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Naar aanleiding van een recente gedachtenwisse-

ling met mijn ambtgenoten van Economische Zaken, 

Financiën, Oorlog en L-t'lne, over de Nederlandse bij

drage voor de Westelijke Unie en het Atlantische Pact, 

heb ik te mijnen Departemente een nota doen samenstelle n 

teneinde mijn Ambtgenoten de gelegenheid te geven kennis 

te nemen van de verschillende denkbeelden omtrent dit 

voor de toekomst van ons land zo gewichtige onderwerp. 

Teneinde het overzicht hiervan zo volledig mogelijk 

te doen zijn was het noodzakelijk gebruik te maken 

van enige stukken, welke werden opgesteld voor het intern 

gebruik van de Departementen, die bij deze aangelegen

heid betrokken zijn. 

Voor het geval dat op deze wijze gegevens onder de 

aandacht van mijn Ambtgenoten mochten komen, welke be

horen tot de interne documentatie van bepaalde Departe

menten van Algemeen Bestuur moge ik daarvoor mijn ver

ontschuldigingen aanbieden» 

Ik zou het op prijs stellen, indien over dit 

onderwerp een besp^king in de Raad van Ministers zou 

kunnen plaatsvinden» 

DE MINISTER VAi: BUITENLANDSE ZAKEN, 

Aan de Heren Ministers, 
© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 451
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DE NEDERLANDSE BIJDRAGE TOT DS WESTELIJKE UNIE SN H2T 

ATLANTISCH PACT. -

1. Inleiding: 
Sinds de ondertekening van het Verdrag van Brussel op 

17 Maart 1948 worstelen de landen van de Westelijke Unie met 
het vraagstuk op welke wijze zij hun gemeenschappelijke ver
dediging tegen agressie op voldoende peil kunnen" brengen, 
zonder Blijvende schade te berokkenen aan het machtige werk 
van het Europese economische en financiële herstel met mate
riële hulp van de Verenigde Staten, dat zij ondernomen hebben 
door de totstandbrenging van de 0.E.E.C.. Ten tijde van de 
ondertekening van net Verdrag van Brussel stond reeds vast, 
dat het werk van herstel door de inspanning van de West-
Europese landen alleen niet zelfstandig tot uitvoer kon worden 
gebracht, ondanks samenbundeling van alle beschikbare krachten, 
wanneer niet de'Verenigde Staten voor een aantal jaren een 
zeer aanzienlijke hulp boden. Op die grond alleen al was het 
duidelijk, dat de militaire inspanning van West-Europa in sterke 
mate bepaald moest blijven door de vereisten van financieel 
en economisch beleid. 

De bedreiging van de West-Europese landen door he"B 
communistische systeem was echter, mede door de gebeurtenissen 
in TsjechoelowakIje, zo duidelijk zichtbaar geworden, dat de 
noodzaak van een nieuwe militaire inspanning ter verdediging 
van een gemeenschappelijk erfdeel algemeen werd ingezien. Het 
werk van economisch herstel van de Europese landen en de aan
zienlijke bijdrage daartoe van de Verenigde Staten zouden 
immers doelloos worden, wanneer de West—Europese landen mili
tair zo zwak bleven, dat zij op ieder door de tegenstander 
geschikt geacht ogenblik door zijn legermacht zonder veel 
moeite konden worden bezet. Het algemeen bestaande gevoel van 
onveiligheid en onzekerheid in West-Europa ten gevolge van 

^ op het bewustzijn van weerloosheid vormde^zichzelf een aanzien
lijke belemmering voor een economische opleving. 

Evenmin als het Europese herstel met kracht kon worden 
ter hand genomen zolang daarvoor de medewerking van de Ver
enigde Staten ontbrak, zo ook was aan een enigermate afdoende 
organisatie van de gemeenschappelijke verdediging niet te 
denken zonder Amerikaanse steun, welke een concrete vorm kreeg 
door de ondertekening van het Atlantisch Verdrag op 4 April 
1949 en de daarbij in het uitzicht gestelde "Military aid 
program"• 

Intussen hadden de vijf mogendheden van de westelijke Unie 
zich de tussen 17 Maart 1948 en 4 April 1949 verstreken tijd 
ten nutte gemaakt door een uitvoerige inventarisatie te onder
nemen van hun militair potentieel ter zee, te land en in de 
lucht. Daarnaast werden plannen uitgewerkt voor de omvang, wel
ke aan deze militaire middelen zou moeten worden gegeven om 
een enigermate afdoende verdediging van West-Europa te ver
zekeren. Door de beschikbare uitrusting te vergelijken met 
hetgeen als noodzaak voor een doeltreffende verdediging werd 
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begroot wilde men becijferen, wat nog moe»t worden gedaan, 
om vervolgens na te gaan, in boeverre aan de militaire be
hoeften door opvoering van eigen inspanning kon worden vol
daan en in hoeverre hulp van de Verenigde Staten noodzakelijk 
was. Door samenwerking van de verschillende technische organen 
van de Westelijke Unie slaagde men er inderdaad in een inzicht 
te krijgen in de vereisten van een afdoende verdediging en 
de uiterst beperkte middelen, die de vijf Verdragsluitende 
mogendheden voor dit doel ter beschikking stonden. 

Bij de verschillende besprekingen, die over dit onder
werp tussen verantwoordelijke Ministers van de landen der 
Westelijke unie plaats vonden, bleek dat de principiële ver
schillen van opvatting over hetgeen kon en moest worden ge
daan niet in de eerste plaats bestonden tussen de landen 
zelf, doch tussen de Ministers, welke voor bepaalde Departe
menten van algemeen bestuur in Frankrijk, Engeland, België, 
Luxemburg en Nederland verantwoordelijk waren» In het algemeen 
gesproken waren de Ministers van Defensie van de Westelijke 
Unie-landen uit hoofde van hun eigen verantwoordelijkheid 
geneigd om de militaire inspanning zo sterk mogelijk uit "te 
zetten; de Ministers van Financiën wensten deze inspanning 
door de kritieke toestand van de West-Europese financiën m 
absolute zin zeer nauw beperkt te zien. De Ministers van 
Buitenlandse Zaken waren zich in het bijzonder bewust van het 
onafgebroken voortduren van de militaire en politieke be
dreiging uit het Oosten, die een voortvarende opbouw van een 
êoeltrerfende verdediging ten. koste yannnieuwe^grote offers, 
epaaldelijk noodzakeiijK maakte, ook al zou het economische 

herstel daardoor in sommige opzichten worden vertraagd. 

2. De bijeenkomst te Londen op 14 en 15 Maart: 
Het vinden van een formule voor de oplossing van dit 

probleem werd plotseling klemmend, tengevolge van de Ameri
kaanse wens 04 te beschikken over een verklaring van de Wes
telijke Unie mogendheden inzake hun voorgenomen financiële 
en economische prestaties voor een gemeenschappelijke ver
dediging, waarvan men gebruik wilde maken om de in de Ver
enigde Staten bestaande twijfel,of de Europese mogendheden 
zich wei een voldoende eigen inspanning wilden getroosten, 
weg te nemen. 

Op 5 Maart 1949 werd aan de Ministers van Buitenlandse 
Zaken van de Westpact-Mogendheden, die de vergadering van het 
Ministerieel Comité van de 0.S.E.C, te Parijs bijwoonden, door 
de ECA-Ambassadeur Harriman een memorandum overhandigd (Bij
lage I) , waarin een aantal beginselen werden geformuleerd, 
die naar Amerikaans oordeel in de verwachte aanvrage om mili
taire steun door de Europese landen naar voren moesten worden 
gebracht n.1.: . 

1. de ontwikkeling van militair potjlentieel moest m e t 
het duurzame economische herstel in gevaar brengen; 

2o een gezonde economie is een onmisbare basis voor 
militaire kracht in een vrij Europa, zodat economisch herstel 
en de handhaving van een levensvatbare volkshuishouding een 
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duidelijke prioriteit moeten behouden boven militaire behoeften; 
3» de strijdkrachten moeten zodanig worden gecoördineerd, 

dat zij in geval van agressjrfie onder centrale leiding volgens 
een gemeenschappelijk strategisch plan kunnen opereren; 

4. overdracht en productie van militaire uitrusting door 
de Europese staten zelf moet zoveel mogelijk geschieden zonder 
rekening te houden met deviezen-vraagstukken en zonder de rege
ling voor het Inter-Europese betalingsverkeer te doorbreken^ 

5. de eigen productie van wapens en uitrustingsstukken 
door de Suropese staten moet gestadig doch geleidelijk worden 
uitgebreid in dier voege, dat inflatie wordt vermeden? 

6. de Verenigde^ Staten zijn bereid om steun te verlenen door 
a) overdracht van voor het gebruik gerede uitrustings

stukken uit eigen voorraad tegen boekwaarde (onge
veer 10 - 15 i° van de aanschaf waarde), 

b) ter beschikking stelling van dollarcredieten voor de 
dollaruitgaven welke gevolg zouden zijn van speci
fieke projecten in de landen van de Westelijke Unie 
voor uitbreiding van de eigen militaire productie. 

Mondeling werd , zonder aanvaarding van enigerlei ver
plichting doch om de gedachten te bepalen, van Amerikaanse 
zijde genoemd als totaalbedrag voor wapenleveranties % 1,000 
millioen, hetgeen in werkelijkheid ten gevolge vak de leveran
tie ver beneden- kostprijs een veelvoud van dit bedrag betekent, 
Aan dollarcredieten voor uitbreiding van de eigen Suropese 
productie zou % 350.millioen Beschikbaar worden gesteld. 

In verband met het destijds bestaande voornemen om het 
Atlantisch Pact en het militaire bijstahdsprogramma ongeveer 

Gelijktijdig hij het Congres in te dienen, wenste de Amerikaanse «gering op 17*» Maart een dergelijke verklaring in haar bezit 
te hebben, hetgeen een onmiddellijke bijeenkomst van de Con
sultatieve Raad van de Westelijke Unie noodzakelijk maakte. 
Aan deze bijeenkomst welke op 14 en 15 Maart te Londen werd 
gehouden, namen voor het eerst voor ieder land zowel de Minis
ter van Buitenlandse Zaken als de Ministers van Defensie en 
Financiën deel* 

De meeste criteria, welke in het Amerikaanse memorandum 
van 3 Maart waren aangegeven, bleken voor de aanwezige Ministert 
zonder veel discussie aanvaardbaar. Het grootste en moeilijkste 
deel van de besprekingen was gewijd aan het critieke punt van 
de verdeling en de betaling van de additionale militaire pro
ductie, welke de vijf landen op zich zouden nemen en waarvoor 
de Amerikaanse Regering een totaal bedrag van globaal $359 
millioen beschikbaar wilde stellen. 

