
ZZEH GEH3BS 

A-i 

MINISTERRAAD 
nr. 852 

Ex.nr./y 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 12 Maart 1951, dea morgens te-10 uur. 

Plein 2b. 

A a n w e z i g : De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, Götzen, Joekes 
Lieftinck, Van Maarseveen,"Eutten, Van Schaik. 
Spitzen, Stikker (bij de punten 1, 2a-2c en 4), 
Struycken, Teulings (van punt 2f af) en In 
•t Veld. 
Afwezig zijn de Ministers s'Jacob en Kansholt. 
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom (van punt 2d af) en Moorman (van punt 
2d af). j 

Secretaris? Drs.J.Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 5 Maart 1951» 

Bedactiewijzigingen. 

Op blz.3, punt 2d, regel 3, moeten de letters "KNCB" 
veranderd worden in "KBTB". 

°P hlz.13, punt 25, regel 15, wordt de zin "Differen
tiatie bij de~Landsministers acht spreker minder wenselijk" 
vervangen door de volgende zinnens "Aan de Statenleden ware , dan 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau te verlenen. Differen
tiatie bij de leden van de Regeringsraad naar gelang van dienst 
tijd, acht hij minder wenselijk, hoewel hij zich kan voorstel
len, dat voorlopig een bepaalde duur van het Landsministerschap 
voor de Nederlandse Lseuw wordt geëist, totdat meer ervaring; 
is verkregen over de stabiliteit dër WestindiaDhe Kabinetten". 

1 b. Mededeling naar aanleiding van punt 17 (Verhoging van het 
rentepercentage "van de RXjkspostspaarbank) 

Minister Spitzen deelt mede, naar aanleiding van de 
opmerking van Minister Lieftinck in de vorige vergadering, dat 
de Ri jkspestspaarbank de kosten voor loketten niet geheel zou 

^vergoeden, dat de integrale kosten niet alleen voor het ge
bruik van de loketten doch ook voor het vervoer door de R?S 
worden vergoed. Dank zij de voordelen, die de samenwerking met-
het PTT-apparaat geeft, zijn deze kosten toch nog lager dan 
Dij de meeste particuliere spaarbanken. 

2 a» Bouw van een machinehal j)p_ de-Jaarbeurs. 

Minister In 't Veld deelt mede, dat de "olannen in
zake de bouw van een machinehal voor de Jaarbeurs aan de 
Oroeselaan te Utrecht,na sterke versobering thans gereed zijn. 
öpreker stelt voor hiermede accoord te gaan. Minister Van den 
£rink stelt zich op het standpunt, dat de bouw van deze 
machinehal gelijk staat met industriebouw. De Raad verklaart 
zich accoord met het voorstel van Minister In "HTVeld. 
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Council van de OEEC de gelegenheid geschapen. Voorts is aan 
de Centrale Economische Commissie opgedragen een nauwkeurige 
schatting van de betalingsbalans te maken.(Het is intussen 
gebleken, dat Dr.Holtrop omtrent de betalingsbalans mex de lan
den buiten de EHJ een te gunstige indruk had). Voorts is aan 
de CEC opgedragen om na te gaan, welke handelspolitiek ware 
te voeren voor het geval de Duitse maatregelen voor Nederland 
zo ernstig worden, dat de Nederlandse Regering gedwongen zou 
worden'de invoer door physieke controlemaatregelen te.belem
meren. Spreker heeft Mr.Teppema verzocht zich naar Bonn te bege
ven teneinde de uitwerking van dè Duitse maatregelen met be
dekking tot Nederland na te gaan, 

4 c. Reis van Minister Stikker naar Amerika. 

Minister Stikker geeft een verslag over zijn reis 
naar Amerika, die hoofdzakelijk ten doel heeft gehad goodwill 
te kweken voor de OEEC. Gedurende de vijf dagen van zijn ver
blijf heeft spreker vele besprekingen gehad. In een bespreking 
met vertegenwoordigers van de Grote Drie is besloten, dat de 
0S3C bij de behandeling van het grondstof f envraagstuk zal wor
den ingeschakeld door opneming van een vertegenwoordiger in 

