
54

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 9 februari 1953
*'s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trèveszaal.

Aanwezig: De Minister-President Drees en de ministers Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals,
Donker, Kernkamp, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig is minister
Van de Kieft).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

4. Buitenlands Beleid
a. Het bezoek van Foster Dulles en Stassen (Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 Februari
1953, nr. 1023, met bijlage).

De MP deelt mede, dat Minister Staf en hijzelf Foster Dulles en Stassen hebben ontvangen, waarbij
bleek, dat eerstgenoemde optimistisch gestemd was over de mogelijkheid van ratificatie van het
EGD-verdrag in de zes landen; als alle landen behalve Frankrijk geratificeerd zullen hebben, zou
Frankrijk hiertoe ook wel gedwongen zijn. Spreker heeft zich veroorloofd er op te wijzen, dat in
Nederland geen bezwaar tegen ratificatie zal rijzen, doch dat in Italië, Duitsland en Frankrijk
spoedige ratificatie niet te verwachten is. Voorts is Minister Staf ingegaan tegen een opmerking van
Foster Dulles over het meegaan van Engeland met de EDG.

Minister Beyen acht het een goed ding, dat Foster Dulles met een zeker optimisme omtrent de
mogelijkheden van de EDG in de betrokken landen naar huis is gegaan. Spreker heeft bij de
bijeenkomst met Foster Dulles en Stassen op Buitenlandse Zaken, behalve het vraagstuk van de
EDG (en de NATO) ook het probleem van de Europese integratie aangeroerd.

Minister Luns deelt mede, dat hij in verband met de vrees, dat bij de Amerikaanse
administratie de mening heeft post gevat, dat Nederland nog belangrijke voordelen heeft uit de
vroegere band met Indonesië, voor de onderhavige bespreking een tweetal nota's had laten opstellen
over wat Nederland in Indonesië heeft verloren en over de stand van de transfers. Voorts is bij de
bespreking met Dulles en Stassen ter sprake gekomen de Amerikaanse positie op Korea en tegenover
China, de nakoming van de door Japan gedane toezeggingen aan Nederland, de kwestie Nieuw-
Guinea, het ANZUS-pact en de anti-trustactie tegenover de oliemaatschappijen.

b. Overstromingen in Atjeh
Minister Luns deelt mede, dat bericht is ontvangen over overstromingen in Atjeh. De Minister-
President herinnert er aan, dat Wilopo een telegram heeft gezonden naar aanleiding van de
Nederlandse watersnood; als hiervoor nog niet bedankt is, zal men aan het antwoord kunnen
toevoegen een reactie op de overstromingen in Atjeh. Voorts kan aan Van Bylandt advies gevraagd
worden met betrekking tot de vraag of men van Nederlandse zijde een geste zal doen met betrekking
tot de schade in Atjeh. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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