Wat dit punt betreft waren de financiële en economische 
experts in een memorandum van 11 Maart tot de conclusie gekomen, 
dat de totale industriële capaciteit een productie-programma 
zou toelaten van 1997 millioen voor het jaar 1949-1950, uit 
welke productie-capaciteit voor $530 millioen materiaal zou 
kunnen worden afgeleverd in het jaar 1949-1950. Een aergeli;jke 
productie zou volgens de experts echter niet kunnen worden ge-
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raaliseerd zonder in strijd te komen met de Amerikaanse eis, 
dat het Europese herstelprogramma niet mocht worden geschaad. 
De experts raaraden, dat een extra productie capaciteit van 
$400 millioen, met inbegrip van de Amerikaanse .bijdrage voor 
de daarin begrepen dollar-onkosten, zou kunnen plaats vinden 
als een blijvende verplichting, die aanvaard zou kunnen worden 
zonder op de nationale economieën al te grote druk uit te 
oefenen. 

Aangezien extra productie-capaciteit slechts na verloop 
van enige tiid kan worden tot stand gebracht, kwamen de 
experts, tot de conclusie, dat in het eerste jaar slechts met 
een totaaluitgave in de grootte van «150-200 millioen moest 
worden gerekend, zodat de normale belasting van §400 millioen 
'niet in het naar 1949-1950, maar in het jaar 1950-1951 zou 
worden bereikt. 

Omtrent de verdeling van dit bedrag van $200 millioen in 
het jaar 1S49-1950 onder de vijf Westelijke Mogendheden waren 
de experts niet tot overeenstemming gekomen, zodat dit punt 
aan de beslissing van de Ministers werd overgelaten, waarbij 
het kennelijk de bedoeling aan Britse zijde was om een ver
deling niet alleen van dit bedrag te bewerkstelligen maar 
ook een aanvaardbare maatstaf voor toekomstige distributie 
van lasten te vinden. 

In de door l&igeland op de Ministers-bijeenkomst inge
diende eerste redactie kwam de volgende verdeling voor van 
de eerste uitbreiding: 

Millioen dollars 
1949-1950 1950-1951 

100 200 
50 100 
50 100 

lïotaal: 200 400 

Voor een meer nauwkeurige verdelingssleutel 'had het 
financiële en economische Comité de volgende mogelijkheden 
opgesomd: 
1. De defensie-lasten te berekenen naar het percentage 
van het totale nationale inkomen, dat aan de verdediging ten 
koste wordt gelegd; 
2. een soort "lendlease"-systeem, waarbij ieder land de 
kosten van eigen productie zou dragen, ook wanneer die pro
ductie voor andere landen bestemd was$ 
3. 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 ieder voorkomend geval. 

Het is begrijpelijk, dat dit punt tot grote menings
verschillen aanleiding gaf, welke speciaal België betroffen, 
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aangezien dit land bij elk systeem van verdeling grotere lasten 
op zich moet nemen dan de andere mogendheden, omdat België in 
de eerste plaats procentueel minder uitgeeft voor zijn verde
diging dan de andere landen,in de tweede plaats een wapen
industrie bezit, waarvan de capaciteit uitgaat boven de Bel
gische behoefte» 

Het oorspronkelijk Britse voorstel kwam erop neer, dat ieder 
land de aangevraagde extra productie ze&f aou betalen en dat 
niemand betaling in goud en dollars voor de leveranties van de 
anderen kon verwachten, terwijl evenmin betaling kon worden ge
vergd 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, zoals boven aangegeven, voor de Benelux 
voor de extra productie in het eerste jaar een bedrag van 
50 millioen dollar was uitgetrokken, waarvan volgens de Bel
gische Premier 40 millioen voor rekening van België zou komen, 
omdat België een veel grotere capaciteit voor wapenindustrie 
bezit dan Nederland» 

Met grotere felheid bestreed de heer Spaak deze extra be
lasting van België, die hij volstrekt onaanvaardbaar noemde, 
omdat zij even groot was als de Franse bijdrage. Een onaanvaard
bare positie zou ontstaan, wanneer het kleine België een deel 
van de herbewapening van de beide grote mogendheden Frankrijk 
en Engeland zou moeten financieren» 

Be 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 overeen
stemming over de eigen vergroting van productie van de 5 Y/est-
pact-Mogendheden de in het uitzicht gestelde Amerikaanse bijdrage) 
van 1 milliard dollar in leveranties in afgewerkte producten 
en 350 millioen dollar voor de financiering voor Europese pro
ductie—uitbreiding in gevaar zouden worden gebracht» 

Tenslotte werd overeenstemcorig bereikt in dier voege, dat 
in het verzoek o$ Militaire bijstand aan de Amerikaanse Rege
ring 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 
sou moeten plaats vinden zonder dat zulks aanleiding zou geven 
tot. transfer-moeilijkheden en zonder doorbreking van het plan 
Toor net interrEuropese betalingsverkeer. 

In een annex van de brief (Bijlage lic), welke niet voor 
publicatie bestemd was, werd een voorlopige verdeling van de 
extra productie der vijf Westelijke mogendheden gegeven, welke 
niet. zoals het Amerikaanse memorandum aangaf, het eerstkomende 
jaar alleen betreft, doch zowel 1949-1950 als 1950-1951. Zulks 
is, gelijk hierboven reeds is aangegeven, geschied omdat een 
bepaalde additionale productie eerst gaandeweg rendement op
levert, zodat om de door Amerika voorgestelde extra productie 
te bereiken in het eerste jaar 200 millioen dollar en in het 
tweede jaar 400 millioen dollar zal moeten worden uitgegeven. 
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De verdeling van dit bedrag over de Westelijke mogend-
heden zal als volgt geschieden: 

Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 
België en Luxemburg 
Nederland 

Millioen dollars 
1949-1950 1950-1951 

105 
55 

10 

210 
110 
60 
20 

totaal: 200 400 
Gelijk uit het bovenstaande blijkt wordt voor Nederland 

een additionele productie voorzien in het eerste jaar in de 
grootte van $ 10 millioen en voor het tweede jaar van § 20 
millioen. Dit cijfer is als zodanig niet door de Nederlandse 
Delegatie voorgesteld, doch was het resultaat van de split
sing van het oorspronkelijke Benelux-bedraé in een Belgisch-
Luxemburgs en een Nederlands gedeelte. Om tegeaoet te komen 
aan de bezwaren van^de heer Spaak tegen een overbelasting van 
België verklaarden ingeland en Frankrijk zich bereid hun aan
deel in het totale programma iets te vergroten. Be heer 
Spaak had gezegd, dat 4/5 van de Benelux-productie van $ 50 
millioen in de praktijk door België zou moeten worden gedragen, 
hetgeen neerkomt op een aandeel van $"10 millioen voor Neder
land. Dit getal is dientengevolge in de voorgestelde ver
delingsschema's overgenomen, zonder dat daartegen van Neder
landse zijde werd geoppnneerd omdat: 
a) onvoldoende reëele cijfers ter beschikking stonden voor 

een berekening van de wenselijke en mogelijke expansie van 
de Nederlandse militaire productie, 

b) de Nederlandse Minister van Financiën van oordeel was dat 
zelfs de additionele productie van $10 millioen ter
nauwernood voor verwezenlijking vatbaar was, 

c) tengevolge van de Amerikaanse aankondiging van een mogelijke 
discriminatie ten aanzien van Nederland in verband met de 
Nederlandse politiek in Indonesië weinig enthousiasme be
stond voor additionele programma's, die de lasten zouden 
vermeerderen, terwijl de kosten van de operaties in Indo
nesië een belasting voor de Nederlandse financiën vormden, 
die verhoudings-gewijB groter was dan de belasting van de 
budgetten van de andere verdragspartners uit hoofde van 
hun verplichtingen overzee. 

Over een definitieve verdelingssleutel werd geen -overeen
stemming bereikt, zodat alleen voor het twee jaar-programma 
als beginselen werd vastgelegd, dat de productiekosten zullen 
blijven waar zij vallen d.w.z. dat ieder land zijn eigen addi
tionele productie betaaltk7, wie ook van de andere verdrags
partners tenslotte de afnemers van de productie mogen zijn, 
dien verstande .dat 

met 

a 

e; 

betalen, 
vinden 

(net drawing rights) 
de regeling voor het 

niemand de ander in goud of dollars zal behoeven te 
geen betaling van een land aan een ander zal plaats 
als het eerste land trekkingsrechten 
bezit op het andere land, ingevolge 
Inter-Ëuropese betalingsverkeer, 
als de V.S. een dollarbijdrage zullen geven voor deze extra 
productie, zal deze bijdrage allereerst gebruikt worden om de 
werkelijke extra dollaruitgaven van iederland voor deze 
additionele productie te rembourseren; het restant zal worder 
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worden verdeeld, zoals nader door de Vijf Mogendheden zal worden 
overeengekomen» 

Teneinde het nog steeds grote aandeel van België voor dit 
land meer acceptabel te maken werd in een speciale appendix 
vastgelegd (Bijlage II d), dat de Belgische extra productie 
van 30 millioen dollar voor het eerste jaar in eerste aanleg 
zal worden besteed 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 verzekerd dat de Belgische 
productie ten behoeve van de andere Westpact-mogendheden welke 
door deze niet behoeven te worden betaald tot een minimum be
perkt blijft. 