iinQn+T3i rrY-nn-n". Sr>-rfikfiv heeft echter vooral gevraagd een 
de "commodity 

de "central group". Spreker heefx 
vertegenwoordiger van de OEECals waarnemer aan 
sroups laten deelnemen. Van else zijde hééft men dit 
echter tegengewerkt. Engeland heeft grote moeilijkheden op 
dit punt in de Comaonwealth. Thans zal de central group tot 
tien leden worden uitgebreid, waardoor naar spreker verwacht, 
van haar werkzaamheden weinig terecht zal komen. Naast een 
vertegenwoordiger van de OEEC zal nog een ander Westeuropees 
land een lid van deze commissie kunnen aanwijzen. Hiervoor 
komen vier groepen landen in aanmerking nl. Duitsland, Italië, 
Benelux en Scandinavië. Spreker stelt voor, dat hij met België 
zal bespreken om gezamenlijk een démarche te doen voor een ze
tel voor Benelux| het motief hiervoor is, dat Benelux van de 
genoemde landengroepen het grootste aandeel in de wereldhandel' 
heeft. Spreker verwacht overigens nog niet veel van allocatie 
en prijsstabilisatie van de strategische grondstoffen. Tot 
nu toe heeft Amerika nog het meeste terzake gedaan (tin en 
rubber). Spreker ziet aankomen, dat Amerika unilateraal be
slissingen in deze zaken zal nemen, hoewel op het ogenblik 
nog grote verwarring in het overheidsapparaat daar te lande 
bestaat. Op verzoek van Minister Mansholt heeft spreker de . 
kwestie van de oliën en vetten nagegaan; in Amerika kijkt de 
man, die deze zaak "behandelt, echter alleen maar naar de voor--
raad oliën en vetten, in Amerika zelf, welke voldoende is. 
Spreker heeft met de heer Pitzgerald van de ECA gesproken, die 
met spreker van oordeel was, dat ten aanzien van de voedings
middelen in Europa ernstige moeilijkheden kunnen worden ver
wacht. De Mini ster-Pre si den t merkt op, dat deze moeilijkheden 
voornamelijk het gevolg zijn van de voorraadvorming o.a. in 
Amerika en Engeland. Op deze wijze ruïneert men de landen, 
die men juist wil beschermen. Daar komt nog de grote s'pecula-

bij. De enige methode om dit tegen te gaan is de aankopen ; 
en dan stop te zetten, zoals bv. met tin is gebeurd. 

nister Stikker deelt vervolgens mede, dat op het 
een aanzienlijke afkoeling van de gevoelens 

ten aanzien van Indonesië kon worden waargenomen; ook het ge-
ochran^ is aanzienlijk gedaald. Amerika blijkt er voor-

lieuw-Guinea vraagstuk voorlopig te laten 

n 

State Departmen" 

stander van om 
raseen, ook al omdat Nederland gedurende 
zitterschap van de Veiligheidsraad waarneemt 
van het Kasjmirprobleem. 

maanden het voor
bij de behandeling 
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7««oi v,r, de ziide van India als van Pakistan schermt men veel 
met LneSbescMlclSngsrecht; van Nederlandse zijde wordt dan 
ook de kwestie Nieuw-Guinea in het geding gebraclrt. 
OOK ae *wtJ de v e l e DespreiEingen in Amerika is ook sprekers 
oordepl gevraagd over wat ten aanzien van de Duitse moeilijk
heden zal moeten gebeuren. Spreker heeft daarbij als zijn me
ning te kennen gegeven, dat Duitsland allerlei maatregelen zal 
moeten nemen. Overwogen zal kunnen worden meer bevoegdheden 
aan de centrale Regering te geven. Voorts zal men credieten m 
het buitenland moeten intrekken, de consumptie moeten beper- . 
k*n minder moeten importeren enz. De mogelijkheid bestaat de 
staalproductie in West-Europa met g min. ton te vergroten, 
doch hiervoor ontbreken de kolen, indien Amerika bereid is "te-
p-en redelijke prijs de hiervoor benodigde kolen te leveren, zal 
deze verhoging''"van de staalproductie mogelijk zijn. De grotere 
productie zou aan Amerika kunnen worden geleverd, doch hierbij 
doet zich nog een financieringsprobleem voor, (Ook heeft spre
ker de wenselijkheid ter sprake gebracht, de in Amerika opge
legde schepen weer in de vaart te brengen.) Spreker heeft' aan de 
heer Spierenburg gevraagd-deze kwestie ook met de heer Monnet' te 
bespreken, aangezien dit vraagstuk ook een politieke zijde heeft 
De Hoge Autoriteit-, bedoeld in het Schuman-plan, zou dit eigen
lijk moeten behandelen. Terloops merkt spreker hierbij op, dat 
thans een grote kans bestaat, dat het verdrag inzake de Euro
pese, kolen- en staalraad dezer dagen geparafeerd en binnenkort 
getekend zal worden. 

De Duitse Minister Erhard is voornemens ter bespre
king van de Duitse moeilijkheden naar Amerika te gaan; vooraf 
wil hij nog overleg plegen met spreker. 

De gaad verklaart zich accoord met het voorstel van 
Minister Stikker om een poging te doen, tezamen met België 
een Beneluxvertegenwoordiger in de central group opgenomen 
te krijgen. 

4 d. De r^is_yan_Minister Stikker naar Parijs. 

