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.anwezigs De Minister-President Drees en d 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, 
Kernkamp, Van de Eieft, Mansholt (bij de punten 
1 - 12), Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Cals en Luns) 

)rts is aanwezig Staatssecretaris 
j de punten 21 en 22 

;retariss J.Middelburg 
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3» Buitenlands beleid 

Jj\ / t ^ é a» De Westeuropese unie (Zie notulen MR dd. 18 October 1954» 

4*86 4$%%'" 
. ^ 5 Minister Beyen deelt-mede omtrent de kwestie van 

de verklaring, die de Beneluxlanden over net afzien van de 
roductie van ABC-wapens zouden afleggen, dat Spaak zich 
alleen tegenover Adenauer verplicht voelde een verklaring 
in deze geest af te leggen. Spaak had er daarom geen be
zwaar tegen als spreker met Adenauer hierover zou praten. 
Toen de Minister deze kwestie met Adenauer besprak zei deze, 
dat men zich over deze verklaring geen zorgen behoefde te 
maken. Op deze wijze is men er dus van af gekomen,. Een twee
de kwestie betrof de lijst van wapens, die onder de controle 
zouden vallen. Tussen de deskundigen was hierover geen over
eenstemming bereikt, zodat er in de ontwerplijst nogal wat 
alternatieven tussen haakjes stonden, in bijzonder ten ge
volge van de Franse wensen. Zo wilde men van Franse zijde 
ook de machines laten controleren, waarmede de wapens ge
maakt worden. Ha lange strijd is ten aanzien van deze lijst 
iets toegegeven aan de wensen van Mendès France, maar deze 
machines zijn niet op de lijst gekomen. Over de kwestie 
van de "armaments pool" heeft spreker nog vooraf gesproken 
met Mendès France, toen hij bij deze op een lunch te gast 
was. Daarbij ontkende Mendès France, dat dit weer een prea
labele kwestie zou zijn, maar naderhand bleek, dat in het 
desbetreffende ontwerp werd voorgesteld op 1 November as. 
een conferentie er over te houden. Spreker heeft hiertegen 
bezwaar gemaakt, aangezien dan de ratificatie van de Londen-
se accoorden in de schaduw van deze conferentie zal plaats 
vinden. Ten slotte stelde Spaak als compromis voor, dat de 
conferentie over de armaments pool op 17 Januari 1955 zal 
worden gehouden, hetgeen spreker toen wel heeft moeten ac
cepteren. Verwacht wordt, dat op dat tijdstip de overeen
komsten van Londen in de Franse nationale vergadering zijn 
behandeld. Mendès France heeft bovendien aan de pers ver-
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klaard, dat de armaments pool in geen geval een preala
bele kwestie mag worden. Er zal dan nog enige tijd zijn 
om deze kwestie vóór 17 Januari voor te bereiden. Spre
ker staat op het standpunt, dat, indien de armaments pool 
vooral standaardisering van de wapens ten doel heeft, 
dit dan meer een kwestie is om in de NATO te behandelen 
(Canada heeft ook reeds hierop gewezen). Gaat het ech
ter om gemeenschappelijke productie van wapens, dan zal 
men er op moeten wijzen, dat Engeland er niet onder 
valt. De komende weken zal moeten worden nagegaan of 
men van Nederlandse zijde niet meer principieel tegen de 
gedachte van een armaments pool .stelling moet nemen. Spre
ker had verder de indruk, dat de Duitsers enigszins wer
den overvallen door de Franse denkbeelden inzake de 
Erans-Duitse samenwerking in de Sahara. Hij vernam, dat 
de Duitsers hieraan niet willen medewerken, als Benelux 
zou worden uitgesloten. Wat de Saarkwestie betreft lijkt 
het de Minister wel goed, dat deze thans onder hoge druk 
is opgelost. Over de ratificatie van de Londense over
eenkomsten in het Eranse parlement maakt hij zich geen 
zorgen, mits Mendès Erance de goedkeuring er van voor
stelt. Deze krijgt op het ogenblik in het Franse parle
ment alles geratificeerd, wat hij voorstelt. Samenvat
tend is spreker van oordeel, dat er in zes weken heel 
veel gedaan is, nadat de toestand er werkelijk ernstig 
uitzag. Aanvankelijk omvatte het plan van Mendès France 
niet de bi-nding met de NATO, welke thans is aanvaard. 
Eden heeft hierbij een grote prestatie geleverd. Eerst 
door zijn dubbele voorstel (Duitsland bij verdrag van 
Brussel en in de NATO), daarna het geduldige overleg , 
op de conferentie in Londen met het voorstel inzake 
legering der Engelse troepen op het continent; ten slot
te zijn beleid thans in Parijs. Men moet zich niet den
ken, dat de band van Engeland met de Westeuropese Unie 
thans zo veel sterker is dan die met .de EDG zou zijn 
geweest, maar een voordeel is wel, dat de Engelsen thans 
het initiatief hebben genomen. Een en ander heeft in 
Amerika groot effect, terwijl het ook de positie van 
Adenauer in West-Duitsland wel heeft gered. In Frank
rijk neemt spreker thans onder Mendès France een natio
nalistisch réveil waar, dat doet denken aan de periode 
van het tweede keizerrijk. Dit kan er enerzijds toe lei
den, dat in dat land, waar jaren lang weinig gebeurde, 
thans veel wordt gedaan. Anderzijds moet men bedenken, 
dat deze nationalistische stromingen weinig respect voor 
kleine landen hebben. Daarom is een sterke Beneluxband 
van veel belang. 