Tengevolge van interne iimerikaanse politieke ontwikkelingen 
zag de Amerikaanse Regerin0 af van de indiening van het "military 
assistance program" gedurende de maand Maart, zodat in de bijeen
komst van de Consultatieve Raad vastgestelde documenten niet 
aanstonds werden gebezigd. Daarbij kwam dat de Amerikaanse Re
gering bezwaren' bleek te hebben tegen de these van de Westelijke 
mogendheden dat zij een verdeling van de militaire hulp " on a 
basis of equality of treatment" wensten. In de bijeenkomsten van 
de Ministers van Buitenlandse Zaken te Washington voorafgaande 
aan de plechtige ondertekening van het Noord Atlantische Verdrag 
op 2 en 4 April werd een enigermate gewijzigde redactie van 
het verzoek om militaire bijstand van de Westelijke Uhiemogend** 
heden vastgesteld, dat tegemoet kwam aan de Amerikaanse wensen 
voor wat betreft het beginsel van de gelijkheid van behandeling, 
doch geen wijziging bracht in de verdere redactie. (Bijlage II a) 
Overeengekomen werd dat enige dagen na de ondertekening van het 
Hoord Atlantische Pact op Vrijdag 8 April de tekst van het ver
zoek om militaire bijstand (Bijlage II a) en het Amerikaanse ant«* 
woord daarop (Bijlage II b) zouden worden gepubliceerd. Het schema 
voor de onderlinge verdeling van de additionele eigen productie 
(Bijlage II c) en de speciale regeling voor het Belgische aandeel 
(Bijlage II d) werden beschouwd als te zijn opgesteld ter uit
sluitende inlichting van de Amerikaanse Regering: zij bleven 
geheim» 

3» De Financiële Formule. 
a. Overleg in Nederland. " 

'£ïf' Intussen was onmiddellijk bij het 
ingaan van ae fianisteriele„Bijeenkomst te Londen 05.14 
en 15 Maart aan het F±anciële en Economische Comité de 
taak opgedragen om voort te gaan met het zoeken naar een 
sleutelformule voor de verdeling van de' defensiekosten 
tussen de verschillende Europese landen» 

Daarenboven deed zich voor Nederland de vraag voor of de 
bepaling van de additionele militaire productie op % 10 
millioen voor het eerste jaar niet behoorde te worden her
zien en of dit bedrag niet eerder als een minimum dan als 
een maximum moest worden beschouwd* Bij de Ministers-bijee 
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komst te Londen was de Minister van Economische Zaken niet 
tegenwoordig geweest, zodat het economisch aspect van de 
additionele productie, in verband met de voorgenomen projecten 
voor de industrialisatie van Nederland niet behoorlijk waren 
onderzocht, 

In de Ministerraad van 13 Juni had, in verband met de 
vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Westpact-mogendheden î . Luxemburg op 17 en 18 Juni, een 
korte bespreking plaats naar aai leiding van de omstandigheid 
dat in Londen bij de bepaling van de individuele prestaties 
voor militaire doeleinden voor Nederland een relatief laag 
cijfer was bepaald. De Ministers van Economische Zaken en van 
Buitenlandse Zaken gaven uitdrukking aan de mening dat het 
gewenst moest worden geacht het uiteindelijk bedrag open te 
houden* De Minister-President was van oordeel dat het bedrag 
van $ 10 millioen aangeeft hetgeen Nederland in de industriële 
sector voor eigen rekening kan bijdragen. De Regering kan 
natuurlijk besluiten om meer te doen, doch het ontmoette be
zwaar bij Dr. Drees om ter wille van de industrie meer 
militaire orders te plaatsen. De Minister van Financiën 
merkte op dat de verleende ontwikkelingssubsidies voor indus
trialisatie op ander terrein geen volle dig rendement hebben 
opgeleverd, tengevolge van het ontbreken van organen om de 
bereikte ontwikkeling op te vangen* De gedachtenwisseling over 
dit onderwerp werd door de Ministerraad niet verder vervolgd. 

De discussie op de bijeenkomst van de Consultatieve Raad 
leverde geen nieuwe gezichtspunten op» Minister Stikker melkte 
op dat naar zijn mening het bedrag, dat de Consultatieve 
Raad op 14 en 15 Maart had vastgesteld voor de' additionele 
productie tamelijk willekeurig was (arbitrary). Nederland 
had tengevolge van zijn verplichtingen overzee een laag 
cijfer opgegeven, doch de mogelijkheid bestond dat uiteinde
lijk meer kon worden gedaan. Definitieve beslissingen zouden 
volgens Minister Stikker eerst mogelijk zijn wanneer de 
omvang van' de Amerikau*de hulp met groter nauwkeurigheid 
bekend was» 

b 0 Besprekingen van het Economisch en Financieel Comité te Londen» 

Het ontwerpen van een voor alle deelnemers aanvaardbare 
en verdraagbare formule is in werkelijkheid de sleutel tot de 
oplossing van het vraagstuk van een blijvende samenwerking van 
de Atlantische gemeenschap» De sleutel tot de oplossing van dit 
vraagstuk is evenwel even moeilijk te vinden als de .sleutel van 
het wonderbaarlijke kistje in Frederik van Eeden's "Kleine 
Johannes", dat de alwetende Iluizer niet kon vinden en dat mis
schien het geloof van «jonannes hem bezorgen kon« 

De sleutelformule voor een redelijke verdeling van de las
ten en inspanning moet tot stand kunnen komen wanneer ieder 
land zijn deel wil bijdragen en wanneer de betrokken Ministers 
bereid zi;Jn tot het trekken van een ob-jeojfcieve vergelijking 
tussen eigen lasten en die van anderen. Men moet ten minste 
evenveel willen doen als de verdragspartners. Kleinere landen 
moeten eerder iets meer doen dan de grotere. De grote mogend
heden kunnen immers zelfstandig beschikken over aanzienlijke 
middelen om hun eigen volksbestaan en onafhankelijkheid tot 
zekere hoogte doeltreffend te verdedigen, zoals b.v. Engeiana 
nog in Augustus 1240 heeft getoond, toen het gedurende enige 
maanden uitsluitend op eigen krachten de landing van een over
macht ige vijand op zijn kusten wist te beletten. Bi3,;e tegen
woordige ontwikkeling wan de militaire hulpmiddelen is het voor 
een klein land evenwel ten ene male uitgesloten om zijn zen-
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standigheid zelfs voor korte tijd, zonder hulp van buiten, te 
handhaven tegen een over machtige vijand. Dientengevolge zijn ae 
kleine mogendheden voor het bewaren van hun zelfstandigheid 
steeds meer afhankelijk geworden van de samenwerking in vredes-
en oorlogstijd met militair krachtiger mogendheden, zodat het 
in de rede ligt dat zij zich voor die samenwerking tenmin/ste 
proportioneel dezelfde en eerder nog grotere offers dienen te 
getroosten dan de zogeixaamde "Grote Mogendheden"« In dit licht 
dienen de besprekingen te worden bezien, die over het vinden 
van een sleutelformule in het Financieel Economisch Comité in 
Londen hebben plaatsgehad en de instructies, welke de Nederlandse 
Minister van Financiën aan zijn vertegenwoordiger heeft verstrekt» 

Bij deze besprekingen werd door de verschillende Westelijke Unie** 
mogendheden het volgende standpunt ingenomen: 

1* Engeland» 

Op het ogenblik dat de onderlinge samenwerking tussen de 
landen van de Westelijke Unie werd ingeleid door het Verdrag van 
Brussel bestonden grote verschillen tussen de lasten, welke de 
individuele landen zich voor hun verdediging getroostten» Het 
eerst noodzakelijke is dus om een schema op te stellen waardoor 
de lasten op eerlijke wijze worden verdeeld volgens het beginsel 
van» "equality of sacrifice". 

Bij het scheppen van additionele productiecapaciteit moet 
in aanmerking worden genomen, welk land voor ee.n bepaalde pro** 
ductie het meest geschikt is zonder met financiële overwegingen 
rekening te houden» De kostenverdeling moet dus-op zodanige 
wijze geschieden, dat de bezwaren worden overwinnen van het voor 
de eerste verdeling aanvaarde beginsel dat "costs are left to 
lie where they fall", aangezien dit in feite een premie betekent 
om zelf zo weinig mogelijk te doen en zoveel mogelijk op anderen 
af te schuiven. Engeland stelt voor dat de sleutel moet gevonden 
worden door als uitgangpunt te nemen het percentage van het na
tionale inkomen van de Vijf Landen gezamenlijk dat voor defensie
doeleinden wordt aangewend» Ter financiering van de additionele 
programmas zal dan allereerst een beroep moeten worden gedaan op 
die landen, waarvan de defensieuitgaven beneden het gemiddelde 
liggen» 

Dit beginsel is niet door alle andere landen aanvaard.WeÜs-
waar lopen de cijfers voor de defensiebudgetten van Engeland, 
Frankrijk en Hederland in percentages van het nationale inkomen 
niet sterk uiteen (globaal ongeveer Q% van het totaal inkomen), 
doch België geeft slechts 2$ aan Defensie uit« Frankrijk, Enge
land en ffederland hebben grote verplichtingen tengevolge van de 
moeilijkheden in hun gebiedsdelen overzee, die België niet heeft» 
De Belgische Minister-President heeft zich ten sterkste verzet 
tegen een systeem, waardoor België indirect mede zou betalen 
aan de gevolgen van de politiek, die andere landen voeren in ge-

-bieden— 
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bieden, die buiten de Westelijke Unie vallen» 

2» Frankrijk* 

Frankrijk heeft nooit zijn denkbeelden schriftelijk 
ingediend? maar zich in de vergaderingen voorstander ver
klaard van een soort algemeen "lend lease" systeem, waardoor 
elk land zou produceren wat het meest geschikt was, zonder 
dat verrekening behoeft plaats te vinden bij onderlinge uit
wisseling van goederen en diensten» 

Bij deze gedachtengang wordt teveel voortgeborduurd op 
het door de Verenigde Staten in de tweede wereldoorlog 
ontwikkelde stelsel van "lend lease" en"reverse lend lease". 
Dit stelsel heeft doeltreffend gewerkt, omdat de Verenigde 
Staten de grootste gever waren en alle anderen tezamen slechts 
een contraprestatie leverden in de vorm van "reverse lend 
lease", welke een fractie uitmaakte van de Amerikaanse hulp» 
Bij hulpverlening over en weer tussen gelijkwaardige econo~ 
mische groot heden van verschillende economische structuur 
is dit systeem bezwaarlijk te verwezenlijken, omdat daardoor 
men zeer ver verwijderd raakt van het beginsel dat iedereen 
met alle krachten moet medewerken. Tussen twee landen met 
ongeveer even grote bevolking en even grote welvaart» waarvan 
de een overwegend industrie land en het tweede overwegend een 
agrarische mogendheid is, zou het stelsel ertoe leiden dat het 
agrarische land zijn troepen sou kunnen uitrusten zonder er 
iets voor te betalen, terwijl het industriële land zowel 
voor zijn eigen uitrusting als voor die van het agrarische 
land zou moeten betalen» 

Bij de bestaaide Europese verhoudingen is de bereidheid 
om zonder enigerlei contraprestatie iets voor de ander te 
doen nog onvoldoende ontwikkeld,, 

3» België» 

België heeft er Lioh toe bepaal d op te merken dat als 
de "ad hoc9 verdeling ooit werd gewijzigd dit zou moeten 
geschieden door ieder land in beginsel te belasten met de 
kosten voor en de vervaardiging van de uitrustingen van zijn 
eigen troepen. Daarbij kan het land zijn eigen productie 
voor die van anderen ruilen of tegen betaling elders uitrus
ting betrekken»- |̂Ptl 

Dit systeem verplaatst de moeilijkheid naar de militaire 
contingenten, die aan ieder worden toebedeeld. Immers het 
komt erMdan op neer te weten of deze contingenten op grond van 
financiële draagkracht, bevolkingsaantal of anderzins worden 
vastgesteld, dan wel op grond van militair-strategische over
wegingen» Wat militair het meest efficiënt is zal lang niet 
Altijd financieel het meest billijk zijn. 

