
ZEER G-MIBIM. 

MINISTERRAAD 
R T T T T ^ Ex. nr. /l 

Verslag van de vergade ring gehouden op 
Maandag 16 Februari 1943, des middags t e 2 uur, 

Plein 2,b. 

A a n w e z i g : Du Minister-president , Voorzit ter , , en de Ministers 
van Baetzela»*, van den Brink, Dr®es, Fiévez, G-ielun, 
GBtüon, Liuftindk, van Maarsovcen, Vos en ¥itteman. 

Secre ta r iaa t Ministerraad: Dr, M»J. Prinsen, Secre
t a r i a en Mr. H,N, Duti lh , ad junct -Secre tar i s . 

1^ NOTULEN VAN DE V3RGADERINS VAK 9 FEBRUARI 1943 (Algemeen gedeelte)» 

De Notulen voeden ongewijzigd goedgekeurd, 

2. A, INCEKCMSN STUKKIflT. 

aA yyjfarijvun d.d, 11 Februari j , l , van hot Verbond van P r o t e s -
tantsch-Ohristel i jke Werkgevers in Nederland betreffendo het 30" 
jarig^ bestaan in do ïfoariiMaart. 

Do Mqnister-Prosident heef t een uitnodiging ontvangen om aan oen 
jubileumvergadering van d i t Verbond doel te nemen. Daar ook Ministor 
van den Brink i s uitgenodigd on deze do uitnodiging zal aannemen, za l 
de Minister-President bedanken, 
(M.P., B.Z.) 

i t Schrijven d.d, 6 Februari 1948 van de Nederlandseho Bond 
voor Lichamplijku Opvoeding betreffende in te rna t iona le viordaagsche 
afstandsmarsen van 2? to t on mot 30 J u l i a . s . 

M o l s t e r G-jelen verklaar t zich bereid in het t e vormen orecomité 
•Atttftg to^Wutoon;- § S 
(O.K.W.) 

Oj. Herj)laatsing van gezuiverde ambtenaren. 

Minister Vos heeft b i j schrijven van 5 Februari j . 1 . aan de leden 
medogodecld, dat het hem onmogelijk i s langer te wachten op hot rap
port van de Commissie van Kinsohot, In afwachting van d i t mpport 
aal ao Minister op eigen gezag omtront de herplaatsing bes l i s sen , 
wujes i s in het bijzonder van betekenis voor het personeel van de 
?"- , T? -00 Ra8-13- neomt d i t schrijven voor kennisgeving aan, 
v «•v,) 

- 2 -

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 390
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00015



d.d. 16.2. «48 

4, BUIESNIANDS BELEID» 

a. pede van Minister Bevin op 22 Januari 1948. 
— "(ontwerp memorandum van de Benelux aan Engeland en Fran

krijk, zie ook Ministerraad 26-1 -'i+B pag. 13 en Minister
raad 2-2-'48 pag. 11 )i 

Algemeen. 

Minister van Boetzelaer deelt mede, dat hem van de zijde van 
de Britse Ambassade te verstaan is gegeven, dat de Engelse rege
ring het afffeluiten van een West Europees verdrag urgenter acht, dan 
Minister Spaak en spreker uit de uitlatingen van Minister M&io Niell 
in Brussel"konden opmaken. Bovendien liet men doorschemeren dat 
reeds enig contact hierover tussen de Engelse on de Franse regering 
had plaats gevonden. Er was echter nog geen ontwerp-verdrag opge
steld* spreker heeft daarop met Minister Spaak overleg gepleegd 
omtrent de wenselijkheid van het opstellen van een Memorandm, waar
in de Benelux landen hun denkbeelden duidelijk uiteenzetten. Het 
ontwerp, dat op 13 Februari j.1. aan de leden is rondgezonden, is 
hiervan het resultaat, Oorspronkelijk was overeengekomen dit Memo
randum door de Belgische, en Nederlandse ambassadeurs en de Luxem
burgse gezant gelijktijdig in Parijs en Londen vèór de 19e. Februari 

/Amerikaanse (de datum waarop in Londen de Engels-Franse/besprekingen over Duits-
land zouden beginnen) te laten overhandigen. Zoeven heeft spreker 
echter telefonisch van de Ambassadeur in Londen vernomen, dat de 

.:$•(•.. besprekingen tot de 23e zijn uitgesteld, en dat het 
nog steeds niet zeker was of de Beneluxlanden zouden worden uitge
nodigd. De overhandiging van het memorandum is dus minder urgent, 
dan zich aanvankelijk liet aanzien. Overigens is er in de Engelse 
pers een sterke stroming voor inschakeling van de Benelux bij de 
komende conferentie. 

Minister Gotzen vraagt of een regionaal pact op grond van de 
artikelen 51 en volgende van het Handvest de goedkeuring van de 
Veiligheidsraad behoeft» Minister van BoetBelaer antwoordt, dat 
zulks niet noodzakelijkuis, (vgl. punt 11 van de nota nr. 5406 van 
Professor Francois, welke ter vergadering is rondgedeeld.) 

