
MINISTERRAAD 
Nr. 1034 

Ex.nr. 

Notulen van de vergadering 
/JÜJ*j/*fo in de zaal van Just i t ie op Maandag 11 Februari 1952, aangeva? 
/,f(U4tC4cls > fles m o r g e n s te 10 uur en des middags voortgezet. 

/ &&*./**• 111111 
^• /Z, ' .«Aanwe 3 JJe jniiinster-n-tisjL^Bui, AU.-e es» en ue R > ^ S ? I

 J i j - " i t 

//}%///*** (^ (bij de punten 1 t/m 2e). Beel, Van den Brink (bi 
y.f/wZc&l.' - d e pUn-fcen 1 t/m 12 en 16), Joekes, Lieftinck, Man 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Altre; 

de punten 
holt, Mulderije, Peters, Hutten, Staf, Stikker. 
Teulings, In 't Veld en Wemmers. 
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
en G-ötzen. 

Secretaris; J. Middelburg. 

1 a' Notulen van Ae-J^liLggg^£^ 
il. Functiewijzigingen. 

Op' blz. 2, 3de alinea, wordt op de 2de regel "Ko
ninklijke" veranderd in "Bataafse". 

2° 0_pmerking_ naar aanleiding van ̂ unt i _(Publicatie_ oye_r 
vertrouwelijke besprekingen in_ Kameroommis¥ïi.) 

D e Mini_3_ter-President deelt mede, dat hij een 
brief van het ISmerlid GoTdTïart heeft ontvangen, waarin deze 
volstrekt ontkent, dat hij omtrent de besprekingen in de Com
missie voor üniezaken iets aan "^et Parool" zou hebben mede
gedeeld . 

1_ b. Notulen van de vergadering van _4. Peb_ruari_1_9_52_._ 
Redactiewijzigingen. 

Op blz.4, (punt 2 e), 2de alinea, wordt op de 2de 
en 6de regel "SÊB~" veranderd in "SEP". 

Op blz.7, punt 3 d, wordt aan het slot van de eerste 
alinea toegevoegd: "voordat de besprekingen met de delegaties 
zouden beginnen", ( 

Op hlz_.J_3_, punt 4 f, regel 24, wordt "ook" veitan-
gen door "gelTjktijdig". 

2. In_g_e_k_omen stukken en mededelingen. 

Adres Raad van Vakeentralen inzake werkloosheid. 
)e Minister-President heeft een adres van de Raad /uwcAwïrr ... . .. .. ...... 

£fffa /£& -' / v a n Vakcentralen ontvangen, waarin een bespreking met een rui-
U y J m e delegatie uit de Ministerraad over de werkloosheid wordt 

jf/jjj/f' £ r Sevraagd. Spreker is van oordeel, dat men dit niet kan wei-
' geren. Spreker stelt voor in de REA hierover nader te apre~ 

ken. Aldus wordt besloten. 
2 b. Volgende vergadering van de REA. 

De Raad besluit de volgende vergadering van de RE_a 
te houden op DTnsdagmorgen 9 uur. 

2 c. De kwestie van de broodprijs. 

Minister Manaholt zal Dinsdagmiddag in de Tweede 
Kamer moeten antwoorde"n~bTJ het debat over de broodprijs. 
Het gaat daarbij om drie zaken, nl de oude kwestie, die inder-
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I d TTrr-i— — r Tran ^fi ü n i e en de kwestie Nieuw-Guinea (Zie notu-
y , ^ ~ Ië¥TIirldT3F2^T55'2f punt 3 a; 