Het Belgische standpunt handhaaft de bestaande feitelijke 
gepririligeerde positie van België zonder een bijdrage te 
leveren tot de oplossing van de moeilijkheden van de anderen» 

«4. Nederland** 
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4* Nederland» 

Ingevolge de instructie van de Minister van Financien om 
zich in het algemeen aan te sluiten bij het Engelse standpunt, 
onder voorbehoud van bepaalde "adjustments" op grond van Neder
land's bijzondere moeilijkheden, weid een "Aide Memoire* ont
worpen (Bijlage III), dat echter tenslotte NIET werd ingediend» 

In dit stuk wordt betoogd dat bij de verdeling van de kosten 
op basis van een bepaald percentage van het nationale inkomen 
de volgende correcties moeten worden aangebracht: 

a) De bestaande defensieplannen laten een belangrijk deel van 
Nederland ongedekt (IJsellinie of Rijnlinie)fl terwijl wel het 
gehele grondgebied van de andere vier in eerste linie wordt be
schermd. De premie, die Nederland bereid is te betalen zal dus 
proportioneel lager moeten zijn dan voor hen die een honderd 
procent dekking krijgen, tegenover Nederland 40 of 80 #» 

Dit argument is buitengewoon gevaarlijk omdat de bedoeling 
van de WestEuropese Defensie is de defensielijn zover mogelijk 
Oostwaarts te verleggen* De kortere lijn is het gevolg van de 
bestaande zwakte van de West-Europese strijdkrachten,, Zolang 
Nederland half buiten de lijn valt heeft het juist een uitnemend 
belang bij het opvoeren van de militaire sterkte, omdat het 
alleen daardoor mogelijk zal zijn de lijn zodanig te verleggen 
dat Nederland er geheel binnen komt te liggen* Wat dit betekent 
wordt duidelijk wanneer men zich voor ogen stelt, welk een 
verschil bestaat tussen de verdediging van de Rijnlinie en de 
Ijsellinie, voor de bescherming van ons land».Indien de Neder-
landse medewerking beneden de maat blijft zullen de andere ge
allieerden de kortere en gemakkelijker verdedigbare Rijnlinie 
kiezen» levert Nederland daarentegen een maximale en efficiënte 
bijdrage, dan zullen de geallieerden eerder instemmen met een 
verdediging van de IJssellinie, terwijl daardoor ook het ogen-
blik naderbij gebracht rordt dat de verdedigingslijn verlegd 
kan worden naar Oder of'Elbe, waardoor geheel Nederland achter 
de linie komt te liggen» 

b) De relatieve oorlogsschade in Nederland was groter dan in 
andere West-Europese landen, terwijl de vernietiging' van Neder-
landse eigendommen in Indonesië nog steeds voortgaat* Dit heeft 
tot gevolg dat Nederland een hoger percentage van het nationale 
inkomen voor reconstructie moet besteden, waardoor voor de con
sumptie met inbegrip van de defensie een kleiner percentage 
overblijft dan in andere landen© 

Het oorlogsschade-argument werkt sterk irriterend op de 
andere landen» De vernielingen in Engeland zijn enorm geweest» 
terwijl van de andere landen alleen België minder schade heeft 
dan Nederland. De schadeclaims zijn diepgaand vergeleken bij de 
IARA-conferenties te Brussel, waarbij aan Engeland een hoger 
percentage werd toegewezen dan aan Nederland en Frankrijk» Ne
derland en Frankrijk kregen toen ongeveer evenveel toegewezen 
•n Luxemburg kreeg procentueel het meest van allen» 

-Met-» 
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Met het verschil in behoefte aan hulp voorherstel is bij 
het Ifershall Programma trouwens reeds rekening gehouden, die 
ertoe hebben geleid dat Nederland per hoofd der bevolking het 
hoogste bedrag ontvangt van alle O.E.E.C, landen. Het is wei« 
nig elegant om op dezelfde grond als het ware tweemaal be
lastingreductie te vragen» Nederland zal op deze grond' geen 
aanzienlijke reductie .La zijn bijdrage kunnen bereiken* 

c) Nederland heeft een veel groter bevolkingstoename dan een 
van de andere landen der Westelijke Unie ( 1 1/2 % per jaar). 
Teneinde de levensstandaard te handhaven moet derhalve een 
hoger percentage van het nationale inkomen voor investerings
doeleinden gereserveerd worden d^n elders» Dit betekent in 
feite dat Nederland als land een soort kinderaftrek vraagt, 
zoals in de West Europese belastingsstelsels thans namelijk 
algemeen voorkomt» Volgens de voorlopige berekeningen zou 
aanvaarding van dit beginsel door de andere verdragspartners 
betekenen dat Nederland een reductie van ongeveer 5% op zijn 
bijdrage wordt toegekend» 

d) Ben algemene correctie, die zou moeten worden aange
bracht is dat de verschillen tussen het nationale inkomen 
per hoofd van de bevolking in aanmerking moeten worden ge-» 
nomen, zodat het land met het hogere nationale inkomenmper 
hoofd een hoger percentage van zijn totaalinkomen zou bij*-> 
dragen dan een land met een lager per capita inkomen. Dit 
komt neer op de invoering van het in de Westerse landen be«* 
staande stelsel van progressieve belasting. Volgens de bere-
keningen van de UNO in 1947 had Nederland een hoger per capita 
inkomen dan Frankrijk en zelfs dan België, wanneer men in
stemt mat de door de UNO aangebrachte correctie in de om
rekeningskoers van de Belgische frank, die de Verenigde 
Saties overgewaardeerd achtte. De verschillen #> in inkomen 
per hoofd tussen Frankrijk, Nederland en België zijn geringj 
alleen Engeland steekt verre boven de anderen uit, zodat 
dit systeem erop neer zou komen dat de Britten per hoofd voor
taan tweemaal zoveel zouden moeten betalen als de continen-
talen» Engeland dat reeds van alle landen het hoogste per
centage van zijn nationale inkomen aan defensie uitgeeft (zie 
tabeirtweTTTran Bijlage Ill/in de tiende/ kolom), zou dus 
moeten worden uitgenodigd om zich nog zwaarder te belasten» 
Het is overigens zeer de vraag of de berekening van het per 
capita inkomen wel deugdelijk vergelijkingsmateriaal oplevert, 
omdat daarbij met de koopkracht van het inkomen vaak onvol»» 
doende rekening wonSt gehouden» 

Nadat de besprekingen in het Financiële Comité, tenge~ 
volge van het ontbreken van overeenstemming over belangrijke 
principiële punten welke door de Ministers van Financien 
«elf moesten worden beslist, geen verdere voortgang konen 
maken is het Hederlandse standpunt tenslotte, na intern over
leg tussen de Minister van Financiën en sijn ambtelijke ver
tegenwoordigers schriftelijk geformuleerd en ingediend* 
(Bijlage IVT Daarbij is het herstelbetalingsargument (vide b) 
geheel weggelaten! het argument dat het Nederlandse grond
gebied slechts gedeeltelijk zal worden verdedigd (vide a) is 
in fine gebezigd om aan te geven dat Nederland alleen dan 

-bereid-
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bereid is om het volle pond bij te dragen wanneer het evengoed 
beschermd wordt als de anderen* 

De hoofdcorrecties, welke door ïïederland worden aanbevolen 
zijn dus: 

a) het abnormale bevolkingsaccres (vide c) 

b) het beginsel dat een zekere progressiviteit in acht moet 
worden genomen bij hoger pro oapita inkomen in bepaalde 
landen (vide d) 

-c-



c» 'Bijeenkomst van de Ministers van Defensie te Luxemburg, 
Uit de bovengeschetste ontwikkeling blijkt dus, dat op 

£ van het ogenblik van de bijeenkomst van de Ministers/defensie te 
Luxemburg nog generlei vooruitgang was gemaakt bij de regeling 
van de financiële gevolgen van de additionele militaire pro
ductie voor 1949-1950, waarmede dus in feite geen behoorlijk 
begin kon worden gemaakt. 

Evenmin was intern in de Nederlandse Regering eenstemmig
heid bereikt over fle vraag of het bedrag van 10 millioen dollar 
een minimum dan wel een maximum prestatie betekende. 

In de bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken 
te Luxemburg op -17 en 18 Juni 1949 heeft de Nederlandse Minis
ter vah Buitenlandse Zaken reeds doen uitkomen, dat naar zijn 
mening het vastgestelde additionele productie_vermogen van 
Nederland voor verhoging in aanmerking zou kunnen komen. De 
Minister van Financiën heeft hierin aanleiding gevonden om na 
de Ministerraad van Maandag 11 Juli 1949, doch vóór het ver
trek van de Minister van Oorlog en Marine naar de bijeenkomst 
van de Defensie-MlniBters in Luxemburg, tot deze een brief te 

• richten, gedagtekend 12 Juli 1949» In deze brief gaf Prof. 
Lieftinck uiting aan zijn opvatting, dat het in de bijeenkomst 
in Londen van 14 en 15 Maart vastgestelde bedrag van 200 millioei 
dollar een plafond is, zodat ook het aandeel van 1U millioen 
dollar daarin van Nederland moet worden gezien als de financiële 

frenaD Behalve de bestaande defensiebegrotingen zal de Treste-ijke Unie dus in de komende twee jaar nog over een totaal van 
600 millioen dollar (200 f 40U") Beschikken», Alles wat daar-
hovenuit gaat aan uitrusting kan slechts bestaan in leveranties 

. welke de verenigde Staten direct, zonder betaling, zullen 
£ten laste laveren uit Amerikaanse voorraden of Amerikaanse productie £ 
van het crediet van één milliard dollar, dat daarvoor onder het 

"Military aid program" zal worden aangevraagd. 

