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GEHEIM 
Poto No.: 22987. I k h e b d e e e r te ü w e r inlichting mede te delen, dat 

de Regeringen van de Verenigde Staten en Canada steeds 

meer geneigd zijn het Atlantische Verdrag te gaan gebrui

ken voor coördinatie op andere gebieden dan alleen het 

militaire. 

Reeds tijdens de besprekingen van een "working group" 

voor de uitwerking van de Atlantische Organisatie is deze 

mogelijkheid in 19^9 besproken, waaraan echter van Ame

rikaanse zijde een eind is gemaakt, voornamelijk op aan

dringen van die groepen in het Amerikaanse Congres, die 

het zwaartepunt van de internationale samenwerking op 

politiek en .economisch gebied wensten te blijven zien 

bij de Verenigde Naties. 

Deze groepen waren n.1. bevreesd dat de betekenis 

en het prestige van de Verenigde Staten zouden tanen, in

dien de Verenigde Staten een actieve rol zouden gaan 

spelen in de organen van politieke beteken'.s, gelegen 

buiten de Wereld organisatie. 

Het komt mij karakteristiek voor, dan men ook te 

Washington thans geneigd is om het Noord-Atlantisch appa

raat intensiever te gaan gebruiken nu de tegenstellingen 

binnen de Verenigde Naties meer dan ooit het bereiken van 

belangrijke politieke resultaten in wereldverband schij

nen te bemoeilijken, 

- Bij verschillende -
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Bij verschillende gelegenheden heeft het State Depart

ment de vraag opgeworpen of er bezwaar tegen zou zijn 

om niet allean politiek overleg te plegen betreffende 

zaken van rechtstreekse betekenis voor het Atlantisch 

gebied, doch eveneens in aangelegenheden van meer verstrek

kende aard. Van Nederlandse zijde is hierop in het alge

meen geantwoord met het trekken van een parallel met de 

bevredigende procedure van het Brussels Verdrag, waarbij 

werd opgemerkt dat er geen bezwaar leek te bestaan tegen 

politieke consultatie over een zo wijd mogelijk gebied. 

Hierbij is voorts naar voren gebracht, dat, wanneer 

dit denkbeeld ingang zou vinden, het onvermijdelijk zou zijl 

in het Atlantisch apparaat een soort permanente commissie 

in te stellen, die bijv. te Washington op hoog niveau-

zou kunnen functionneren zoals de Permanente Commissie van 

het Verdrag van Brussel. Terloops moge hierbij worden ge

releveerd, dat mij in persoonlijke gesprekken met de Heren 

van Zeeland en Bech is gebleken, dat zij met een dergelijke 

gedachtengang accoord konden gaan. 

Ook de economische samenwerking in Noord-Atlantisch 

verband, een denkbeeld dat vooral de Canadese regering 

gaarne verwezenlijkt zou zien, is herhaaldelijk ter spra

ke gekomen. Zowel op het State Department als in ie E.CA. 

bleek men zich voorlopig te kunnen aansluiten bij de Jfe-

derlandse opvatting dat het ongewenst is reeds in dit 

stadium een orgaan te scheppen voor economische samenwerking 

-in het-
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in het Atlantisch gebied. De Nederlandse mening is namelijk, 

\>; dat het onjuist moet worden geacht, dat het Atlantisch •er-

bond zich eveneens gaat inlaten met economische vraagstuk

ken zolang het Europese hulpprogramma nog in werking is. 

Hieraan is, toegevoegd, dat het echter wel gewenst lijkt 

tijdig te onderzoeken op welke wijze men in het kader van 

het Noord-Atlantisch Verdrag de economische werkzaamheden 

zou kunnen aanvangen op het moment dat het Marshallplan 

afloopt. Het moet zeer waarschijnlijk worden geacht dat een 

initiatief ter zake aan Amerikaanse zijde zal worden geno

men. Overwogen wordt zelfs voor de periode na 1952 de 

O.E.E.G. in enigerlei vorm ondergeschikt te maken aan het 

Noord-Atlantisch apparaat, teneinde onderbrenging bij de 

Raad van Europa, waarvan uiteraard de Verenigde Staten en 

Canada geen lid zijn te voorkomen. 

Zoals uit het voorgaande reeds blijkt, is de Nederland

se Regering geporteerd voor de uitbreiding van de werkzaam-

heden van het Atlantisch apparaat. PPür het vrijwel zeker 

is, dat de hierboven weergegeven denkbeelden reeds op de 

eerstvolgende vergadering van de Atlantische Raad ter 

sprake zullen komen is Harer Majesteits Ambassadeur te 

Washington reeds gemachtigd om voor te stellen het vraagstuk 

van de diplomatieke betrekkingen met de satellietstaten in 

de koude oorlog op de agenda van die vergadering te plaat

sen. 

Wellicht zal van Nederlandse zijde rog worden voorgesteld 

-om hieraan-
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om hieraan enkele andere internationale vraagstukken van 

eminent belang toe te voegen. 

Ik zal niet nalaten U t.z.t. van het verdere verloop" 

dezer aangelegenheid op de hoogte te houden. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

voor deze, 

De Secre ta r i s -Generaa l , 


