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Ik heb de eer ü hiernevens te doen toekomen een $,14'+. 
korte aantekening ter geleide strekkende aan een memorandum 
van de Amerikaanse Ambassadeur van de ECA—hulp, Harriman, 
over de militaire steunverlening van de Verenigde Staten 
aan de West—Europese landen* 

Dit memorandum zal het onderwerp vormen van een 
bijeenkomst'van de Consultatieve Raad van de 5 mogendheden 
op Maandag 14 Maart a.s., weshalve het ter bepaling van 
mijn standpunt noodzakelijk is de opvattingen van mijn 
ambtgenoten te leren kennen t.a»v. enige punten, welke 
naar aanleiding van dit memorandum zijn gerezen en die 
van de grootste betekenis zijn voor de toekomst van het 
Koninkrijk» Het ligt in mijn voornemen zo enigszins moge
lijk hierover een korte bespreking te houden na afloop 
van het regëringsdiner hedenavond, teneinde de Commissie 
van Buitenlandse Zaken van de Kamer,met wie ik op Zaterdag 
12 Maart een bespreking zal houden, in kennis te stellen 
met de opvattingen van de Nederlandse Regering0 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN S 

Voor deze* 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

Zijner Excellentie, 

De Minister-President. 

Wm m B B B I J © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 446
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Deelneming van Be der land aan het Atlantisch Paot» 

De besprekingen tassen de 7 mogendheden te Washington hebben 
geleid tot Tolkomen overeenstemming inzake de tekst van een 
Moord—Atlantisch Paetp welke tekst waarschijnlijk op 15 Maart 
aait worden gepubliceerd© 

Teneinde de militaire bijstand te kunnen verlenen, welke 
het Pact voorziet is in de Verenigde Staten een speciale 
wetgeving nodig min of meer analoog aan de "landlease* wetgeving 
tijdens de laatste wereld-oorlog. Oorspronkelijk werd verwacht 
dat deze wetgeving in behandeling zou worden genomen, nadat 
het Atlantisch Pact door de Senaat der Verenigde Staden zou worden 
goedgekeurd» Uit een memorandum gedagtekend 3 Maart 194-9, dat 
door de ECA—Ambassadeur, de heer Harriman, overhandigd werd aan 
de Ministers van Nederland, België", Frankrijk en Engeland en 
Luxemburg, die de vergadering van het ministerieel Comité van 
de O.E.E.Co te Parijs bijwoonden, blijkt dat de Amerikaanse Re
gering voornemens is om reeds tegen 15 Maart een programma voor 
militaire bijstand bij het Amerikaanse Begrotingsbureau in te 
dienen en dit programma tegen einde Maart aan het Congres voor 
te leggen. Op zichzelf zou deze verhaasting van de zo nodige 
Amerikaanse militaire bijstand door Nederland slechts kunnen 
worden toegejuich't, ware het niet dat de Amerikaanse Ambassadeur 
Harriman mondeling op 5 Maart bij de overhandiging van het 
Amerikaanse memorandum over deze aangelegenheid mededeelde, dat 
de Verenigde Staten tengevolge van de situatie in Indonesië 
"oight find it impossible to effect the transfer of goods to 
the.Netherlands*. Deze mededeling heeft voor Nederland een zeer 
ernstige betekenis, aangezien derhalve bij een ongunstige 
ontwikkeling van de Oplossing van het Indonesische conflict 
Mederland dientengevolge verstoken zou kunnen blijven van mili
taire bijstand voor zijn verdediging in het kader van het 
Atlantische Pact* 

Over de juiste draagwijdte van de mededeling van de heer 
Harriman bestaat nog onzekerheid. Met name is het nog niet 
duidelijk of de Amerikaanse Regering van plan is harerzijds 
bij de behandeling van desteunwet in het Amerikaanse Congres 
een mededeling te doen 'inzake de beperkingen, welke de leve
ranties aan Nederland kunnen ondergaan tengevolge van het 
Indonesische geschil danwei of zij slechts wil doen uitkomen 
dat dergelijke beperkingen zouden kunnen worden voorgesteld 
door het Congres» Wel is komen vast te staan dat de verklaring 
van'de heer Harriman meer was dan een toevallige uitlating 
en dat deze berust op een instructie van -het Departement van 
Staat, afkomstig van de afdeling, die het Atlantisch Pact be
handelt en niet van de afdeling, welke met de Indonesische 
kwestie bemoeienis heeft0 

Gedurende de bijeenkomst te Parijs heb ik onmiddellijk 
over deze aangelegenheid contact opgenomen met mijn collega's 
van de Westelijke Unie. 

