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Ex.nr./, 

Notulen van de vergadering gehouden op Maandag 
13 Augustus 1951 des morgens te 10 uur en des middags voort

gezet in de Trèveszaal 

A a n w e z i g : De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, 
Mansholt. Staf, Stikker, In 't Veld en 
Wemners (Afwezig zijn de Ministers Van den 
Brink, Mulderije, Peters, Hutten en Teulings) 
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom (bij de punten 1 t/m 15) en G-Stzen 
(bij de punten 1 t/m 4) 

Secretaris: Drs.J.Middelburg, 

1. Notulen van de vergadering van 30 Juli 1951» 

Redactiewi .i zigingen. *V;V"-

Op blz.5, punt 3 b, 2de alinea, wordt voor de 
woorden "in verband met de voortdurende rechterlijke bemoeie
nis" gelezen: "mede als gevolg van sommi ge rechterlijke uit
spraken. " 

Op blz.7> punt 4 e, 8ste regel, wordt "worden" ver
vangen door "wil men" en "overgebracht" door "overbrengen". 

Op blz.8, punt 5, Ie alinea, 4de regel van onder, 
wordt na "van Nederlandse zijde" tussengevoegd "tegenover 
Indonesië". In de laatste alinea wordt op de tweede regel . 
van onder "1942" veranderd in "1941"• 

2. Ingekomen stukken en mededelingen, 

Ëi. Intrekking wetsontwerp inzake het begrip vrede met 
DüitslandTcBrief van de Minister van Justitie dd.2 Augus
tus 1951 nr.2160, met bijlage) 

Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

2 b. Handels- en financieel accoord met Griekenland. (Brief" 
van de Minister van Economische Zaken a.i. dd.9 Augustus 
1951 met bijlagen) 

Minister Albregts deelt mede, dat de onderhavige 
stukken zijn toegezonden aan de Ministers, die lid van de 
Raad voor Economische Aangelegenheden zijn, met het verzoek 
om met het oog op de spoed de ondertekening van de onderha
vige accoorden goed te keuren. Minister Mansholt zal de stuk
ken nog voor de middagvergadering bekijken. Overigens wordt 
de ondertekening van het verdrag aanvaard. 

2 c Volgende vergadering van RSA en Raad MAK. 

Minister Mansholt heeft vernomen, dat de Centrale 
Economische Commissie niet voor 22 Augustus met een tweede 
rapport inzake het betalingsbalansvraagstuk gereed zal zijn, 
De Minister-President merkt op, dat de REA-vergadering niet 
?P 29 Augustus kan worden gesteld, aangezien op 1 September 
in Parijs mededeling moet worden gedaan omtrent het Nederland 
se standpunt ten aanzien van het liberalisatiepercentage, ter 
wijl voordien nog met de Belgen'hierover moet worden gesproken 
Besloten wordt de vergadering van de Raad MAK te houden op 
Donderdag 16 Augustus om half drie en van de REA op Vrijdag 
24 Augustus des morgens om half tien. © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 395
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ZSSR GEHEIM -14- Ministerraad 
dd.13-8-1951. 

Minister Wemners acht het nuttig als Minister Stikker 
en hij nog eens hespreken op welke wijze dit vraagstuk kan wor
den behandeld. Wat het vraagstuk van de waterwegen betreft 
merkt spreker op, dat het particuliere comité ook in contact 
is getreden met het comité in West-Brahant, terwijl de Kamer 
van Koophandel in Rotterdam zich ook in verbinding heeft ge
steld met belanghebbenden in Limburg. In een beschouwing wordt 
medegedeeld, dat ook Van Cauwelaert voorstander zou zijn van 
de aanleg van een Eendrachtskanaal volgens het plan-Konijnen-
burg. De Minister-President meent, dat het centrale comité, 
als het in contact treedt met Brabant en Limburg, niet geheel 
gericht zal zijn tegen een overeenkomst met België inzake de 
waterwegen. Spreker concludeert, dat nog nadere suggesties 
over de behandeling van het vraagstuk van het Schelderegime 
in de Raad zullen worden gebracht. 