Minister Staf voegt aan het verslag van Minis
ter Beyen toe, dat het~aanvankelijk leek, dat met het 
EDG-verdrag ook het "accorl spécial" thans weer in de 
nieuwe overeenkomst is opgenomen. Er is voorts een po
ging gedaan allerlei militaire zaken in de Westeuropese 
Unie te brengen; toen dit ter tafel kwam is onzerzijds 
er op gewezen, dat dit op de conferentie van Londen niet 
was besproken, waarna dit niet is doorgegaan. Spreker 
constateert voorts, dat Mendès France zich duidelijk 
voor de Atlantische Gemeenschap heeft uitgesproken, maar 
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even duidelijk tegen integratie. Het landbouwprogram 
van Mendès France is ook niet ongezond (verwijzing 
naar Nederland met zijn landbouwvoorlichting) , maar 
het is toch protectionistisch... Spreker probeer^in 
nauw contact met zijn Belgische ambtgenoot te blij
ven. Spaak ziet spreker vooral als een internationa
le figuur, die het Belgische belang wel eens laat 
schieten voor het internationale belang. Ten aan
zien van de werkgroep inzake de armaments pool merkt 
spreker op, dat de Canadezen er op aandringen, dat 
de NATO hierbij betrokken moet worden, waarmede de 
Amerikanen het eens zijn. Spreker acht het ook van 
belang, dat de NATO er bij komt o.a. de standaardi-
satiecommissie van de NATO. Ten aanzien van het Ne
derlandse standpunt in de werkgroep inzake de arma
ments pool is spreker van oordeel, dat andere landen 
maar met voorstellen moeten komen, waarbij onzerzijds 
omtrent het Nederlandse standpunt reserves kunnen 
worden gemaakt. In dit verband wijst spreker er op, 
dat de toelichting van Mendès France in de vergade
ring anders was dan de voorstellen, welke de deskun
digen hadden opgesteld. De Minister heeft begrepen., 
dat de Duitsers er op rekenen, dat ze voorlopig na
genoeg alles van de Amerikanen zullen krijgen. Met 
betrekking tot de controle op wapens heeft Nederland 
zich verplicht de nationale wetgeving aan de controle 
door organen van de Westeuropese Unie aan te passen, 
maar dan heeft Nederland zelf deze aanpassing in de 
hand. Spreker heeft voorts vernomen, dat Minister Be-
yen heeft afgesproken, dat de Tweede Kamer eerst in 
begin Februari een openbare vergadering over de rati
ficatie der overeenkomsten van Londen zal houden. Dit 
lijkt hem echter laat. 

