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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 27 November 1950, des middags te 2 uur en ë "••;;.• des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, Götzen, s'Jacob, 

<2i • ,v>«. - Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, 
Jé%a*t W*> Rutten, Van Schaik, Spitzen, Stikker, 

* , +~ Struycken, Teulings en In 't Veld. 

«7 jfatsasj /2 Tevens zijn aanwezig* Staatssecretaris Blom 
4f, {**><£€*.'** \\>\ï de punten 2 - 5 ) alsmede de afgetreden 
J,djC4/£fi, ̂  Staatssecretaris van Oorlog, Mr. W.H. 
// yy Fockema Andreae (bij punt 2 a). 

k Secretaris* Drs. J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 20 November 1950-

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Afscheid van Mr. Fockema Andreae. 

De Minister-President dankt in sijn afscheidswoord 
Mr. Pockema Andreae voor zijn vele en vruchtbare arbeid op 
defensiegebied en in het bijzonder voor de bereidwilligheid om 
gevolg te geven aan verschillende verzoeken van de Regering 
zich naar Indonesië* te begeven ter behandeling Van de moei
lijke vraagstukken, die de afwikkeling van het militaire appa
raat meebracht. Ook met betrekking tot de eigenlijke taak 
van de Staatssecretaris zijn belangrijke resultaten bereikt, 
waarbij spreker o.a. wijst op de militaire hulp, die in NATO-
verband aan Nederland wordt verstrekt. 

Mr. Pockema Andreae herinnert er in zijn antwoord 
aan, dat in 1949 was afgesproken, dat hij slechts gedurende 
enige tijd als Staatssecretaris zou fungeren om daarna weer 
naar het particuliere bedrijf terug te keren. Niettemin is 
deze tijd een belangrijk stuk van zijn leven geweest. Spreker 
zal dankbaar blijven voor het vertrouwen en de vriendschap, 
die hij in deze kring heeft ondervonden. 

Mr. Pockema Andreae verlaat, na afscheid te hebben genomen van 
alle Ministers, de vergadering. 

De Minister-President deelt mede, dat Mr. Pockema 
Andreae hem nog eens heeft gezegd hoe belangrijk een concen
tratie van de Nederlandse vliegtuigindustrie zou zijn, hetgeen 
hem bij zijn ervaringen met Fokker, Aviolanda en De Schelde 
duidelijk was gebleken. Indien een nieuwe poging tot fusie 
zou worden ondernomen zou Mr. Pockema Andreae zich gaarne met 
de leiding hiervan willen belasten. Minister Van den Brink 
zal dit in gedachten houden. 

£ - ^ ^eenkomst van Ministerraad en andere vergaderingen. 

RT?A QW
 BnSl£"!ï£2 w o r d t d e z e week geen vergadering van de 

D ^ U w 8 ^ t Wl.tQ houden. De REA zal Dinsdagochtend 5 
December om half tien vergaderen. Deze vergadering zal zo 
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4. Buitenlands 'beleid., 

Si g^JfjgnJj^13--^ p e z o e l c a a p i *Q" d e n » 
Minister Stikker doet enige mededelingen omtrent 

het bezoek van de Koningin en de Prins aan Londen, waaruit 
blijkt, dat dit bijzonder geslaagd is geweest. 

4 o. Uitgifte van een tractatenblad (Ontwerp-besluit). 

Minister Van den Brink ondersteunt het denkbeeld 
een afzonderlijk TractatenbTad uit te geven; hiermede zullen 
ook korter lopende handelsovereenkomsten kunnen worden ge
publiceerd. Spreker vraagt zich af of men in het besluit 
wel het formaat moet noemen. Minister SpJLtzen acht het wen
selijk aan de term "andere overeenkoms^n" een meer materiële 
inhoud te geven. De Minister-President merkt op, dat de 
Grondwetscommissie ook dit purrtfTïTWudie heeft. Staats
secretaris Blom deelt mede, dat er nog een nadere uitwerking 
komt van wat in het Tractatenblad zal worden gepubliceerd. 

Minister Lieftinck vraagt naar aanleiding van de 
passage in de t o e 1 i cï£ing~ ~bT j art. 2, dat een overeenkomst 
wordt gepubliceerd tenzij het landsbelang het tegendeel ver
eist, wie beslist over publicatie alsmede over het tijdstip, 
waarop de geheimhouding vervalt. In. dit verband merkt spreker 
op, dat de Grondwet geen geheimhouding van een dergelijke 
overeenkomst kent; art.60 bepaalt, dat andere overeenkomsten 
met vreemde mogendheden (dan verdragen) zo spoedig mogelijk 
aan de Staten-Generaal moeten worden medegedeeld. Spreker 
acht het wenselijk aan "zo spoedig mogelijk" in art.2 toe te 
voegens "zolang het landsbelang zich er niet tegen verzet". 
Minister Stikker merkt op, dat op dit punt materieel nietes 
verandert. 

