
\ ^"^NOTA VOGR DE:,' ^IKISTiJi-PRKS: 

Ik moge Uwer Lxcellentie 1s aandacht vragen voor de 
recente briefwisseling tusschen den minister van Buitenlandsche 
Zaken en Kr.Js.Ambassadeur te Londen naar aanleiding van de 
rede van Generaal imuts, betreffende een eventueel door heder-
land te ontwikkelen initiatief, om te komen tot nadere samenwer
king op economisch gebied tusschen de landen van Zuropa. De 
Minister van Buitenlandsche Zaken komt in zijn betoog tot de 
conclusie, dat het ongewenscht zou zijn thans een dergelijk Ne
derlandsen initiatief te instigeeren. Gok hr.i..s .Ambassadeur 
komt tot deze conclusie, zij het gedeeltelijk op andere gronden. 

Beide redeneeringen gaan uit van de premisse, dat -
aangezien Nederland een "klein" land is - een afwachtende hou
ding onzerzijds de eenige passende zou zijn. Zoo schrijft de 
Minister b.v. in zijn brief : 
" Het is duidelijk merkbaar, dat het belang van de kleinere 
" mogendheden voor het Vereenigd Koninkrijk op het oogenblik 
" slechts een geringe rol speelt; later zullen de kleine mogend-
" heden vanzelf in de door het Vereenigd koninkrijk opgebouwde 
" economische machtspositie een plaats moeten vinden." 

Gok HT.JIS.Ambassadeur te Londen laat hetzelfde geluid 
hooren als hij in zijn betoog zegt : 
" Nederland zal bij dit alles (n.1. de oplossing van het pro-
11 bleem Duitschland) een zeer bescheiden rol vervullen." 

Nederland zal inderdaad een bescheiden rol vervullen, 
indien het doorgaat de bescheidenheid van deze rol als axioma 
te aanvaarden. Bet weinige succes van de overhandiging der nota 
onzer wenschen ten aanzien van Duitschland is een voorbeeld van 
welken omvang deze "bescheiden" rol zal zijn. evenzeer is de 
reactie van de Groote Vier t.a.v. onzen wensch om gehoord te 
worden bij de vaststelling van het Juitsche Vredesverdrag een 
illustratie van de "bescheidenheid" van hetgeen wij zullen heb
ben in te brengen, immers voorloopig is er slechts gezegd, dat 
wij onze wenschen bij de plaatsvervangers der Groote Vier ken
baar zullen kunnen maken. 

Ik ben van meening, dat juist deze premisse het onmo
gelijk maakt om zelfs onze meest bescheiden wenschen op inter
nationaal politiek en economisch gebied te zien verwezenlijken, 
daar tengevolge hiervan onze politiek zwak en aarzelend is. 
Koewei het juist is, dat een klein land uiteraard minder invloed 
heeft op de politiek der Grooten dan middengroote landen, zoo 
is zulks nog geen reden om slechts met aarzeling wenschen naar 
voren te brengen en zich steeds af te vragen of deze wenschen 
nu wel opportuun en welgevallig zullen zijn. 

.ïil men een uitgangspunt formuleeren voor een te voe
ren buitenlandsch beleid in verband met bepaalde politieke en 
economische kwesties, dan verdient het aanbeveling niet uit te 
gaan van het feit, dat men een kleine mogendheid is, maar van 
de belangen, die ons volk heeft bij de internationale kwesties, 
die op het spel staan en op grond hiervan ons standpunt en onze 
politiek bepalen. 

Zoo zal dus als uitgangspunt voor onze politiek t.a.v. 
Duitschland genomen moeten worden: de beteekenis die dit land 
voor Nederland heeft. Minister Huysmans formuleerde deze op de 
vergadering voor de Nederlandsche Kamers van koophandel voor 
Centraal-Luropeesche landen te Utrecht als volgt : 
" De economische ontwikkeling van Nederland is thans op een 
" punt aangeland waar de verdere ontplooiing op uitermate ver-
" gaande wijze afhankelijk zal zijn van de oplossing van het 
" Duitsche probleem. Voor een welvaartsherstel van ons land is 
" noodzakelijk, dat het achterland, waarop de vroegere welvaart 
" van ons land zich door natuur en traditie in sterke mate in-
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" stelde, tot een redelijke hoogte weer voor ons toegankeli 
" wordt." 

Hiervan uitgaande kan en mag onze rol niet bescheiden 
zijn en kunnen wij niet afwachten tot ons een plaats wordt aan
geboden. 

Het zou echter getuigen van gering politiek inzicht 
wanneer men zou meenen, dat de groote mogendheden door deze 
Nederlandsche zienswijze zich zouden laten bewegen om aan de 
Nederlandsche verlangens gehoor te geven. De machtsfactoren 
spelen hiervoor een te belangrijke rol. Daarom is noodig, te 
streven naar een zoo nauw mogelijke samenwerking tusschen die 
landen, welke in een overeenkomstige positie verkeeren als 
Nederland en welke eveneens streven naar de erkenning van hun 
rechten. Door deze gemeenschappelijke belangen en overeenkom
stige inzichten moet het mogelijk zijn naar aanleiding van de 
Duitsche kwestie, tot een samenwerking te komen tusschen de 
nabuurlanden van Duitschland. 