In een notitie aan de Franse Minister van Buitenlandse 
Zaken, de heer Schumann, bracht ik de volgende punten' naar 
voren: &&I 

a. Een beperking van de hulp aan Nederland zou de opbouw van 
de Nederlandse strijdkrachten beletten en in tegenspraak zijn 
met het beginsel van wederzijdse bijstand en van solidariteit 
tussen de ondertekenaars van het Verdrag van Brussel» 
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b« aanvaarding van deze beperking zou Nederland in een 
dwangpositie in Indonesië brengen'*, 
oo Onder dergelijke omstandigheden zou de Nederlandse 
openbare mening zich tegen ondertekening van het Atlantisch 
Pact verzetten» 
do In verband met deze noodlottige gevolgen doet de Neder
landse Regering op de ondertekenaars van het Verdrag van 
Brussel een beroep om "bij de Amerikaanse Regering te inter
veniëren, teneinde te bereiken dat aan Nederland geen be
perkingen v/orden opgelegd<> 

Ik heb bovendien verzocht dat deze aangelegenheid als 
eerste punt aan de orde zou worden gesteld bij de bespreking 
van de Consultatieve Raad van het Verdrag van Brussel, welke 
in aanwezigheid van de Ministers van Financiën en Defensie 
op Maandag 14 Maart te Londen zal worden gehoudenc Aan dit 
verzoek is gevolg gegeven, zodat in de bijeenkomst op 
Maaddag a.s. als eerste punt op de agenda voorkomt: "Bquality 
of treatment of the Five Powers as to the distribution of 
American military aid f or their common def enoe" e 

Aanvankelijk had ik overwogen of er wel voldoende aanlei
ding bestond voor Nederland om na kennisneming van de Ameri
kaanse mededeling in de bespreking van het Memorandum van 3 
Maart te participeren» Bij nadere overweging ben ik tot de 
conclusie gekomen dat het in het welbegrepen belang van 
Nederland is om aan de bespreking van de Consultatieve Raad 
te Londen over dit punt deel te nemen^ aangezien het gemeen
schappelijk belang van de 5 Westpact mogendheden gediend is 
met een volledige inschakeling van Nederland in de gemeenschap
pelijke defesie, zodat wij in dit milieu meer begrip en 
waardering kunnen verwachten, dan wanneer wij rechtstreeks met 
de Verenigde Staten hierover besprekingen zouden openen. 

Niettemin' zal het noodzakelijk zijn te Londen het standpunt 
van Nederland t.a.v. dit hoogst belangrijke punt te bepalen, 
omdat hiervan, i voor de toekomstige positie van ons land zowel 
in Nederland als in Indonesië zeer veel afhangt. 

De volgende mogelijkheden doen zich voort 

lo Se Nederlandse Regering reageert niet verder op de •aar— 
ii 1 iililIin, welke de heer -Harriman namens zijn regering heeft . 
uitgesproken en accepteert zonder meer de risico's van niet— 
leverantie van militaire goederen door de Verenigde Staten in 
geval het Indonesische conflict zich zodanig ontwikkelt, dat 
•de Verenigde Staten menen niet meer tot wapenleveranties ge
rechtigd te zijn© Het gevolg hiervan zou zijn dat de Nederlandse 
Regering het Nederlandse volk bindt tot een politiek van sauen-^ 
werking met de Verenigde Staten, welke ongetwijfeld bij Rus
land zeer ernstige repercussies zal opwekken zonder dat daar
tegenover de zekerheid, van steun staat uit het enige land, 
dat werkelijk in staat is op de duur die steun doeltreffend 
te verlenen. 

Indien de ondertekening van het Atlantisch Pact vooraf 
zou gaan aan een behandeling van de steunwet door het Amerikaanse 
Congres zou men nog kunnen pleiten voor deze procedure, omdat 
het begrijpelijk is dat zich bij de uitvoerig van een pact 
bepaalde moeilijkheden kunnen voordoen, die nog niet volledig 
waren voorzien bij de ondertekening« Het bijzonder bezwaarlijke 
van de mededeling van de heer Harriman is juist daarin gelegen,* 
dat wat ook precies daarmede moge zijn bedoeld9 de Nederlandse 
Regering nooit zal kunnen verklaren, dat een Amerikaanse be— 
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beperking van steunverlening door haar niet is voorzien ten 
tijde van de ondertekening van het Atlantisch Pact. Het is 
zeker dat elke mededeling van Amerikaanse zijde dat Neder
land onder bepaalde omstandigheden niet in aanmerking zal 
komen voor Amerikaanse militaire bijstand een noodlottige 
indruk zal maken, zowel op de Nederlandse openbare mening 
als op de positie van Nederland in Indonesië en de mogelijkheid 
om in Indonesië een regeling te treffen, welke onze belangen 
recht doet wedervaren» 

2. Nederland doet mededeling dat zonder buitenlandse steun 
opbouw van de Nederlandse Defensie onmogelijk is, zodat zonder 
zekerheid omtrent deze steun van de Verenigde Staten op dezelf
de voet als geldt voor andere West—Europese landen een deel
neming van Nederland aan het Atlantisch Pact onmogelijk is* 

Ben dergelijke mededeling zal zowel nationaal als inter
nationaal bijzonder verstrekkende consequenties hebben» In de 
eerste plaats zal nationaal gesproken het vertrouwen in de 
samenwerking met de Westerse en Atlantische mogendheden, dat 
sinds het definitief verlaten van de neutraliteits-politiek 
in Nederland zeer snel is gegroeid, een noodlottige* schok 
krijgen* 