Minister Van Schalk informeert of het noodzakelijk 
is, dat de internatïonaile overeenkomsten niet meer in het 
Staatsblad worden gepubliceerd; het zetsel van het Tractaten
blad zal men ook voor het Staatsblad kunnen gebruiken. De 
Minister-President merkt op, dat men dan dubbele uitgaven 

H i-

hebben. 
Minister ook verdragen 

m de wereld-

zal 
Z' Minister Joekes wijst er op, dr.t er 
'van de internationale arbeidsorganisatie en VÏ 
gezondheidsorganisatie zijn, waarbij de Kroon niet betrokken 
is.Spreker acht het nuttig als wordt nagegaan of ook deze 
onder de voorgestelde tekst voor het Tractatenblad kunnen 
vallen. In art.2 zou spreker het woord "desgewenst" willen 
vervangen door "zo nodig". Voo'rts vraagt hij zich af of men 
oude besluit van 1813 op het Staatsblad niet moet wijzigen. 

Minister Sitikker zegt toe de gemaakte opmerkingen 
nader onder ogen te zuTXen zien. Indien daarbij moeilijkhe
den blijven bestaan zal spreker nog in de Raad hierop terug
komen. De Raad verklaart zich hiermede accoord en aanvaardt 
overigens Eet "ontwerp-be sluit. 

het 

waarnemers in Balkancommissie. 
PTüfïïïnïands*è 2Ë£ën dd.2Ö ïfóv. '50) 

Minister s'Jacob heeft over deze kwestie een nota 
ontvangen, waaruit blijkt, dat de onderhavige dagvergoedingen 
nog wel enige ruimte laten. Minister Stikker stelt voor dit 
punt aan te houden,teneinde deze kwestie nader onder 
te zien. Aldus wordt besloten. ogen 

%u fc+4 Itof^*^- -c-ontinentÏËJ en Atlantische politiek. 

Minister Stikker herinnert «r aan, dat hij een 
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tussenvoorstel aan Amerika heeft gedaan ten aanzien van de 
te-enstelling met het Franse standpunt inzake de Duitse 
herbewapen!. Intussen zijn de besprekingen van de Gedept». 
tierdenin londen verder gegaan, waarbij de Franse gedepu
teerde aanvankelijk een uiteenzetting heeft gegeven, die 
als een tegemoetkoming werd beschouwd. Daarop is van Franse 
ziide een schriftelijk stuk ontvangen, waaruit bleek, dat men 
toch vasthoudt aan het plan-Pleven, eventueel met een Hoge _ 
Commissaris in plaats van een Europese Minister van Defensie. 
Tengevolge hiervan zijn de besprekingen in Londen vastgelopen 
Van nieuwe Amerikaanse voorstellen verwacht spreker, dat de
ze te veel zullen tegemoetkomen aan de Franse wensen. Moge
lijk is, dat de Amerikanen, kijkend naar het Plan-Schuman 
inzake kolen en staal, een grotere pressie op de zes hieraan 
deelnemende landen zullen uitoefenen om ook het militaire 
plan te aanvaarden..Het is spreker gebleken, dat Minister 
Bevin niet accoord gaat met de Amerikaanse voorstellen; deze 
zou meer aan een Atlantische confederatie denken. Het plan-
Spender is afkomstig van de Engelse Regering, welke aan de 
Australische Regering heeft gevraagd dit, nadat men de over
tuiging had dat Amerika hiermede accoord ging, in bespreking 
te brengen. Op die wijze is dit uitgegroeid tot de Colombo-
politiek. Engeland is van plan ook Nederland hierbij te be
trekken en zal dit op de komende Commonwealth-bijeenkomst 
voorstellen. Spreker prefereert de samenwerking in Atlantisch 
verband en in deze Coiombofederatie boven een continentaal blok 
van zes landen, waarin aanvankelijk Frankrijk de leiding zal 
hebben, welke op een later ogenblik waarschijnlijk naar 
Duitsland zal overgaan. Gezien de moeilijkheden van Frankrijk 
in eigen land, in Marokko en in Indo-CMna, is het ook ge
vaarlijk zich te binden aan de Franse plannen. In verband 
hiermede is spreker voornemens Dr. van Royen dit standpunt 
in Amerika te laten duidelijk maken. De Minister van Oorlog 
zou dit ook als richtlijn kunnen houden voor de bespreking 
in de Defensiecommissie van de NATO, welke op 12 December in 
Londen bijeen zal komen. Naar aanleiding van de vraag van 
Minister Van Schaik of de Regering zich hiermede distancieert 
van de Raad van Europa, deelt spreker mede, dat in Straats
burg sterk de gedachte leefde om West-Suropa een belangrijke 
rol te laten spelen als derde macht, doch dat de voorzichtige 
richting in Straatsburg opnieuw gewonnen heeft. Er is echter 
na een verdediging van Minister Schuman opnieuw een aanbeveling 
inzake de vorming van een Europees leger In Straatsburg aan
vaard, hetgeen spreker betreurt, aangezien naar zijn oordeel 
het zwaartepunt van de defensie in de Atlantische organisatie 
moet liggen. De Minister heeft voorts nog met Churchill en 
Eden gesproken, waarbij bleek, dit Eden en de conservatieve 
partij in deze kwestie niet achter Churchill staan. 