/,,JZA Aï Sr De Minister-President heeft vernomen, dat Yamin naar 
^YT^/>A Nederland terüpïêrFln dat de Indonesiërs de besprekingen wil-
* # > ? ^ : Jen voortzette. Staatssecretaris Blom deelt mede, dat Dmsdag-
^# ' mia&as een onaangename vergadering heeft plaats gehad, waarin 

f~jfcu^JAvan Indonesische zijde werd gezegd, dat men verbreking van de 
"//«*« • bes.orekingen verwachtte, in verband .waarmede men gaarne de 

bereikte resultaten op tafel zou zien. Spreker heeft daarna 
Prof Supomo ontvangen, die mededeelde, dat men niet anders kon 
handelen, aangezien nog geen bericht over verlenging van het 
verblijf van de delegatie na 10 Februari was ontvangen. Vervol
gens is Vrijdag een bijeenkomst gehouden van de economisch-
financiële commissie, waarin gesproken is over de soorten over
eenkomsten, die zullen worden voorbereid. Deze betreffen; 
a. duurzame overeenkomsten, welke samenhangen met de RTC; b. 
verdragen met een initiële geldigheid gedurende een aantal ja
ren en met een opzeggingstermijn voor de daaropvolgende jaren 
en c. handelsaccoorden e.d. met een korte geldigheidsduur. De 
uitlatingen van Yamin in Indonesië omtrent Nieuw-Guinea zijn 
niet welwillend tegenover Nederland, doch men kan hierin ook 
zien, dat gezocht wordt naar een mogelijkheid om het gezicht te 
redden, nu Nieuw-G-uinea niet aan Indonesië wordt overgedragen. 
Van het diner met een aantal Kamerleden zijn de Indonesische 
Parlementsleden bitter teruggekomen. Men heeft ook begrepen, 
dat na de verkiezingen de kaarten ten aanzien van Nieuw-G-uinea 
in êle Nederland niet gemakkelijker zullen liggen, 

Staatssecretaris Gb'tzen vestigt de aandacht op een 
telegram van lamping met allerlei punten' ten aanzien waarvan 
moeilijkheden met Indonesië zijn gerezen, welk telegram later 
door de HC is ingetrokken. De Minister-President wijst er op, 
dat het de vraag is wat de Regering aan deze punten zou kunnen 
doen. Als Indonesië niet bereid is de militaire missie op de af
gesproken wijze te"betalen, zou men kunnen overwegen deze missie 
terug te trekken. 

4. Buitenlands beleid. 

a. Economische samenwerking in West-Europa. 

Minister Stikker heeft gedurende het weekend in Londen 
een vergadering van de NATO-commissie inzake de samenwerking 
op niet-militair terrein bijgewoond. In dit verband merkt spre
ker op, dat hij de economische positie van West-Europa steeds 
zorgelijker ziet. Na de maatregelen van de Engelse Regering 
Zal 0 0H. F r a n k r iJk "tot een tijdelijke deliberalisatie (van 75$ 
tot ÈtOfo) overgaan, wat later zeer wel een blijvende regeling 
zou kunnen worden. Daarnaast begint de EPÜ vast te lopen; hier
over zal in Maart een bespreking in de OEEC plaatsvinden. Voorts 
is van Engelse zijde te kennen gegeven, dat men weinig waarde 
hecht aan de eenmaking van de markt in West-Europa, wat het pri
maire doel van de OEEO is. De Engelse Regering heeft een instruc
tie gegeven, dat de Engelse delegatie bij de OEEC tot 30$ moet ' 
worden teruggebracht. Engeland voelt er bovendien niet voor #m 
in Atlantisch verband over economische vraagstukken te spreken, 
voor de vergadering in Londen was een rapport gereed gemaakt 
inzaice de economische samenwerking in de Atlantische Gemeenscha o, 
aoeft spreker heeft geweigerd mede te werken aan de indiening 
h^If 1*! i^ h 9 e f t de Minister gezegd er bezwaar tegen te 
WP«Ï v„t n i e t m e f r in PariJ's over de economische zaken van 
" f : ™ ^ 3 gesproken zou kunnen worden. Minister Van Zeeland 
was het hiermede eens. Afgesproken is, dat spreker Donderdag nog 
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een aes-arek zal hebben met Eden en Butler en eventueel ook met 
Sohuman'en Acheson om de bovengenoemde zaken te bespreken, voor
dat de NATO-conferentie in Lissabon bijeen komt. 

