
plat* é&**.' 
MINISTERRAAD 
ffr.660 

* J£ . /2 Ê £ gehouden op D i n s d a g 30 Mei 

f t 

Ex .n r . 

Notulen van de vergadering 
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A a n w e z i g De Minister-President, Voorzitter en de 
Ministers Götzen, Joekes, Lieftinck, van 
Maarseveen, Mansholt, Rutteti, van Schaik, 
Schokking, Spitzen, Stikker, Teulings en 
in 't Veld. (Afwezig is Minister van den 
Brink) 

Tevens is bij de behandeling van de punten 
1 - 4 aanwezig Staatssecretaris Blom. 

Secretariaat Ministerraad: Dr. M.J.Prins en 
Secretaris en Drs.J.Middelburg, Adjunct-
Secretaris. 

1 a. Notulen van de vergadering van 22 Mei 1950» 

1°. Redactiewijzigingen. 

Op blz.2, punt 2 d, tweede en derde regel, worden 
de woorden "die geen veroordeling hebben gehad" gewijzigd 
in: "die niet wegens een crimineel feit zijn veroordeeld", 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 3 b (Vervoerkosten 
"^KNIL-militairen) 

Minister Schokking heeft van Staatssecretaris 
Fockema Andreae vernomen, dat deze in Indonesië heeft ge
zegd, dat hij vertrouwde, dat in Nederland plaats zou kun
nen worden gevonden in militaire kampementen voor een aan
tal Nederlandse KNIL-militairen. 

3,°« Opmerking naar aanleiding van punt 3 f (Overige punten,3?) 

Minister Gó'tzen heeft van de H„C. bericht gekregen 
op zijn telegram, dat hij ter uitvoering van het besluit 
van de Ministerraa,d had gezonden. Hieruit blijkt, dat reeds 
in Maart een opgave van de kosten der auto's is gezonden, 
waarbij echter niet werd aangegeven, dat men deze reeds be
steld had. Voor annulering van deze bestelling zal een be
langrijk bedrag nodig zijn. Minister Lieftinck acht het 
bezwaarlijk, dat men zonder goedkeuring tot deze bestelling 
is overgegaan? spreker vraagt zich af of men in dit geval 
geen voorbeeld moet stellen door de bedoelde auto's te la
ten afbestellen. De Raad besluit geen opdracht te geven tot 
wijziging in de aanschaffing van auto's. 

1 b, Notulen van de vervolgvergadering van 23 Mei 1950» 

1 . De Raad besluit vaststelling van deze notulen aan te 
houden tot de volgende vergadering. 
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4b, Ontwikkeling van Frans Equatoriaal Afrika. 

De Minister-President heeft het getroffen hoe zo
wel in de uiieenzeiiing omtrent het plan-Schuman als in een 
artikel van de heer Van der Mandele in de E.S.B, tot uiting 
komt, dat de betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk 
ook nauw verbonden zijn met Afrika. In dit verband herinnert 
spreker aan een notitie, die hij aan Buitenlandse Zaken 
heeft gegeven, waarin er op werd aangedrongen, dat Neder
land bij de Fransen zou laten blijken, dat men belangstel
ling heeft voor Equatoriaal Afrika, dat Frankrijk alleen 
niet tot ontwikkeling kan brengen. Het betrekken van Ne
derland hierbij zou ook voor de mensen en ondernemingen, 
die in Indonesië' geen emplooi meer vinden, van betekenis 
kunnen zijn. Minister Stikker deelt mede, dat hij over de
ze gedachte nog slechts oppervlakkig heeft gesproken met 
Alphand van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
waarbij is afgesproken, dat hij later er op zal terugkomen. 

Minister Gó'tzen merkt op, dat een Nederlandse 
vertegenwoordiger in de O.E.E.C, ook is betrokken bij de 
commissie voor Afrikaanse zaken, waarin echter niet veel 
gebeurt. Minister in 't Veld acht het wenselijk, dat over 
deze kwestie ook met Ir.Ringers wordt gesproken, in ver
band met een groot havenplan voor de Goudkust, 

4 c. Opvanging moeilijkheden tengevolge van Europese economische 
integratie. 