In de geestelijke> morele en materiële orisis waarin 
West-Europa zich bevindt, is bescherming tegen het slechts 
150 K.Mo verwijderde Rusland alleen te vinden in een nauwe 
samenwerking tussen de Westerse mogendheden. Op het ogenblik 
dat die samenwerking ook op militair terrein in bredere en 
meer klemmende vorm zich manifesteert dan ooit te voren, 
plaatst Nederland zich in een positie van isolement zonaer 
dat het zelfs de traditionele voordelen ener langjarige 
neutraliteit9 zoals b.v. Zwitserland, naar voren kan brengen» 

In een wereld welke beheerst wordt door de tegenstellingen 
tussen de 2 grootste mogendheden, de Verenigde Staten en 
Rusland, zou Nederland alleen komen te staan, aangezien een 
aansluiting bij de Oost-Europese groep in strijd zou zijn met 
de meest diepgewortelde overtuigingen van de overgrote 
meerderheid van het Nederlandse volk© 

De vraag dient te worden gesteld of het Nederlandse volk 
bereid is de Indonesische politiek, welke het voor juist 
houdt zo ver te drijven tegenover de opvattingen ook van die 
landen en regeringen, waarmede het ten nauwste verbonden is» 
dat de samenwerking met deze landen daaraan wordt opgeofferd. 

Te eniger tijd, thans .of later, zal een pertinente "uitspraak 
inzake de al dan niet deelneming aan het Atlantisch Pact moeten 
worden gedaan, welke uitspraak een urgent karakter heeft gekregen 
door het Amerikaanse voornemen om zo snel mogelijk beslissingen 
te nemen inzake de practisclie verwezenlijking van een steunprogrami 
voor d.e Westelijke Mogendheden. Zonder hierover aanstonds een 
uitspraak te doen kan in de a.s. vergadering van de Oonsultatieve 
Raad reeds duidelijk worden gewezen op het gevaar om Nederland te 
dwingen- in een positie, waarin een oprechte aanvaarding van de ver
plichtingen van het Pact en een energieke uitvoering van het Neder
landse aandeel in de gemeenschappelijke taaie in hoge mate wordt be
moeilijkte 

3o Bij de huidige volkomen onzekerheid over de naaste ontwikkelii 
van het Indonesische conflict en de reactie daarvan in de Verenigd? 
Staten is een derde oplossing gelegen in het afleggen van een 
verklaring dat Nederland bereid is om het Atlantisch Pact, 
aan welks opstelling het van het begin af aan heeft medege_ 
werkt, te ondertekenen, doch dat het elke practische deelneming 
aan de uitvoering zal moeten opschorten totdat zekerheid is verkre,; 
over de onontbeerlijke medewerking van de Verenigde Staten* 
Zolang de Veiligheidsraad nog geen besluiten heeft genomen, v/elke 
aan de Amerikaanse Regering en aan de andere regeringen de-ver
plichting opleggen om economische of militaire 
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maatregelen tegen He der land te nemen, kunnen Amerikaanse wapen— 
leveranties aan Nederland ongehinderd voortgang vinden» 

Hederland zal ongetwijfeld bereid zijn evenals dat door 
andere landen zal geschieden de zekerheid te geven dat de 
geleverde wapens slechts voor de defesie van de Westelijke 
tönie zullen worden gebruikt en derhalve niet naar Indonesië 
zullen worden gezondeno Een dergelijke mededeling zou er 
op neerkomen dat Nederland voorlopig in de Atlantische ge
meenschap een "stille vennoot" zou zijn, die weliswaar voer. 
zijn aandeel participeert, doch geen deel heeft aan &\e gemeen— 
schappelijke operaties. Het spreekt vanzelf dat de positie^ 
welke -in dat geval zou ontstaan voor Nederland en eveneens 
voor de andere Atlantische mogendheden in hoge mate onwenselijk 
is, doch zij laat althans de mogelijkheid on In overleg met 
de Atlantische mogendheden een oplossing van de vraagstukken 
na te streven welke volledige samenwerking over en weer nog 
bemoeilijken, zonder reeds thans over te gaan tot een volle dige 
aanvaarding van de gestelde voorwaarden of tot een afzien van 
deelneming aan de Atlantische gemeenschap, zoals hierboven 
onder I en II gesteld» 

Van de reactie van de Nederlandse openbare mening, zoals 
deze in het Parlement tot uitdrukking komt zal dan afhangen 
tot hoeverre Nederland kan gaan in het doen van concessies om 
door het tot stand brengen van een oplossin-g van het Indone
sische geschil zijn medewerking aan de Atlantische gemeenschap 
op meer duurzame en stevige basis te vestigen» 

*s-Gravenhage, 11 Maart 1949« 
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March 3, 19h9 

MEMORANDUM 

Although no commitment can at present be made it is 

not unlikely that a program of military assistance prepared 

by nestern Union countries and presented to the U.S. Govern

ment would be acquiesced in by the latter if it conformed 

generally to the concept and principles which are set forth 

later in this informal memorandum. The subject matter of 

this memorandum is also being presented to the other West

ern Union countries concerned. The matter is, of course, 

of Top Secret character. 

