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in de toekomst te voeren beleid 
en het vraagstuk van de Duitse 
herbewapening» 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een 
,/» korte samenvatting van enige hoofdzaken betreffende 

het probleem der Duitse herbewapening» Deze öónclusies 
zijn samengesteld'op gr^nd van een uitvoerig overleg 
tussen vertegenwoordigers van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst, de Marine Inlichtingsdienst* de Leger 
Inlichtingsdienst en het Bureau Duitsland van het 
Departement van Buitenlandse Zaken,, Zij worden gerugge— 
ateund door de conclusies, waartoe de debatten over 
het Duitse vraagstuk in de Tweede Kamer def Staten~ 
Generaal hebben geleid» Ik ben voornemens om indien 
de Ministerraad zich daarmede kan verenigen dit stuk 
te bezigen bij de komende discussies te Londen0 Uiter
aard is het mogelijk dat de inhoud van dit stuk zal 
moeten worden gewijzigd aan de hand van de Opmerkingen, 
die in de komende besprekingen van experts over het 
Duitse vraagstuk zullen worden gemaakt© Niettemin meen 
ik dat de conclusies, die in bijlage'dezes worden be
reikt» van voldoende betekenis zijn om ze eerstaan de 
Ministerraad voorste leggen» Mocht de Raad van oordeel 
zijn dat dit stuk nftg nader moet warden bezien dan"zon 
ik het met het oog op de geringe beschikbare tijd op 
prijs stellen» indien de Ministerraad een Commissie 
uit zijn midden bestaande uit Ministers die het meest 
Bij dit vraagstuk betrokken zijn zou willen verzoeken 
om hierover een uitspraak te doen» 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor deze, 

DE SECRETARIS-GENERAAL» 

*p^ 
Aan de Heren leden 
van de Ministerraad» 
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HET PEN OPZICHTE VAN DUITSLAND IN DE TOEKOMST TE VOEREN 
BELEID EN HET VRAAGSTUK VAN DE DUITSE HERBEWAPENING» 

1) De militaire deskundigen zijn de mening toegedaan, dat 
het aantal divisies, benodigd voor een effectieve verdediging 
van West-Europa, niet kan worden verkregen zonder dat Duitsland 
tot de vorming daarvan bijdraagt. 

2) Op grond van een aantal argumenten die bekend mogen 
worden verondersteld, ontleend aan de internationale situatie 
en aan de interne situatie van Duitsland, is de Nederlandse 
Regering van mening, dat een herbewapening van Duitsland pre
matuur zou zij»o 

Zowel de Duitse Bondsregering als de belangrijkste poli
tieke partije» in Duitsland zijn dezelfde mening toegedaan 
zij het op vaak uiteenlopende gronden* 

3) De Nederlandse Regering is echter wel de mening toegedaan9 
dat de Europese politiek, gezien de door de militaire deskundi
gen naar voren gebrachte argumenten, rekening moet houden met 
de noodzaak Duitsland binnen afzienbare tijd te doen deelnemen 
aan het Europese verdedigingssysteem. 

4) Jfet de economische en politieke wederopbouw van Duitsland9 
waartoe met name tijdens de zogenaamde "talks on Germany" 
te Londen in 1948 werd besloten, kon niet langer gewacht worden, 
•mdat anders in Duitsland een chaotische toestand zou zija 
ontstaan, terwijl ook de economische reconstructie van Europa 
niet zonder een bijdrage van Duitsland kon plaats vindene Het 
was derhalve noodzakelijk bij het herstel van Duitsland op 
deze gebieden in zekere m»te te anticiperen op de totstandkoming 
van een hechte Europese organisatie ep politiek en economisch 
gebied. 

5) Op militair gebied moet een dergelijk anticiperen van de 
hand gewezen wordene Immers met de versterking der Europese • 
defensie kan door de Geallieerden alleen een aanvang gemaakt 
worden. 

Het moet bovendien niet uitgesloten geacht worden, dat de 
herbewapening van Duitsland tot ernstige repercussies van de » 
zijde der Sovjet-Unie aanleiding zou geven. Ook om dit gevaar 
zo gering mogelijk te doen zijn is het noodzakelijk dat de 
West-Europese defensie eerst versterkt wordto 

6) De opbouw van een geïntegreerde Europese defensie zal 
echter vergezeld moeten gaan van een politiek, die erop ge
richt moet zijn dat Duitsland een bijdrage aan de Europese 
defensie zal leveren. 