De Minister-President merkt op, dat ook de 
Eerste Kamer tijd zal willen hebben om de overeenkomst 
te behandelen. Hij vraagt zich daarom af of niet aan 
de Tweede Kamer gevraagd kan worden om na Kerstmis 
of in het begin van Januari een vergadering te hou
den. De definitieve behandeling (in de Eerste Kamer) 
zal dan toch eerst plaats vinden, nadat de overeen
komsten in Frankrijk in de Raad van de Republiek zijn 
geweest. Minister Beyen zegt toe, dat hij zal nagaan 
of de behandeling in de Tweede Kamer niet wat eerder 
zal kunnen plaats vinden. 

Minister Van de Kieft vraagt een inlichting 
over de overeenkomst inzake het Saargebied. 

Minister Zijlstra acht de ̂ uitlatingen van 
Mendès France over de economische samenwerking met 
Duitsland, indien deze serieus zijn en geen manoeuvre, 
zeer gevaarlijk. Als men ziet, dat dit zich gaat afte
kenen, zal men aan onze zijde moeten nagaan of Neder
land met Benelux niet ook andere bindingen zal moeten 
zoeken (Scandinavië, Engeland). 
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Minister Beven deelt een en ander over de 
overeenkomst inzake het Saargebied mee. Spreker heeft 
de indruk, dat de Fransen hierbij meer concessies heb
ben gedaan dan de Duitsers, nu bij het vredesverdrag 
opnieuw een referendum moet worden gehouden. De gedach
te over economische samenwerking tussen Duitsland en 
Frankrijk schijnt plotseling te zijn opgekomen, even
als die van de "armaments pool. De Duitsers weten er 
nog weinig van. Men denkt misschien aan gezamenlijke 
aanleg van spoorwegen in de Sahara. Spreker zal onze 
posten vragen over deze kwestie nader inlichtingen in 
te winnen. 

b_. Bezoek van de Keizer van Ethxpië (Zie notulen MR dd, 
TÏÏ~October 1954, punt~3~"c7 

«/ Minister Zijlstra verklaart zich bereid de 
"Keizer van Ethiopië bij zijn bezoek aan een drietal 
bedrijven te begeleiden. 

3 c. 0v€ stroming in Canada 

Minister Mansholt deelt mede, dat hij op 12 
November as. voor enkele dagen naar Canada zal gaan o.a. 
naar de Agrarische Jaarbeurs in Toronto. Hij zal ook 
een bezoek aan de door de overstroming getroffen streek 
brengen. Het is dan wenselijk, dat tevoren een beslis
sing wordt genomen, als de Nederlandse Regering hier
voor een bedrag beschikbaar wil stellen. De Minister-
President heeft gezien, dat Buitenlandse Zaleen voor
stelt een bedrag van twee ton aan Canada te schenken. 
Intussen blijkt uit een telegram, dat een Canadese 
expert inzake overstromingsschade de raad geeft, als 
wij een bijdrage willen geven, er rekening mede te hou
den, dat Canada ruim voldoende middelen beschikbaar 
stelt om in de gevolgen van de overstroming te voor
zien. Spreker vraagt zich daarom af, of men ditmaal 
meer dan voor andere landen beschikbaar moet stellen. 

Minister Mansholt acht een bedrag van twee 
ton aan de krappe kant? hij zou f.0,5 min beter vin
den. Minister Suurhoff wijst ook op de speciale band 
met Canada. De schade aan de huizen zal voor 75$ door 
de federale regering en voor de rest door provincie 
en gemeente worden vergoed. Niettemin zal er nog een 
schade van $ 100 min aan andere zaken over blijven. Spre
ker pleit daarom voor een ruim bedrag, dat niet speciaal 
voor Nederlandse gezinnen beschikbaar wordt gesteld. 
Minister Van de Kieft is het eens, dat een Nederlandse 
gift aan het Canadese comité moet worden gegeven. De 
vraag is echter of ditmaal nu, er moet v/orden gegeven 
dan aan andere landen, nu de schattingen over de scha
de sterk uiteen lopen. De Minister zou voorlopig met 
een gift van één ton willen volstaan en dan nog 
zien hoe nadere berichten over de schade luiden. 
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