A Military Assistance Program in which the United 

States is a participant would be based on the principles of 

self-help and mutual aid and a coramon interest in defence 

against totalitarian aggression. Accordingly such a program 

should be considered as a raeasure in partial iraplementation 

of the general obligatiqns of the North Atlantic Security 

Pact, particularly of the principles expressed in Article 

III of the Pact. 

Tihe general principles governing an extended Military 

Assistance Program f or Westezin Surope should, in the pres

ent tentative thinking of the United States, include the 

following: 
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(a) Military strength should be developed, with

out endangering the achievement of permanent 

economie recovery and continuing economie via-

bility, on the basis of collective defence ar-

rangements which include the United States, to 

the point eventually where free Europe can 

feel confident of an effective ability to re-

sist aggression and Y. ill be making its proper 

contribution to the common effort. 

(b) It is accepted that a continuing sound economie 

structure is a necessary basis for military 

strength in free Europe. Economie recovery 

and the raaintenance of viability must have a 

clear priority. Thus the United States anti-

cipates that for a period of time it may fur-

nish some substantial portion of the finished 

armament required. 

(c) Self-help and mutual aid are also fundamental 

to the concept of U.S. assistance. A request 

for military assistance by the European coun-

tries would'be construed as an acceptance of 

the validity of these principles and the ob-

ligations they entail, including that of re-

ciprocal assistance to the United States. 
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Acceptance by the Western Union countries and by the 

United States of these principles of common interest and 

mutual aid involves, insofar as the developraent of vest-

ern European military strength is concerned, the followin;: 

(a) European armed forces should be developed so 

that in case of aggression they can operate 

on a unified basis in accordance with a com

mon strategie concept. 

(b) Over a long period, the arms and equipment re-

quirements of the 2 u r o o e a n Hations should be 

increasingly produced and financed by the eur

opean econoraies. 

(c) Any expanded military effort, including arms 

production, should be consistent*with economie 

objectives and the naintenance of economie 

viability. 

(d) Arrangements concerning the transfer, of mili

tary equipment and sunplies for such production 

among the European oarticipating countries 

should permit transfer, insofar as possible, 

without regard to foreign exchange oroblems 

and without disrupting the intra-European 

payments schema, 
i 

Essential to this concept of military assistance, in-

cluding its mutua.1 aid aspect, is a contribution by the 
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Suropean countries in the form of a steady, if moderate, 

expansion of their production of arms and equipment. This 

would be an evidence of mutual aid and self-help. In or

der not to jeonardize the objectives of the ^uropean Re-

covery Program or the target date by which recovsry should 

be achiaved, some additional burden on the European partici 

pants in the military assistance crogram might be involved 

and any net additional local currency costs must be met 

from non-inflationar.y sources. 1t is recognized that al-

thou-;h sacrifices by the estern Union countries are neces-

sary, some additional dollar costs may have to be met by 

the United States. The United States is conteoplating the 

possibility of furnishing some funds to aid in covering 

additional dollar,costs involved in projects for addition

al European production if assured that local currency costs 

will be met through process-es of non-inflationary finan-

cing. 

The United States Administration is prepared to con-

sider, if it is requested to orovide assistance and if 

mutual agreement is reached with the «estern Union coun

tries, presenting to the Congress a program of military 

assistance for the year ènding June 30, 1950 based on 

the above principles. This program would include requests 
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tor attthori*ation and appropriations to permit (a) the 

transfer of" cer.tain finished military arms and equipment 

from United States stocks or production to the Western 

Dnioa*ë#w|triea and (b) a sum of dollars to be available 

to corer necessary dollar costs of agreed specific pro-

posals involving additional military programs, including 

production, in the Western Union countries. 

^he present U.S. time-table env̂ isages presenting an 

overall military assistance program to our Bureau of the 

Budget about the-middle of tóarch and to the Congress by 

the end of the month. 

For the Budget Bureau it would be hoped to have re

ceived from the Western Unioh countries a general accep-

tance of the principles upon which the program would be 

based and before presentation to Congress to have received 

a more specific request for military assistance. This 

more specific request should, in present thinking, include 

a statement of agreement on- the objectives and principles 

as indicated above; a description of present plans for 

increasing military strength; a statement of the deficits 

in requirements for the year ending June 30, 19ï?0; and a 

statement in general terms of additional armament produc-

tire capacity which might be employed without adverse 
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effect on ERP if some assistance to cover dollar costs were 

förthcoming. It is assumed the specific request would be 

based essentially on the report approved by the Defense 

Ministers of the Western Union on January lU and it should 

make clear that the plans involved leave minimum deficits 

in requirements for (a) forces in being for the twelve 

months ending June 30, 1950, and (b) forces which could be 

mobilized within 90 days after the declaration of an emer-

gency.t The request should specify that the requirements 
i 

for category (a) are most urgently needed. 

