
Z5ER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr. / £ 
nr. 615 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 13 Maart 1950, des middags te 2 uur en ö * des avonds voortgezet, 

P l e i n 2 b . 

A a n w e z i g : De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Eutten, 
van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, 
Teulings, in 't Veld en Wyers. 

Tevens is bij de behandeling van punt 4 b 
aanwezig Mr. H.L. de Vries, Plaatsvervangend 
Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname in 
Nederland. 

Secretariaat Ministerraad; Dr.M.J.Prinsen, 
Secretaris en Drs. J. Middelburg, Adjunct-
Secretaris. 

1 a. Notulen van de vergadering van 6 Maart 1950» 

1°. Redactiewijzigingen. 

°P blz. 2, zesde regel, wordt achter "men" tussen
gevoegd Ï "ten aanzien van bepaalde categorieën". 

°P blz. 4, punt 2 f, voorlaatste regel, worden de 
woorden "een afzonderlijke begroting" gewijzigd inï "de 
verschillende begrotingshoofdstukken". 

°P blz. 8, vierde regel, wordt achter "bespreking" 
tussengevoegd; "ten aanzien van de toekomstige status van 
Nieuw-Guinea daardoor". 

Op blz. 10, tweede alinea,wordt de laatste zin als 
volgt gewijzigd"; "Tenslotte merkt spreker op, dat Minister 
Lieftinck in de nota aan de heer Hunter mededeelt de 
inkomsten voor 1950 conservatief te hebben geraamd.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 3 a (Nederlandse leden 
van de gemengde' commissie voor culturele zaken). 

Minister Hutten merkt op, dat het niet de bedoeling 
is, dat de in de notulen vermelde'Vervangers" als zodanig 
met de leden zullen worden aangewezen, 

1 b. Verslag van de Ministeriële bespreking op 9 Maart X950. 

Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

2>. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Agenda Ministerraad. 

De Minister-President stelt voor, dat na de indie
ning van omvangrijke stukken of diepgaande voorstellen ten
minste een week tijd zal worden gelaten, voordat deze op de 
agenda van de Ministerraad worden geplaatst, teneinde gelegen
heid te geven deze stukken te (doen)bestuderen. Aldus wordt 
besloten. 
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Ministerraad 
fi d . d . 13-3-1950 

ZEER GEHEIM - ° " 

£ . Bu i t en lands b e l e i d ^ 

a . Be E . R . P . - h u l p en de 0.E.E_._C^ 
Minister Stikker doet enige ̂ dedelingenv^ aljn 

besprekingen in Washington, waarbij het voornaamste«oei was 
Sn??mnn e? Harriman te steunen bij de behandelxng van j|e 
Hoffman en Harrxman Daarbij heeft spreker ook een 
?'S;^;?5P bespreking met Acheson gehad. Een van de vraagstuk-
ktn SSe êL bijzondere aandacht hebben, is het bereiken van 
meïr eenheid in Europa. Een belangrijke belemmering hiervoor 
?s dat de regeringen van verschillende West-Europese landen 
zwak staan. Van Engeland heeft spreker dezer dagen J^uwe 
voorstellen ontvangen voor een betalxngsunxe. Hieruit DlxjJrc, 
dat Engeland wel aan de West-Europese samenwerkxng op monetaxS 
gebied wil meedoen, doch dat het in verband met de sterlxng-
area een bijzondere positie wil innemen, Deze voorstellen 
lijken voor Nederland aanvaardbaar, doch de Amerikanen zouden 
hierover teleurgesteld zijn. Spreker is voornemens in de 
komende dagen met Cripps, Bevin, Schuman, van Zeeland en 
Bech hierover te spreken. 

Spreker heeft in Amerika met Snyder en Acheson 
gesproken over de Engelse schulden aan India en Pakistan. 
Ofschoon Engeland zich destijds bij aanbieding van hulp door 
Amerika geheel had teruggetrokken, is de Amerikaanse regering 
bereid toch opnieuw hierover te gaan spreken. Deze schulden 
vormen een belangrijke hinderpaal voor het herstel van het 
driehoeksverkeer Europa, Azië, Amerika. 

De Minister deelt tenslotte mede, dat hij in Amerika 
ook nog heeft gesproken over de toestand in Indonesië; 
als hoofdbezwaar heeft, spreker genoemd, dat er thans een 
regering in Indonesië-"is, die niet regeert. 

Mr. H.L. de Vries komt ter vergadering. 

Zu, 0T% *fA D* Erkenning van de Volksrepubliek China (zie notulen M.R. 
fj/iU &,%. 20 Febr. 1950 punt 4 a}. 

/+/11 £$irf ^e Minister-President richt een woord van welkom 
ri l ' a 'bo't M r # de Vries, die als plaatsvervanger van de Algemeen 

Jjjjsr jfv* Vertegenwoordiger voor Suriname in Nederland aan de bespreking 
/***" van het onderhavige punt zal deelnemen. 

Minister van Maarseveen is van oordeel, dat het ten 
behoeve van de consolidatie van de RIS niet onjuist zou zijn 
om de erkenning van het nieuwe regime in China enige tijd uit 
te^stellen, temeer nu waarschijnlijk de Nederlandse commer
ciële belangen geen behoefte hebben aan erkenning en veel 
landen, zoals b.v. België, nog niet tot erkenning zijn over
gegaan. 

Minister Stikker is van oordeel, dat China stevig 
m handen is gekomen van het nieuwe regime, dat niet zo snel 
de greep op dit land zal verliezen, aangezien vorige regerin
gen op sociaal gebied weinig of niets hebben gedaan, terwijl 
het nieuwe regime ten behoeve van de zeer grote landbouwbe
volking wel maatregelen heeft genomen. Nu geen wijziging van 
regime op korte termijn is te verwachten, zal Nederland hier
mede rekening moeten houden. Uitstel van erkenning acht 
!ï™evfr-,^ft.we^seli^k' o m d a t i n de bestaande situatie 
Sn™ïvïï3ï incidenten kunnen ontstaan, die het moeilijk kun-
eln oïnonf^°f ±0t erkenning over te gaan. Daarnaast zal men 
van öHl ilf ?° S h e b b e n v o o r de internationale betekenis 
gaat valtïoSen *Ie£ V a n de *unten> «aarop de Veiligheidsraad 
gaat ̂ stlopen, wordt gevormd door de kwestie-China. Loopt 
natiónó?: f^h!el+vast' d a n ê a a n de ^ans nog bestaande inter-
lillnlllJontact^.verloren' D e Nederlands! commerciële 
belangen zijn m China weliswaar niet groot, doch het gaat 
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