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Notulen van de vergadering 
T\'/)\s gehouden op Maandag 26 Julx 1954 in de Trèveszaal, aange

vangen 's middags om twee uur en 's avonds voortgezet 

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

Tevens zijn aanwezig de Algemene Vertegenwoordiger 
van de Nederlandse Antillen Mr N.Debrot en de 
Algemene Vertegenwoordiger van Suriname Mr Dr 
RoH.Pos (bij de punten 9 en 10) en Staatssecre
taris Van den Berge (bij punt 11) 

Wnd Secretaris: Jhr Mr A.J.F.van Nispen tot Pannerden, 

O » Jt' Notulen van de vergadering van 19 Juli 1954 

' %•. Opmerking n.a.v.punt 3 d (De kwestie van de Rijnvaart) 

ster Witte deelt mede, dat hem bij nader '~ 
Jebleken, dat wel een vertegenwoordiger van 

/!# i/Jt&fl Verkeer en Waterstaat werd uitgenodigd deel te nemen aan 
tCC$ *wW*Z& het ambtelijk overleg met betrekking tot de tekst van de 
jfr/5i) £0f%J /?>rief welke op ambtelijk niveau naar Duitsland zou worden 

' /onderzoek is g 

"gezonden, maar dat door een misverstand betreffende de pro-

iii.rj- -ë 

I b. Opmerking n.a.v.punt 16 (Bijdrage aan UNKUL) 

Minister Beyen brengt naar voren, dat zijns in
ziens de beslissing van de vorige vergadering over de bij
drage voor de UNKRA niet perfect was. Het voorstel was de 
bijdrage voor 1954 te verhogen van één op anderhalf mil-
lioen. Het voornemen bestaat de bijdrage voor 1955 op twee 
millioen te brengen. De Minister-President gaf de vorige 
keer in overweging de verhoging niet suppletoir aan te vra
gen maar in de nieuwe begroting op te nemen na een discus
sie in breder verband, waarbij de uitkeringen voor onderont
wikkelde gebieden zouden worden bezien. Hiermede is evenwel 
geen beslissing gevallen over het bedrag, dat in 1954 zou 
kunnen worden toegekend. De bespreking in breder verband 
zou betrekking kunnen hebben op de bijdrage voor 1955. De 
Minister-President formuleert de mening van de Raad in 
Têze alchïs, "ïïaT; geen definitieve beslissing in de vorige 
vergadering -;erd genomen over de verhoging van de bijdra
ge. In beginsel gevoelt de Raad wel voor een verhoging, 
maar voor 1955, niet suppletoir voor 1954. Nagegaan zou 
worden of het :iiet-suppletoir aanvragen moeilijkheden op
levert. Inmiddels is gebleken, dat dit niet zo is. Na de 
discussie in breder verband zal een beslissing over de 
bijdrage voor 1955 worden genomen. 
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na zijn terugkeer in Indonesië deze aangelegenheid 
studeren, niet te veel waarde moet worden toegekeml 
ker is van gevoelen, dat mocht geen antwoord wordei 
vangen, Nederland van beleid zal dienen te verande: 
Minister B_eel wijst er op, dat een passage terzake 
speech vaïï~MTnister Luns is opgenomen. Besloten woi 

te be-
d. Spre-
n ont-
en. 
in de 
rdt 

eerst eens af te wachten, hetgeen Minister Sunarjo m.b.t. 
het Ambonnezen-probleem te Djakarta zal doen. 

Minister Van de Kieft wijst er tenslotte op,dat 
in de preambule niet die tekst is opgenomen, welke door 
de Minister-President was gesuggereerd. 