It seeis most important that Suropean leaders explain 

at least the general principles and broad outline of the 

Military. Assistance Program to the Western Union public 

prior to or at the same time as the presentation for use 

before the Bureau of the Budget. This explanation should 

make it clear that the project has been developed by the 

European countries and is within the framework of the 

Atlantic Pact. 

In the light of the abore, a similar inforaal, tenta-

tive expression of the views of the Government - of the 

Netherlands would be appreciated both as to the principles 

and procedures, as well as on the question of public > V£ 

presentation. 
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G E H E I M . 

's Gravenhage, 18 Maart 1949< 

Ten vervolge op mijn brief van 11 Maart jl„ Noo 

26453-2776 G.Sc, heb ik de eer U hiernevens te doen 

toekomen een aantekening betreffende de besprekingen, 

welke in hét kader van de Consultatieve Raad op 14 

en 15 Maart jl. te Londen hebben plaats gehad inzake 

de brief aan de Verenigde Staten van Amerika, in

houdende een verzoek tot steunverlening. 

De tekst van de brief, welke op grond van dit 

overleg werd opgesteld, alsmede de daarbij behorende 

bijlagen worden eveneens hierbij overgelegd. 

Ik stel mij voor gedurende de Ministerraad van 

Maandag a.s. bij een an ander nog een korte monde

linge toelichting te geven. — 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Aan de Heren Ministers, 

roor de Ministerraad van 21 Maart »49 



Aantekening over bijeenkomst Consultatieve Raad op Maandag 
14 en Dinsdag 15 Maart 1949» 

Deze tussentijdse bijeenkomst van de Consultatieve 
Baad had feitelijk tot uitsluitend doel de behandeling van het 
ofïidiële memorandum, dat de Amerikaanse ECA-Ambassadeur 
tijdens de bijeenkomst van de ministeriële commissie van de 
O.E.E.C. had overhandigd. 

De andere agendapunten, waaronder zeer belangrijke vormden 
niet meer dan een camouflage voor deze bijeenkomst. Deze werden 
in korte tijd afgedaan zonder enigerlei nadere diepgaande dis
cussie. • 

Op Nederlands verzoek werd de eigenlijke behandeling van 
de tekst van de brief aan de Amerikaanse Regering vooraf gegaan 
door een zeer vertrouwelijke bespreking uitsluitend tussen 
Ministers van het. belangrijke vraagstuk der gelijkheid van be
handeling van de 5 mogendheden voor wat betreft de verdeling 
van de Amerikaanse militaire hulp» 

Ik zette uiteen dat de aanleiding om dit punt reeds 
thans bijzondere aandacht te schenken was gelegen in de omstan
digheid dat de heer Harriman bij de overhandiging van het 
Amerikaanse memorandum aan mij heeft medegedeeld, dat versche
ping van uitrusting naar Nederland moeilijkheden zou kunnen 
ondervinden zolang de Indonesische kwestie niet was opgelost 
en dat daarover mogelijkerwijs een mededeling in net Congres 
zou moeten worden gedaan.» Ik stelde daartegenover dat een 
dergelijke houding van de Verenigde Staten in 3trijd was met 
het beginsel van de wederzijdse bijstand in de geest van de 
Westelijke Unie en de grondslagen van het Atlantisch Pacto 
Bovendien zou een dergelijke houding van de Verenigde Staten 
oplossing van het geschil met de Republiek ten zeerste bemoei
lijken en de Nederlandse Regering feitelijk dwingen verder te 
onderhandelen "under duressw<> 

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Harriman 
had ik oorspronkelijk het plan van deelneming van de bijeen
komst te Londen af te zien, doch na vertrouwelijk overleg 
in Parijs was ik toch tot de slotsom gekomen, dat de moeilijk-, 
heden voor Nederland in het kader van de Westerse Unie ver
trouwelijk moesten worden besproken» 

Bij nadere analyse van de mededeling van de heer Harriman 
in overleg met de Amerikaanse Ambassadeur in den Haag en door 
contact met het Departement van Staat, was komen vast te staan, 
dat het niet in de bedoeling van het Departement van Staat lag 
om in deze initiatief te nemen. Niettemin bleef de zaak van een 
ernstig karakter, omdat toch zeer duidelijk een caveat was 
uitgesproken. 

De Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Nederlandse 
•Bamer had deze zaak ernstig opgevat» Ik wees op de aarzeling 
welke reeds in Holland bestaat inzake het Atlantisch Pact, 
tengevolge van het feit, dat de defensie op de Rijn en Ijssel 
ia geprojecteerd, waardoor een deel van Nederland daarbij niet* 
is betrokken» 

Op dit ogenblik valt niet te zeggen welke de ontwikkeling 
—van— 
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van de Nederlandse houding zal zijn, doch vast staat, dat 
Nederland geen lid van het Atlantisch Pact kan worden, ten 
zij op een basis van volledige gelijkheid met andere landen<> 
Voor Nederland is het Atlantisch Pact een kwestie v/elke af
zonderlijk wordt gezien van het Indonesische vraagstuk. 

