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H l i 
M i l 

Onderwerp.-- M»pra*i*# te .«» OlJorf Op 
11 J«AU*ri Ito* aat it*ataaaorat*ria Lahr, 
Mlaiatar v*» siel*nde «a J w t » r i i lamoraal 

ftwlti|if»ltiwri* «*ah* herhaalde slja ulteeeeettia* 
aaa aa*nJa£ $ j*att*ri teaoaeoar ^orâ Ghalfoat an Sir Can 
&*$eill. toer de dendarepubliek la eeeaatleel d*t toetrv 
din« o^ da *£«md« ©lijft «a dut aan poogt daaa toatrading 
tot e tand ta brattea. Hiertoer la nodig aaa reraoepellag 
Taa het äfcgelae ataadpuat ran *Xlee af alata", aaar aal 
aaa «torta «ruk op Parila» Ja Guitta hageriag Ueaa hl ar» 
voor ateet«eeeretarie Lahr) haaft aaa e«at«»i iedeakao dalla 
geaa«kt« la» rala «aaortiaeat, dat «ij la aaa aantal aila» 
tarala baaprekiagea than* voorlegt ia daaa volgordei 

1* Vereaigd Koninkrijk 
2« Benelux 

Italia 
4* : r»nkrijk 

1* 3tafeaplna 
Ia daaa «c&aeptl« wordt aaar epoedig beeilet orar da 
definitieve toetreding, enter da taraija v*a da toa-
treding»d«tu* blijft afaaj, 

XI« VoreohaXtphaaa 
Vla aaa denaae-aai#t dia sowel voor induetri aprodaataa 
mm mmmW aaa aantal iandbouwproduotaa geXdt, *o*dt 
âa^aXaad voorbereid ap da gaaoanaeha;; gelijke ankftrt* 
re ruijaaa aaataa worden veetgeeteld *«nneer da deuaae» 
unie overgaat la aaa eeoaoülaehe mala aa vervolgeae ia 
aaa goiiaeX Xldaanteahap. 

XXX« * rr*agesse»taB . 
la dit pXaa aaX kat V.l. eer et ai Ja weneea op tafaX 
Xeggen, «aaima ook ooa aerate faae aaa vrij h»adele-
aoaa oitateat, 

IV* Ha Kureeaee Coaaie«!« onawikkal* aan perawaent ©on
ta ot aat da e«ndld«ten, evenale da Parmaaaata Verta-
genwoordi #ar s. Vaatiit daaa «ontaotaa groeit aan 
naawa »«»anwerklag. 

?. Hat V.k% aardt eerat lid v*n suratoa taa behoeve aaa 
aaa te«»aolegleehe «****«« rkiuge 
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Klaieter v*a «aalende M i , dat hat ataadpuat 
r*a 4« delgia«he Megeriag tt«g niet waa bepowld. Hij 
stelde de volgendo vraagt lal Multaiand rr»akrljk M 
aaa keuee lata® doea alt daaa segalijkheuaa. 

Volgane Jtaataaaaratarla Lahr aal Jhraakrijk 
ssoeta© aanvaarlea aat a* eeaeld«reae aaa i*dara kaue 
«al aaataa luidaas la hat hadar vaa aaa toefeenetige 
toetreding «la aaig deal, lailoa m% V.E. aa da /r«ne-
ììoltaa Waprokiag aaa vrijhaadelenone aaagahadaa krijgt, 
sal tegelijk hat ;robleea im/Mtf k epgeloet al ja* 

Xk heb da vaXgaaéa vr^gaa gaat aid* 

• -Mat «? hareid vaar 15 februari aada ta aarkaa aaa 
hat tat Staad karna» vaa aaa kaapraklag tuaeea aa 
Vijf aa hat ?*«• 
antwoordt naon, d-n varkaaaiaa wij «aaa kansen vaar 
aa« gesprek aat frankrijk, 

• y«et ü haraid op té febru*ri aaa afapraak *te aakaa 
voor «Ott bijeeako-at vaa da Vijf aat d« a«nvr*gere. 
lavaoordt dit a*sl afheage« vaa do Fmaso houding i 
ia doso negatief, da» «aara ehijalijk w«X* 

