
/ , 

Jchu* 0%ttfi 
MINISTERRAAD 
•Nr 1524 

AL 
/ 

ZEER GEHEIM 

Ex.nr /iü 

/{sjL&CCéA, Notulen van de vergadering, 
# * gehouden op Maandag 4 October 1954 in de Trèveszaal, aan-

jS/s gevangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig% De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Mansholt. Staf? Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Van de Kieft en Luns wegens verblijf in het 
buitenland) 

Secretaris: J.Middelburg 

2, Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering. 

^. Buitenlands beleid 

a. De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 27 September 
1954, punt 3 a) 

Minister Beyen brengt verslag uit over de confe
rentie van Londen, waarover nog een uitvoerig rapport zal 
worden rondgezonden. Het is de bedoeling, dat op 20 Oc
tober de Ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, 
Engeland, Frankrijk en Duitsland bijeen komen en op 21 
October, die van de negen landen, waarna op 22 October 
een bijeenkomst van de Raad van de NATC zal plaats vin
den. Zoals dok gepubliceerd is,zal Mendes France op kor
te termijn een voorlopige goedkeuring van zijn beleid 
van het Franse Parlement vragen. Spreker meent, dat daar
na hier te lande de schriftelijke behandeling van de 
ratificatie der overeenkomsten van Londen mogelijk is. 

Minister Staf meent, dat na 3 November wel 
duidelijk zal zijn of het Franse Parlement de overeen
komsten zal aanvaarden. De Minister-President gelooft, 
dat daarna ook bij ons de schriftelijke behandeling wel 
plaats kan vinden. 

Minister Mansholt stelt de vraag of de Saar-
kwestie nog aan de orde is geweest en hoe men in West-
Duitsland over de Duitse concessies zal denken. 

Minister Zijlstra is van oordeel, dat het 
vraagstuk van de "armament pool" wel bestudeerd kan wor
den. Spreker meent echter, dat enkel de registratie van 
de wapenproductie in de landen van het continent reeds 
een belangrijke zaak is. Voorts merkt spreker op met be
trekking tot het bericht inzake een verklaring, die de 
Benelux-landen zouden afleggen over het afzien van de 
productie van de zogenaamde a-b-c-wapens, dat de produc
tie van atoomwapens in Y/est-Europa niet mogelijk is, maar 
dat de productie van biologische en chemische wapens 
ook in kleine laboratoria of fabrieken denkbaar is. 
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Minister Staf acht het resultaat van de con
ferentie in londen wel gelukkig. Op 15 October zullen 
de experts met de nadere uitwerking van een en ander ge
reed moeten zijn. Er zal een nieuw "accord special" moe
ten worden opgesteld. Voor Nederland zal men zich daar
bij aan de Lissabonse afspraken kunnen houden, zoals 
deze in de Defensienota zijn weergegeven en waarop ook 
(behoudens kleine wijzigingen) ons deel van de "annual 
review" is afgestemd. Spreker is het eens met de opmer
king van Minister Zijlstra, dat wij voorzichtig moeten 
zijn met de verklaring inzake de a-b-c-wapens, vooral 
wat de controle betreft. Als wordt overeengekomen, dat 
de controle steeds wordt uitgeoefend door een gemengde 
commissie, waarin een vertegenwoordiger van het betrok
ken land is opgenomen, zal het bezwaar tegen deze con
trole minder ernstig kunnen zijn. 

Minister Beyen zegt in zijn antwoord, dat Men-
des France tegen enkele Ministers had gezegd, dat een 
oplossing van de Saar-kwestie een prealabele voorwaarde 
was, maar aan Adenauer heeft hij gezegd, dat dit niet 
het geval was. De toezegging inzake een verklaring van 
Benelux betreffende het afzien van de productie van 
a-b-c-wapens kan worden gezien als een geste van Spaak 
om het de Duitsers gemakkelijker te maken om van de pro
ductie van bepaalde wapens af te zien. Bovendien is het 
ook voor ons land van betekenis, dat er enige controle 
op de Duitse wapenproductie wor$t uitgeoefend. Men zou 
tegen de Benelux-verklaring als bezwaar kunnen zien, dat 
deze zou kunnen worden aangegrepen als voorwendsel om 
controlebezoeken aan researchinstellingen te brengen.G-estre 
wordt^e research en de vervaardiging van deze wapens in 
een experimenteel stadium hier buiten te laten. Voorts 
ligt het in de bedoeling om een Engelsman aan te wijzen 
als hoofd van de controle, die in de andere zes landen 
zal plaatsvinden. Wat de verklaring van Eden over de hand
having van Engelse divisies op het continent betreft 
deelt spreker mede, dat Eden het Britse Kabinet hiertoe 
alleen heeft kunnen krijgen nu men in een noodsituatie 
was geraakt. Eden kon in de Kabinetsvergadering daaraan 
toevoegen, dat Dulles hem had toegezegd, dat hij na Edens 
verklaring aan Eisenhower zou voorstellen, dat met betrek
king tot de Amerikaanse troepen in Europa hetzelfde zou 
worden verklaard wat oorspronkelijk alleen voor de EDO 
was gedaan. Spreker is voorts van oordeel, dat het aan
beveling zal verdienen het "accord special" ditmaal niet 
geheim te houden. 

