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Notulen van vergadering ••shKM" _ 
'^ / - ^gehouden op Maandag 28 Juni 1954, in de Trèveszaal, 
MfosS^/77 vangen 's morgens om elf uur en 's middags voor tg 

aange-
gezet 

mê. •President Drees en de Ministers 
De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 

Staf, Suurhoff, 
; zijn de Minis-

^ Aanwezigs De Minister-
Beel, Beven, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, 
Van Thiel en Zijlstra (Afwezig 
ters Algera en Witte) 

Tevens is aanwezig bij punt 16 Staatssecretaris 
Van den Berge 

Secretaris % J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie Middagvergadering 

k 
da. 

6&4L 
Buitenlands beleid 

(P 

De_EDG (Zie notulen MR dd. 21 Juni 1954, punt 3 a) 

/ Minister Beven doet verslag over de bespreking 
m§VSpaak en Bech in Luxemburg. Bij deze bespreking bleek, 
dat ook Spaak geen nota meer wilde verzenden en zich oók 
niet wilde baseren op artikel 132 van het EDG-verdrag. Men 
is tot de conclusie gekomen, dat Benelux het initiatief 
tot het bijeenroepen van de zes Ministers van Buitenlandse 
Zaken moet nemen. Spaak, die op het ogenblik voorzitter 
van de groep van zes Ministers is, heeft de Ministers uit
genodigd. Overwogen is om eerst nog ondershands met Mendes 
France te spreken, maar hiervan is afgezien, omdat men 
de Benelux-stap wilde doen vó*<5r Amerika en Engeland over 
deze kwestie spraken. Aan Amerika en Engeland is gevraagd 
even tijd te laten voor dit initiatief, hetgeen aan Ameri
kaanse en Engelse zijde goed is opgenomen. De uitnodiging 
is aanstonds aanvaard door Adenauer en de Italiaanse Minis
ter van Buitenlandse Zaken. Intussen was bekend geworden, 
dat Mendes Trance aan twee Ministers opdracht had gegeven 
om tot een compromis inzake het EDG-verdrag te komen, welk 
compromis hij aan het Franse Parlement wilde voorstellen; 
zonodig zou hij daaroserbilateraal overleg met de andere 
vijf landen plegen. Het was daarom nuttig te laten merken, 
dat er nog andere partners van het EDG-verdrag waren 
belaLve Frankrijk. Mendes France heeft op de invitatie van 
Spaak onofficieel geantwoord, dat hij geen tijd voor het 
EDG-verdrag had, welk antwoord door de Belgische Ambassa
deur niet is geaccepteerd. Volgens het officiële antwoord, 
dat in ,Brussel is gegeven, was Mendes France wel bereid 
tot een bespreking van de zes Ministers, 
blik nog niet gereed daarvoor. 

maar op het ogen-
Ho e wel Spaak tevoren van 
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oordeel was, dat in dat geval de vijf andere Ministers bijeen 
zouden kunnen komen, zal hij nu nog eerst met Mendes Prance 
spreken. Als de Franse Minister meedoet zou de Dijeenkomst 
in de eerste tien dagen van Juli kunnen worden gehouden. 
Nu Benelux moeite doet om te vermijden, dat een bespreking 
zonder Frankrijk zou plaats vinden, zou het wel vreemd zijn 
als Mendes Prance zijnerzijds niet aanwezig zou willen 
zijn. Met betrekking tot deze zaak staat spreker steeds 
in nauw contact met Spaak. 

De Minister-President merkt op, dat volgens 
een radiobericht Mendïïs Prance, in antwoord op een bood
schap van President Eisenhower aan President Coty, zich 
bereid heeft verklaard naar Eisenhower te komen»Minister 
Staf merkt op, dat de Kamer bij de behandelin^ van de 
defensienota ook afwijzend reageerde op de Amerikaanse 
suggestie om een EDG- te vormen van Benelux.met West-Duits
land. •> 

3 b. Nederlands-Amerikaan se basis-overeenkomst^inzake off-
shore orders 

Minister Beyen deelt mede, dat de AVR in zijn 
vergadering van 15 April de ondertekening van de Nederlands-
Amerikaanse overeenkomst inzake de algemene voorwaarden, 
waarop off-shore orders hier te lande worden geplaatst, 
heeft goedgekeurd. Aangezien wordt gevraagd de overeenkomst 
deze week nog ter stilzwijgende goedkeuring aan het Parle
ment te zenden, verzoekt spreker er mede accoord te gaan, 
dat de stukken ditmaal niet de Raad passeren. 

De Mini ster-Pre si dent begrijpt niet, waarom de 
desbetreffende stukken niet vrö"eger ter behandeling in de 
•Ministerraad zijn rondgezonden, maar hij zal thans geen 
bezwaar te^en toezending aan het Parlement maken. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. 

!_£i Belgische reactie op soda-project 

Minister Zij.ls1i£a deelt mede, dat zijn Belgische , 
ambtgenoot Rey in een gesprek onder overhandiging van een 
nota heeft gevraagd de voorbereidingen inzake de oprichting 
van een sodabedrijf stop te stten. Aan de aandrang om deze 
voorbereidingen stop te zetten wordt toegevoegd, dat de 
Nederlandse Regering anders wel zal zien wat er gebeurt. 
Spreker heeft zich er over verhaasd, dat de Belgische Re
gering zich door het Europese kartel op sleeptouw laat 
nemen, vooral als men weet, dat België nog soda moet in
voeren en dat in 1949 soda is afgevoerd van de lijst van 
goederen, waarover tevoren Benelux-overleg moet worden ge
pleegd als men wil overgaan tot uitbreiding van de produc
tie daarvan. 

}j d. Verkoop van oude wapens 

Minister Staf deelt mede, dat een onderneming 
in Los Angeles met toëütemming van de Amerikaanse Regering 
oude wapens heeft gekocht o.a. voor filmdoeleinden en 
jacht op groot wild, Nu echter onlangs 2000 oude geweren 
met een trampschip, dat op midden-Amerika zou varen, zou
den worden vervoerd, heeft spreker opdracht gegeven het ma
gazijn te sluiten. Minister Luns oppert de gedachte de 
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