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Door Minister Pleven is onlangs de gedachte gelanceerd 

dat de verdediging, der Atlantische landen zou kunnen worden 

vergemakkelijkt door de schepping van een gemeenschappelijk 

defensiefonds. Naar mij door deGedeputeerde In de Koord 

Atlantische Raad werd bericht, heeft de Franse vertegen

woordiger in dit colt ge eveneens melding gemaakt van de 

wenselijkheid een dergelijk fonds te scheppen, zonder dit 

denkbeeld te preciseren» 

In verband hiermede acht ik het nuttig mijn Ambtge

noten in kennis te stellen van de inhoud van een interne 

nota van mijn departement betreffende een nadere uitwerking 

welke aan het denkbeeld van de gebalanceerde collectieve 

strijdkrachten zou kunnen worden gegeven. In de punten 

lS tot en met l7 van bijgaande nota wordt het denkbeeld 

van een nieuwe vorm van financiering der gemeenschappelijke 

defensieinspanning nader uitgewerkte 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Voor deze: .^^ 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

Aan de Heren Ministers". 
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De aaneensluiting van de West-Europese Mogendheden in het Verdrag 
van Brussel en later de associatie van een grotere groep aan weers
zijden van de Atlantische Oceaan in het Noord-Atlantisch verdrag sijn 
beide geboren in het besef dat het herwonnen erfdeel der Europese 
volken verzekerd dient te worden tegen gewapende aanvallen van buitene 
Bij een hernieuwde agressie dreigt de door het oorlogsgeweld te ver
oorzaken schade in West-Europa ditmaal zodanige omvang aan te ai H e n 
nemen, dat bij een latere bevrijding herstel bijkans niet meer moge
lijk zal blijken. 

Bij de e«rste bespreking over de opbouw van een Atlantische 
defensie werd door de Verenigde Staten vooropgesteld, dat nu de betrok-
ken landen nog niet waren hersteld van de gevolgen van de laatste 
oorlog, de financiële eisen voor de landsverdediging bepaaldelijk niet 
zodanig mochten worden opgevoerd, dat het economisch herstel daarbij 
in gevaar werd gebracht. Naarmate evenwel dit economisch herstel ver
dere voortgang vindt, dringt de noodzakelijkheid naar voren, dat de 
eisen van een verantwoorde defensie niet worden verwaarloosd, zodat 
bij de jongste vergadering in Londen van de Atlantische Raad door de 
vertegenwoordiger der Verenigde Staten dancok werd bepleit, dat een 
zeker evenwicht in importantie moest worden nagestreefd tussen de 
eisen voor de economische wederopbouw en die voor de defensie, zoals 
Bij' tot uitdrukking komen in de begrotingen van de verschillende lan
den. Een waarlijk doeltreffende moderne verdediging stelt evenwel' 
vooral aan de budgetten der kleinere landen dusdanige grote eisenj, 
dat middelen moeten worden gevonden om door verdergaande combinatie 
der strijdkrachten en afschaffing van duplicering, bepaalde bezuini
gingen te bereiken, waardoor voor de gemeenschappelijke doeleinden 
grotere bedragen beschikbaar komen. Be Atlantische gemeenschap is 
deze laatste weg in Londen doelbewust ingeslagen door aanvaarding 
van de stelling van de Amerikaanse Secretaris van Staat, dat het 
streven der Atlantische Mogendheden moest gericht zijn opnbalanced 
collective farces", en niet op "balanced national forces". 

"et is echter duidelijk, dat een verdere uitwerking van deze 
ogenschijnlijk eenvoudige en aantrekkelijke gedachte verhoudingsgewijs 
voor de Jleinere mogendheden in het Atlantisch Gemenebest een grotere 
opoffering hunner beschikkingsbevoegdheid betekent deja voor de 
grotere, aangezien deze laatste ook bij een voortgezette integratie 
van strijdkrachten, zelf nog over een aanzienlijk aantal eenheden van 
ieder der meer kostbare wapens en dienstvakken, waarin een moderne 
weermacht is verdeeld, zullen beschikken, terwijl dit voor de kleinere 
mogendheden in mindere mate het geval zal zijn. Het is derhalve vooral 
voor de kleinere mogendheden van groot belang dat het denkbeeld van 
"balanced eollective forces41 verder wordt uitgewerkt en in zijn con-
se~quentie3 wordt onderzocht. 

Voorts bevinden sommige West-Europese mogendheden zich in een^ 
relatief ongunstige positie, omdat zij gelegen zijn in een potentiële 
aanvalszone «onder strategische diepte. Landen als Nederland, België 
en Frankrijk sullen derhalve waarschijnlijk in de eerste phase van 
de ^oorlogshandelingen directer en dus ernstiger bedreigd worden dan 
de strategisch gunstiger gelegen gebieden. Daaruit vloeit voort, dat 
het juist voor deze landen van bijzonder belang is om op geschikte 
tijd initiatieven tot ontwikkeling te brengen voor de verdere uit
bouw van de Noord Atlantische gemeenschap. 