In Nederland wordt naar dezerzijdsche meening de oor
zaak van het gebrek aan medewerking t.a.v. de vervulling onzer 
economische wenschen veelal niet onderkend. Dit is zeer spre
kend t.a.v. het probleem Duitschland en wel meer speciaal t.a.v 
de Britsche zone. 

jiconomisch gezien is het naar dezerzi jdsche raeening 
duidelijk, dat de reden waarom de engelsehen alle mogelijke 
moeite doen om ons buiten deze zone te houden een gevolg is 
van angst. Zij wenschen zelf zooveel mogelijk voordeelen uit 
hun zone te halen, doch zijn bang, dat onze zooveel capabelere 
en meer deskundige economen en handelslieden hun het gras 
voor de voeten zullen wegmaaien. 

Is het niet merkwaardig, dat in de door Duitschers 
verzorgde economische voorlichtingsbladen slechts ingelsche en 
Amerikaansche berichten voorkomen en dat het zelfs verboden is 
- ondanks de gedeeltelijke opheffing van censuur in het post
verkeer met Duitschland - om normale Nederlandsche economische 
berichtgeving naar Duitschland te zenden ? 

Is het niet eveneens merkwaardig, dat de Britsche ver
oordeeling van de handelingen, die tot het proces te Gronau 
hebben aanleiding gegeven, zoo bijzonder fel is, ondanks het 
feit, dat door de Britten zelf op groote schaal in de Britsche 
zone wordt geknoeid ? 

Is het niet teekenend, dat Nederlandsche journalisten, 
wien in zeer beperkte getale wordt toegestaan naar Duitschland 
te reizen, theoretisch slechts met die Duitschers contact mogen 
opnemen, die door de Britsche Public Helation Officers zijn aan 
gewezen ? Ben zelfde restrictie bestaat nog steeds voor Neder
landsche zakenlieden. 

Zijn niet al deze voorbeelden - en deze zouden nog 
met meerdere kunnen worden aangevuld - aanwijzingen, dat men 
krampachtige pogingen doet om Nederland uit de Britsche zone 
te houden ? 

Indien het juist zou zijn, dat deze houding uit angst 
voor onze concurrentie-capaciteiten zou zijn geboren, zoo ligt 
naar dezerzi jdsche raeening de doorbreking van al deze verbods
bepalingen voor de deur zoodra onzerzijds eenmaal een niets 
ontziene druk wordt uitgeoefend. 

Het zal evenwel noodzakelijk zijn, naast de economi
sche ook politieke kwesties in het geding te brengen. Hierdoor 
zal het wellicht mogelijk worden om economische voordeelen te 
behalen door in politieke aangelegenheden steun toe te zeggen. 
Kr zal een begin van samenwerking ontstaan, welke zich in den 
zin, zooals Generaal omuts zich die voorstelde, Zal kunnen ont-
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pelijk belang, om een oplossing te vinden voor het Duitsche 
vraagstuk en in het besef, dat met deze oplossing een begin 
zal zijn gemaakt met een Europeesche ordening. 

Nederland, meer dan welk ander land, kan in deze het 
initiatief nemen, vooral als men mede bedenkt, dat het Neder-
landsche volk het meest vitale is van -.est-^uropa en door het 
aangaan van nauwe economische en cultureele betrekkingen met 
België een voorbeeld heeft gegeven. 

Bij een dusdanig gevoerd buitenlandsch beleid behoort 
een doelbewuste en goed georganiseerde voorlichting, zoowel 
van het binnen- als van het buitenland, opdat, wanneer concre
te voorstellen worden ingediend, deze in vruchtbare, bewerkte 
aarde zullen vallen. 

Lord Beveridge heeft eenige dagen geleden in een arti
kel gezegd, dat het "Groote Lïogendheden complex" zal moeten 
worden doorbroken. Walter Lippmann is de eenige, die heeft ge
schreven, dat het toch niet aangaat, dat de groote mogendheden 
van plan schijnen te zijn de zoo zeer geïnteresseerde randsta
ten van Duitschland bij de vaststelling van het Vredesverdrag 
slechts indirect of nauwelijks te hooren. 

Het eenige merkwaardige is, dat noch van de zijde der 
Regeeringen dezer landen, noch in de pers dergelijke observa
ties zijn gemaakt. Men legt zich zonder meer neer bij de orakel
taal, die uit de mond der Grooten vloeit, of deze schadelijk 
is voor eigen belangen of niet. 

Het is mijn vaste overtuiging, dat deze in de laatste 
anderhalf jaar gegroeide ontwikkeling, die wel haast een on
afwendbare regel schijnt te worden, kan worden doorbroken door: 
1.) het zoeken van een nauw contact tusschen de kleinere land

den en desgewenscht middengroote mogendheden naar aanlei
ding van de Duitsche kwestie om gemeenschappelijk met klem 
zijn wenschen naar voren te brengen; 

2.) het voeren, individueel en gezamenlijk, van een sterke 
steeds hamerende, niet loslatende, streng gerichte buiten-
landsche politiek ; 

3.) Voortdurende en bewust gerichte voorlichting in de eigen 
en de buitenlandsche pers. 

Het voeren van een dusdanige politiek is niet een 
kwestie van willen of niet willen, het is een kwestie van moeten, 
wil men de sterk toenemende Nederlandsche bevolking nu en in 
de toekomst een redelijke bestaansmogelijkheid verschaffen. 

20 december 19^6 
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