situatie in Frankrijk na de Conferentie van Genève 

Minister Beyen deelt mede, dat op het Ministerie 
t/van Buitenlandse Z?.ken de resultaten van de conferentie 
* van G-enève nog worden bestudeerd, zoĉ at hij het op prijs 
stelt eerst de volgende week daarop nader in te gaan. In
tussen brengt hij reeds naar voren, dat uit de gebeurte
nissen is af te leiden, dat Mendès-France gelukkig een 
eind heeft gemaakt aan de weifelende politiek, welke tot 
nu toe Frankrijk heeft gevoerd. Inmiddels vraagt men zich 
af waarom aan communistische zijde de mogelijkheden niet 
ten volle zijn uitgebuit.Men kan hier denken aan vrees voor 
Amerikaanse uitbreiding van het conflict in geval van mis
lukken van de besprekingen; anderzijds kan worden vermoed, 
dat Rusland op dit resultaat heeft aangestuurd om een 
stap in Europa te kunnen zetten. De indruk bestaat niet, 
dat Mendès-France geneigd zou zijn de EDG op te geven. 
Inmiddels heeft Rusland een Europese conferentie voorge
steld. In de volgende vergadering zal wellicht de bete
kenis van de conferentie van G-eneve en de prijs, die Frank-
rij heeft betaald, beter kunnen worden beoordeeld. De 
vraag is hoe nu het verdere programma van Mendès-Erance 
zal zijn. Hij zal zich eerst zetten tot oplossing van de 
economische moeilijkheden en bepaling van een economisch 
programma. Het is mogelijk, dat de Minister-President 
daarvoor de basis van zijn Kabinet naar links zal ver
schuiven. Dit"kan ook weer voor de daarna aan de orde 
zijnde kwestie van de EDG- van belang zijn. Bij het bezoek 
van President Coty aan ons land heeft men gepoogd van 
G-uérin de Beaumont te weten te komen in welke richting 
nu in Frankrijk wordt gedacht, maar het werd duidelijk, 
dat deze het zelf niet wist. Spreker heeft de indruk_ 
gekregen, dat het plan van De Beaumont (gedurende vijf_ 
jaar unanimiteit in de Raad van Ministers en de mogelijk
heid van uittreding na tien jaar) geen werkelijke steun 
in Frankrijk vindt en het niet nodig is nog veel zorg 
hierover te maken. President Coty heeft de opmerking-
gemaakt, dat het Franse volk wel in meerderheid voor de 
EDG geporteerd zou zijn. Er is een groep van weifelende 
parlementaiërs en een groep, die aan vroeger gedane uit
spraken vast zit. V/ellicht is van betekenis thans iets_ 
te ondernemen, waardoor het mogelijk wordt dat deze beide 
groepen alsnog voor het EDG-accoord worden gewonnen, zon
der dat de onderhandelingen worden heropend. Het alter
natief zal altijd moeten blijven binnen het kader van het 
EDG-verdrag. Op Buitenlandse Zaken heeft men studie 
van enkele mogelijkheden gemaakt, maar zolang men niet 
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weet in welke richting men in Frankrijk geholpen wil wor
den, blijft deze studie steriel. Sr is een gerucht dat 
via de KSG Frankrijk en Duitsland over de EDG- in onder
handelingen zijn getreden. Op 9 en 10 Augustus zal er 
een conferentie in Brussel plaats vinden. Een goed ding 
is, dat Mendès-France toegezegd heeft voordien geen com
promisvoorstel hij het Franse Parlement aanhangig te zul
len maken. Het is evenwel niet gewénst op deze conferentie 
te Brussel te wachten, omdat over eventuele voorstellen 
van Franse zijde dan met de desbetreffende Regeringen 
toch weer ruggespraak gehouden zou moeten worden. In over
leg met de Belgen wordt getracht voordien meer onderhandse 
inlichtingen te verkrijgen. Het prestige van Mendès-France 
is door de gebeurtenissen van de laatste tijd sterk geste
gen en daarmede is ook de kans op aanneming van het EDG-
verdrag vooruit gegaan. 

Be Minister-President acht het van betekenis, 
dat in de Raad worïïTr~Fësproke"n in hoeverre men Frankrijk 
tegemoet zal komen. Nu mogelijkheden daartoe worden be
studeerd stelt de Minister het wel op prijs er nog eens 
aan te herinneren wat zijn grootste bezwaren - reeds meer
dere malen naar voren gebracht - zijn gebleven, nl dat men 
in één legercorps divisies van verschillende nationalitei
ten wil opnemen, hetgeen - nu de goede stemming daartoe 
ontbreekt - niet anders dan tot onaangename verwikkelingen 
moet leiden. (Be Minister herinnert aan moeilijkheden 
in de toeristensector.) Aan de legerintegratie zit vast 
de kwestie van eenheid van salariëring, waardoor in de 
landen, waar de militaire salarissen worden opgetrokken 
weer wanverhoudingen met de civiele salarissen zullen 
worden geschapen. Mocht het mogelijk zijn bij de bespre
kingen deze bezwaren weg te nemen of te reduceren, dan 
zou het een gelukkig gevolg kunnen zijn van de huidige 
ontwikkeling. Tegen vermenging van nationaliteiten 
in diverse staven ziet de Minister geen bezwaar. 

