
Mr D.U. Stikker. 

' s Gravenhage, 3 Juli 1952. 

Amice, 
Aangezien ik er de voorkeur aan geef om U in deze 

formatie-dagen niet te veel lastig te vallen, acht ik 
het juist de volgende twee punten nog even schriftelijk 
onder Uw aandacht te "brengen. 
1. Er is een geringe kans om de zetel van de organen 
van het Schuman Plan in Den Haag te doen vestigen. 
Wanneer wij daarop willen spelen zal het waarschijn
lijk niet mogelijk zijn ook nog vast te houden dat, 
indien niet alle organen in Den Haag komen, althans 
het Hof in Den Haag gevestigd zou worden. Uiteraard 
zal ik, voorzover ik nog met deze onderhandelingen be
last ben, trachten ook deze laatste mogelijkheid ge
dekt te houden, doch ik geef dit weinig kans. Ten
einde met meer recht in de komende vergadering te 
kunnen spreken heb ik mij ervan overtuigd of het moge
lijk is huisvesting voor deze organen te vinden. Mij 
is gebleken dat er voor het Hof plaats is in het ge
bouw naast het Vredespaleis; dat de Assemblee in de 
Ridderzaal bijeen zou kunnen komen en dat voor het 
Bureau van het Commissariaat ruimte gevonden zou kunnen 
worden voor ongeveer 200 mensen, hetgeen het verwachte 
aantal is, in een der vleugels van het nieuwe Raadhuis, 
mits daarover een regeling getroffen kan worden met 
Wederopbouw, Financiën en de Gemeente. Ik meen er in 
geslaagd te zijn in overleg met deze 3 autoriteiten 
een oplossing in dezen te hebben gevonden. Voorts is 
overleg gaande met de Gemeente Den Haag over huisvesting 
van staf en personeel, dat uit het buitenland zal komen 
en het komt mij voor dat ook hieromtrent geen onover
komelijke bezwaren zullen bestaan. Waarschijnlijk zal 
ik hierover Maandag a.s. in de Ministerraad enige nadere 
mededelingen kunnen doen, doch inmiddels zal ik Spieren
burg moeten machtigen om morgen in een bespreking te 
Brussel reeds te laten blijken dat ook de candidatuur 
van Den Haag zal worden gesteld. 

Zijner Excellentie 
Dr W. Drees, 
Minister-President, 
's GRAVENHAGE„ 
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2. Uit Parijs bereikte mij gisteren het verzoek of 
het nog mogelijk was, hoewel Nederland niet meer Voor
zitter is van de O.E.E.C. (in welke kwaliteit Neder
land ook Voorzitter was van het ministeriele en ambte
lijke Kolen Comité) toch Nederland op de volgende ambte
lijke vergadering, welke waarschijnlijk 9 dezer in Parijs 
zal worden gehouden en ook op het ministeriële niveau, 
waarvoor een vergadering wordt verwacht 21 Juli, zou 
voorzitten. Het probleem doet zich namelijk voor dat 
volgens de resolutie die hieromtrent in Parijs is aan
genomen, de Voorzitter van de O.E.E.C., dus thans 
Engeland, ook Voorzitter is van het Kolen Comité. Deze 
vorm was tot dusverre acceptabel, omdat in het Kolen Co
mité de grote producenten, Engeland, Frankrijk en Duits
land, zitting hebben, met Nederland als Voorzitter. 
Nederland vertegenwoordigde hiermee tegelijkertijd de 
consumenten en de kleinere producenten. Ik heb opdracht 
gegeven in Parijs bekend te maken dat het verstandig 
zal zijn de resolutie te wijzigen (hierop heb ik reeds 
maanden geleden gewezen), doch dat indien de 3 zittende 
leden zouden vragen of Spierenburg op 9 Juli op ambte
lijk niveau zou voorzitten, daartegen geen bezwaar zou 
bestaan en dat eveneens, indien de 3 zittende leden en 
buitendien de Nederlandse Regering, die dan naar verwacht 
mag worden nieuw zal zijn geconstitueerd, daartegen geen 
bezwaar zouden hebben,»^" ikzelf nog een ministerieel 
Comité zou kunnen leiden. 

Met collegiale groet, J 
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