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MINISTERRAAD 
nr. 590 

Notulen van de 

Ex.nr, a 
0M f f f p p e S l f c öes middags 

Ple in 2 b, 
2 uur, 

A a n w z i 
De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
Lieftinck, Mansholt, Hutten, van Schaik, 
Schokking, Spitzen, Stikker, in 't Veld en 
Wyers. (Minister van Maarseveen is afwezig 
in verband met zijn reis naar Indonesië' 
en Minister Teulings is buitenslands.) 

Tevens is aanwezig bij de behandeling van 
punt 12 (Sociaal-Economische Raad);; Mr. 
W.CL.van der Grinten, Staatssecretaris 
van Economische 'Zaken. 

Secretariaat Ministerraad. Drs. J.Middel
burg, Adjunct-Secretaris (Dr. Prinsen is 
afwezig wegens zijn reis naar Indonesië) 

H Notulen van_de vergadering van 6 Februari 1930° 

Op blz_._2, punt 2 a, wordt het zinsgedeelte begin
nende OD de^zesde regel als volgt gewijzigd; ", die zich 
bezig houden met de plaatsing van de Indonesische urn op de 
Dam o"« 

Op blz^_4, derde alinea, wordt hetgeen Minister 
Wyers opmerkt"~alsvolgt gewijzigd; "Minister Wy_ers acht het 
wenselijk, dat bij de samenstelling der Commissie ook de be
hartiging der justitiële belangen wordt gewaarborgö, waartoe 
hij bepaalde voorstellen doet. Spreker gaat er mede accoord, 
dat hij zelf niet in de Commissie wordt opgenomen; de be
hartiging van de belangen van Justitie legt hij gaarne in 
handen van Minister van Schaik, die oud-Minister van Justitie 
is.". 

Oj? bJL_z_._8 wordt de laatste alinea van punt 4 a als 
volgt gewijzigdï "Minister van dje n_ JBrjijak stelt vowr, dat 
Minister Stikker handelspolïtïeYe vraagstukken niet opneemt 
dan na contact en in overeenstemming met de Directeur-
Generaal van de B.E.B, of met spreker zelf, zulks ter verze
kering van eenheid in het handelspolitieke beleid en dat 
hij van rapporten...". Het zinsgedeelte beginnende op de 
achtste regel van punt 4 b wordt als volgt gewijzigd;"terwijl 

overplaatsing van de gezantschapsraad aldaar, die 
nog geen definitief 

omtrent de 
als tijdelijk zaakgelastigde optreedt 
voorstel kan worden gedaan.". 

Op blz. 11 wordt 
het volgende tussengevoegd; 

op de derde a l i n e a , v i j f d e r e g e l 
II rn 

een 
af s: 

pass 
ü [age aan Minister Stikker, ipraicen en overeenkomsten, door 

loor de Bundesregierung worden ove 

Tevens overhandigt spreker 
waarin wordt gesteld, dat 
de geallieerden aangegaan 
rgenomen.". De vierde 

alinea . - - moet als volgt worden gelezens "Minister 
Gotzen stelt voor punt 14 te laten vervallen, opdat in het 
memorandum de vergeldingsgedachte wordt geëlimineerd.". 

Lz»3y2 wordt achter de derde regel tussenge-
^ ë r s geeft in overweging om in de pas 
het herstel van de grensverdragen, het 

Denouü, dat men wil maken, te doen betreffen voorlopige 
nandhavmg van de door de grenscorrecties in het leven 
geroepen toestand.". 

_ . , °P ^1?^_Ü» eerste volledige alinea 
dal?7." ê b °ewi^ziSd» "voeren kosten van f. 1,70 pei 

voegd.' "Minister 
die handelt over age 

voo: 

de derd 
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_q_ Ministerraad 
dd. 13-2-1950-