De Minister van Financiën interpreteert de beslissing in 
Londen dus in dier voege, dat de bedragen, uitgetrokken voor 
uitrusting, tot Juli 1951 gehandhaafd blijven op het niveau 
van de goedgekeurde begroting 1949 (totaal van de begroting 
voor alle uitgaven «F827.992.828, waarvoor voor Oorlog: 
2518e59TTT48 en voor Marine:B319*398,780)• 

Wél erkent Prof. Lieftinck de mogelijkheid dat Nederland 
uit da additionele militaire productie van de andere ï/estelijke 
Unie-landen nog bepaalde uitrusting zal betrekken, waardoor 
betalingen ten laste van het Nederlandse budget zullen moeten 
geschieden. Omgekeerd is het mogelijk, dat Nederland met de 
additionele productie van 10 millioen voor het eerste en 20 
millioen voor het tweede jaar leveranties doet aan andere wes
telijke Unie-partners, waardoor de kosten van Nederland zouden 
verminderen. ,fiet iaecnter onwaarschijnlijk, dat de leveranties 
vin rrederland aan ae anderen uit de additionele productie 
groter zullen zijn dan die van de anderen aan Nederland, omdat 
Nederland van die additionele productie het allerkleinste 
gedeelte verzorgt (Nederland 10 millioen, België 30 millioen, 
Frankrijk 55 millioen, Engeland 110 millioen ).-

De Minister van Oorlog heeft zich niet kunnen neerleggen 
hij de opvatting van de Minister van Financiën dat de totale 
additionele militaire productie voor de komende twee jaar op 

600.•• 
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Rp 600 millioen dollar begrensd is. Volgens Mr. Schokking is dit 
bedrag en dus ook het Nederlandse aandeel daarin van 10 millioen 
dollar voor het eerste jaar en 20 millioen voor het twee een 
minimum aan extra productie boven hetgeen toch al krachtens de 
eigen nationale defensie-begroting aan uitrusting geproduceerd 
moest worden. Deze nationale defensie-begrotingen ai^n door het 
besluit van de additionele productie in geen enkel opzicht 
gefixeerd, doch sullen verder moeten worden aangepast aan de 
in gemeenschappelijk overleg bereikte conclusies op het gebied 
van de militaire samenwerking tussen de Westelijke Unie. De 
enige grens, welke nadrukkelijk door de Verenigde Staten is 

festela en welke door de Westelijke Unie is aanvaard, wordt epaald door de voorwaarde, dat ander geen beding het financieel-
economische herstel door de militaire inspanning mag worden ge-
hinderdj de prestatie, die mogelijk is zonder dit te 
doen, is voor Neoerland op 10 millioen geschat, doch dit bedrag 
is in geen enkel opzicht definitief. Veel, zo niet alles, hangt 1 af van de voorlopig nog geheel onbekende wijze, waarop/Ameri

kaanse bijdragê aowel in de vorm van klare uitrustingsstukken als in 
de vorm van credietverlening voor additionele eigen productie 
tot stand zal komen. 

De Minister van Buitenlandse 2>aken antwoordde aan de 
Minister van financiën, dat zijne inziens een vastlegging van 
het cijfer van 10 millioen dollar productie zonder te beschikken 
over een duidelijker beeld van de mogelijkheden gevaarlijk is 
pp grond van de volgende overwegingen: 

1. het is nog onbekend waartoe de defensie-plannen Neder
land financieel zullen verplichten, terwijl evenmin duidelijk 
uitgewerkt is op welke wijze de voor Nederlandse behoefte nood
zakelijke normale productie binnen het kader van de begroting 
1949 zal worden gerealiseerd; 

2. in geval van een bedrijfs-teruggang in de industrie, 
zoals dit zich bijv. in Eelgië heeft voorgedaan, kan het ver
lenen van defensie-opdrachten aan bepaalde industrieën nuttig 
zijn; 

3.het is mogelijk, dat in het kader van het normale defen
sie budget aanzienlijke dollar aanschaffingen voor militaire 
doeleinden moeten worden gedaan, die goedkoper zouden kunnen 
worden gefinancierd, wanneer hei eigen Nederlandse productie
apparaat uit de daarvoor beschikbare Amerikaanse dollar-fondsen 
voor militaire productie zou worden uitgebreid, waarbij het 
mogelijk is, dat die uitbreiding het bedrag van 10 millioen 
dollar voor het eerste jaar zou overschrijdenj 

4. als Nederland tenslotte blijkt een te laag cijfer voor 
additionele productie te hebben gekozen, zal het dus niet kunnen 
profiteren in dezelfde mate als zijn verdragspartners van de 
machinerieën, grondstoffen, etc, welke Amerika onder de mili
taire dollar credieten zal ter beschikking stellen, waardoor 
een blijvende vergroting van de Nederlandse industriële capaci
teit wordt bereikt - zonder additionele dollarkosten voor 
Nederland - welke capaciteit op den duur ook voor niet-militaire 
doeleinden zal kunnen worden gebruikt en dus het Nederlandse 
industriële potentieel in absolute zin vergroot. 

Bij de bespreking van de Ministers van Defensie te Luxem
burg bleek uit verschillende aanwijzingen, dat de Regeringen 

van.•• 
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van andere Westelijke Unie-landen het belang van de additionele 
militaire productie anders waardeerden dan de Nederlandse 
Minister van Financiën. Bi3 de bijzondere critieke toestand 
van de Engel, se financiën zou het trouwens moeilijk denkbaar 
sija geweest, dat Slr Stafford Cripps een additionele productie 
van 105 millioen dollar voor het eerste jaar had aanvaard, 
wanneer hij daarin niet uiteindelijk een voordeel voor zijn 
land had gezien. Reeds thans is de situatie zo, dat Engeland 
het sterkste industriële potentieel heeft van de vijf Westelijke 
ünie-landen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de anderen voor de 
milifaire leveranties van Engelse productie voor een belangrijk 
deel afhankelijk zijn» Opvoeringen van de Engelse productie 
geeft veel handen arbeid, die anders wellicht werkloos zouden 
worden.- Het is juist, dat voor zover Nederland op Engeland 
trekkingsrechten heeft, het niet voor deze extra leveranties 
in goud of dollalB zou behoeven te betalen, doch even waar is 
het, dat Engeland zich grotendeels kan laten betalen door 
Nederlandse landbouw-producten, die het toch nodig heeft, en 
waarvoor wij anders artikelen zouden kunnen verkrijgen welke 
Toor het niet-militaire gedeelte van onze economie van belang 
zijn. Voor het overige heeft de Engelse legering een grotere 
reserve in acht genoaen voor liet maken van verdere plannen in 
verband met de onzekerheid inzake de Amerikaanse bijstand* 

l 

Het trok in de bijeenkomst te Luxemburg zeer de aandacht, 
dat België, dat op 14 en 15 Maart zich sterk verzette tegen de 
aan dat land toegedachte additionele productie, thans als enig 
land reeds voor het gehele bedrag orders blijki te hebben ge-
laatst» De Belgische Minister van Defensie stelde zelfs in 
et uitzicht, dat in het fiscale jaar 1950 de Belgische produc
tie beter zou kunnen worden gecoördineerd en nog opgevoerd. 
Hieruit blijkt dat België een zodanig belang ziet in het open
houden van de mogelijkheid tot een grotere additionele productie, 
dat het waarschijnlijk zelfs bereid zal zijn om eventuele sur
plus sen op aannemelijke voorwaarden af te zetten.. 

De ervaringen te Luxemburg bevestigen, dat de Verdrags
partners van Nederland zonder tegenzin hun verhoudingsgewijs 
aanzienlijker aandeel in de additionele productie voor mili
taire doeleinden hebben aanvaard, blijkbaar op grond van de 
overweging, dat de aanvaarding van deze verplichtingen geen 
onoplosbare problemen schept. 

Wanneer zij er niet in slagen het voorgestelde programma 
ten uitvoer te leggen, ondervinden zij generlei schade. Mocht 
daarentegen blijken, dat de Verenigde Staten dollarcredieten be
schikbaar stellen, welke een grotere additionele productie toe
laten dan werd begroot, dan zijn zij zeker zich een aanzienlijk 
gedeelte van de verleende dollarcredieten te kunnen toeeigenen, 
terwijl Nederland op grond van zijn participatie van slechts 
1/20 van het totaal programma, waarschijnlijk ook niet op meer 
dan 1/20 van de beschikbaar te stellen dollarcredieten van voor
lopig Z 350 millioen aanspraak kan maken. 

Indien men zich voor ogen stelt welk percentage van de to
tale economische Matrshallhulp aan Nederland ten goede is gekomen, 
dan steekt het percentage van onze militaire Marshallhulp.daarbij 
ongunstig af. Het valt nog niet te voorspellen op welke wijze de 
Amerikaanse uitrustingsstukken en dollarcredieten zullen woraen 
verdeeld, doch door zijn zeer bescheiden claim in een gemeensenap 
waar het majoreren troef is,.bevindt Nederland zich in een on
gunstige onderhandelings—positie. 

-17-
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4« Westelijke Unie en Indonesië,, 

De allergrootste hinderpaal voor Nederland om aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van zijn participatie in de Weste
lijke Unie te voldoen is gelegen in de voortdurende drainering 
van onze militaire, economische en financiële capaciteit en 
door de eisen, welke de toestand in Indonesië stelt. Aangezfen 
zowel de Westelijke Uniepartner Engeland als de Atlantisch 
Pactpartner Amerika door hun embargo-maatregelen de ver
scheping van militaire goederen naar Indonesië beletten en 
daardoor Nederland zei -f" nopen om de voorraden voor eigen 
mobilisatie in Europa aan te spreken, waardoor de weerstands
kracht van de'Westelijke Unie óp een vitaal gebied nodeloos 
wordt verzwakt, is het voor de Nederlandse Regering nood
zakelijk geworden om een principiële beslissing te nemen over 
de prioriteit van bepaalde verplichtingen. 

Ju de Ministerraad van 11 Juli 1949 heeft de Minister 
van Oorlog uiteengezet, dat de aangegane verplichtingen 
voor de repatriatie van troepen uit Indonesië" (Paasbood-
schap), tot gevolg zal hebben dat een groter deel van het 
beschikbaar komende kader naar Indonesië moet worden ge
zonden dan oorspronkelijk voorzien was. Dientengevolge 
zal Nederland geen uitvoering kunnen geven aan de toezegging, 
welke aan Veldmaarschalk Montgomery is gedaan om op 1 
October 1950,een aanvang te maken met de opleiding van 
troepen voor taken in verband met de Westerse Unie» 

m de brief waarin deze toezegging aan Veldmaarschalk 
Montgomery is gedaan werden twee voorbehouden gemaakt voor 
de nakoming n.1. : 

1) alleen indien militaire verplichtingen in Indonesië 
het toe laten 

2) voor zover militaire steun voor de Verenigde Staten 
wordt verleend. 

De Ministerraad besloot om ten aanzien van de verdeling 
van de militaire krach^n Indonesië te laten voorgaan bij de 
Westerse Unie. 

In overeenstemming hiermede heeft in de bijeenkomst 
van de Ministers van Defensie in Luxemburg op 17 Juli 
Minister Schokking duidelijk verklaard, dat zolang het 
Indonesische probleem niet tot oplossing was gebracht, 
Sederland niet met zekerheid kon zeggen of het in staat 
zal zijn het vastgestelde quotum voor de opbouw der ge
zamenlijke strijdkrachten te leveren. De vervangingen in 
Indonesië beletten vooral wat de kaderopleiding betreft een 
tijdige opbouw in Europa. 