15. Verslag over de studieconferentie voor het Europese leger. 
(.Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken dd..4 Augustus 
1951, nr.1534, met bijlagen) 

Minister Stikker deelt mede, dat aan dit punt op 
de ambassadeursconferentie ook ruime aandacht is geschonken. 
Hier was men van gevoelen, dat Nederland als de pressie zo 
groot wordt, beter tijdig aan de besprekingen over dè vorming 
van een Europees leger zal kunnen meedoen. De conclusie was, 
dat in dat geval aanwijzingen moeten worden opgesteld voor hen , 
die hierover zouden gaan onderhandelen. Op de conferentie werd 
er op gewezen, dat de Franse doctrine het oprichten van een 
bolwerk van Frankrijk en Noord-Afrika stelt, waarinde verde
diging zou moeten plaats vinden. Daartegenover staat een an
dere doctrine, die de Duitse militairen steeds hebben aange
hangen, nl. het uitvoeren van een aanval in kostelijke rich
ting. Van Nederlandse zijde wordt gesteld, dat gestreefd moet 
worden in het midden de grote macht samen te trekken en op 
de flanken bewegelijke delen te hebben, die zover mogelijk . 
naar het Oosten liggen. Dit standpunt wijkt dus af van de 
Franse en Duitse doctrines. 

Een van de grote bezwaren tegen de in Parijs van 
Eranse en Belgische zijde gedane suggesties"is de benoeming 
van één hoge commissaris, waartegen ook van Duitse en Itali
aanse zijde bezwaar is gemaakt. De aanwijzing van één Europess 
Minister van Defensie is ook een geheel andere figuur dan in ons 
land bestaat, waar cLe Minister van Defensie in het Kabinet het 
defensiebeleid moet afstemmen op het totale regeringsbeleid. 
Spreker heeft bezwaar tegen dèconceptie van het Europese leger, 
aargezien dit' voortvloeit uit het negatieve standpunt van 
Frankrijk tegenover de inschakeling van Duitsland bij de ver
dediging, terwijl het ook gebaseerd is op de gedachte van de 
Eranse hegemonie. Op de ambassadeursconferentie heeft de heer 
Spierenburg gewezen op het grote belang om wel met de bespre
kingen mee te doen; afzijdigheid van Nederland zou ook het 
einde van de Benelux kunnen betekenen. De'Minister heeft ge
wezen op de grondwettelijke bezwaren, met name wat de uithol
ling van de bevoegdheden van verschillende ministers betreft. 
Ook artikel 188 van de Grondwet, waarin wordt voorgeschreven, 
dat de reerutering moet plaats vinden voor het Nederlandse 
leger, zal moeilijkheden kunnen geven. Aannemende, dat de 
Ministerraad de gedachtengang van de ambassadeursconferentie 
onderschrijft, heeft spreker opdracht gegeven in overleg met 
Jhr.van Starkenborgh een nota op te stellen voor bespreking in 
de Ministerraad. 

Minister Albregts vraagt hoe Minister Stikker de ge
volgen van de eventuele"instelling van een Europees leger 
ziet voor het NATO-verband. 

-15-



Z3E3 GEHEIM -15- Ministerraad 
—" " dd.13-8-1351. 