4-. Buitenlands belej-Ai. 
eu Pe.West=Euri?^ese_^c^no2is^^ 

Minister Stikker Heeft in de afgelopen .weet contact 
v A „«0iSP+ Harrïman~als met Engelse vertegenwoordigers; 

gehad zowel f t H a m man gekregen, dat Engeland wellicht 
? P r?£t de al-emSe'overeenkomst accSord zal gaan, nadat be-
t0°^o w-i^iSKen ziin aangebracht. Een moeilijkheid voor Sir 
lïSfford Crïlps^as bij de bespreking in Parijs, dat de Bank 
of Enïïand k?rt voor zijn vertrek naar Parijs nog bezwaren had 
Smaakt Se Minister zal de volgende dag een bespreking met de 
lngSseSM?nisters Bevin en Cripps hebben Spreker heeft een 
uitnodiging ontvangen om naar Amerika te komen; het is met de 
hedoeling, dat hij in de Senaat zal komen. Voordat hi3 naar 
Washington vertrekt, zal hij volgende week nog een bespreking 
met de Duitse Regering in Bonn hebben. . 

Hiertussendoor speelt de wens van de Pranse Regering 
om de Pinebelbesprekingen voort te zetten. Bij het overleg 
terzake liet de Belgische Minister van Zeeland op het critieke 
ogenblik met betrekking tot de voorwaarde van Duitslands deel
neming Nederland in de steek. De Pranse Regering neemt het 
standpunt in niet blijvend bezwaar te zullen maken tegen deel
neming van Duitsland, doch .wijst er op, dat dan een groter 
dollarbedrag nodig zal zijn. Indien Engeland aan de kleine 
groep zou willen medewerken, op voorwaarde, dat Duitsland er 
buiten blijft, kan verwacht worden, dat op Nederland pressie 
zal worden uitgeoefend er mede accoord te gaan, dat Duitsland 
er buiten blijft. Spreker geeft er de voorkeur aan, dat het 
dollarbedrag ter beschikking wordt gesteld aan de grote combi
natie van landen. Ook de Amerikanen blijken hier wel voor te 
zijn. 

Minister van den Brink merkt op, dat voor het geval 
de Amerikanen niet bereidjzijn dit laatste voorstel te steunen, 
Nederland in een moeilijke positie zal komen, aangezien dan 
tengevolge van de houding van Nederland de Pinebel mislukt. 
Minister S_tikker is van oordeel, dat Nederland niet in Parijs 
de Pinebel zou moeten laten springen. Minister Lieftinck is het 
eens met de pogingen om Engeland voor deelneming aan het grote 
plan te winnen. Met betrekking tot de Pinebel kan spreker zich 
met de tactiek verenigen om deze te laten vastlopen op een Ame
rikaanse weigering, ofschoon hieraan het gevaar verbonden is, 
dat Nederland, indien de Amerikanen niet weigeren, zal moeten 
meedoen zonder dat Duitsland deelneemt. Indien hiertoe wordt 
overgegaan is de kans gering, dat Engeland bij de kleine groep 
betrokken wordt; Engeland zal echter niet buiten een groepering 
blijven, waarin Duitsland is opgenomen. Zelfs als de Amerikanen 
een totstandkoming van de kleine combinatie noodzakelijk achten 
met het oog op het Amerikaansecongres, zou spreker het onver
standig achten om met een kleine combinatie zonder Engeland en 
Duitsland mee te doen. Minister van den Brink stelt voor, indien 
Engeland afwijzend staat tegenover een Duitse deelneming en 
Amerika niettemin bereid is een dollarbedrag voor een kleine 
groepering beschikbaar te stellen, Minister Stikker de zaak 
opnieuw m de Raad in bespreking brengt. Hiertoe wordt besloten. 

i A Pe ^iplom̂ ti_eJce_jrejrt_egenwoordiging in Australië. 

p O D.^ Meister Stikker deelt mede, dat van de Australische 
ïnh«ï™ + ï V0°rsteT7is ontvangen om de wederzijdse gezant-
S ; a f ambassades te verheffen. Spreker acht dit voorstel 
A^tJfn?* S 1

DU1?t* M i n i s t e r van den Brink informeert of 
het ïïïi? ff D^akarta ook een ambüsSdiuFTeêft'; indien dit niet 
liik alSpï V ^ V p r e ï e r aanvaarding van het voorstel bezwaar-

I ^ j J ^ ^ *** ^ •^öSlSg te plccnn, m^t^u^ox^t^e* 