-18« 
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De correlatie tussen legerafbouw in Indonesië in verband 
met aangegane verplichtingen aangaande repatriëring en afloop 
van de politie—taak ten gevolge van de souvereiniteits—over
dracht en de daarmedt corresponderende opbouw van de strijd
krachten van de Westelijke Unie vereisen een ingewikkeld om
schakelingsproces dat aanvankelijk zal leiden tot een ver
zwakking zowel ginds als hier, waardoor dus een bijzonder 
kritieke toestand ontstaat. Volgens een ontwerp van de Staats
secretaris van Oorlog zal bij de ha 1950 uit te zenden con. 
tingenten de toestand worden bereikt dat? na een eerste 
oefening in Europa van één jaar, uitzending voor 1g jaar naar 
Indonesië zou volgen» Dit zou met zich medebrengen, dat de 
eerste voor de Westelijke Unie opgeleide divisie eerst op 
1 Juli 195* mobil±»ble zou zijn. Tot op dat ogenblik zou dus 
de voor dienst in Europa zeer onvolledig opgeleide 7 December-
diviaie haar plaats moeten innemen. 

Vorr wat de noodzaak van de uitzending naar Indonesië na 
de aouverelniteltsoverdracht betreft, moet worden bedacht, dat 
de defensietaak van Nederland in het Verre Oosten door die 
overdracht een geheel ander ' karakter krijgt en dat er naar 
moet worden gestreefd om de defensie van Indonesië zoveel 
mogelijk te doen plaats vinden door Indonesiërs en op kosten 
van Indonesië. De reëele belangen welke Nederland dan in Indo-
nesië te beschermen zal hebben zullen uitsluitend bestaan in de 
Nederlandse economische beleggingen in Indonesië en uit dien 
hoofde in beginsel geen andere bescherming behoeven te verkrijg 
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als andere beleggingen van Nederland in het buitenland, zij 
het dan dat uiteraard op verzoek van Indonesië zelf technisch-
militaire bijstand kan worden verleend. Engelsen, Amerikanen, 
Australiërs en anderen^ die strijdkrachten in de Pacific 
onderhouden en niet kunnen toestaan dat in Indonesië een mi
litair vacuüm ontstaat, hebben 'een aanzienlijk belang bij de 
handhaving van ons defensie-apparaat in het Verre Oosten. 
Men zou zich kunnen voorstellen, öat ingeland en Amerika 
er een belang bij hebben om ons militair in de Pacific te 
handhaven, teneinde zichzelf kosten aan mensen en materieel 
te besp. aren, die nodig zouden zijn voor de verdediging van 
de sector waar,thans onze militaire en maritieme strijd
krachten gestationeerd zijn» 

Nader zal nog moeten worden bestudeerd in hoeverre het 
Nederlandse belang de handhaving van militaire, maritieme en 
luchtstrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsover-
dracht rechtvaardigt en in hoeverre daarvoor kosten mogen 
worden gemaakt. 

Tevens zal moeten worden beslist of na de souvereiniteits-
overdracht de Westelijke Unie niet prioriteit behoort te 
krijgen boven Indonesië» In ieder geval kunnen wij na de 
overdracht bij de besprekingen met de Westelijke Unie-part
ners de verplichtingen, welke ieder heeft buiten het Unie-
verband (Engeland in zijn common wealth, België in de Congo, 
Frankrijk in Noord-Afrika en elders) zuiverder tegenover el
kaar afwegen dan thans bij de bestaande onrust en tegenstel
lingen in Malakka, Indo China en Indonesië mogelijk is. 

Zowel met het oog op het heden als op fie toekomst is 
het van het grootste belang, dat^de onderlinge verdeling van 
de defensiekosten met alle defensieuitgaven van de verdrags
partners wordt rekening gehouden, dus ook die welke voor de 
strijdkrachten overzee worden gemaakt, voorzover zij althans 
op het moederland se budget drukken. 

Jfagelsen en Fransen zijn tot dusver evenals de Neder
landers uitgegaan van hun totale defensiebudgetten, zonder 
daarbij een splitsing te maken tussen wat besteed wordt voor 
"home defence* en wat voor *overseas defense". De Belgen 
rechtvaardigen daarentegen hun lagere defensiekosten door 
erop te wijzen, dat aij door het ontbreken van noemenswaardige 
"overseas committments" in feite een even grote defensie-in
spanning leveren dan de anderen voor wat het zuivere Westelijke 
Unie-areaal betreft en dat van hen niet mag worden verwacht 
dat aij zich meer sullen getroosten om de anderen luxueuse 
en kostbare Interventies overzee te permitteren» 

Dit punt zal ongetwijfeld aan de orde worden gesteld bij 
het overleg met de Verenigde Staten over de verdeling van hun 
miltaire bijstand, omdat daarvan uitdrukkelijk bijdragen aan 
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de defensie van buiten Europese gebieden is uitgesloten. 

De Nederlandse positie is in dit opzicht de meest kwets
bare, omdat niet alleen tegenover ons reeds meer stringente 
maatregelen bestaan dan bijv. tegenover Frankrijk, maar omdat 
een eliminatie van de "overseas committments" uit de Engelse en 
Franse defensie-budgetten, voordat men de verdelingssleutel gaat 
toepassent waarschijnlijk relatief veel minder uitmaakt dan 
wanneer men op het Nederlandse defensiebudget deze operatief zou 
uitvoeren. De voornaamste hoop voor Nederland, dat men hiervan 
tenslotte zal afzien, is gelegen in het feit dat een scheiding 
tussen verplichtingen hier en overzee binnen een begroting niet 
gemakkelijk te maken is en dat de verschillende landen dit 
ongetwijfeld op zodanig uiteenlopende wi^ze zullen interprete
ren, dat een zuivere vergelijking toch niet mogelijk wordt. De 
werkelijke overdracht der souvereiniteit in Indonesië zal 
trouwens aan de Amerikaanse reactie ten aanzien van de militaire 
uitrusting van Nederland de scherpte grotendeels ontnemen, zodat 
op een grotere soepelheid bij de distributie van hulp mag worden 
gehoopt. Gedurende de laatste wereldoorlog, toen het Indonesische 
conflict niet speelde, had Nederland noch voor wat de samen
werking met ingeland betrof, noch voor wa^ de samenwerking met 
de Verenigde Staten betrof over werkelijke achterstelling 
of slechtere behandeling te klagen. Bij de oplossing van het 
Indonesische probleem valt het te verwachten dat de onderlinge 
relaties weer geheel zullen komen op de voet van vertrouwelijke 
samenwerking, die gedurende de oorlog heeft bestaan-
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5>» Conclusie3« 

Uit het voorgaande b l i jk t ten duidelijkste, dat Heder« 
land in hoge mate a t tent moet blijven op de mogelijkheden 
welke het Atlantisch Pact zal bieden teneinde daarin zijn 
rechtmatig aandeel te verkrijgen© 

1» Daarvoor i s het noodzakelijk dat Nederland zich reeds 
thans prepareert om op de Amerikaanse vragen en procedure
regels zo goed mogelijk voorbereid te z i jn , zoals zulks met 
succes i s geschied na de totstandkoming van de 0,E.EoC» or
ganisatie door de ins te l l ing van het Nederlandse Marshall-
hulpbureaue 

2« De noodzakelijke coördinatie tussen het beleid van de 
departementen welke h±0 het mil i ta i re hulpprogramma betrokken 
z i jn : Economische Zaken, Oorlog en Marine, Financien, Verkeer 
en Waterstaat, Buitenlandse Zaken enz. kan het best to t stand 
worden gebracht door de inricht ing van een militair-economisch 
orgaan onder leiding van een regeringscommissaris* 

3. Overweging verdient of d i t orgaan n ie t een integrerend 
ofschoon deels zelfs tandig onderdeel kan uitmaken van het 
Bureau van de Regeringscommissaris voor het Marshallplan, 
omdat de procedure voor aanschaffingen, additionele productie 
enx. vermoedelijk pa ra l l e l zal lopen met die van de Marshall
organisa t ie . 

4. Het i s noodzakelijk ten speedigste een ui tvoer ig , l i e f s t 
n i e t ambtelijk, onderzoek in te s t e l l en haar de mogelijkheden 
van mi l i t a i r e productie in eigen land binnen het kader van 
de voorgenomen Nederlandse i n d u s t r i a l i s a t i e . Tevens zal daarbij 
Lioeten worden nagegaan, welke projecten aan de Verenigde Sta
ten zouden kunnen worden voorgelegd voor de additionele mi l i 
t a i r e productie (van voorlopig $ 10 mi l l ioen) , die in Neder
land voor eigen voorziening en voor die van de bondgenoten 
kan worden to t stand gebracht, wanneer door de Verenigde 
Staten machinerieën en grondstoffen t e r beschikking worden 
ges te ld . 

5. De Ministerraad zal moeten besl issen of het op 15 Maart 
1949 door de consul ta t ieve Raad voor Nederland vastgestelde 
bedrag van I 10 mil l ioen a l s een minimum of een maximum moet 
worden beschouwd, dan wel s lech ts moet worden gezien a l s een 
voorlopige r i ch t snoer t o t op grond van de bepalingen van de 
Amerikaanse "Military ass is tance act" een grotere preciser ing 
mogelijk i s . 

6. De Ministerraad moet bes lu i ten of Nederland het i n i t i a 
t i e f behoort t e nemen to t een bijeenkomst van de Ministers 
van Buitenlandse Zaken van de landen van de Westelijke Unie, 
teneinde t o t de v a s t s t e l l i n g van een def in i t ieve verde
l i n g s s l e u t e l te komen in overleg met de betreffende Minis
t e r van Financiën en Economische Zaken. 