Minister Staf sluit zich aan bij het gevoelen 
van Minister Beyen, dat het tactisch is te stellen, dat 
het verdrag, zoals het er thans ligt, dient te worden 
aanvaard. Uit het rapport van de Franse voor- en tegen
standers is gebleken, dat de Franse legerautoriteiten 
nooit in de EDG—kwestie zijn gemengd. Daaruit zijn veel 
bezwaren te verklaren. Dit treffen van voor- en tegen
standers van de UDC- heeft overigens niets opgeleverd. 
Door de autoriteit van Mendès-France is de gehele kwestie 
anders komen te liggen. Voor Nederland is het van belang, 
dat de huidige premier iets van Frankrijk probeert te 
maken. De bezwaren aan de teahnische zijde van de EDG 
zijn vooral naar de mening van de Minister van tweeërlei 
aard. Zij betreffen enerzijds de positie van de Europese 
soldaat, anderzijds het budget commun. Nu de geestdrift 
is bekoeld, levert de positie van de Europese soldaat de 
grootste moeilijkheden. De vraag is of het Statuut van de 
Europese soldaat niet zou kunnen worden gewijzigd. De kwes
tie van het budget commun leidt tot het poneren van een_ 
sterke supra-nationale autoriteit, hetgeen voor een klein 
land uiterst bezwaarlijk kan weezen. Het is de vraag of 
Buitenlandse Zaken naar een van beide kanten bij de komen
de onderhandelingen iets kan bereiken. 
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Minister Beyen zou in ieder geval binnen de grem 
van het EDG-verdrag willen blijven en de essentie van het 
verdrag niet willen aantasten noch wijziging van het ver
drag willen bevorderen. Het alternatief zal niet mogen 
zijn iets wat geen EDG meer is, want anders wordt verwar
ring veroorzaakt. De Minister is van mening, dat de voor
stellen van Franse zijde moeten komen en wij gebonden 
blijven aan het kader van de nadere Franse voorstellen. 

De Minister-President verwondert zich over de 
Franse tijdrekening volgens wëTke men de financiële en 
economische moeilijkheden vóór 10 Augustus wil hebben op
gelost en het EDG-verdrag vóór 15 Augustus aanvaard. Dit 
zou nodig zijn, omdat Amerika gedreigd zou hebben anders 
na 15 Augustus de souvereiniteit aan Duitsland zonder meer 
terug te geven. De Minister is het niet geheel eens met 
zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken met betrekking 
tot de stelling, dat van Nederlandse zijde geen nieuwe 
suggesties zouden kunnen worden gedaan. Practisch komt 
de EDG-kwestie opnieuw in discussie en dan kan het daar
bij toch stellig geoorloofd zijn te trachten er iets be
ters van te maken dan er is. v 

Minister Staf evenwel sluit zich bij Minister 
Beyen aan en meent,"ïïat voorstellen onzerzijds tot ver
warring moeten leiden. Naar zijn gevoelen zou zeer veel 
zijn bereikt, indien een langere overgangstermijn, even
tueel in fases ingedeeld, zou worden geprojecteerd. 

De Raad besluit de ontwikkeling af te wachten 
en de volgende week over de resultaten van de conferentie 
van GenSve nader van gedachten te wisselen. 

3 c Candidatuur Voorzitter Algemene Vergadering van de VN 
r̂ Të~nötülen"lÏÏi~ïïïï7_?I~ü'ünT"T554, punT 3 T7~ 

Minieter Beye_n deelt mede, dat indertijd de 
Amerikaanse Regering heeft gezegd zeer sympathiek te staan 
tegenover de candidatuur van Mr Van Kleffens en in be
ginsel bereid te zijn deze te steunen. Intussen is bekend 
geworden, dat de Premier van Siam, Prins Wan, zich even
eens candidaat h^eft gesteld en dat de Amerikaanse Regering 
Prins Wan zal steunen. Deze frontverandering van de 
Amerikanen zal wel een gevolg zijn van het in de Verenigde 
Staten niet ongebruikelijke opportunisme en gebrek aan 
consideratie. Men moet deze stellingname wellicht in 
verband brengen met het Amerikaanse gevoelen door Europa 
soms in de steek te worden gelaten. Anderzijds is onder^ 
invloed van de Amerikaanse Ambassadeur Siam tot een anti
communistische voorpost georganiseerd; de Amerikanen menen 
nu bij dit Oosterse volk waardering te hebben gevonden. 
Van Nederlandse zijde is op allerlei wijze bij de Verenigde 
Staten geprotesteerd, waarbij o.a. nog eens is herinnerd aan 
de opmerking van Bedell Smith tegenover onze Ambassadeur 
Van Royen naar aanleiding van de ratificatie van het EDG-
verdrag, dat Nederland nu zou kunnen vragen wat het wilde 
en dan bij Amerika een gewillig gehoor zou vinden. Neder
land zal zijn candidatuur handhaven. Het is nog de vraag 
of Prins Wan zijn bedoeling kan doorvoeren. 
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