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Mr Bot meldt
1. Mr Linthorst Roman heeft geen succes gehad met zijn

interventie aangaande het automatisch toelaten van de
C1'i't h~ l /fwl t;;,f.,,~ .E.E.O. Spaak reageerde nog al fel en zeide dat ~e~e
L
~ aak reeds lang geregeld was en dat er geen aanle1d1ng
y~
, I.
is om nu weer op deze kwestie terug te komen. De O.E.E.C.
r~l au., 6/,H/v"~( . wordt derhalve slechts uitgenodigd indien er behoefte
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aan haar aanwezigheid bestaat. Mr Linthorst
Homan werd
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Economische Zaken en van Verkeer & Waterstaat niet uit
te nodigen voor de conferentie in Noordwijk. De Fransman
U:!1'i{
A . I J Gaillard merkte op in beginsel generle i bezwaar te
,~
r~ Febben tegen de aanwezigheid van andere ministers, doch
'. " rI.'''A J
dat de Fransen dan niet zouden kunnen volstaan met de
I~~ ~U ~~1~~ Ministers van Economische Zaken en van Verkeer, doch
evene ens met andere ministers (waaronder Palevski in
t
~ '/-,;:.. / ~ r... ; 11;J...t- verb a nd met de a toomenergie) zouden moeten komen. Hij
'
noemde een aantal van zeven ministers!
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Er is gesp roken over uitstel van de conferentie in
Noordwijk met eén week. Dit verzoek kwam van Duitse
~
zijde, waarbij als argwaent werd opgegeven dat onvol~ doende tijd van voorbereiding beschikbaar zou zijn.
. Later is evenwel gebleken dat dit argument weinig
~ steekhoudend is, aange zien de Duitsers wensen dat de
~
besprekingen in Brussel, dewelke van 6 tot 22 dezer
worden verdaagd, eerst weer op 29 Augustus zouden
aanvangen, h etgeen hun derhalve een week extra vacantie
geeft . Spaak de ed in deze kwestie nog al tt n on-committal".
Calmes dee l de mede dat uiteraard de conferentie onder
Uw voorzitterschap zou plaatsvinden.
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Het lijkt mij dat dit verzoek moet worden afgewezen ,
aangezien zulks nee r komt op verder u itstel ook van de
indi ening van het finale rapport op 1 October . Reeds nu
is merkbaar dat verschillende commissies en sub-commissies
van oordeel zijn dat zij vó ór 1 Octob er niet klaar zullen
~ijn . M.i. dient echter zo min mogelij k voedsel aan deze
opvatting te florden gegeven •
• Hasselman meldt uit Londen dat he t antwoord van de
Engelsen op de voorlopige uitnodiging om deel te nemen
aan Noordwijk nog wel enige dagen op zich zal laten
wacht en, aangezien McMillan met vacantie in Sussex vertoeft. De mogelijkheid bestaat dat de datum van 6 September de Engelsen in elk geval niet zou schikken in
verband met de Cyprus-besprekingen die op 29 Augustus
begi nnen en wel enige tijd zouden kunnen duren.
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' s-Gravenhage, 3 Augustus 1955.

