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Ik heb de eer Uwer Excellentie hier bij te doen toe

komen de a genda en ae notulen van de ve r eder ing v~ het 

"Conseil de Coopération Econoro.ique" gehouden te Ps.rijs op 

22 l\'lei alsmede den tekst der resoluties aooe.ls de ze door het . 
Conseil gedurende den namiddag ven 23 I ei is vastgesteld. 

Uit de notulen gelieve Uwe Excellentie te ontwaren st , 
de heer L~"nping, die reeds aan het be g in der vergadering ..... ad 

medegedeeld in verband met de eerst eenige d a gen oude be

vrijding van Nederland in het algemeen geen de e der l ands OJ:_e 

Regeering bindende beslui ten te kunnen aanvaarden, bi j de 

behandeling van onderscheidene punten niet heeft nage l a ten een 

van de meening der Franschen, Belgen en Luxemburgers at ij-

kend standpunt in te nemen. Zoo vond hij gelegehheid te 

ophet belang, dat de landbouw voor Nederland heeft toen 
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ble.ek, dat Fransehen en Belgen de coordineerende wer -za am_neden 

der deskundigencommissies eigenlijk tot de industrie w; l den 

beperken, een streven dat reeds i n de a genda t ot ui t drwdring 

was gekomen. 

., De heer Lrumping wees ook op de voor Nederland be s t esnde 

mogelijkheid een moneta i re re geling me t Belg ië , Luxembur g en 

Frankrijk te treffen zonder het oog gerich t t e houden op 

mogelijke de ze materie betreffende ace oorden me t de sterling-

area. De Fre.nsche dele gatie bleek ter ver gadering te z ijn 

verschenen me t het voornemen de grondsl agen t e l eggen voor 

Aan Zi jne Excellentie 

den Heere Minister van Buitenlandsche Zaken 
tijdelijk te L o n d e n 
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een driez i jdig monetair accoord ten aanz ien aarvan de e 

L~ping erop wees de Nederlandsche Re geer ing niet te kunnen 

binden. 

Het was bij de bes prek ing van dit agendapunt , ~ at de 

Nederlandsche delegatie van den heer Alphand vernam, at 

voorbereidende besprekingen met Dr. Beyen over een monet ir 

accoord met Fr ankrijk reeds hadden pl aats gehad . 

Over de kolenpositie maken de Rr enschen zich sterk on

gerust en voor hen stond het vast dat het nood zakelijk as te 

intervenieeeren opdat men stem zou krijgen b ij de ve r deeling 

der kolen uit het Ruhr geb ied. 

De sterke Fransche aandrang waar bet betreft juis t dezen 

tak van de Duitsche industrie doet het vermoeden r i j zen, dat 

waar het andere Duitsche industrieën, b ijvoorbeeld de che-

mische industrie betreft, reeds voorzien i n gen do or Fr anY~i · en 

Belg ië zijn getroffen. Zulks valt althans af te l e i den u:~ 

wat in antwoord op een vraag d ienaangaande door den voorzitter 

d.er Nederlandsche dele gatie gestel·d, wer d gezegd. 
" 

Bij de behandeling van punt I IIb der agenda bl eek o 

n ieuw de bedoeling de r Frans ehen d e lrolen van het Ruhrbe_ en 

te ge bruilren om de Belg isch e en Fr ansche i jzer- en staal

n i jverheid t e voe den h e t geen de Nederlandscha de l egatie aan

l e i d i ng gaf om è p t e mer ken, dat een ve r ke11 der Duitscbe 

staalindus trie , mits i n over gr o ot s mate voor de vroeger do r 

Dui t schl and bezette geb i eden, vo or Nederl and aantrekkalij-er 

i s dan een afstaan van a l l e industriekolen voor de industrie 

van Frankrijk en België , daar aan te nemen ware , dat in het 

l aatste geval niet vee l producten der ij~erindustrie zo1den 
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overblijven om ~oor recons t ructie in ederland te wor den 
•• gebruikt, Belg ie en Frankr i jk zoude n all een reeds in de re-

constructiebehoeften op e igen bodem meer dan genoeg atzet 

mo gelijkheden vinden. 

In het algemeen leek de ve r gade r i ng van Pransche zijde 

grondig te zijn voorbereid en h e t bl eek, dat de Fransehen 

zeker zullen trachten door middel van he t Consultatie-

accoord een economisch gunstige zoo niet domineer ende osi tie 

te veroveren. Het is dan ook zeker van groot belang te achten, 

dat voor het secretarie.at te Brussel ven Ne derlandsehe rijde 

iemand wordt aangewezen met capaciteiten welke die van den 

Fre.nschms.n, den"inspecteur des finances" den heer de a i lly 

en van den Belg, den heer Herremans evenaren. . 

Dat is overeengekomen den tekst VFn het Economi sch 

Consultatie-verdrag op 1 Juni te publiceeren, mocht ik 

Uwer Excellentie reeds tele grafisch berichten. Het i s Haar 

eveneens bekend dat de ~uai d'Orsay achteraf echter te ennen 

gaf dat openbaarmaking onmogelijk is zoolang het accoord niet 

door de Hooge Contracteerende Pertijen zal zijn geratificeerd. 

De Ambas sadeur , 
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