Minister Van den Brink herinnert er aan, dat enige 
maanden geleden Mimsfër' Bevïrf ~dp een lunch bij Minister 
Stikker heeft gezegd, dat Engeland wel een verbinding met de 
continentale ijzer- en staalorganisatie zal zoeken, doch 
daarna heeft spreker hiervan niets gemerkt. Na het ijzer
en staalplan zullen ook andere plannen in behandeling komen, 
^odra de zes landen het over het ijzer- en staalplan eens 
zijn, zullen onderhandelingen worden gevoerd over de regeling 
™« ! kwestie met Engeland, welke een orototype kan worden 
voor andere soortgelijke regelingen. Spreker waarschuwt tegen 
™JSï?i concepties; hij ziet terzake nog geen Atlantische 
n^tSs' f1 ZS z i c h d a n 0 0 k n i e t alleen aan de Atlantische 
i£?ï?£+ï! m o e t e i\ b^den, temeer nu aan Franse zijde vruchtbare 
initiatieven worden ontwikkeld. 
dat ̂ , Bi aS MjJ%s t er-Pr e s i den t meent, dat men moet aannemen, 
dat ingeland nleTïo gemakkelijk tot supranationale organen 
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zal toetreden.Kr'zijn echter gevallen, waarin een aamen
werking tussen de Westeuropese landen mogelijk is zonder 
Enreland; Nederland is echter voor de defensie opgenomen 
in het NÓordatlantisch Pact, waaraan ook Engeland, Amerika, 
Canada en de Scandinavische landen deelnemen. Voor de mili
taire aaken is Nederland in het Dij zonder op hulp van Amerika 
en Canada aangewezen, zodat spreker wel groot bezwaar ziet 
tegen het Franse plan inzake een z.g. Europees leger, dat m 
werkelijkheid niet "Europees" zal zijn* practisch beslissen 
dan Frankrijk en Duitsland hoe de Beneluxlanden zullen moeten 
doen. Alleen als er geen Atlantische organisatie bestond 
zou de situatie anders zijn. 

Minister Stikker deelt mede, dat Minister Bevin bij 
zijn jongste contacTophTeuw ten aanzien van het ijzer- en 
staalplan heeft medegedeeld, dat Engeland in contact zal 
komen, zodra de zes landen gereed zijn. Overigens vreesde 
Minister Bevin, dat Minister Schuman doende was een West-
europese samenwerking tot stand te brengen zonder Engeland; 
zijn contact met Schuman v/as de laatste tijd onvoldoende. 

D e Minister-Pr e s i d e n t stelt voor te besluiten, 
dat Nederland' ¥ich""lnreT^aTvërbinden aan Franse plannen 
inzake samenwerking tussen een beperkt aantal landen ten 
aanzien van de defensie, maar zich bereid zal tonen binnen 
het Atlantisch kader tot zeer nauwe samenwerking te komen. 
Aldus wordt besloten. 

4r _e_v Be Heilige Plaatsen 

Minister _S_tikker vraagt machtiging voor het plegen 
van nader overleg met lïiiïïster Van Schalk over de resolutie 
inzake de Heilige Plaatsen. Het is niet helemaal zeker of de 
bedoelde resolutie wel de vereiste meerderheid in de UNO-
vergadering zal kunnen krijgen. De Raad verleent de gevraagde 
machtiging. 

Y• /i~j£ 4....f. De reis van de Doorman naar de Middellandse Zee. 

fVf^ 
M^iUiOiy^' l' De Mini st er-Pre s i d en t heeft er bezwaar tegen, dat 

li// '£b rü' térwi3'l oorspronkelijk was afgesproken, dat het vliegkamp-
- schip naar een Portugese haven zou gaan, thans zou zijn be-

\ sloten, dat de Spaanse haven Valencia zal worden bezocht, te
meer nu Portugal wel en Spanje niet aan het Atlantisch Pact 
deelneemt. Minister s'Jacob zegt toe deze kwestie direct 
te zullen onderzoeken. 

\jlu*/t-

% .&». Nederlanders in de NATO (zie notulen M.R. dd. 20 Nov. 4 g) 

D e Minister-President heeft van Mr.fockema Andreae 
vernomen naar aanleiding van he"t besluit tot afwijzing van 
een Nederlandse voorlichtingsambtenaar bij de NATO, dat van 
A ^ i , x e v e n * werkzaam bij de NATO, er geen enkele is die 
door Nederland wordt betaald. Spreker is van oordeel, dat men 
xerzake wel iets moet doen. Minister Stikker zegt toe, dat hij 
houd S S e e l e g e n h e d e n m e t d e z e opme"rY£ng rekening zal 
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