7 . De Nederlandse Regering za l aanstonds na de v a s t s t e l l i n g 
van het Amerikaanse m i l i t a i r e hulpprogramma in d i rec t d ip lo
matiek contact met de Regering der Verenigde.Staten moeten 
t reden , teneinde te voorkomen, dat de m i l i t a i r e hulp voor 
de Benelux (en t o t aekere hoogte voor Frankri jk) door de 
Engelse t r e c h t e r wordt gegoten. Het voorbeeld van Frankrijk 
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dat met enig succes een militaire aankoopmissie naar de 
Verenigde Staten zond buiten de Westelijke Unie om, geeft 
een aanwijzing voor bestaande mogelijkheden, waarvan echter 
in het belang van een blijvende goede samenwerking mtet 
uiterste voorzichtigheid gebruik moet worden gemaakt» 

8» De Nederlandse Regering zal moeten bepalen flat de 
Nederlandse inspanning zowel qualitatief ais quantltatief 
ten minste gelijk moet zijn aan de gemiddelde bijdragen van 
de andere verdragspartners. De zo noodzakelijk» unificatie 
van apparaat en strategie brengt met zich mede dat de ge
lijkvormigheid van indeling, uitrusting en organisatie' 
tussen de vijf landen w-t kracht moet worden bevorderd» 

9» Teneinde een zo groot mogelijk radement te verkrijgen 
van de zware offers, die de deelneming aan het Atlantische 
Pact en de Westelijke Unie aan het Nederlandse volk zal op-» 
leggen neme de Ministerraad als richtsnoer dat de in gemeen. -
schappelijk overleg aanvaarde verplichtingen der Unie zullen 
worden uitgevoerd met inachtneming van de gestelde normen» 
De bepaling van de maximale inspanning op militair terrein 
welke mogelijk is, zonder blijvende schade aan de Europese 
economische wederopbouw, zal niet door iedere Minister van 
Financien afzonderlijk mogen geschieden, doch slechts in 
gezamenlijke raad in tegenwoordigheid van tenminste een 
ander Minister van ieder land en met instemming van de 
vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Canada* 

10© Daartegenover wordt als beginsel voor de vaststelling 
van de kosten voor de Nederlandse defensiebegroting gesteld 

^/meer dat voor de uitrusting en—cadrering etc. geen/perseneel of 
materiaal mag worden gebezigd dan volgens in Engeland en de 
Verenigde Staten gangbare normen aldaar gebruikelijk is© 
Overtollig personeel en onbruikbaar of ondoelmatig materiaal 
wordt binnen drie jaren geliquideerd of afgevoerd, zodat tegen 
1954 de kosten van onderhoud en instandhouding van elke 
militaire, maritieme of luchtvaart eenheidin de verschillende 
landen nog slechts zal variëren op grond van de uiteenlopende 
kosten voor salarissen etc»-

Nederland heeft bij de totstandkoming van de Westelijke 
Unie en het Atlantische Pact bij herhaling op politiek terrein 
initiatieven genomen, welke van belang zijn geweest voor de 
uiteindelijke vorm waarin deze hoogstbelangrijke overeenkom
sten tot stand zijn gekomen. Bij de uitvoering kan Nederland 
eveneens een rol spelen, welke overeenkomt met zijn grote 
tradities en de ontwikkeling en energie van zijn bevolking» 
Daartoe is evenwel onontbeerlijk dat een aantal beslissingen 
op korte termin worden genomen, waarvan hierboven enige voor
beelden «ijn opgesomd, die tot resultaat sullen hebben dat 
onze strijdmiddelen ondanks de beperkingen, welke onze 
geographische omvang en relatieve betekenis stellen, de toets 
met die van de andere bondgenoten kunnen doorstaan© 

24 Juli 1949© E 
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TOP SECRET 

MEMORANDUM 

March 3, 19U9 

Although no commitment can at present be made it is 

not unlikely that a program of military assistance prepared 

by western 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 inforraal 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 common interest in defence 

against totalitarian aggression. Accordingly such a program 

should be considered as a raeasure in partial implementation 

of the general obligatiqns of the North Atlantic Security 

Pact, particularly of the principles expressed in Article 

III of the Pact. 

the general principles governing an extended Military 

Assistance Program for Kesteim 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 will 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 maintenance of viability must have a 

clear priority. Tnus the United States anti-

cipates that for a period of time it may fur-

nish some substantial portion of the finished 

y armament required. 

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

to the conc'eut of U.S. assistance. A- request 

for military assistance by the European coun-

tries would'be construed as an acceptance of 

the ralidity of these principles and the ob-

ligations they entail, including that of re-

eiprocal 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 development of .V'est-

ern European military strength is concerned, the followin-;: 

(a) ^uropean armed force's 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 ^uropéan Nations should be 

increasingly produced and financed by the ïur-

opean econoraies. 

(c) Any expanded military effort, including arms 

producti-on, should be consistent *with economie 

objectives and the naintenance of economie 

viability. 

(d) Arrangements eoncerning the transfer, of mili

tary equipment and sunplies for such nroduction 

aiong the Suropean particioating countries 

should permit transfer, insofar as possible, 

without regard to foreign exchange problems 

and without disrupting the intra-Suropean 

payments schema. 

Essential tó this concept of military assistance, in-

eluding lt« mutual aid aspect, is a contribution by the 
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Suropean countries in the forra of a steady, if moderate 

expansion of their production of arms and eauipment. This 

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

der not to jeopardize the objectives of the ^uropean Ee-

cpvery Program or the target date by which recovery should 

be achieved, some additional burden on the European partici-

pants in the military assistance program might be involved 

and any net additional local currency costs must be met 

from non-inflationar:,r sources. I,<t is recognized that al-

though 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 contemplating the 

possibility of furnishing some funds to aid in covering 

additional dollar costs involved in projects for addition

al Suropean production if assured that local currency costs 

will be met through processes 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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f o r a u t h o r S * s t i o n and a p p r o p r i a t i o n s t o p e r m i t ( a ) t h e . 

t r a n s f «r ï '#f c e r . t a i n f i n i s h e d m i l i t a r y arms and equ ipmen t 

from U n i t e d S t a t e s s t o c k s or p r o d u c t i o n t o t h e W e s t e r n 

Union éCi t t f t r i e s and (b ) a SUB of d o l l a r s t o be a v a i l a b l e 

t o c o v e r n e c e s s a r y d o l l a r c ó s t s of a g r e e d s p e c i f i c p r o -

p o s a l s i n v o l v i n g a d d i t i o n a l m i l i t a r y p r o g r a m s , i n c l u d i n g 

p r o d u c t i o n , i n t h e W e s t e r n Union c o u n t r i e s . 

^he p r e s e n t U . S . t i m e - t a b l e e m / i s a g e s p r e s e n t i n g an 

o v e r a l l m i l i t a r y a s s i s t a n c e p r o g r a m t o our B u r e a u of t h e 

B u d g e t a b o u t t h e - m i d d l e of March and t o t h e Congre s s by 

t h e end of t h e m o n t h . 

F o r t h e B u d g e t Bureau i t w o u l d be hoped t o h a v e r e 

c e i v e d from t h e W e s t e r n Unioh c o u n t r i e s a g e n e r a l a c c e p -

t a n c e o f t h e p r i n c i p l e s upon w h i c h t h e p rogram would b e 

b a s e d a n d b e f o r e p r e s e n t a t i o n t o C o n g r e s s t o have r e c e i v e d 

a more s p e c i f i c r e q u e s t f o r m i l i t a r y a s s i s t a n c e . T h i s 

more s p e c i f i c r e q u e s t s h o u l d , i n p r e s e n t t h i n k i n g , i n c l u d e 

a s t a t e m e n t of a g r e e m e n t on t h e o b j e c t i v e s a n d p r i n c i p l e s 

a s i n d i c a t e d a b o v e ; a d e s c r i p t i o n of p r e s e n t p l a n s f o r 

i n c r e a s i n g m i l i t a r y s t r e n g t h ; a s t a t e m e n t of t h e d e f i c i t s 

i n r e q u i r e m e n t s f o r t h e y e a r e n d i n g J u n e 3 0 , 1 9 5 0 ; and a 

s t a t e m e n t i n g e n e r a l t e r m s of a d d i t i o n a l a rmament p r o d u c -

t i v e c a p a c i t y w h i c h m i g h t be emp loyed w i t h o u t a d v e r s e 
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effect on ERP if some assistance to cover dollar cost? 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 deficita 

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.% The request should specify that the requirements" 
i 

for category (a) are most urgently needed. 

It seems most important that European 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 above, a similar informal, tenta-

tive expression of the views of the Government-of the 

Netherlands would be appreciated both as to the priaciplea 

and procedures, as well as on the question of public !^**| 

presentation. 
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No / j » # 7 1 

A p r i l 6 , 1949 

"Request from Brussels Treaty Powers to 
the United States Government for Military 
Assistance 

1. Since the signature of the Brussels Treaty, 
the five governments have had ,under consideration 
a common defence programme. Convinced of the 
necessity for such a progremme, they believe that 
its formulation and application must be b&sed on 
entire soliderity between them.. They have reached 
the conclusion that if this defence progr&mme is. 
to be effective, the material assistance of the 
United States Government is essential. The 
^rinciples on which the programme should be based 
are set out in the following paragraphs. 

2. The main principles would be self-help, 
mutual eid, and common action in defence against 
an a rmeo. a ttack. The immediate objective is the 
achievement of arrangements fo'r collective self-
defence between the Brussels Treaty*powers within 
the terms of the Charter of the United Nations. 

The programme would be considered as a further 
step in the development of Western European 
security in the spirit of the statement made by 
President Truman to Congress on ffiarch 17, 1948, 
the day of the signature of the Brussels Treaty. 
. It would be in accordance with the general 
objective of Article 3 of the North Atlantic Pact, 
and would result in -each peïty, consistent with 
its situation and resources, contributing in the 
most effective form such mutual aid as could 
reasonablj be expected of it. Tt would also be 
in accordance with the principles expressed in 
the resolution of the Senate of the United States 
of June 11, 1943. 

3. The military strength of the participating 
powers should be developed without endangering 
economie recovery and the a-ttainment of economie 
viability, which should accordingly have priority. 

4. In applying these general principles of a 
common defence programme, the signatories of the 
Brussels Tre&ty attach importance to the following 
points: 
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a. the a"rtned 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 accordance wlth a 
common strategie plan 

b> they should be intègrsted so as to 
give the" maximum efficiency with the 
minimum necessary expenditure of man 
power, money and matêrials. 

c. increased military effort, including 
increased arms production, should be 
consistent with economie' objectives 
and the maintenance of economie 
viability. Additional local currency 
costs should be met fromronr-inflationary 
sources. 

d. arrangements concerning the transfer 
of military equipment and süpplies for 
such production among the European 
participating countries should permit 
transfer, insofar as possible, without 
regard to foreign exchange problems 
and without disrupting the intra-
European payment scheme. 

5. In order to carry out a common defence programme 
on the basis of the above principles, there is urgent 
need for United States material and financial assistance 
The signatories of the Brussels Treaty will therefore 
be glad to learn whether the United States Government 
is-prepared to provide this assistance to them. 

6. In the event of a favourable reply in 
relation to the above request, a detailed.state
ment of the specific needs of the signatories of 
the Brussels Treaty for the year 1949/1950 will 
be transmitted to the United States Government 
at the earliest possible date." 
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toPtL L t h e ?nit66 Stfetes Government 
ïï0^

e gequest from the Brussels 
Treaty Powers to the United stat* 
Government for Military Assistai 
•Datea April 5, 1949 

tn tï; T h e G o v e p n m^t of the United States refers 
lt,¥tVe~°ra?&um tated April 5, 1949 from the 
arussels Treaty powers, which inciuires whether 
the United States will provide military assistance 
in the form of military equipment and financial 
aid to tne Brussels Treaty powers and which sets 
forth the principles on whicn such request is 
made. 