Minister Zijlstra zou gaarne de kwestie van de 
algemene controle op de bewapeningsproductie en van de 
productie van a-b-c-wapens nog nader laten bestuderen. 
Minister Beyen zal de daartoe benodigde stukken nog toe
zenden. In Londen is van de zijde der Benelux-landen al
leen gezegd, dat men een gezamenlijke verklaring zal af
leggen; de tekst hiervan moet echter nog nader worden vast
gesteld. 
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De Minister-President concludeert, dat de Ne
derlandse Regering dus moreel gebonden is aan het afleg
gen van een verklaring, maar dat de tek3t hiervan nog 
nader zal worden vastgesteld. Voorts zal aan de deskun
digen voor de opstelling van het "accord special" de 
instructie worden gegeven, dat zij zieh houden aan wat 
over de Nederlandse defensie-inspanning in de Defensie
nota is medegedeeld. De Raad verklaart zich met deze 
conclusies accoord. 

3 b. De kwestie-China (Zie notulen MR dd. 13 September 1954, 
punt 3 e) 

De Minister-President heeft bij zijn bezoek 
aan Scarborough besprekingen meegemaakt, waarin bijzon
dere aandacht is gewijd aan het onderwerp van de Euro
pese verdediging, waarover de negen-mogendhedenconferen-
tie in Londen bijeen was. Daarnaast heeft Attlee verslag 
uitgebracht over het bezoek van een delegatie van de 
Britse labourparty aan China.. Het lijkt spreker waar
schijnlijk, dat ook in de toekomst de infiltraties van 
China (en Rusland) uit in Oost-Aziê* zullen doorgaan. 
Ook Attlee was in dit opzicht niet optimistisch. De 
Britse delegatie was wel onder de indruk gekomen van 
wat de Chinese Regering in medisch en hygiënisch op
zicht heeft gedaan. Waar een uitweg voor de zeer dich
te en nog snel toenemende bevolking van China zou kun
nen worden gevonden was voor hen een grote vraag. Zij 
hadden de indruk, dat de communistische Regering niet 
uitsluitend afhankelijk van Rusland wilde zijn, ook 
al in verband met mogelijke geschillen over grensgebie
den. Attlee achtte de Amerikaanse politiek tegenover 
communistisch China onverstandig. Spreker verwacht, dat 
de Labourparty te dezen aanzien steeds wel in een zeke
re tegenstelling tot Amerika zal blijven. Dit betreft 
o.a. het vraagstuk van de toelating van communistisch 
China tot de Verenigde Naties, de houding tegenover Por-
mosa en het vraagstuk van de uitbreiding van de handel 
met China. 'xfi| 

Minister Beyen meent, dat de Labourparty in 
de veroordeling van de strekking van de Amerikaanse po
litiek tegenover China niet alleen staat. Formosa heeft 
echter een rechtstreeks strategisch belang. Daarom be
grijpt spreker de uitlating van Attlee over Pormosa 
niet. 

De Minister-President staat op het standpunt, 
dat de Amerikaanse Regering oorspronkelijk ook huldigde 
nl. steun aan Formosa bij de afweer van communistische 
aanvallen, maar afwijzing van aanvallen op het Chinese 
vasteland. Thans laat de Amerikaanse Regering dit laat
ste echter wel toe, evenals een blokkade van Chinese ha
vens. Deze wijziging van standpunt is niet zonder gevaar. 

Voor punt 3 c zie middagvergadering. 
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