Minister Stikker wijst er op, dat op de betalings
unie een verdere liberalisatie van de buitenlandse handel 
zal moeten volgen. De secretaris van de O.E.E.C., Marjolin, 
heeft er bij spreker op aangedrongen in de organisatie aan 
de orde te stellen wat men na de totstandkoming van de 
EPU zal kunnen bereiken o.a. ten aanzien van opvoering van 
de productie. Spreker is van oordeel, dat men na de totstand
koming van de EPU verder zal moeten gaan, doch veel landen 
zullen hiervan moeilijkheden ondervinden, In dit verband 
koestert spreker de gedachte, dat hierover eerst een poli
tieke beslissing zal moeten worden genomen, doch dat boven
dien in de verschillende landen iets moet worden gevonden 
om de uit integratie voortvloeiende moeilijkheden te kun
nen^ opvangen. Van belang is, dat in Amerika een commissie 
is ingesteld, welke zal moeten nagaan wat na het aflopen 
van de Marshallhulp in 1952 zal moeten worden gedaan, welke 
commissie kan worden opgevat als een pendant van de commis-
sie-Harriman, die destijds de Marshallhulp heeft voorbe
reid. Sprekers gedachten gaan uit naar de vorming van een 
Europees integratiefonds met behulp van Amerika, waarmede 
bedrijven, die door de integratie worden getroffen, kunnen 
worden gemoderniseerd en ook omscholing en verplaatsing van 
arbeiders van gesloten bedrijven kan worden mogelijk gemaakt. 
Op deze wijze zouden de regeringen van de betrokken landen 
steun vinden bij de oplossing van de moeilijkheden, die uit 
de integratie voortvloeien. Spreker deelt mede, dat op 
7 Juni het Trade Committee weer bijeenkomt, waarbij men 
wellicht met verdergaande liberalisatie accoord zal moeten 
gaan, zodat een oplossing voor de te verwachten moeilijk
heden in de richting zoals spreker heeft aangegeven, drin-" 
g<md zal kunnen worden. Op een vraag van de Minister-Presi
dent antwoordt spreker, dat ook ten aanzien van deze zaak 
naar zijn mening een "hoge autoriteit" zal moeten worden 
gevormd. Spreker acht het wenselijk, dat evenals voor de 

-6-



Ministerraad 
ZEER GEHEIM - 6 - dd.30-5-1950. 

zware industrie in het plan-Schuman ook voor de landbouw 
en misschien voor andere basisindustrieën, alsmede voor 
enkele verwerkende industrieën, zal worden besproken hoe 
de moeilijkheden met betrekking tot de Europese integratie 
liggen. Spreker is voornemens dezer dagen een algemene nota 
over deze vraagstukken aan de Ministers toe te zenden. 

Minister Mansholt juicht de gedachte van Minister 
Stikker zeer toe; in het bijzonder bij de landbouw zal men 
de moeilijkheden van de liberalisatie-zonder-meer moeten 
kunnen opvangen. Spreker is doende uit het materiaal van de 
O.E,E.C, een nota op te stellen voor de REA. Spreker acht 
hét wenselijk, dat een vertegenwoordiger van Landbouw 
wordt toegevoegd aan de ambtenaren, die deze vraagstukken 

Minister Lieftinck heeft zelf reeds enige malen 
(o.a. in Brussel en Milaan; uitgesproken, dat men zal moe
ten gaan in de richting van bedrijfstaksgewijze integratie. 
Spreker heeft met Hunter enige weken geleden dezelfde ge
dachte besproken als Minister Stikker thans naar voren 
brengt, nl. dat Marshallhulp beschikbaar zou moeten worden 
gesteld voor de structurele hervorming. De schepping van 
een structuur-of integratiefonds acht spreker noodzakelijk. 

De Minister-President verklaart zich wel accoord 
met de opgeworpen gedachte, d"öch ziet niet in, dat hier
mede de belangrijke moeilijkheden van Nederland kunnen 
worden opgelost. Thans staat Nederland reè'le vrijheid ten 
aanzien van de uitvoer toe, doch andere landen belemmeren 
deze export door contingenteringen, beperking van aankopen 
bij "state trading" en andere maatregelen. Bovendien zal 
in de landbouw een integratiefonds niet zo gemakkelijk wer
ken. De centrale vraag voor Nederland is welke mogelijkheid 
er blijft bij liberalisatie, als andere landen de Nederland
se export tegenhouden. 

Minister Stikker concludeert samenvattend, dat 
het gaat om de vraag hoeveel dollars extra voor de verdere 
integratie kunnen worden verkregen en op welke wijze men 
de integratie-maatregelen kan opheffen of wijzigen, als 
zich onoverkomelijke moeilijkheden voordoen. Minister 
Lieftinck merkt op, dat de instructie voor de Nederlandse 
delegatie in Parijs betrekking heeft op haar houding tegen
over de betalingsunie uit een algemeen Europees gezichts
punt. Woensdag zal in Parijs worden besproken welke punten 
vooral uit het nationaal gezichtspunt der landen aandacht 
behoeven. Prof,Keesing zal hierover nog dezelfde dag een 
nota opstellen, bestemd voor de REA. 

±Jk Lidmaatschap Veiligheidsraad (Nota van de Minister van 
Buitenlandse Zaken dd. '^f 'Mei 1950) 

Minister Stikker stelt in overeenstemming met 
zijn desbetreffende nota voor, dat Nederland zich tot een 
aantal bevriende mogendheden zal wenden me Mededeling. 
üat ons land zich dit jaar beschikbaar stelt voor de West-
Europese vacature in de Veiligheidsraad. De Raad verklaart 
zxch hiermede accoord. 

$-2.' PiPlomatieke vertegenwoordiger in Spanje. 

than* ̂ v ^ i ^ ^ ^ i M ^ d e e l t m e d e' d a t Bar<>n Gevers, 
tSiï+<,ï Kgelaatlëd^nT!adria, naar Londen wordt overge
plaatst ter vervanging van Baron Bentinck. In verband 
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