Minister Van den Brink merkt naar aanleiding van 
de sombere beschouwing" van Minister Stikker over de OEEC op, 
dat deze van veel belang is geweest voor de liberalisatie en 
voor de tot standkoming van de EPU. Spreker herinnert er aan, 
dat toen Duitsland moeilijkheden in de EPÜ kreeg, de Engelse 
Minister Wilson Duitsland ter verantwoording heeft geroepen 
om mede te delen, welke maatregelen in het kader van de code 
van de liberalisatie zouden worden genomen. In dit verband 
informeert spreker of ook de maatregelen van Engeland en 
Frankrijk op constructieve wijze bestudeerd worden in het licht 
van een Europese oplossing. Minister Stikker deelt mede, dat 
Engeland weigert zijn vraagstukken op deze wijze te bespreken, 
terwijl een complicatie is, dat Engeland en Frankrijk op het 
ogenblik in dezelfde moeilijkheden verkeren. Minister Van den 
Brink wijst er op, dat Duitsland indertijd door de OSEC" gëdwon-
gërTTs bijzondere maatregelen te nemen, hetgeen mogelijk waè 
aangezien Duitsland crediet moest hebben. Spreker vraagt zich 
af of ook in het geval van Frankrijk en Engeland de OEEC te 
zamen met de Amerikanen iets in overeenkomstige zin zal kunnen 
doen. De Amerikanen zullen moeten begrijpen, dat als de samen
werking via de OEEC verdwijnt ook de militaire inspanning in 
West-Europa zal vastlopen. Minister Stikker heeft dit laatste 
in Londen ook duidelijk uiteengezet. Het is sprekers bedoeling 
op de vergadering van de OEEC in Maart te handelen op grond 
van de code inzake de liberalisatie. Een moeilijkheid is, dat 
de vroegere leidende Amerikanen uit Parijs weg zijn, terwijl 
Draper eerst korte tijd in dienst is. Bovendien heeft Amerika 
aan Engeland direct een grote financiële bijdrage gegeven^ de 
Amerikanen zullen dit echter niet buiten de OEEp om moeten doen. 

y'- ,v>V>4 "P.; Conferentie inzake de landbouwintegratie (Brief van de Minis-
£CC fi&C —. Yër varf "Landb'ouw", Yissi"rij 'en Toidsëlvoorziening dd. 8 Februari 
fofó&M.J. 1952, nr 369) (Zie. notulen MR dd. 4-2-1952, 4 f) 

Minister Mansholt deelt ter aanvulling van het verslag} 
/ ^ /t/^ dat hij heeft rondgezonden~mede, dat Minister Pflimlin aanvan-
wtf^v /' keiijk alleen met de 18 landen zou willen samenwerken en niet 

wilde terugvallen op de 6 Schuman-landen. Van Franse landbouw-
zijde en door Monnet is er echter op aangedrongen, dat direct 
te^kennen zou worden gegeven, dat men met Engeland, wenst te 
coöpereren. De uitnodigingen aan de 18 landen voor een confe
rentie op 11 en 12 Maart zullen deze week worden uitgezonden. 
Minister Schuman zal in Lissabon nog met de Ministers van drie 
der Schuman-landen contact opnemen teneinde te bereiken,dat 
deze ten opzichte van een supra-nationaal orgaan voor de land
bouw een positief standpunt zullen innemen, Spreker heeft ge
zegd, dat van Nederlandse zijde eveneens.-Engeland 
en-Denemarken zullen worden benaderd. Ook in Denemarken zal de 
noop worden uitgesproken,dat het zich- zal associëren, anders zal 
dit land het moeilijk hebben ,in het bijzonder bij zijn agrarische 
export naar Duitsland. Ook met de andere Benelux-landen rijzen 
er vraagstukken. In verband hiermede zal spreker Vrijdag a.s. 
m aansluiting aan de bespreking met Minister Segers in Anneville 
over de visserij een bespreking hebben met Minister Heger (als
mede met de betrokken Luxemburgse Minister) om hen in te lichten 
over de zaak van de Europese Landbouwintegratie. Minister Stikker 
zal gaarne nog onderling met Minister Mansholt over dit vraagstuk 
spreken. Minister Mansholt merkte tenslotte op, dat voor de con
ventie op 11 en 12 Maart in Parijs een kleine delegatie zal 
moeten worden aangewezen, waarin behalve Minister Stikker en 
nemen e v e n t u s e l o o k Minister Van den Brink zitting zou kunnen 
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