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nauer» ibrtuin» Boogerd en Vonk»
Zooals i k reeda eerder constateerde» aal het eenige iroeite kosten de
IWlerlandsohe havenbelanghebbenden te wennen aan het idee van een onoteering
van het vervoer voor bepaalde groepen van artikelen over de havens van
Ansterctau
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^tterdam^

I^nsdag 27 Nbventoer z i j n alhier onder mijn voorzitterschap besprekingen
gevoerd met de - ranselien en Belgen over de quaostie van de a c t i v i t e portuaire
Hét begin van deae besprekingen was reeds op bandag 26 ïJovember gesteld,
doch de komst van de ^ransohen per vliegtuig was vertraagd»
Vandaar dat Unadag 27 Xfevember den geheelen dag vergaderd is» zoodat op
9

dien dag een excursie naar de haven van ^otterdam niet kon plaats vinden*
t

liet verloop van de besprekingen heeft aioh ontwikkeld, zooals was vast»
gesteld gedurende de besprekingen» die
t

5

Kiewiet de Jonge en ik» dinsdag

tob er te ^arijs met dan lieer ^lacher van het Sinistere des ïravaux

b l i e s » gehouden hebben*
De Heer *lscher heeft voor de volledige vergadering een duidelijke uiteenzetting gegeven van de -'ranache bedoelingen» I«tarbij i s

9

o\> mijn verzoek,

nog eens duidelijk geconstateerd, dat het niet de bedoeling i s van de ^ransohen om da voordealen, die a i j voor hun havens verworven hebben door de
toepassing van de aurtaxea d*origine en d'entrepot te consolideeren»
21a desa uiteenzetting i a i n gemeenschappenjk overleg de h i e r b i j gevoegde
quaestionnaire opgesteld, die door de verschillende belanghebbenden aan de
i

m

i n aanmerking komende autoriteiten ter invulling aal worden voorgelegd»
B i j ons aal deze quaestionnaire behandeld moeten worden met de Kamers van
Koophandel i n ^rasterdam en otterdam»
iJÜnadagavond 4 december, om half acht, heb i k over deae aangelegenheid
een bespreking met de iïeeron Kiewiet da »onge, van «Mennep, Koomans, Idohtenauer, Ibrtuin, Boogerd en Vonk»
¿00als

i k reeds eerder constateerde, z a l het eenige moeite kosten de

I^ederlandsche havenbelanghebbenden te wennen aan het idee van een quoteering
van liet vervoer voor bepaalde groepen van artikelen over de havens van
Vnsterdai^» ^otterüemjL

!

J*mfaBém$ }tottmrámi+ Mt^erpari, i-ont Xtaufearkan» Bouiogne,. la Havre en
#

tiLm*>$ ójooh aij aullen coeten modemrfcen ora redelljka oowwrden tot stand
ta bxmgen*
3ij voorbaat heb ifc reeds aso eaoeptie opge*or¿*n dio oro van disnst kan
f

sidn, indian lata uit 4a búa nooht kozaen, dat ora mlndar gocd aou kutmen
paaaotu ;:fce osooptie hoaft betrafeácing op da ontwikkelii^ van da liavena van
ilaiáwrc «n tlraaen onder aegld* van da ¿imlfcanen en ^alachen» Het kan
sljn» dat dase hsvena ln dan toekaaet een vaal aterí ero ¿«sitia tegenover
¿fetteftSaft* /«artorda© en da andera genoeraSe havena guan inwanon, can sij
«ortiga door da ^eohafan Manato* Wifon haddan kuunan wrwarmw -let
aou dan noodig tomen aijn, dat da positie van da eot-
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©aecho Imivens

gaheol opnleuw aouraoeten«orden bosien»
••laso* Aon editor la, a «ala da ¿ransehen van neenlng aijn» hot tot stand ta
brengen aocoord ook een wapen ota daariaada t*s«t* bij #e ngelachen en Aaa*
riksnan ta ageeren, tenainde ta trachten met \tm ovar da havona van dreswn
en Hfsrtourg tot een vergelljk ta kouten* Ü t alies sal de toetaonet raoeten

>at da ondarlinga vorhoutfing tusechan da ¿felorlendaohe en ael^isehe havena
betrttft» diana nog hat volgand# £a ^el^Lnohe havena aijn aaer eotief• Hat
*m**m ean groan ovar da Belísona havena van 1 Jull tot 1 '¿btobar 1%4
heeft 1*3 rsdllioen ton bedragen, ovar da %derla/*dsoha havena badroag hat
vervocr ovar doaa ¿'do . eriodo O» 75 miZlioen ton*
*o ngelacheti trillen thana ook i otterdan voor hot waaai van WttRA granan
lnooiiou^len# :«n vorlgen weok la 40*000 ton graan ovar ¿otterdara vorachaapt*
i& volgende altting van da Caroteaion -ortuaire sal ln ^ruaaal plasta vin»
den, tUo gelegenbeid sal v/orden benut <m ean beao?k ta brengen aan da haven
van ^lwavp€UA«

¿* de^ropvnlcotóe aitting sal in -erija «orden gehouden, maraan aan basoak
aan da ?darbov^ftgenoef3do - ranach» havena vaat^onoopt sal \mx*Si*~