-2. The Executive Branch of the United States 
Government is prepared to recommend to the United 
States Congrvess that the United States provide 
military assistance to countries signatory to the 
Brussels Treaty, in order to assist them to meet 
the material requirements of their defense program. 
Such assistance would be extended in recognition 
of the principle of self-help and mutual aid con-
tained in the Atlantic Pact, under which Pact 
members will extend to each other such reclprocal 
assistance as each country can reasonably^ be 
expected to contribute, consistent with its 
geographic location and resources, and in the form 
in which each can most effectively furnish such 
assistance. 

3. It will be requested of the Congress that 
such assistance be in the form of military equip
ment from the United States reouired by their common 
defense program and the provision of some financial 
assistance for increased military efforts on their 
pafet required by such defense program. It will be 
understood that the allocation of this material 
and financial assistance will be effected by common 
agreement between the Brussels Treaty powers and 
the United States. 

4. The United States Government will accordingly 
appreclate receiving as soon as possible the 
detalled statement of the speciflc needs of the 
signatories of the Brussels Treaty for the year 
1949-50 as proposed in paragraph (6) of the request 
from the Brussels Treaty powers.* 



Arrangement3 for the distribution of military production 
during thé years 1949/50 and 1950/51 and of the costs 

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 tiue taken to expand product ion of many items, the Brussels Povrers 

are prepared to increase their contribution by an average of 0 300 nu 

vvoafch per year, divided int o /$ 200 nu for 1949/50 and 0 400 nu for 

1950/51. 

2p This extra effort over and above that now provided for in the** 

Budgets will be of supplies determined by common agreement for the 

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

in commono 

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

duction effort will be on the following basis: 

Million dollars 

United Kingdom 

France 

Belgium and .Luxembourg 
The Netherlands 

Total 200 400 

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

division of financial responsibility for the cost of the common de

fence measüres of the countries of Western Union the costs of the 

above pr oduction will remain where they f all, subject to the two 

following principles being applied in the case of'anfc payraent for 

transfer of raw materials, semi-finished products or armaments: 

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

supplies in gold or dollars by any other of the Powers; and 

b) payments will not be expected from one country to another if 

the former country is enjoying net drawing rights from the 

latter country under the Intra-European Payments Scheme» 

The share of belgium and Luxembourg is subject to the provisions 

of the Appendix (o this Annex* 5> In 

1949-50 

105 
55 
30 
10 

1950-51 

210 
110 
60 
20 
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5« In the event of the U»S.A. making a dollar confcribution towards 

this extra expenditure it shall be uaed primarily to reinburse each 

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

with the increased' production mentioned above, and, as to the rest, as 

nutually agreed by the Pive Powers» 
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A P P U D - I X 

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

Luxembourg will amount to ft 30 millions* This production ia to te 

devoted to the provision of armaments and equipment for the armies of 

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

gressively to the levels contemplated in the common progranme of \tfest- | 

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 Belgiua and Luxembourg 

is insufi"icient to ensure the provision of any items necessary to the 

fuïfilment 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 Treaty« 

Such transfers of supplies: 

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

either Belgium or Luxembourg; and 

b) snall 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 Scheme « 

4* These arrangements have veen agreed by the Five Fowers for one 

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

this has been established» 

file:///tfest-
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The Hague, 29 April 1949. 
AIDE-MEMOIRE 

In the Finance and Economie Committee, which has the 
task to find a "formula" for the equitable distribution of 
the cost of defense between the countries of the Brussels 
Pact, a proposal has been formulated by the British delegate, 
to the effect that the financial burdens should be distributed 
on the basis of the national incomes, so that ultimately 
each country; would devote an equal percentage of its national 
income to (all) defense purposes. , 

To the Netherlands delegation this seems to be a 
useful point of departure, but in working out this proposal, 
other factors should be taken into account, such as, in the 
case of the Netherlands: 

a. The present plans for the common defense leave an important 
part of the Netherlands territory unprotected, whereas the 
whole of the territories of the other 4 W.E. partners 
will be defended. This inequality of the benefits to be 
derived from the common defense plan, should be taken into 
account in diatributing the cost thereof• 

b. War damage from the last war was relatively much higher 
in the Netherlands than in the other W.E. countries, while 
destruction of Netherlands assets in Indonesia is still 
going on. This means that the Netherlands have, of necessity, 
to devote a higher percentage of its current national income 
to reconstruction, thus leaving a smaller percentage for 
consumption including defense. 

c. The Netherlands have a much higher birthrate than any of the 
other W.E. countries, the net increase of population being 
at present around 1̂ $ per annum. This means again, that 
to maintain its Standard of living, a higher percentage 
of the Netherlands national income has to be devoted to 
investment. 

d. Another more general adjustment which may have to be worked 
out, would be to take into account differences of national 
income pro capita, in such a way that a country with a 
high income pro capita would contribute a higher percentage 
of its total national income than a country with a low 
income pro capita. 

The Netherlands delegation has not endeavoured, at this 
stage, to work out how theae adjustmenta would' have to be 
calculated, hut they invite the other delegations to give 
their comment on the principles. 



Bijlage HL *' 

Foto'. 'S??/. 

( I ) 

United Kihgdom |£ 8,886 mnd 

t r a n c e 

Nether lands 

Belgium 

Luxembourg 

To ta l - Five Po-| 
wers 

Nat ional Income 1947 

Loc a l 
Currency 

U.S. f 
b i l l i o n s K 

(2) 

3,255 mdJ 
f r s 

11,400 mn. 
grd 

225.950 mn 
frsj 

6.19Ö mn.i 

(3) 

35,788 

14,690 

4,285 

3,681 

) 
126 ) 

) 

(3a) 

61 ,1 

25 ,1 

7,3 

6,5 

58,570 100 

Total Budget Expenditurel947 

Local 
Currency 

(4) 

£ 3,217 mnsJ 

718 md 

5,138 mnd 
grs 

76.500 mn. 
f r s 

1,542 mn. 
f r s 

U.S.} j C o l ( 5 ) as 
mi l l ions m percentage 

1 of Col(3? 

(5) 

12,964 

3,234 

1,903 

| 1,254 

31 

19,306 

(6) 

36.2 

22.0 

44.4 

34.1 

24.6 

33.1 

Defence Expenditure 1947 

Local 
Currency 

U.S. Col.(8) Col.(81 
$ as per- percen-
mil- cent.of tage of 
l ions Col.(3) Col. 

(?) 

(7). 

£ 815 mnd 

231 md 
frs! 

825 mn. 

4,838 mn.i 
frs 

45.7Mn 
frs 

(8) (9) (10) 

3,282 9.17 25.3 

1,043 7.10 32.3 

310 7.24 16.3 

79 2.14 6.3 

0.9 0.74 2.9 

4,715 8.05 24.3 

x As converted by the UNO Committee on Contr ibut ions ; a l l o f f i c i a l r a t e s , except for the Belgian franc. 

jÓ Converted a t t he same r a t e as t h a t used for Co. (3) 

/ P r o v i s i o n a l - meanof 83,000 and 70,000 

Co . ' ^a ) s Nat ional incomes, expressed in % of t o t a l W.U.-income. 
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DATA ON REPARATIONS CLAIMS (in millions of U.S.A. 
dollars of 1930 value) 

n.e.s not entered. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

% 

To 

Damage and loss 
to property: 
1) direct damage 
2) undermaintenance 

Cost of occupation 
by Germany 

Budgetary War costs 

Pensions 

Other claims: 
a) Potential loss 

(manque a gagner 
b) Ohters 

reign desinvestment 

tals of 1,11 and III 

Shares in Reparation 
as established by 
I.A.R.A. 

Category A. 

Ca tegory B. 

TENTATIEVE 

4.472 
1.317 

3.500 

1.305 

n.e. 

)4.564 
n.e. 

495 
10.594 

3,90 fo 

5,60 f> 

2.273 
940 

3.157 

. 1.577 

1.422 

n.e. 
n.e. 

n.e. 

7.947 

2,70 f> 

4,50 f> 

VERGELIJKING OP j 

249 
H 

294 

15 

68 

20 
n.e. 
n.e. 

572 

0,15 

0,40 
f 
fo 

'PER CAPITA" 

21.147 
3.241 

10.847 

11.513 

2.541 

n.e. 
n.e. 

n.e. 

45.740 

16,00 

22,80 

BASIS 

6.383 
n.e. 

39 

62.100 

n.e. 

n.e. 
n.e. 

20.000 

68.522 

f> 28,00 fo 

f> 27,80 f 

Afgeronde bevolkings
aantallen in millioenen 
ten gebruike voor onder
staande omrekeningen 10 0,3 40 50 

"shares" omgerekend 
per 10 millioen in?/o-

Categorie A. 

Categorie B. 

3,90 

5,60 

3,00 

5,00 

5,00 

13,33 

^ 

4,00 

5,70 

5,60 

5,56 

"Direct damage to pro
perty" , op dezelfde wij
ze omgerekend 4,472 2,525 8,300 5,287 1,277 



Potocopie No. 15771. 
The Hague, «rune 28, 1949. 

AIDE MEMOIRE. .. 

In the Finance and Economie Comraittee, which 
has the task to find a "formula" for the equitable 
distribution of the cost of defenae between the 
countries of the Brussels Pact, a proposal has been 
formulated by the British- delegate, to the effect 
that the financial burdens should be dis^ributed on 
the basis of the national incomes. The Netherlands 
dëlegation understands this proposal to aim at a 
distribution of financial burdens in such a way, 
that ultimately each country would devote an equal 
percentage of its national income to all defense 
purposes. 

To the Netherlands dëlegation this seems to be 
a useful point of departure, but in working.out this 
proposal other factors than the national income alone 
should be taken into account, such as: 

a. A country with a growing population must, of neces-
sity devote a greater part of its national income to 
new investments, in order to sustain its Standard of 
living• 
Differences in the birthrate of member countries 
should therefore be taken into account. 

b. Adjustment should be made in this sense that a coun
try with a high national income pro capita shall 
contribute a higher percentage of its total national 
income than a country with a low pro capita income. 

The Netherlands dëlegation has not endeavoured, at 
this stage, to work out how these adjustments would 
have to be calculated, but they invite the other dele-
gations to give their comment on the principles. 

The Netherlands dëlegation furthermore are of the 
opinion that consideration should be given to the cir-
cumstance that the common defense plans do on this 
moment not cover the whole territory of the Netherlands; 
it is feit that this situation would make it psycholo-
gically and politically undesirable for the Nether
lands Government to accept/financial responsi- /equal 
bilities as the partner-'countries as long as this 
situation continues. 


