van der Goes acht deze overdracht van nationale soevereini
teit belangrijker dan de bevoegheden van de Raadgevende Vergadering.
De K.V.P.-fraktie kan zich wel verenigen roet de in de memorie van toelich
ting uiteengezette gedachte van een geleidelijke ontwikkeling, maar vindt, 
dat men het in het Statuut hiermee wel erg letterlijk heeft genomen. Ook 
volgens de A.R. ontbreekt het kenmerk van het federalisme, namelijk de 
overdracht van soevereiniteit, geheel en al. Wel positief over de mate, 
waarin soevereiniteitsoverdracht niet is bereikt zijn C.H.U. en V.V.D., de 
twee kleinste regeringspartijen. De C.P.N., die overigens niet ingaat op de 
twee voornoemde punten van kritiek, neemt als uitgangspunt voor haar be
toog, dat West-Europa toenemend meer terecht komt in het Amerikaanse
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machtsblok.
Het antwoord van Stikker is in zoverre opmerkelijk, omdat dit voor het 
eerst blijk geeft van een positieve houding van het kabinet tegenover het 
Europees federalisme en de Raadgevende Vergadering. Stikker erkent dat er 
geen sprake is van een werkelijke federatie, maar het Statuut is tenslotte 
het resultaat van een compromis tussen tien landen en andere landen waren 
op dit gebied terughoudender dan Nederland. Namens de regering spreekt hij 
de wens uit, dat' in de praktijk een spoedige uitgroei tot een federatie 
mogelijk zal zijn en dat de Staten-Generaal dooc een doelmatig gebruik van 
de rechten, die haar zijn toegekend, deze groei zal kunnen bespoedigen.
Het tweede punt van kritiek, dat verband houdt met de derde motie van Van 
der Goes van Naters, die pleit voor directe volksinvloed op internationaal 
niveau, betreft de verhouding tussen het Comité van Ministers en de Raadge
vende Vergadering. Van der Goes is in dit opzicht positiever over hetgeen 
is bereikt dan Mej. Klompé, die namens de K.V.P.-fraktie het woord voert. 
De directe volksinvloed is nog maar in de kiem aanwezig, maar Van der Goes 
stelt dat er alle vertrouwen is, dat het Comité van Ministers en met name 
Stikker een voorstel van de Raadgevende Vergadering tot uitbreiding van 
haar bevoegdheden niet zal weigeren. Mej. Klompé benadrukt in haar betoog 
de beperkte bevoegdheden der Raadgevende Vergadering. De agenda wordt 
vastgesteld door het Comité van Ministers, er is geen gescheiden secreta
riaat en de zittingsduur en het ledental van de Raadgevende Vergadering 
zijn te beperkt. In de toekomst zal de Raadgevende Vergadering een zo sterk 
mogelijk parlementair karakter moeten hebben. De woordvoerders der C.H.U.-, 
A*R.- en V.V.D.-frakties zijn over het algemeen positief over de omvang van 
de aan de Raadgevende Vergadering toegekende bevoegdheden.
Stikker reageert - met name in de memorie van antwoord - zeer welwillend en 
benadrukt de mogelijkheid van amendering van het Statuut door de Raadgeven
de Vergadering. Op voorwaarde dat de noodzaak hiertoe in de praktijk 
blijkt, is de regering bereid tot een tegemoetkomende houding in deze. 
Voorts wordt vrij veel aandacht besteed aan de manier', waarop de Neder
landse afgevaardigden naar de Raadgevende Vergadering zullen worden aange
wezen. Uiteindelijk wordt besloten om, nadat het wetsontwerp door de Sta- 
ten-Generaal is goedgekeurd, de voorzitters van beide Kamers te machtigen 
de gedelegeerden in overleg met de regering te benoemen.
De Eerste Kamer acht na de uitvoerige behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer een gedetailleerde bespreking niet meer noodzakelijk. Een 
snelle behandeling van het wetsontwerp is bovendien gewenst, omdat anders
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de Nederlandse delegatie niet op tijd zal kunnen vertrekken naar Straats
burg voor de eerste zitting van de Raadgevende Vergadering. Er worden 
tijdens de behandeling in de Eerste Kamer weinig nieuwe gezichtspunten naar 
voren gebracht. Ook de meerderheid der Eerste Kamer juicht in beginsel de 
totstandkoming van het Statuut van harte toe.
In beide Kamers wordt het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

Nawoord

Tengevolge van de internationale ontwikkelingen en door de druk der publie
ke opinie , die in een stroomversnelling terecht zijn gekomen, ziet het 
kabinet-Drees I zich in 1948-49 tegen wil en dank genoodzaakt mee te werken 
aan het tot stand komen van de Raad van Europa. Uit de notulen der minis
terraad blijkt dat de drie door de Tweede Kamer ingediende moties bij de 
besluitvorming in het kabinet nauwelijks of geen rol hebben gespeeld. 
Opvallend is hierbij het verschil in standpunt tussen de P.v.d.A.- en 
K.V.P.-ministers enerzijds en hun geestverwante frakties in met name de 
Tweede Kamer anderzijds. De visie van Stikker, die een voorstander is van 
functionele integratie, stemt wel overeen met die van de V.V.D. Tweede 
Kamerfraktie.
Pas bij de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet schikt de 
regering zich in het onvermijdelijke en stelt zich voor het eerst positief 
op. De betekenis van de toezegging bereid te zijn verdere stappen op weg 
naar een Europese federatie te steunen is in de praktijk niet groot, omdat 
dit in sterke mate afhankelijk is aan de houding der andere leden van de 
Raad van Europa.
Nu, in 1986, na bijna 40 jaar Europese samenwerking is men er nog niet in 
geslaagd een daadwerkelijke oplossing te vinden voor de hoofdpunten der 
discussie in 1948-49: de overdracht van nationale soevereiniteit en directe 
volksinvloed op Europees niveau.
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