- i*a*v* aaa. epaerklag van da heer Lahr, dat hot V.K* 
da varali*htlngea vaa toetrading thans aiat op slam 
ken nea<?a* vroag 1k «Olk« verplichtingen dit waren* 
ftaetosoerotari« Lahr antwoordde raerop, doit hot V.l. 
soif had gaaagd dat hat nog aiat «lat hoo laag aaa 
•vargat&g*tarsila s«l roeten slja. rjasa onsekerheld 
ia ook na aog^aiat opgelost* Indian so» Lord Chol* 
font vraagt wannaer do Jtegelse eeoaoale ia horatald» 
ia hot antwoordt «ij a#haaa «instano twee jaar nodig* 

• Op aija vraag of do heer mmw* roepeotievelijk do 
üuitee »egoring zoende aat or in do franar houding 
eoa wijslgiag «au kuaaea koaaa, was het antwoordt 
ja« öp grond van da baaprekiag Couve-Brandt van 19 
deoamher hehhoa wij hoop dat frankrijk dén van de 
SadoaknodoXXo sol aanvaardan. 

VervoXgans hek ik net Hodorlaadee standpunt uit-
een genot* ij alen geen «ijsiging ia hot standpunt dat 
rrarnkrijk raad* vijf jaren laag inneem, ij wen««« «o 
klooi aal H ***iïvr«*gt>r«? ni«t jr»t«W N K*rk«c •*» afcrias. 
meedsukelljk is en «ij wanaen eoa «ftfôeaworkiag «p tel 
v*a gehleden van do Vijff desnoods v*a Vier, rie. ï>ea 
of «elf .San net .at v. aas aoudln« binaan da Is* ia 
etark afhankelijk van da nOgoXiJkhedon vna samenwerking 
tueean da Vijf an •'•ageiand* 
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.-Uni e ter I M Klelaaa* veegde i»ra*a w « . dat 
hij i»artt<IWÌf|Ì bet een «enetruetief iimm vond d«»t 
i*re?c** ueaniaeie en Parvenante Vertegeearoerdlgere 
nauw e®ste«t net de toetreders oaderhoudea. 

Süerep na» .ik t.a*v. da veraenilleade *a*dOßk-
akler* epgaiseritt. dat «Haan een ituxen: len, ««art 
da toetreding op aaa raat ogenblik aal plaatsvinden» 
overwogen aaa kunnen werden, âéeo «eet da a ia plante 
vaa 3tuf«a eek kunnen Xeaaa overgangsperiode. 

* .uita« 3t«ete*a*reterie gaf toe dat het 
i>agaX«e antwoord ongeveer gelijkluidend «as ea dat ora 
;h*lfont «aar eeeptiesh «a* t»».v. ««ige reale angelijk-
held aoleag da Oaall« regeert, .-n&*l*nd fcaa ai ja tijd 
heter gebruiken* '&m renet1* van da heer JLahr «a« dat 
het öuitelaad niet kan aeheiaa of .-ageiand applaudi» 
«aart* lat maat art blindheid &e*l~g*a gijn* iadiea 
hat da ka*tenjee dia lean in ?arij« uit kat vuur haalt 
sou teruggooien* 

iüeraa vroog ik hoa ia hoor ~ahr do toetreding 
tot .-ureto» sag »annaer tegelijkertijd wordt oader* 
.andeld orar da fusie van 1« verdragesw Xe zuraten lee 
te »loa van teahaelegie an eatoaeehap* X« da huldige 
Iterato* nog aantrekkelijk voor walk land dna ook» waar 
van .1«lande «an toavoegdai hot lijkt op oen huwelijk 
net een .dodel 

Paarn* worde» de punten bosprok«a die tueoon de 
Tijf on ingeland'onderwerp van «ananworking «ouden 
kunnen aljn. Jtaatseaer«tarla **ahr presisnorde dat -ord 
Chalfont inderdaad frankrijk hierbij niet had uitge-
aioten ea eerat Frankrijk w U d o uitnodigen» 

t. technologie 
2» Potenten 
i* intron*** fofinoaaahap 
4* Polltl«k betreffende ontwikkelingalaadoa 
5* 3ew»e ;eningaln anatri a 
b* aejfene l*polltlek 
7« âuitenleada* vraaga tukken* 

ad 1« aaltalend 1« van aanlag dat non niet dwar« tegea 
•areton noot lagena* 

en *! 0«1 taland «eeeerd. 
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U e 

ad 4* Duitsland ken «loh aiat worateilan hoe aan op 
Ut unt tot «emenwerking kan konen. 

ad 5« 9eeehiedt roede. 
ad 6. «lot binnen JUVQ #»n «parte groep etlehtea. 

