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Notulen van de. vergadering, 
gehouden op Maandag 22 Maart 19 54 in de Treveszaal, aange

vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker,Kern-
kamp, Van de Kieft, Luns, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn 
de Ministers Beel en Mansholt) 

Secretaris sJ.Middelburg 

1• Notulen van de vergadering van 8 Februari 1954 

Nagekomen redactiewijziging 

Op blz.9, punt 13, alinea 2, regel 8, wordt het 
gedeelte "eenzelfde bijdrage... .t/m.......als in 19402' al
dus gewijzigd; :,de hoogst belangrijke bijdrage van zijn 
koopvaardijvloot aan de gezamenlijke oorlogsinspanning zo 
doeltreffend mogelijk te leveren. Het grote belang daarvan 
is in de jaren 1940 - 1945 voldoende gebleken." 

2_. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering. 

JÜ Buitenlands beleid 

a. De Europese G-emeenschap (Zie notulen MR dd, 15 Maart 1954, 
punt T~a) 

Minister Beyen deelt mede, dat van Franse zijde 
uitstel is gevraagd van de conferentie van Brussel. Aange
zien voor bestudering van de nota van Buitenlandse Zaken 
misschien te weinig tijd zal zijn, stelt spreker voor de 
buitengewone vergadering van de Raad, waarop hij wel prijs 
stelt, korte tijd uit te stellen. De Raad' besluit de bui
tengewone vergadering van de Ministerraad" uit te stellen 
tot Dinsdag 13 April. 

?• , ^ A l_b. Conferentie van Genève (Zie notulen Iffi dd. 8 Maart 1954, 

Minister Luns heeft in Parijs van Bidault vernomen. 

/Ut. jUIJl -p~: punt 3 a) 

xjfA 'f*/ fiCk* * ^ a t F r a n k r i j k hoopt de besp rek ing van vraags tukken van h e t 
f / . . « ' V e r r e Oosten op de Conferen t ie van Geneve binnen de kring 

JjjÉjLéjf' "Jf , v a n ^ e Grote Vijf t e houden; a l l e e n voor de besprek ing in 
zake Korea z i j n ook de andere landen u i t g e n o d i g d . 
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Spreker heeft ontkennend geantwoord op een vraag van 
Bidault of Nederland er prijs op stelt ook bij de. besprekin
gen over het Verre Costen betrokken te worden, tenzij onze 
afwezigheid een demonstratie zou zijn. Daarop heeft Bi
dault opgemerkt, dat Frankrijk voor deze besprekingen mis
schien behoefte zou hebben aan de steun van een van de 
gelijkgestemde Y/esteuropese landen. Minister Suurhoff stelt 
de vraag of Nederland gelijk gestemd is met Frankrijk wat 
Indo-China betreft. Minister Luns antwoordt, dat Nederland 
ter zake meer gelijkgezind met Frankrijk zal zijn dan bv. 
Burma. De Minister-President is van mening, dat Nederland 
hetzelfde belang als de andere Westerse landen er bij heeft, 
dat het communisme zich niet van Indo-China meester maakt. 
De speciale belangen van Frankrijk bij Indo-China zijn vrij
wel verdwenen, terwijl aan de strijd een belangrijk deel 
van het kader van het Franse leger ten offer valt en de 
uitgaven zeer groot zijn. Als Frankrijk na een wapenstil
stand Indo-China zou ontruimen, zou dit door infiltratie 
communistisch worden. 

3 c. Ratificatie EDG-verdrag in Frankrijk 

Minister Luns deelt mede, dat de Amerikanen dach
ten, dat het EDG-verdrag vóór Pasen in het Franse Parlement 
in behandeling zou komen5 Bidault zei hem echter, dat dit 
na Pasen zou worden. Verschillende Franse Staatslieden me
nen, dat dit eerst geruime tijd na Pasen het geval zal zijn. 
Bidault handhaafde de drie voorwaarden, die de Franse Rege«r 
ring ten aanzien van de ratificatie van het EDG-verdrag 
stelt, nl. oplossing van de Saarkwestie, vaststelling van 
Engelse garanties en precisering van de Amerikaanse houding 
in West-Europa na de totstandkoming van de EDG. 

jr/ / V &Ol* * Russische ambassadeur bij hem is geweest om hem een memo-

A X # 3 d. Russische nota's aan enkele NATO-landen 

Minister Luns deelt mede, dat op 18 Maart de 
Lgf> Y Russische 
*L.' randum vat randum van de Russische Regering te overhandigen. Dit 

JT^ houdt geen protest in, maar bevat een aantal opmerkingen 
van de Russische Regering over het beweerde afstaan van 
militaire bases aan Amerika. Aangezien de ambassadeur een 
schriftelijk antwoord vroeg ,zal dezer dagen op het memoran
dum worden geantwoord, waarbij er o."., op zal worden gewe
zen, dat geen luchtbases aan Amerika zijn afgestaan, maar 
dat het hierbij gaat over inschakeling in de NATO-defensie. 
Minister Staf merkt op, dat het eskader Amerikaanse vlieg
tuigen hië"r komt op door Nederland gestelde voorwaarden on
der NATO-bevel. Er komen wel twee kleine Amerikaanse eenhe
den in het kader van de NATO voor radar, in Bergen en in 
Tilburg. 

Minister Cals merkt op, dat soortgelijke nota's 
zijn gezonden .aan 'TurEije en Griekenland. Minister Luns 
zegt toe ondershands de tekst van deze landen te zullen 
vragen. Minister Staf is van oordeel, dat een inlichting 
over de nota aan Nederland het beste door Van Starkenborgh 
in de vergadering van de NATO kan worden verstrekt. 
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