\£\1 -De-



GEHEIM 

-2-
De oorlogstechniek heeft voorts godanige vorderingen gemaakt, 

dat de budgetten der kleinere mogendheden de lasten van een modern 
verdedigingsapparaat, dat de nationale grenzen in een bondgenoot
schappelijke oorlog sou moeten veilig stellen, bezwaarlijk «eer In 
hun geheel kunnen dragen. 

De ontwikkeling zal derhalve dienen te gaan in de richting van 
een zo ver mogelijk doorgevoerde combinatie van ieders nationale 
verdedigingsinspanning. ieder der deelnemers in de Atlantische 
gemeenschap zal zowel wat mankracht en materieel betreft als op 
industrieel, economisch en financieel gebied een bijdrage dienen 
te leveren, die niet alleen in overeenstemming is met zijn draag
kracht, doch ook met het belang dat de gemeenschap voor haar ver
tegenwoordigt. ,»; 

Al deze overwegingen zijn nog klemmender geworden tengevolge 
van de noodzakelijkheid voor alle deelnemers aan het Koord Atlantisch 
Verdrag om verhoogde inspanningen te leveren, als gevolg van de 
gebeurtenissen in Korea. 

Dientengevolge is het van groot belang dat mogendheden als 
Frankrijk, België en Nederland zich op korte termijn bezinnen op 
de verdere uitwerking van het gemeenschappelijke defensiesysteem 
teneinde te voorkomen, dat daarbij niet voldoende rekening aal 
worden gehouden met bepaalde belangen, die voor het geheel wellicht 
van ondergeschikte betekenis zijn, maar die^voor een of meer landen 
van het West-Europese continent van essentiële betekenis zijn voor 
het volksbestaan. 

Daar een politieke en economische federatie de beste grond
slag vormt voor een defensieve integratie, ligt het uiteindelijke 
doel van een werkelijk geïntegreerde strijdmacht nog in een tamelijk 
ver verschiet; desalniettemin blijkt de publieke opinie zowel in 
Hederland als in de andere democratische landen voor dit denkbeeld 
steeds ontvankelijker te worden. 

Teneinde zo spoedig mogelijk te kunnen komen tot een doeltref
fende combinering der nationale contingenten tot collectieve strijd
krachten zal ook collectieve financiering noodzakelijk blijken, aan
gezien een evenredige verdeling der taken niet uitvoerbaar zal 
kunnen zijn zonder een evenredige verdeling en vereffening der kosten, 
"et lijkt derhalve noodzakelijk, dat de Atlantische'gemeenschap, om 
dit te bereiken, een gemeenschappelijk fonds stichtt waardoor' de 
vereffening der kosten aanzienlijk zal worden vergemakkelijktf» 

Teneinde de realisering van het doel van de combinering der 
strijdkrachten naderbij te brengen, is hieronder het denkbeeld van 
de heer Acheson van de oprichting van' "balanced oollective farce*" 
in een aantal punten nader uitgewerkt'. 
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1. De verschillende militaire en politieke allianties van Euro 
pese Mogendheden in de 2üste eeuw hebben steeds beoogd om door 
samenwerking een betere verdedigingsmogelijkheid te scheppen tegen 
gewapende aanvallen, dan ieder met gebruikmaking alleen van. zijn 
eigen economisch, financieel, militair en politiek potentieel zou 
kunnen bereiken. '•'«•s 

2. De samenwerking beperkt zich in de regel tot coördinatie 
van een aantal nationale strijdkrachten op veraehillende fronten. 
In 1917 brachten de tegenslagen de geallieerde mogendheden ertoe 
om een gemeenschappelijk opperbevel voor hun strijdkrachten aan het 
Westelijk Pront in te stellen. 

3. In de tweede wereldoorlog is van het begin af aan het denk
beeld van een gemeenschappelijk comuando over land-, zee- en lucht
strijdkrachten der geallieerden systematisch verder uitgewerkt 
zodai op ieder oorlogsterrein slechts één commandant het bevel 
voerde, die alle ter plaatse aanwezige strijdkrachten van de 
individuele geallieerde mogendheden onder zijn controle had. De 
opbouw dier strijdkrachten v/as evenwel een zaak, die voor het 
grootste deel aan de nationale regeringen bleef overgelaten. 

4. JHet Brussels Verdrag, en het 'Koord Atlantisch Verdrag be
rusten op het beginsel, dat een gewapende aanval op een der 
partners vrijwel automatisch alle hulpbronnen van de andere mogend
heden in beweging zet. 