«d 7* Duitsland, «eet «eeeord «p kot neonat 4et werke
lijk toetredingeenderhea£olIngen beginnen. 

Benr 4o beer Beane! tot 4et aonont geewegea 
had, vroeg Ik lallest iagsn» over hot ^uxeneurgsa «tead-
pant. Hoowoi tij nona de ettelijke hoop rok Inf to ürue-
ool ap 9 jenueri ««# afgebroken dat hierover voorlopig 
soa worde© geawegen, begon 4« hoor lonael oahtor nat ca 
opmerkingt dat «ij hot Lujtemburgee standpunt bekend 
«raat slja alt 4a inaelu**sitting, wear 4e .horen 4a 
Henita an !&«vig»en «enwonig weren. »*i««.t»eaer«t»rie Laar 
glimlachte en aai 4et hij h»d begrepen dat 4e Benelux 
eerst a.s, «mandag sau vergaderen. i>o hoer .ioanol heeft 
t.h.v. do hoor Lehr feet luxeìs&urgse standpunt herheeldt 
liet Engolo« initiatief geeft d« Indruk van paniek, Het 
1» totaal niet nokor dat Frankrijk alle® nou weigeren 
on daerott vonat da Luremburgee .Högering niete te doen 
dat de fTaa«ea ergert. 

Ik «telde 4e vraag e!J an ***** van da JOS da 
Vijf op fi Januari net g e l a n d xouden kunnen «preken, 
ao-fceer Hoia&el unendo dat het sroawtnnr «we*'-fumar» • 
'ra.nkriik. nou kunnen weigeren nee te werken aan do ver
dere I^-laado^ajwaaaprekiniioa over rundvlees en «alk» 
9a gemmisele w«« to eh el te iaat en dit ar*; .»ent sou nu 
door - ratnkrljk kunnen worden aangegrepen.- alerò* e telde 
ik dat angst «an «lernte raadgever is* »aar, indien er 
sprake nou ao«t«a «ij» van engst, dam sou dit ook kunnen 
geiden t*«*v* Beterland* h» horen Lahr en Hamoud riepen 
in koor dat 41e angst er al laag is. feerstgenoenae veegde 
hi» ra«n toe, dat een «ensuit v*a da Vijf a ingeland 
• erlj« da indruk aal geven dat -a,. «i*no e trek a do leiding 
in te* JOtr aal willen overnemen* ik vroeg toen van wiet 
do franse leiding beperkt «loa tot hot negatieve. 

àteeternerat*rie Lehr «neet de laeteto hand leggen 
een een redevoering die alaiater Brandt die nlddag in 
Snosolderf sou houden. &ij vroeg ons el sr onduidelijkheden 
waren in do öuitae politiek, die t.o.r. de epoahare mening 
noeeton worden reehtgeset. ik hes de hoor Lehr erop gawe-
sea dat m*% iad«rd«a4 tegasover «Ie Sollend«« publieke opi
nie goed le non belangrijk punt reent te sotten, aünioter 
«randt sai de indruk n œ t o n *eg nemen dot de hoaderepeOliek 
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•lochte aa«r aaa «deapease etreeft tot té februari. 
md-Tw «ouden ém vele ?l«na«n 4« Indra* geven «at 
elaaht» geetroefd wordt aeer eoa efkoelingeneriode 
on mWm mina weernee 4« Vijf mp 19 daeenbor bealel4 
t«na t« laten voorbij gaan. 

Ungalijk galna£>lraar4 4cor daaa «fnnrklng 
ani Lahr d«t Jkiltal*ed nia» baraid w*« over 4« 
1«néoanwf in*nei«ring ta opreken solang 4a toetre-
éingeeenvregen nie; tot ondarendel iageo naédaa 
•niili, 

£eve»etee»«« gedieteerd voordat in kannia 
»ab komaan aeae» vaa «ari #htgavlng v*n do neue laag» 
andere wog {roi*. rood 1252) ever slja geeprek nat 
«Halster Kranit« 