Minister S_tikk_er deelt mede, dat voor de .vergadering 
van de Council van de ÖEÜO op het laatste moment nog op ver
zoek van Nederland het vraagstuk van de Duitse moeilijkheden 
op de agenda is geplaatst, Dij de bespreking van dit punt heeft 
spreker uiteengezet, dat Nederland ten gevolge van ketting
reacties -op. de Duitse moeilijkheden ook in ernstige moeilijk
heden zal geraken, tenzij a. de andere crediteurlanden meer 
uit Nederland importeren of b^ meer dollarhulp aan Nederland " 
wordt verstrekt. Als langs de -eg van a of b geen onlossing 
wordt gevonden, zal Nederland de liberalisatie moeten beoer-
xen oi beëindigen dan wel moeten ophouden met de grotere defen-
n^inS£an2ins* Aarjgezien men onvoldoende voorbereid was op dit 
l £ 2 ™ m r

f L n i e m a ? d o v e r d e k e r n van deze- zaak gesproken. 
5eaJ°?+?

eeit spreker voorgemeld de Duitse moeilijkheden en 
nivelu tpgï!ï° XS S d a a ^ p binnenkort opnieuw op ministerieel 
de ??oduct?P?ÏÏÏffl* 3l3 de bespreking van de harmonisatie van 
tlrzakfwïï b S n ^ n ' P V l e ! 1 C - d a t ^geland volmaakte vrijheid 
ini=rnatioL?p Snien' V°2 r t s ^.besloten, dat in de OESO de 
gezien k°^npositie nader onder ogen zal worden 
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4 e, HÉ voo: '7.T tterscha-p van de 02S0 

Engeland 
van de Oï 

er 
EG 

naar 
te 

Minister Stikker deelt mede, dat 
streeft de voorzittersstoel van de Council 
wetten *la men evenwel naar de houding van Engeland xi3xt 
ten aanzien van Set grondstoffenvraagstuk.de harmonisatie - . 
•?!? WucttexSgelingen en de overplaatsing van de NATO naar ; 
•SSrile dan ÏÏjIt het minder wenselijk ,dat Engeland het . 
TOorzitterechap gaat bekleden Het is evenwel moeilijk thans , 
zelf de stemming te gaan beïnvloeden ten gunste van het Ne
derlandse voorzitterschap. De verwachting bestaat, dat geen 
-nkel land de candidatuur van Minister Van Zeeland zal , 
steunen Ook Zieden zal als buitenstaander van de NATO m e t 
in aanmerking komen, terwijl de Minister van Buitenlandse 
Zaken van Noorwegen zich de laatste tijd steeds laat vervan-

Ziet men voorts de bezwaren, die o.a. in het parlement 
de combinatie van voorzitter van de OEEC en vertegen-
:er van Nederland worden gemaakt, dan wordt de kans 
dat Engeland met dit voorzitterschap wordt belast. 

Aan dit vraagstuk zitten ook nog andere kanten, zoals de 
vraag of de OEEC zal blijven bestaan, vooral ook nu de be
handeling van de grondstoffenkwesties naar Amerika is over
gegaan . 

De Minister-President waardeert het enerzijds zeer, 
dat door het voorzitterschap van de OEEC van Minister Stikker 
het internationale prestige van Nederland weer groter is ge
worden; daartegenover staan als bezwaren tegen het Neder
landse voorzitterschap, dat ons land veel zwakker staat in 
deviezenzaken dan de andere landen, zodat onzerzijds in 
de OEEC sterk de eigen belangen zullen moeten worden bepleit,; 

i 

gen. 
tegen 
woordigs 
groter, 

hetgeen voor een voorzitter dikwijls een moeilijke 
Pi 

kelijke 

taak is. 
Minister Lieftinck merkt op, dat van het oorspron-

voornemen, dat Nederland zo nodig bovendien door de 
Minister van Einanciën of van Economische Zaken zou worden 
vertegenwoordigd in de OEEC, in de praktijk niets gekomen 
is. Achteraf lijkt spreker dit ook geen juiste oplossing, 
aangezien men de vertegenwoordigers van andere landen moet 
kennen. Bij het optreden van Minister Stikker als Voorzitter 
van de OEEC leek het ook of Nederland alleen maar gebaat 
zou zijn bij de doorwerking van de idealen van de OEEC.. 
Thans zijn de omstandigheden hiervoor steeds moeilijker, 
terwijl de spelregels niet meer gevolgd worden,, aangezien • 
'de crediteurlanden (Frankrijk en Engeland) niet de gedachte 
maatregelen nemen. Nu de omstandigheden zodanig zijn veran
derd, acht spreker de nadelen van een Nederlandse voorzitter 
van de OEEC groter dan de voordelen. 

Minister Van den Brink merkt op, dat bij een be
oordeling van de vraag of Nederland al dan niet moeite moet 
doen om het voorzitterschap te behouden het van belang is, 
wie of er voor in de plaats zou komen. Tegen een Engelse 
voorzitter bestaat het bezwaar, dat Engeland alleen bels 
stelling heeft voor de liberalisai 
het voor zijn e: 
aanzien van de omvangrijke State Trade van Engeland : 
geldt, zodat het van de liberalisatie van de import geen 
iaat ondervindt. Ofschoon spreker de bezwaren-van Minister 
Jjieitinck wel ziet, meent hij dat tot nu toe door de bekle-
de IPÏÏSIO ^ vo°rf--fe-terschap nog geen zakelijke botsing met 
de Nederlandse belangen heeft plaatsgevonden.' 
^ Q V . •De £&nigter-Pre sident schorst vervolgens 

•±nS van dit pua^raSgezïen Minister Stikker 

.ang-
;ie van de handel, waarvan 

cport groot profijt trekt, doch welke ten 

dering moet verlaten. 

de be
de verga-
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