
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
nr. 654 

Ex.nr. 1% 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 22 Mei 1950, des middags te 2 uur 

Plein 2 b 

A a n w e z i De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Gö'tzen, Joekes, Lieftinck, 
van Maarsevéen, Mansholt, Schokking, 
Spitzen, Stikker en Teulings. (Afwezig zijn 
de Ministers van den Brink, Rutten, van 
Schaik en in 't Veld.) 

Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris Blom 
en bij punt 3 a, b en c Staatssecretaris 
Cals en Mr. F.E.J. van der Valk, Raadadvi
seur bij het Ministerie voor Uniezaken. 

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

'm Notulen van de vergadering van 15 Mei 1950» 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz. 6 worden op de laatste twee regels van 
punt 4 a de woorden "Antilliaanse invoerrechten" gewijzigd 
inx "zgn. Antillenrechten". Op de derde regel van punt 4 b 
wordt achter "Nieuw-Zeeland" tussengevoegd? "Indonesië". 
Op het eind van de vijfde regel wordt tussengevoegd; "Men 
wilde dit op de conferentie bespreken.". Op de laatste regel 
van dit punt worden de woorden "zal uitnodigen" gewijzigd inx 
"uitnodigt". De eerste regel van punt 4 c wordt als volgt 
gewijzigd; "Minister Lieftinck wijst op zekere geruchten 
omtrent de gang...". 

Op blz. 8 wordt de zin beginnende op de zevende 
regel als volgt gewijzigdx "In andere gevallen is er uitslui
tend sprake van declarabele representatiekosten.". Op de 
elfde regel van onder vervalt de punt. Hier wordt tussengevoegd; 
Hin hoofdadministrateur. Alleen als overgangsmaatregel wordt 
voorgesteld de titel te handhaven voor de tegenwoordige 
dragers daarvan. Spreker zelf heeft geen bezwaar tegen onmid
dellijke wijziging over de gehele lijn. Hij wil echter 
informeren welke gevoeligheden hierbij een rol spelen.". 
In dezelfde alinea wordt op de laatste regel achter "naam" 
tussengevoegd; "zonder overgangsbepaling". 

°2 blz. 9, punt 13, wordt op de vijfde regel 
"rechts" gewijzigd in; "links". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 4 d (Inschakeling 
BEB-ambtenaren bij de buitenlandse dienst). 

Minister Stikker deelt mede, dat omtrent deze 
kwestie eén briefwisseling heeft plaats gevonden met de 
Thesaurier-Generaal van Financiën. Minister Lieftinck is 
oordeel, dat dit niet de betekenis heeft, dat met 
van Financiën hieromtrent het gebruikelijke overleg heeft 
plaats gevonden. Minister Stikker deelt mede, dat op het vraa 
stuk zelf nog zal worden teruggekomen. 

van 
dé Minister 
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dat aan Nederlandse zijde ernstig bezwaar er tegen be-
staatTdat Engeland de "state trading» misbruikt om onze 
eSort van landbouwproducten naar dit land te benadelen 
en dat enkele Nederlandse Ministers gaarne hierover in 
Engeland een bespreking zouden voeren. Van Britse zijde 
heeft men geantwoord, dat het niet wenselijk is, dat deze 
Ministers reeds spoedig zouden komen. Spreker beeft ook 
contact opgenomen met zijn Deense collega Basmussen, aan
gezien Denemarken overeenkomstige moeilijkheden met de 
export ondervindt. Minister Rasmussen wees er op, dat 
Ierland in nog grotere moeilijkheden is gekomen? hij was • 
bereid met Nederland en Ierland te spreken. Spreker heeft 
zich op dit punt echter niet vastgelegd. Intussen heeft 
spreker vernomen, dat in de REA is besloten, dat eerst 
ambtelijke deskundigen in Engeland zullen gaan onderhan-" 
delen. Minister Mansholt merkt op, dat Engeland door mid
del van zijn state trading en door zijn dominionpolitiek 
Nederland en de beide andere landen veel moeilijkheden 
geeft. De Minister van Landbouw van Ierland is naar Enge
land geweest, doch is zonder resultaat teruggekeerd. De 
Denen, die voor hun landbouwexport veel sterker afhanke
lijk zijn van Engeland dan Nederland, zijn op dit punt 
niet betrouwbaar. In verband hiermede ziet spreker geen 
mogelijkheid om op ministerieel niveau in Londen met 
vrucht terzake besprekingen te voeren. Een betere oplos
sing zal zijn, dat deze kwestie eerst grondig'door Eco
nomische Zaken, Pinanciè'n, Landbouw en Buitenlandse Zaken 
wordt voorbereid en vervolgens in Parijs de moeilijkheden 
zowel van de state trading als van de dominionpolitiek 
ter sprake worden gebracht. Spreker stelt de vraag of aan 
de toetreding van Nederland tot de Europese Betalingsunie 
(EPU) niet bepaalde voorwaarden kunnen worden verbonden 
(bijv. dat Engeland de state trading niet zal mogen mis
bruiken) Minister Stikker antwoordt, dat de totstandkoming 
van de EPU een politiek vraagstuk is, waaraan Nederland 
geen voorwaarden kan verbinden. Over de moeilijkheden met 
de landbouwexport zal men in Parijs eerst na de totstand
koming van de EPU moeten spreken. 