5. Op het huidige ogenblik bestaan voor de nationale strijd
machten van de deelnemers aan het Noord Atlantisch Verdrag de 
volgende taken: 

a.interne beveiliging tegen subversieve acties en bevel— 
liging van strategische objecten tegen sabotage; 

b.grensbewaking door territoriale troepen; 
c.bijdrage tot de gemeenschappelijke Atlantische strijd

krachten. 
Bedacht moet worden dat hiernaast voor sommige deelnemers 

militaire verplichtingen staan, die geheel buiten het kader van 
het Noord Atlantisch Verdrag vallen (verdediging van belangen 
overzee buiten het lioord Atlantisch gebied). 

6. De uitvoering van de plannen, welke intussen door de ver
schillende organen van het Noord Atlantisch Verdrag voor d e 
gemeenschappelijke verdediging zijn gemaakt, stuitte tot dusver 
echter op economische en financiële bezwaren, aangezien de eisen, 
welke de opbouw in vredestijd van een moderne defensie voor het 
gehele Noord-Atlantische gebied stelde, moeilijk verenigbaar waren 
met de prioriteit , welke aan het economisch herstel van de landen 
van West-Europa werd toegekend. 'L. 

7. Het is echter duidelijk, dat de financiële en economische 
deconstructie van West-Europa geen zin heeft, wanneer zij niet 
gepaard gaat aan een verantwoord en doeltreffend stelsel van ver
dediging van de samenwerkende landen tegen gewapende aanvallen. 

O 
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8. Op grond van hun arbeidspotentieel, hun economische, 
financiële, politieke en militaire hulpbronnen "behoren de 
Atlantische mogendheden in staat te zijn zich gezamenlijk 
tegen iedere aanval van buiten met succes te verweren, doch 
deze mogelijkheden worden niet ten volle benut zolang een 
werkelijke integratie uitblijft. 3)e noodzakelijkheid van een 
dergelijke integratie is door de Amerikaanse Minister van 
Buitenlandse Zaken op de bijeenkomst van de Noord-Atlantische 
Raad te Londen duidelijk gesteld in het beginsel,, dat de At
lantische mogendheden tijdig moeten streven naar "balanced 
colleetive ̂ forces"en niet meer naar "balanced national f or ces*, 
daar de aan een doeltreffende defensie verbonden kosten zo hoog 
zijn, dat elke vorm van verkwisting en duplicatie moet worden 
vermeden. 

9. Aan het denkbeeld van "balanced collective forces" kan 
slechts de opvatting ten grondslag lig/jen, dat de Atlantische 
Mogendheden bij hun defensiepolitiek de Noord-Atlantische ver
dediging als het hoofddoel van hun beleid beschouwen. 

10. Een consequente toepassing van het denkbeeld van "balanced 
collective forces" zal op de duur een verandering in de onder
linge waardering van de tegenwoordige taken (vide sub 5) van de 
nationale strijdmachten met zich meebrengen. 

a. De interne beveiliging tegen agressie zal slechts 
kunnen plaatsvinden in het kader van de Noord—Atlan
tische gemeenschap in een gemeenschappelijk overleg 
tussen ae verschillende landen en mede moeten worden 
gezien als een essentieel deel van de gezamenlijke 
Atlantische verdediging; 

b.ene.Je Atlantische verdediging zal in groter maté dan thans 
het geval is moeten worden gezien als de hoofdtaak. 

Voor conflicten buiten de Atlantische gemeenschap zal 
de betrokken mogendheid in bepaalde gevallen een contingent 
Atlantische strijdkrachten ter beschikking kunnen stellen, tenzij 
zij voor dit doel speciale strijdkrachten zou willen aanhouden, 
die dan echter buiten berekening van de gemeenschappelijke kosten 
zullen moeten blijven. 

11. 3e zee-, land- en luchtstrijdkrachten van iedere deel
genoot in de Noord-Atlantische gemeenschap zullen daartoe alle 
uitgerust moeten worden met de meest moderne wapens, aangezien 
anders £een homogene en voldoende snelle verdediging van de* 
gezamenlijke Noord-Atlantische grenzen denkbaar is. De voor
bereiding in vredestijd van zulk een homogene verdediging brengt 
verder mede: 

a. de vorming van een Atlantische staf, welke zal worden 
bezet met krachten, te recruteren uit leerlingen van 
de nog later te noemen Noord-Atlantische stafschool} . 

b. de instelling van een geaamenlijk opperbevel van de 
No ord-Atlant i s che s tri "J dier achten; 

c. samenwerking op het gebied van de research,teneinde 
het beste gebruik te aaken van het aanwezige creatieve 
intellect; 

d. &o geli j -<siat ig . mogelijk non-discrinrineAdire verdeling 
Van de Inaustriele opdrachtenT welke de opTBouw van 
een modern defenoxeapparaat met zich meebrengen. 