Minister Van Maarseveen verbaast zich er over, dat 
België zonder overleg met Nederland een standpunt heeft inge
nomen f dit acht spreker weinig gelukkig voor de Benelux-ge-
dachte. Minister Lieftinck sluit zich hij deze opmerking aan. 
België trekt zich bij de behandeling van de grote vraagstukken 
niets van Benelux aan. Spreker gelooft, dat men bij de bespre
kingen in Parijs het verband tussen de militaire, economische 
en financiële zaken veronachtzaamt. Als in West-Europa op 
economisch gebied de grote tegenstellingen blijven bestaan, 
is het nie^mogelijk op militair gebied wel samen te gaan. Wil
len de kleine landen niet al hun invloed verliezen, dan zou 
men het stelsel van eenstemmigheid moeten kiezen. Spreker 
staat gereserveerd tegenover de conceptie van het Europese 
leger. Hij geeft er de voorkeur aan, dat verschillende landen 
zelf zorgen voor de (verhoogde) militaire inspanning en deze 
inbrengen bij de NATO. 

Minister Staf is het er mee eens, dat de samenwerking 
in Beneluxverband zo nauw mogelijk moet zijn. Be Belgische 
Minister van Befensie en de militaire leiders staan geheel op 
het Nederlandse standpunt, doch Buitenlandse Zaken neemt daar 
zelfstandig een afwijkend standpunt in. Be bewegelijke vleugels, 
waar Minister Stikker over sprak, wil de leiding van de-NATO 
ver "buiten Nederland hebben. Aan Amerikaanse zijde heeft men 
overigens verder alleen aandacht voor de 20 divisies, die 
Generaal Eisenhower ter beschikking zal moeten hebben. Spreker 
verzoekt ook gekend te worden bij de opstelling van de nota 
door Buitenlandse Zaken. 

Minister Stikker erkent, dat de moeilijkheden bij de 
.samenwerking in Beneluxverband hoofdzakelijk liggen bij het 
Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Herhaaldelijk is 
'gebleken, dat het moeilijk zo niet onmogelijk is om met Minis
ter Van Zeeland een gezamenlijk beleid te voeren. Niettemin zal 
ter voorbereiding van de conferentie in Ottawa weer een ge
meenschappelijke bespreking plaats vinden. Onze ambassadeur 
in Brussel trekt in twijfel of België nog steeds sterk aan 
de politiek van Frankrijk is verbonden. Y/at het verband van 
het Europese leger met de NATO betreft, merkt spreker op, dat 
Generaal Eisenhower een groot voorstander van het'Europese 
leger is. Beze wil in de NATO drie groepen zien ontstaan, nl.; 
a. Amerika (met Canada); b. Engeland (met Scandinavië); c. 
Frankrijk (met de overige West-Europese landen).Hoewel dit aan
vankelijk niet in de bedoeling heeft gelegen is de NATO steeds 
meer betrokken in de militaire sfeer. In Amerika krijgt Pentagon 
(het Ministerie van Oorlog) steeds groter invloed, hetgeen 
ook samenhangt met de omstandigheid, dat Acheson weinig goeds 
meer kan doen. Spreker heeft getracht met het Nederlandse sys
teem, zoals Minister Lieftinck het aangeeft, te werken. Nu de 
resultaten in Parijs minder slecht zijn uitgevallen dan aan
vankelijk werd verwacht, zijn de kansen van het nationale 'sys
teem er niet beter op geworden. Aangezien de Grote Brie op 10 
September in Washington besprekingen gaan voeren, zal met de 
opstelling van de nota spoed moeten worden betracht. Spreker 
zegt toe hierbij Oorlog te zullen inschakelen. 

Minister Albregts_ heeft van Generaal De Bie verno
men, dat de militaire productie na veel moeite thans op gang 
komt. Indien de plannen ten gevolge van de instelling van een 
Europees leger opnieuw gewijzigd worden, zal aan deze produc
tie meteen de grondslag weer ontvallen. Spreker verzoekt 
ook aan dit aspect aandacht in de nota te schenken. 

Bezuiniging gebruik motorrijtuigen Rijksoverheid (Brief van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat dd. 3 Augustus 1951, 
nr.VIlC/026757 met 1 bijlage) 

Minister Lieftinck juicht de opstelling van deze 
nota toe, die hij voor een belangrijk deel ook uitvoerbaar 
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