Het Atlantisch Pact betekent een gemeenschappelijke 
politiek op defensie—gebied, teneinde gezamenlijk een 
veilige overtocht te maken, of wel tezamen ten onder te 
gaan. De vraag i3 dus of de andere Ministers van Buitenlandse 
Zaken de opvatting van Nederland delen en of zij suggesties 
wensen te doen teneinde de moeilijkheden te boven te komen o 

Bij de discussie, die zich naar aanleiding van deze mede
delingen ontwikkelde, bleek dat de 5 Westelijke Mogendheden 
ten zeerste beducht waren voor een discriminatie van de zijde 
der Verenigde Staten, hetgeen naar het oordeel van de Franse 
Minister van Buitenlandse Zaleen het best kon worden voor
komen door een beschikbaar stelling van de Amerikaanse bij
drage aan de Westerse Unie als geheel, waarna distributie 
in gemeenschappelijk onderling overleg zou kunnen plaats 
vinden. 

Een uitvoerige gedachtewisseling vond plaats over de 
beste wijze om aan de Amerikaanse Regering duidelijk te ma
ken, dat de Westerse mogendheden het behoud van hun volle
dige en vertrouwelijke onderlinge samenwerking als een 
essentiële^oorwaarde zien voor het welslagen van hun ge
meenschappelijke defensie. In de brief welke aan de Ver
enigde Staten zal worden gezonden dient de grondslag van de 
samenwerking duidelijk tot uitdrukking te v/orden gebracht» 
Daarnaast zal een mondelinge toelichting worden gegeven, 
ten dele op gemeenschappelijke basis, anderdeels door speciale 
aspecten naar voren te brengen, welke een der deelnemers 
bijzonder ter harte gaan. 

In de hierbij gaande tekst van de brief aan de Ameri
kaanse Regering is deze gedachte tot uitdrukking gebracht 
door in de eerste alinea te stellen dat het programma "kust? 
be based on entire solidarity"; verder wordt gesproken van 
een "common defence program" • 

In de tweede paragraaf worden de grondbeginselen van de 
gemeenschappelijke samenwerking opgesomd; waarbij wordt ge
steld dat deze dienen te geschieden op de basis van een vol
ledige gelijkheid van behandeling (complete equality of 
treatment)o 

De zittingen van Maandagmiddag en Dinsdag waren voor 
het allergrootste gedeelte gewijd aan het critieke punt van 
de verdeling en de betaling van de additionele militaire 
productie, v/elke de 5 landen naar aanleiding van de Ameri
kaanse steun op zich zullen nemen, 

In de voorgelegde Britse redactie van het ontwerp-ant-
woord was dit punt ter beslissing door de Ministers open 
gelaten. Het is kennelijk de Britse bedoeling geweest om 
te trachten bij deze zitting te bereiken dat een globale 
maatstaf van de verdeling van de lasten zou worden aanvaard. 

-Verschillende— 



Verschillende methodes daarvoor waren in de nota van 
het financiële en economische comité over het Amerikaanse 
memorandtim opgesomd n.lo 

1» De defensie-lasten te berekenen naar het percentage 
van het totale nationale inkomen, dat/Se verdediging ten 
koste wordt gelegd» 

2o, Een soort wlendleasew~systeem waarbij ieder land de 
kosten van eigen productie zou dragen , ook wanneer die 
productie voor andere landen bestemd was» 

3 o Een stichting van een speciaal fonds waarin de dollar
bedragen van de Verenigde Staten zouden worden gestort en 
dat de distributie zou verzorgen* 

4. Een ad hoc regeling voor het komende kalenderjaar» 

Het is begrijpelijk dat dit punt tot grote meningsver
schillen aanleiding gaf, welke speciaal Belgig betroffen, 
aangezien dit land bij elk systeem van verdeling grotere 
lasten op zich zal moeten nemen dan de andere mogendheden, 
omdat België in de eerste plaat3 procentueel minder uitgeeft 
voor zijn verdediging dan de andere landen en in de tweede 
plaats een wapen-industrie bezit waarvan de capaciteit uitgaat 
boven de -Belgische behoefte.. 

Het oorspronkelijk Britse voorstel kwam er op neer dat 
ieder land de aangevraagde extra productie zelf zou betalen 
en dat niemand betaling in goud en dollars voor de leveran
ties van de anderen kon verwachten, terwijl evenmin betaling 
kon worden gevergd wanneer een bepaald land recht van trekking 
op een ander land heeft ingevolge de inter-Europese betalings
regeling. België zou volgens dit systeem van geen der anderen 
betaling verkrijgen, terwijl oorspronkelijk voor de Benelux 
voor de extra productie in het eerste jaar een bedrag van 
50 millioen dollar was uitgetrokken, waarvan volgens de heer 
Spaak 40 millioen voor rekening van België zou komen. 

