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Notulen van de vergadering 
(7 /• . ^ gehouden in de Trèveszaal op Maandag 14 Juli 1952, 
/ MUCCC*CC4 aangevangen des middags te 2 uur. 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts (van punt 2 c af), Beel, Van den Brink, 
Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemmers. (Afwezig zijn 
de Ministers Joekes en Mansholt) 

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom 

Secretaris; J„Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 7 Juli 1952 

Redactiewi jzigingen 

Op blz__3, punt 2 f, regel 6, wordt tussen "be
zetting" en "geen vertegenwoordiger" ingevoegd; "op quan-
titatief gezien formeel juiste grond tot de kleine Kerk
genootschappen wordt gerekend, en daarom bv". 

Op blz 7, punt 11, alinea 2, regel 7, wordt 
achter "Buitenlandse Zaken" toegevoegd; "terwijl de be
moeienis met de Ambonnezen daarentegen niet naar laatst
genoemd Departement kan overgaan]' 

Op blz 8, (punt 11), alinea 4, regel 2 van on
der, wordt "voor een wachter" vervangen door "per man", 
In de laatste alinea, regel 3 van onder, wordt achter 
Ceram ingevoegd;"de overwegingen van", terwijl op de laat
ste regel achter "uitgegaan van" tussengevoegd wordt; 
"een de facto uitoefening van gezag door de EMS". 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Amerikaanse orders voor Polynorm (Zie notulen MR dd. 
7 Juli 1952, punt 2 bj 

De Minister-President deelt mede, dat de Minister 
van Economische Zaken, met wie volgens besluit van de vo
rige vergadering overleg zou worden gepleegd, nog wel be
zwaren tegen verlening van de gevraagde staatsgarantie had. 
Aangezien deze zaak echter in overleg met Financiën en de 
Herstelbank met de Amerikaanse opdrachtgevers was voorbe
reid, achtte spreker het niet verantwoord op het laatste 
ogenblik geen staatsgarantie te geven, waardoor de reeds 
aanvaarde opdracht alsnog zou moeten worden geweigerd. 
Bij volgende orders zouden de Amerikanen bereid zijn voor 
te financieren. Aangezien de offerte scherp berekend was, 
zou er kans op verlies zijn5 men heeft echter het benodig
de staal niet vooraf gekocht, waardoor thans door \e ge
daalde staalprijzen de kans op verlies veel kleiner is ge
worden. Minister Van den Brink acht het wenselijk de struc
tuur van deze order nog eens na te gaan, aangezien het merk
waardig is, dat de staalprijs niet hierin is opgenomen. 

Minister Teulings heeft indertijd vernomen, dat de 
grondfout van Polynorm was, dat de bedrijfseconomische opzeü 
niet in orde was. Minister Van den Brink deelt mede, dat 
hierin verbetering is gekomen, doch Ü t de voorziening in 
de leiding nog niet geheel in orde is. 
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Minister Stikker, die een afschrift van de 
resolutie heeft ontvangen," heeft op zijn Departement 
laten nagaan welke verschillen er bestaan met het voor
stel, dat indertijd van Nederlandse zijde is gedaan. 

4 b. Plaats van vestiging der KSG-organen (Zie notulen 1 1 / 4 D. -rxaans van vesugmë UW-L -P-O 
l C*^ fofe/L fïTddT 7 J"üTrT9527 punt 47 

4. f "4 

/Ül 
/fa Jr £f/(P ^ ft fflLï ff Minister Stikker deelt mede, dat wordt over-

'''l' I wogen het Hof van de Kolen- en Staalgemeenschap in het 
£ i/ •$ Paleis Noordeinde onder te brengen. De mogelijkheid hier-

Mlt^Ui Y toe ontstaat als de Hofhouding overgaat naar een gebouw 
aan het Voorhout, dat de Koninklijke Familie heeft aan
gekocht. Spreker heeft deze kwestie met Mr G-.C.D.Baron 
van Hardenbroek besproken. Ook het zogenaamde Bruine 
Kwartier van het Paleis Noordeinde kan ter beschikking 
komen, als de Koningin over het Paleis aan het Voorhout 
kan beschikken. Als voor huisvesting van de KSG- in het 
Paleis huur wordt ontvangen acht spreker het wenselijk, 
dat van Rijkswege aan de kosten van de huisvesting in 
het nieuwe huis aan het Voorhout wordt bijgedragen. 
De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

4 £i. Europese politieke integratie 

>./ « ffli<4 Minister Stikker deelt mede een nota van de 
*" Engelse Regering te hebben ontvangen, waaruit blijkt, 
dat Schuman bij deze Regering voorstellen heeft gedaan 

Y met betrekking tot de politieke integratie der zes 
Schuman-landen (waar Engeland buiten staat), zonder dat 
van Schuman zelf hierover iets vernomen is. De bijeen
komst van het Ministerscomité van de KSG- ?welke reeds 
herhaaldelijk is uitgesteld, is thans bepaald op 23 Juli. 
Spreker heeft doen weten, dat het Nederlandse Kabinet op 
het ogenblik demissionnair is, zodat het thans niet moge
lijk is ten aanzien van het vraagstuk van de politieke 
integratie een standpunt in te nemen. 

4 d. Het kolenvraagstuk 

Minister Stikker deelt mede, dat het Kolen
comité van de OEEG, waarvan Engeland, Frankrijk en 
Duitsland lid zijn en Nederland het voorzitterschap 
bekleedt, opnieuw bijeen zal komen. Nu Engeland het 
voorzitterschap van de OEEC waarneemt is de vraag gerezen 
of Nederland toch de leiding van het Kolencomité zal be
houden. Intussen is gevraagd of bij de volgende bijeen
komst op ministerieel niveau spreker als voorzitter wil 
fungeren. Daarbij heeft de Minister geantwoord, dat hij 
niet weet, wie dan Minister van Buitenlandse Zaken zal 
zijn, terwijl hij deze positie alleen aanvaardbaar acht 
als elk land, dat in het comité zitting heeft, hiermede 
accoord gaat. 

Minister Van den Brink informeert of het kolen-
vraagstuk intussen niei; anders is komen te liggen. Ener
zijds is de verbruikscurve afgezwakt, terwijl anderzijds 
in het bijzonder in Engeland de productie belangrijk is 
gestegen en Polen weer kolen wil leveren. Minister Stikkei 
is het er mede eens, dat de situatie verbetering heeft' 
ondergaan,hetgeen mede het gevolg kan zijn geweest van 
het feit, dat het Kolencomité van de OEEC er was, ook 
al heeft dit comité zelf geen grote activiteit ontplooid. 