Vervolgens zou Minister Gotzen gaarne worden ingelicht in hoe
verre opzettelijk in het Memorandum niet over de Overzeese Gebieds
delen wordt gesproken. Spreker gevoelt dit als een leemte» ook 
Minister Ljeftinck zou het interesseren of geen rekening gehouden 
behoort te worden met agressie van Japanse zijde. Minister Fifevez 

Vstrate^Ueh. meent dat van uit fcuiftonlawüB politiekystandpunt bezien, het niet 
noemen der Overzeese Gebiedsdelen niet bezwaarlijk is. Het is niet 
logisch om in een West-Europees verdrag een regeling te treffen 
voor b.v. agressie van Japan tegen Nederlands-Indiö. Gezien uit 
een economische gezichtshoek zou spreker het vermelden der Over
zeese Gebiedsdelen echter zeker aanbevelenswaardig achten. Misschien 
zou dit in artikel VIII kunnen geschieden. De Minister-President 
wijst er op, dat in de eerstkomende jaren noch van Duitsland noch 
van Japan enige agressie te duchten valt. Indien het slechts om 
deze landen ging, zou een verdrag weinig zin hebben. Daarom kunnen 
wij ons, naar spreker» s mening, voor het ogenblik bepalen tot ee.o. 
verdrag, dat beperkt is tot het regelen der samenwerking in geval 
van een agressie in West-Europa. Spreker acht het waarschijnlijk 
dat het uiteindelijke verdrag het midden zal houden tussen dat van 
Duinkerken en een verdrag dat geheel gebaseerd is op de artikelen 
51 en volgende van het Handvest. Ook Minister Vos verwacht een 
dergelijke oplossing. Spreker heeft veel waardering voor het me
morandum, en vraagt zich af of het niet ter vertrouwelijke kennis
neming aan^de Kamer zou kunnen worden voorgelegd, of dat de hoofd
lijnen eruit zouden kunnen worden, medegedeeld, spreker acht zulks 
van groot belang, omdat de regering hierdoor een beeld kan geven 
van de buitenlandse politiek, die zij op lange termijn denkt te 
volgen. De Minister-Pr^ sident is er zich van bewust dat de Regering 
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zich in dit memorandum in zekeren zin gaat vastleggen ten aanzien 
van haar buitenlandse politiek op lange termijn. Dö omstandigheden 
maken dit noodzakelijk, spreker zou hiertoe echter in geen geval 
willen overgaan, alvorens Hare Majesteit omtrent de bestaande denk
beelden geheel is ingelicht. 

Nadat Minister Fiévez verslag heeft uitgebaacht over zijn laat
ste bespreking met zijn Belgische collega over een militaire samen
werking, wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behandeling. 

; fa Behandeling der artikelen. 

artikel III. Minister Ljeftinok acht het woord "entièrement" 
aan het slot van de eerste alinea te sterk. 

Artikel V . Minister Fièvez wijst er op dat artikel V (b) van 
n0g groter betekenis zou zijn, indien in de eerste zin de woorden 
"agissant directement ou indirectement avec ce pays" (bedoeld wordt 
Duitsland) zouden komen te vervallen. 

Artikel VI. De Minister-President vraagt zich af of de "accorda 
economiques" niet beter vó6r de "accords militaires" genoemd kunnen 
worden. 

Artikel VTI. Minister Lieftimok meent, dat men zich bij de re
dactie van dit artikel niet voldoende gerealiseerd heeft, dat de 
volgende oorlog totalitair zal zijn, waardoor de economische bron
nen even belangrijk worden als de militaire; Het ware van groot be
lang, dat bij de militaire besprekingen van het begin af aan de 
volle aandacht aan alle nauw daarmede samenhangende financiële en 
economische problemen wordt geschonken.Spreker betwijfelt of de 
militaire staven hiervan wel steeds doordrongen zijn» Minister 
Fièvez deelt de bezwaren van Minister Lieftinck niet. Stafbespre
kingen moeten altijd worden voorafgegaan aa«' besprekingen tussen de 
betrokken Ministers. Daardoor kunnen deze het belang van de finan
ciële en economische zijde van het militaire vraagstuk waar nodig 
onderstrepen. De Minister-President wijst er op, dat het onmogelijk 
is aan te geven, waar Nederland in het grote militaire geheel staat. 
Zelfs in Engeland heeft men daarover geen duidelijke inzichten. 
Amerika is in deze volkomen leiding gevend. Spreker meent, dat men 
eerst moet komen tot een politiek accoord, dat zoppoedig mogelijk 
moet worden gevolgd door een nauwe economische samenwerking. Een 
militaire alliantie vormt de sluitsteen. 

Artikel VIII. Naar aanleiding van een opmerking van Minister 
Vos dat een "union économique et douaniêre complete" wel heel ver 
gaat, merkt Minister van Maarseveen op, dat dit dan ook "Ie but 
ultime" is. 
De MinistersGëtzen en lieftinck achten dit artikel de juiste plaats 
om iets te zeggen over^de wenselijkheid ener economische samenwer
king met de Overzeese Gebiedsdelen. Op verzoek van de Minister-Pre
sident zullen zij gezamenlijk overleggen over de meest juiste re
dactie. Nadat besloten is geen andere wijzigingen of aanvullingen 
in het memorandum aan de Belgische en Luxemburgse regering voor te 
stellen, daar beide regeringen het stuk reeds aanvaard hebben, 
wordt besloten dat met België en Luxemburg zal worden overlegd om
trent het tijdstip der overhandiging. 

Jb. .subsidie voor het Nederlands Genootschap voor Internatio
nale Zaken. 
(Brief van 10 Februari j. 1. ) 

. ,, D e linister-Presidont en de Minister van Buitenlandse Zaken 
nebben een schrijven ontvangen van het Nederlands Genootschap voor 
van * • K « ° ^ l e Zaken, waarin voor het jaar 1948 om een subsidie 
van r. 50.000,- wordt gevraagd, ook in de jaren 1946 en 1947 is dit 
oearag gegeven, waarbij echter in 1947 door de Minister van Onder
i s is medegedeeld, dat niet zonder meer op een continuering der 
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