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ZEER GEHEIM 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 19 februari 1951, des morgens te 

10 uur en des middags voortgezet, 
Plein 2b. 

A a n w e z i g : De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, Götzen, s'Jacob, 
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansliolt, 
^utten, Van Schaik, Spitzen, Stikker, 
Struycken, Teulings en In 't Veld. 

i Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom 
bij de punten 2 - 4 . 

Secretaris: Drs.J.Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 12 Eebruari 1951» 
Op blz.3, punt 2 h, moet het slot als volgt worden 

gelezen:"met de aanwending van rond f.6 min. in dollars voor 
het rijstplan in Suriname." 

Op blz.4, punt 3a, komt na de derde volledige ali
nea: "Minister"TTë7tinck maakt ernstig bezwaar tegen een 
dienstbevel aan de "Ambönnezen om zich naar Nederland in te 
schepen. Spreker acht de bestaande opties voldoende. Hij.wijst 
op de ernstige consequenties, die te verwachten zijn als de 
betrokken Ambonnezen op bevel naar Nederland worden overge
bracht. Zij kunnen dan allerlei eisen stellen nopens hun po
sitie en behandeling. Minister Van Maarseveen is het met het 
laatste eens, doch hij ziet geen andere uitweg." 

Op blz.5i punt 3a, wordt de zin, die op de zesde 
regel begint, als volgt gewijzigd:"Minister Lieftinck, het 
besluit van de Raad betreurend, stelt voor.......". Fa deze 
zin wordt tussengevoegd:" Spreker acht dit noodzakelijk als 

• men het dienstbevel handhaaft." 
Op folz«9i punt 10, 7de alinea, wordt de derde zin 

vervangen door:"Met Economische Zaken wordt over de selectie 
van groepen, die voor subsidie in aanmerking komen, reeds over 
leg gepleegd. Dit overleg zal, mede met het oog op de indus
trialisatie, worden voortgezet." 

1 b. Notulen van de vergadering van 5 Februari 1951. 

Nagekomen wijziging. 

Op blz.6, punt 7> 10de regel, wordt"het woord "ont-
eigeningskamer" vervangen door "ontvijandingskamer". 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. Ontvijand'ing van Duitsers. 

De Minister-President heeft in een blad gelezen, 
dat verschillende Duitsers, die tijdens de bezetting naar-
Nederland zijn gekomen, thans ontvijand worden, waarbij zij 
grote bedragen terugkrijgen. Minister Struycken deelt mede, 
dat het hoofdzakelijk gaat om Duitsers, die in 1940 reeds in 
Nederland waren; deze v/orden vrij gemakkelijk ontvijand als 
- zij zich in bezettingstijd behoorlijk hebben gedragen. De 
Minister-President verwacht, dat de door hem bedoelde Duitsers 
met zo gemakkelijk zullen worden ontvijand. 

* 
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Op de conferentie van de Commonwealth "bleken niet alle landen 
hiertoe "bereid. Indonesië is van oordeel, dat Nederland er 
niet bij betrokken moet worden en het schijnt, dat India 
de Indonesische opvatting steunt. Het is nog moeilijk aan te 
o-even in hoeverre het Colombo-plan een hoge vlucht zal nemen. 
Het schijnt, dat Indonesië nog aarzelt of het tot dit plan 
van de Commonwealth-landen zal toetreden. Amerika wil deze 
technische bijstand bilateraal regelen. Toch kan men nooit 
weten waartoe het ColombD-plan leidt. Hoewel de ambassadeur 
in Londen er niet zoveel voor voelt, overweegt spreker toch 
n0ff een-stap bij de Engelse Regering te doen, waarbij o.a. 
zou kunnen worden gevraagd, waarom Engeland,dit plan heeft 
opgevat zonder van den beginne af Nederland er bij te be
trekken, nu op ander gebied zoals hij de NATO nauwe samen
werking plaats vindt. Minister Gbjtzen stelt de vraag of 
Engeland terzake van het Colombo-plan wel oprecht is tegen
over Nederland. Minister Stikker heeft het gevoel, dat dit 
wel het geval is. De Raad verklaart zich er mee accoord, dat 
een stap bij de Engelse Regering zal worden gedaan. 

è 

4_c_. Het plan-Pleven. 