Met grote felheid bestreed de heer Spaak deze extra be
lasting van België, die hij volstrekt onaanvaardbaar noemde, 
omdat zij bijna even groot was als de Franse bijdrage en bijna 
40 fo van die van Engeland. Het is z.i. een onaanvaardbare 
positie dat België een deel van de herbewapening van de beide . 
grote mogendheden Frankrijk en Engeland zou financieren* 

De grote moeilijkheid waarvoor de vergadering zich ge- , 
plaatst zag was dat het Amerikaanse memorandum een antwoord 
vergde voor 17 Maart, zodat bij niet-bereiken van overeenstem
ming over de eigen vergroting van productie van de 5 West-
pact mogendheden de in het uitzicht gestelde Amerikaanse 
bijdrage van 1 milliard dollar in leveranties in afgewerkte 
producten en ongeveer 325 millioen dollar voor de finanoiëring 
voor Europese productie—uitbreiding in gevaar zouden worden 
gebracht. 

Tenslotte werd overeenstemming bereikt in dier voege 
—dat— 



dat in het verzoek om militaire bijstand aan de Amerikaanse 
Regering onder par. d geen "bedragen zouden worden genoemd, 
doch volstaan zou worden met een herhaling van de formulering 
van het memorandum van Harriman, waarin werd vastgelegd dat de 
extra productie zou moeten plaats vinden zonder dat zulks aan
leiding zou geven tot transfer—moeilijkheden en zonder door
breking van het plan voor het intcr—Suropese betalingsverkeero 

In twee bijlagen van de brief, v/elke niet voor publicatie 
bestemd zijn wordt een voorlopige verdeling van de extra 
productie der 5 Westelijke mogendheden gegeven, welke niet 
zoals het Amerikaanse memorandum aangaf het eerstkomende jaar 
alleen betreft, doch zowel 1949-1950 als 1950-1951o Zulks 
is geschied omdat een bepaalde additionele productie eerst 
gaandeweg rendement oplevert, zodat om de door Amerika voor
gestelde extra productie van 300 millioen dollar per jaar te 
bereiken in het eerste jaar 200 millioen dollar en in het 
tweede jaar 400 millioen dollar zeL moeten worden uitgegeven» 

De Nederlandse "bijdrage in het zeer globale overzicht is 
gesteld op 10 millioen dollar voor het eerste jaar en 20 
millioen dollar voor het 2e jaar© 

Ter tegemoetkoming aan de Belgische "bezwaren is in een 
speciale appendix vastgelegd, dat de Belgische extra productie= 
van 30 millioen dollar voor het Ie jaar in eerste aanleg 
zal besteed worden voor de -Belgische herbewapening en verder 
gebruikt worden op een ruil basis ter verkrijging van bewape
ning .voor het Belgische leger uit de productie van de andere 
Westpact—mogendheden» Op deze wijze is vastgelegd dat da 
Belgische productie ten behoeve van de andere Westpact—mogend-, 
heden welke door deze niet behoeven te worden betaald tot een 
minimum beperkt blijft,, 

Met de hierbij- gaande brief aan de Verenigde Staten, die 
volgens ontvangen telegrafisch bericht op 16 Maart aan de 
Amerikaanse Ambassadeur te Londen is overhandigd en de daarbij 
behorende annex en appendix is voorlopig voldaan aan het 
Amerikaanse verzoek. De vijf Westpact mogendheden blijven 
echter verplicht om tegen het einde van de maand een gedetail
leerde opgave te doen van de militaire hulp, welke zij van 
de Verenigde Staten wens^te ontvangene 

In dit verband zal de bijeenkomst van de Ministers van 
Defensie op 7 April a.s. te 's-Gravenhage waarschijnlijk 
moeten worden vervroegd© 

•s-Gravenhage, 18 Haart 1949. 



FotO 13072. 

REQUEST FR OM THE BRUSSELS TREATY POWERS TO THE UKITED STATES GOVERN

MENT FOR MILITARY ASSISTAHCE* 

Since the signature of the Brussels Treaty the Five Governments 

have had under consideration a comnon defence programme» Convinced 

of t he necessity for such a programine, they believe that its forn-

ulation and application raust be based on entire solidarity between 

thern0 They have reached the eonelusion that if this defence programme 

is to be effective the participation of the United States Governnent 

is essential» The principles on which the programme should be based 

are set out in the following paragraphs* 

2fl The main principles would be self-help, mutual aid and common 

action in defence against an armed attack* The objective is the 

achievement of arrangements for collective self-defence between the 

Brussels Powers in association with the United States, within the 

terms of the Charter of the United Nations and on a basis of complete 

equality of treatment. The programme would be considered as a further 

step in the development of the Western European Security in the spirit 

of the statement made by President Truaan on Maren 17th, 194Ö to Congra» 

the day of the signature of the Brussels Treaty» ït would also con-

stitute the partial implementation, in advance, of the general obli-

gations of the proposed North Atlantic Pact, and would have regard to 

the principle of mutual aid/expressed in the Resolution of the Senate 

of the United States of llth June, 191+6. 