Minister Gó'tzen acht er niets op tegen, dat Minis
ter Mansholt een oriënterende bespreking voert met zijn 
collega's van Denemarken en Ierland, die dan voor een of 
andere landbouwtentoonstelling zouden kunnen worden uitge
nodigd. 

De Raad besluit, dat niet wordt teruggekomen op 
de beslissing van de REA, dat op ambtelijk niveau bespre
kingen in Engeland zullen worden gevoerd. 

£_e. De Europese Betalingsunie (EPU)„ 

Minister Stikker deelt mede, dat de betalingsunie 
S L I ^r^nning van veel misverstanden en moeilijkheden 
?fï S^6^11? e n A m e r i k a thans over enkele weken tot stand 
beteSSen? ' lletgeen e e n belangrijke stap vooruit kan 

— ' gSSnggias^amenwerking tussen Ifest-Eurooa en de VerP.mVd. oxaten en Canada. ' r ' • n ~, 

van dP T^n
no^erv.S^iidcer m e r k t °P» d a t de totstandkoming 

w e r k ? L ^ f^enhangt met het vraagstuk van de samel-
In la?iisPif ÏÏSmiS°h §eb^ed t u s s e n de Westerse mogendheden. in ranjs is eerst m de O.E.E.C. bespreken, dat Canada en 
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de Verenigde Staten bij de werkzaamheden zouden bunnen 
worden betrokken. Omtrent het resultaat hiervan is de Ca
nadese Mnister Pearson ingelicht. Ongeveer teeelfderttad 
?a echter in Londen tussen Amerika, Engeland, Canada en 
Prankriik besproken, dat deze samenwerking in het kader 
van het Atlantisch Pact (artikel 2) zou kunnen worden ge
regeld Spreker heeft zich hiertegen verzet, aangezien de 
economische organisatie in Parijs reeds bestaat, zodat het 
onverstandig is om in Londen een nieuwe organisatie op te 
zetten. Besloten is, dat in Parijs zal worden nagegaan 
op welke wijze na afloop van de Marshallhulp in 1952 de 
economische samenwerking kan worden voortgezet. Spreker 
acht ook de inschakeling van de Verenigde Staten en Ca
nada bij de O.E.E.C. van grote betekenis en verzoekt de 
Raad met dit punt zijn instemming te betuigen. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord, 

4 g. Bespreking van het militaire vraagstuk in Londen. 

Minister Stikker deelt mede, dat zeer lang is 
gesproken over het militaire vraagstuk; het betreft hier 
een zeer ingewikkelde materie, waaromtrent veel rapporten 
waren gereed gemaakt. Spreker heeft ook de kwestie van de 
limitering der militairen uitgaven in Nederland ter sprake 
gebracht. Het moment hiervoor was minder gunstig, in het 
bijzonder tengevolge van het interview, dat Generaal Kruis 
had verleend aan een Amerikaanse journalist. Minister 
Lieftinck merkt op, dat behalve Generaal Kruis ook Vice-
AdrniraaT~"van Holthe een interview aan de pers heeft toege
staan. De Minister-President acht het onjuist, dat de be
trokken militairen aan journalisten mededelingen doen, 
waardoor het Regeringsbeleid kan worden doorkruist. Mi
nister van Maarseveen wijst er op, dat bij andere depar
tement en~̂ !ê~̂ bTënarê"n dit ook niet doen. De Minister-
President doet een beroep op Minister Schokking om de be-
trókken militaire leiders dit onder het oog te brengen. 

Minister Stikker deelt mede, dat hij met Harriman 
heeft gesproken over de kwestie van het vliegdekschip en 
de kruisers, waarna deze Acheson hierover heeft ingelicht. 
Bij een latere bespreking met Acheson en Douglas, waarbij 
ook het plan-Schuman is besproken, heeft spreker gezegd, 
dat Nederland met dit defensievraagstuk vastzit, Acheson 
deelde mede, dat hij er van op de hoogte was en dat hij 
de desbetreffende stukken had doorgezonden aan Bradley, 
waarna deze kwestie in het nieuw op te zetten orgaan ver
der zal kunnen worden besproken. Tenslotte doet spreker 
nog enige mededelingen omtrent de uiteenzetting van Acheson 
over de betekenis van de gemeenschappelijke verdediging. 

4 h. Permanente plaatsvervangers van de Ministers van Buiten-
J-anase Zaken. —" " — — 

.fej * 1wr.
Minister S t i^ k e r merkt op, dat de plaatsvervangers 

van oe Ministers van Buitenlandse Zaken vijf taken zullen 
neoDen ni de militaire, financieel-economische, politieke 
SL 2 Î ilcT ïngsaspecten» alsmede de economische uitvoering 
^ n

a ^ ; k e l 2.jan het Atlantisch Pact. Spreker heeft als 
ziin ^ ï n g ̂ f^Proken, dat deze taken zo uiteenlopend 
kunSên wLl!« landen niet door één plaatsvervanger zullen 
ev^SS?/°^ n vert?ëenwoordigd. De andere Ministers bleken 
evenwel van oordeel, dat één plaatsvervanger zal moeten 
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