7) Zoals reeds gezegd, is daar toe de voortdurende bevordering 
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der Europese samenwerking de eerste voorwaarde o Hier moge 
echter in het bijzonder aandacht besteed worden aan het 
beleid ten aanzien van Duitsland dat volgens de Nederlandse 
Regering het meest geschikt is om zulk een ontwikkeling 
te doen plaatsvinden„ 

De maatregelen ten aanzien van de demilitarisatie van 
Duitsland dienen voorlopig in volle omvang gehandhaafd te 
worden© Op alle andere gebieden echter dient Duitsland op 
voet van gelijkheid bij de Europese samenwerking betrokken 
te worden» 

8) In concreto denkt de Nederlandse Regering daarbij aan een 
wijziging van de status van de Duitse Bondsrepubliek,waarbij 
de bezettende mogendheden zich slechts voor zouden behouden: 

a» toezicht op de stand van Duitsland's demilitarisatie; 
b. de verdediging van het Duitse territoir; 
c. het recht, om indien de veiligheid van Europa of de 

handhaving van een democratische regeringsvorm in 
Duitsland zulks noodzakelijk maken, opnieuw "suprème 
authority" in handen te nemen en alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen; 

dc het uitoefenen van een zeker toezicht op de economie 
van Duitsland, zolang economische bijstand aan de 
Bondsregering zal moeten verleend worden op dezelfde 
wijze als ook in andere landen de verlening van steun 
een bepaalde controle door het steunverlensnde land 
met zich medebrengt*© 

9) Een dergelijke regeling zou betekenen, dat de Bondsrege
ring de bevoegdheid zou krijgen tot het voeren van buitenlands 
beleid» Onderzocht zou voorts moeten worden welke economische 
beperkingen, oorspronkelijk ter bevordering van de Europese 
veiligheid aan Duitsland opgelegd, in het licht van de gewij
zigde omstandigheden zouden moeten worden opgeheven,, De 
Nederlandse Regering is bereid ver te gaan in de richting 
van de opheffing dezer beperkingen, mits de Duitse Bondsregering 
zich verplicht haar economische politiek te blijven richten 
op de economische integratie van Europa» Het statuut van het 
Ruhr-orgaan zou met dit gewijzigde beleid ten aanzien van 
Duitsland in overeenstemming gebracht moeten worden» 

10) Indien men ten aanzien van Duitsland dit beleid, waartoe 
de grondslagen in 1948 te Londen werden gelegd, consequent 
doorvoert, zou de taak van de bezettingstroepen in Duitsland 
in de eerste plaats de bevestiging van de uitwendige veilig
heid van het Duitse grondgebied worden» Het zal aanbeveling 
verdienen de bezettingskosten dan te vervangeri door een door 
Duitsland te leveren bijdrage aan de Europese defensie in de 
vorm van materialen en half-fabrikaten» 

U ) De Nederlandse Regering acht het gewenst, dat door de 
mogendheden, die in 1948 te Londen het beleid ten aanzien van 
Duitsland tezamen vaststelden, dit thans overeenkomstig de 
hier geschetste principes nader bepaald wordt© In dit beleid 
zou een beëindiging van de Staat van Oorlog passen, die echter 
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naar de inzichten van de Nederlandse Regering niet tot stand 
kan komen zonder dat de Duitse Bondsregering bij die gelegenheid 
ook een aantal verplichtingen aanvaardt» De beëindiging van 
de Staat van Oorlog zal gecombineerd moeten worden met een 
wijziging van het Bezettingsstatuut, terwijl het aanbeveling 
zal verdienen tegelijkertijd het op grond van het artikel 27 
van het Ruhr-statuut te verwachten rapport van het Ruhr-orgaan 
te bespreken en eventueel noodzakelijke wijzigingen in dit 
Statuut aan te brengens 

Gezien de grote urgentie van een en ander meent de -
Nederlandse Regering dat besprekingen terzake in het a0s. 
najaar zullen moeten plaats vinden0 

8 Mei 1930» 