3« The military strenght of the ja rticipating powers should be 

developed without endangering economie recovery and the attainment 

of economie viability, which dtould accordfrigly have priority. 

its, In applying these general principles of a comnon defence programme 

the signatories of the Brussels Treaty attach importance to the follow

ing points: 

a) The armed forces of the European participating countries 

should be developed on a coordinated basis in order that in 

the event of aggression they can operate in acoordance with 

a common strategie plane 

b) They should be integrated so as to give the maximum efficiency | 

with the minimin necessary expenditure of man-?power, money 

and materials* 

cl -X.-
would be in aceordance with the principles 
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c) Increased military effort, including arms production, 

should be consistent with economie objeetives and the 

maintenance of economie viability. Any net siditional 

local currency costs should be met from non-inflatior-

ary sources» 

d) Arrangements concerning the transfer of military 

equipment and supplies for such production among the 

Euröpean participating countries should permit trans

fer, insofar as possible, without regard to foreign 

exchangè problems and without disrupting the inter-

Kuropean Payments Scheme . 

5o The signatories of the Brussels ïreaty will be glad to learn 

whether the United States Government would be prepared to participate 

in a defence programme based on the f oregoing/principles, and to receive 

the views of the United States Government on the fo na which ünited 

States partieipation would take. 

6„ In the event of a favourable reply in relation to the foregoing 

principles, a more detailed statement of the specific needs of the 

signatories of the Brussels Treaty for the year 1949/50 will be trans-

mitted to the United States Government at the earliest possible date„ 

hrnrn 



A N N E X 

Arrangements for the distribution of military,, producfcion 

during the years 1949/50 and 1950/51 and of the costa 

involvedg 

1» As far as production capacity is concerned for-1949/50 and 

1950/51. which two years must be considered together in view of 

the tine taken to expand production of nany items, the Brussels Powersj 

are prepared to increase the ir contribution by an average of $ 300 ts* 
wcafch per year, divided into f> 200 m# for 1949/50 and # 400 nu for _ 

1950/51. 

2,* This extra effort over and above that now provided for in thetr 

Budgets will be of supplies determined by conmon agreement for the 

defence of Europe and to be used in accordance with plans drawn up 

in comnon. 

3» For the two years 1949/50 and 1950/51 the divisions of the pro

duction effort will be on the following basis: 

Ilillion dollars 

United Kingdom 

France 

Belgium and .Luxembourg 

TIie N e t h e r l a n d s 

T o t a l 

1949-50 

105 
55 
30 
10 

• 1950-51 

210 
110 
60 
20 

200 400 

4» Until the time when a permanent systera is introduced for the 

division of financial responsibility for the cogt of the conmon de

fence measures of the countries of \"e stern Union the costs of the 

above jroduction will renain where they fall, subject to the two 

following principles being applied in the case of' anjr payment for 

transfer o£ raw materials, semi-finished products or armanents: 

a) none of the Five Fowers will expect to be paid for such 

supplies in gold or dollars by any other of the Powersj and 

bj payments will not be expected from one country to another if 

the fonr.er country is enjoying net drawing rights from the 

latter country under the Intra-European Payments Schene« 

ine snare 01 ueigxurn ana Luxembourg is subject to the provisions 
of the Ap}endix fo this Annex* 

5> In 
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5» In the event of the U.S.A. rcaking a dollar con&ribution towards 

this extra expenditure it shall be used primarily to reiniburse each 

country for its actual extra dollar costs incurred in or in connectio 

with the increased production raentioned above, and, as to the rest, a 

rautually agreed by the Eive Powers* 



A P P a l i D I I 

For the year 1949/5U the extra productive effort of Belgium and 

Luxembourg will amount to $ 30 millions» This production is to be 

Uevoted to the provision 01* armaments and equipment for the armies of 

Belgiuni and Luxembourg in such a way as to bring these armies pro-

gressively to the levels conternplated in the common programme of West 

ern defence, and, in particular, as a first stage, to a strength of 

two divisions and two battalions respectively* 

2. To the extent to which the production of Belgium and Luxembourg 

is insufficiënt to ensure the provision of any items necessary to the 

fulfilment of this programme, any part of the production of the two 

countries which is surplus may be exchanged, on a barter basis, for 

essential supplies coming from other signatories of the Brussels 

Treaty*. 

3* If, at the end of 1949/50, any balance remains out of the $ 30 

million of this extra productive effort this balance may be used to 

provide military supplies to other signatories of the Brussels Treat\ 

Such transfers of supplies: 

a) shall not give rise to any payment in gold or dollars to 

either Belgium or Luxembourg; and 

b) shall not give rise to any payment to Belgium or Luxembourg 

by a country which is enjoying net drawing rights in Belgian 

francs under the Intra-European Payments Scherae » 

4e These arrangements have peen agreed by the Five Powers for one 

year, subject to review in the light of the common defencè plan when 

this has been established» 