- Hierbij dient -
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Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden 
met de industriële capaciteit der deelnemende" landen, 

L_. en wel op zodanige wijze dat de kostbaarste wapens bij 
voorkeur worden geproduceerd in die landeny %aar het 
daarvoor vereiste industriële apparaat aanwezig is$ 

12. Het collectiviteitsbeginsel behoort voorts nationale ge-
lij kbereclï^igl^g~TjrTê~h^ua^ênDTJ~are Staven, bij de bevelvoering 
en bij de recrutering. Voor alle eenheden, wapens en dienstvakken, 
die reeds in dit stadium inte.nationaal zouden worden opgezet-, 
zal iedere Mogendheid op voet van gelijkheid manschappen mogen 
leveren. Ook in de bezetting van het hoofdkwartier en van de lageie 
staven zal dit beginsel gelden. Daartoe zal er zo spoedig mogelijk 
naar worden- gestreefd om candidaten voor staf werkzaamheden, welke 
op grond van hun kwalificatie uit alle landen v/orden gekozen, in 
een ffoofd-Atlantische stafschool op te leiden» 

13» - Een collectieve en homogene verdediging brengt met zich 
mede, .dat .allereerst de Oostgrens van de\ Ïïoord-Atlantische 
gemeenschap in behoorlijke staat van verdediging wordt ge "bracht. 
Dit zal behalve door een aanmerkelijke uitbreiding der strijd
krachten van de bezettingsmögendheden moeten geschieden door de 
levering van contingenten door &o&n&ere Atlantische mogendheden. 
Op deze wijze zal worden bereikt, dat de verdediging van het grens
gebied worde verwezenlijkt als een collectieve taak van de At
lantische gemeenschap, waarin iedere verdragspartner op grond van 
zijn militair vermogen en niet/van zijn geografische ligging een 
bijdrage levert. /in de eerste plaats 

14. Het Noord-Atlantisch bondgenootschap heeft voor de con
tinentale ïïest-Europese landen alleen zin, wanneer de verdedi
ging van de Oostgrens in vredestijd zodanig sterk en efficiënt 
kan worden opgebouwd, zowel wat betreft mankracht als materiaal, 
dat de eventuele aanvallen reeds in de eerste phase kunnen worden 
tegengehouden. Zouden versterkingen van 'overzee nodig zijn voor 
de herovering van het bij de aanval dour de vijand veroverde 
gebied in Wesu-Europa, dan zal de intussen aangerichte schade 
bijkans onherstelbaar blijken. 

15. Voor het bepalen van de individuele bijdrage van ieder 
deelgenoot in het totale Koord-Atlantische Defensieapparaat wordt 
door de Deputies een algemene verdelingssleutel vastgesteld. Bij
deze verdelingssleuteï wordt rekening gehouden "met factoren van 
bevolking, oppervlakte,ligging, economische, financiële, politieke 
en militaire betekenis van het betrokken land voor het geheel. 

16. Aangezien de defensie behoeften niet evenredig zijn met 
de draagkracht der individuele landen zal, teneinde tot een ver
snelde opbouw van collectieve strijdkrachten te geraken, afgezien 
van de normale defensie begrotingen der individuele landengeen 
oolleotief defensiefonds worden gevormd, dat bestaat uit jaar
lijkse uijdragen in eigen valuta van ieder der deelnemende landen. 
Het fonds zal dienen als een clearing house voor de bijdragen en 
verplichtingen van de verschillende landen ten opzichte van el
kander. Op deze wijze zullen de totale sten naar draagkracht 
kunnen worden verdeeld over de verschillende landen. De jaarlijkse 
bijdragen aan het fonds worden bijvoorbeeld als een percentage van 
de nationale defensiebegroting, vastgesteld do r een unanieme 
beslissing van de gedeputeerden. 

•-""* _ _ - 17. -
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17. Voor een eerste vorming van het defensiefonds wordt 
in alle deelnemende Atlantische landen een defensielenlng 
uitgeschreven voor een bepaald bedrag. De opbrengst van deze 
defensielening zal het eerste weerstandsfonds vormen voor de 
gemeenschappenjJee Atlantische defensie, dat zal worden aange
vuld door de bovengenoemde jaarlij les e bijdragen. 

1-J. "Balahced collective forces" zullen in de eerste plaats 
moeten voldoen aan de behoeften van het Tegenwoordige tijds
gewricht, dat kan worden gezien als een overgangstoestand tus
sen vrede en oorlog, niettemin zullen de plannen voor de 
opbouw van de nationale contingenten tevens rekening moeten 
houden met de permanente behoeften van ieder land afzonderlijk. 