Minister Stikker deelt mede, dat uit de stukken, 
die over het plan-Pleven zijn ontvangen blijkt, dat eerst 
het militaire vraagstuk zal worden besproken. De Regering 
staat thans voor de vraag te beslissen of Nederland als 
waarnemer dan wel als deelnemer de besprekingen in Parijs 
zal bijwonen. Een moeilijkheid van het beginnen met het mili
taire vraagstuk is, dat Duitsland dan troepen beschikbaar 
zou moeten stellen, terwijl het nog niet weet hoe de 
•politieke vraagstukken zullen worden opgelost. Nederland is 
bij deze inschakeling van Duitsland sterk betrokken, temeer 
omdat het Atlantisch Pact in groter mate een zelfstandig 
oordeel van de landen over deelneming aan strijd laat dan 
de Westelijke Unie. Uit een militair oogpunt is het plan-
Pleven voor Nederland weinig aantrekkelijk. Hiermede is ook 
verbonden de kwestie van de standaardisatie; Frankrijk heeft 
een eigen standaardisatie terwijl Canada en Engeland doende 
zijn de Amerikaanse standaardisatie over te nemen en ook 
Nederland zich daarop heeft ingesteld. Ook over de opleiding 
kunnen hierbij allerlei vraagstukken rijzen. Het tekort 
aan troepen zal er voorts toe leiden, dat de verschillende 
landen de gevechtseenheden (combat teams) dicht bij huis 
willen houden. De Italianen zullen daarom hun troepen in 
Italië houden. Het gevolg hiervan is, dat Nederland voorna
melijk met Frankrijk, Duitsland en België zal hebben te 
maken, waarbij het voor de hand ligt, dat Nederlandse 
gevechtseenheden met Duitse zullen worden samengevoegd en 
dikwijls een onderdeel van Duitse divisies zullen vormen. 
Andere moeilijkheden zijn gelegen in verschillen in taal en 
voedingsgewoonten. De Chef van de Franse Generale Staf blijkt 
ook geen voorstander van deze zaken. De Franse Regeringsvisie 
blijft, dat er een Europese Minister van Defensie moet 
komen^ een gemeenschappelijk defensiebudget alsmede een 
Hof. Italië staat welwillend tegenover dit voorstel, 
België heeft zich bereid verklaard te trachten een gevechts
eenheid te leveren. Luxemburg is echter terughoudend. 
Spreker is tot de conclusie gekomen, dat Nederland aan dit 
onderwerp niet moet meewerken. Daarbij zou kunnen worden 
medegedeeld, dat de Regering uit een militair oogpunt niets 
in het plan ziet, terwijl financieel gesproken geheel 
onbekend is, waar het plan toe leidt. Men zou weliswaar 
runnen meedoen met de besprekingen op grond van* de overtui
ging, dat de Duitsera de Franse plannen toch niet zullen 
accepteren. België wil Nederland sterk bij de besprekingen 
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betrekken, doch het bezwaar hiervan is, dat Nederland dan 
de kastanjes uit het vuur zal moeten halen. Spreker stelt 
voor, dat thans wordt besloten de bespreking als waarnemer 
te doen bijwonen; het nieuwe Kabinet zal vrij zijn eventueel 
anders te beslissen. '.,":\;'- . -

Minister Lieftinck acht het enig belangrijke-punt 
van deze besprekingen, dat hierin de ontbrekende schakel 
tussen de Brits-Amerikaanse plannen en de Duitse zienswijze 
kan worden gevonden. Voor Nederland is het betrekken van 
Duitsland bij de militaire inspanning zeer belangrijk. 
S-oreker informeert of Frankrijk in deze behandelingswijze 
het~enige middel ziet om hiertoe te geraken. Minister Vaneden 
Brink merkt op, dat Nederland bezwaarlijk weer afstand zal 
künTne'n doen van de Amerikaanse standaardisatie . Uit een 
technisch oogpunt acht spreker een Europees leger onuitvoer
baar} niettemin is spreker evenals Minister Lieftinck van 
oordeel, dat de besprekingen in Parijs politiek vangrote 
betekenis kunnen zijn. 

Minister s'Jacob kan zich in hoofdzaak aansluiten 
bij het betoog van Min~is~te~r Stikker. De kwestie van de 
standaardisatie ziet spreker evenwel minder ernstig, aange--

* zien in Frankrijk het streven bestaat de Franse wapens ook 
voor het gebruik van Amerikaanse munitie geschikt te. doen 
zijn» Intussen zullen binnenslands belangrijke bezwaren 
rijzen tegen het als waarnemer bijwonen van de besprekingen 
door Nederland. 

Minister Van..ĵ aĵ sey_e_en wijst op de onmogelijkheid 
om Daxtsland aan de defensie"t e~"Taton meedoen zonder dat 3.and 
een leger te geven. Spreker herinnert er aan, dat het gemeen
schappelijk bouwen van de toren van Babel door de spraak
verwarring mislukt is. De Minister-President erkent de• 
grote gedachten die achter deze plannen zitten, doch spreker 
heeft dezelfde bezwaren tegen de uitwerking als Minister Van 
Maarseveen. Bovendien lijkt het spreker moeilijk binnen liet 
NATO-verband nog een afzonderlijke groep te hebben. 

Minister Van den Brink merkt op, dat zonder in
schakeling van Duitiïand" de defensie van Nederland nauwelijks 
mogelijk zal zijn. Voor het zoeken van een oplossing voor de 
inschakeling van Duitsland kunnen de besprekingen in Parijs 

'£ nuttig zijn. Indien Nederland zich met België zou kunnen vin
den, zou de Benelux een belangrijke rol kunnen spelen ter 
overbrugging van het verschil tussen het Franse en Duitse 
standpunt. 

Minister Stikker deelt op een vraag van Minister 
Joekes mede, dat Frankrijk niet wil, dat West-Duitsland aan 
de NATO deelneemt. De grootste moeilijkheid is hierin gele
gen, dat de Franse regering het 'parlement mee zal moeten 
krijgen voor de inschakeling van Duitsland bij de Europese 
defensie. Spreker kan zich moeilijk'indenken, dat men in. 
Benelux-verband met Minister Van Zeeland tot een gemeenschap
pelijke behandelingswijze zal kunnen geraken. Minister 
3'Jacob merkt op, dat in Wallonië men in sterke mate het 
Franse standpunt deelt. In Frankrijk bestaat de gedachte, 
dat enkele divisies kunnen worden gevormd, waaraan naast 
Duitse gevechtseenheden, ook Franse en Nederlandse zullen 
deelnemen. Minister Stikker merkt op, dat aan de Franse 
plannen ook ten grondslag ligt, dat zij voorstander zgn van 
een continentaal bloc. Minister Van den Brink verwacht, dat 
zodra over het plan Schumann overeenstëmming"~is bereikt men 
°°S t°i e e n v o r m vatl samenwerking met Engeland op het gebied 
van K:olen en staal zal komen. De Minister-President stelt 
voor te besluiten, dat het demissionnaire Kabinet zich niet 
gerechtigd acht Nederland de besprekingen in Parijs anders 
aan als waarnemer te laten bijwonen. Aldus wordt besloten. 
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