
n 1 Iffi 
Zier Geheim 

Voor Zyne tocellentiefëilgg^ 14 Februari 1948 

Naar aanleiding va* het ontwerp memorandum in zake de 
voorstellen van Bevin, hetwelk Laandag a.s. door U.iï. in de 
Ministerraad aal worden besproken, zend ik ü hiernevens een 
brief van Jonkheer van dtarkenborgh van 13 Februari j.1. ( hedei 
middag ontvangen ), die daarmede zeer nauw verband houdt en die 
ü wellicht Zondag by de be^tudeering van het vraagstuk van nood» 
heeft • 

Met het principe van dit memorandum kan ik my uiteraard 
vereenigen, doch ik vind, dat men het paard achter den wagen 
spant• 

Punt 8 spreekt van de noodzakelykheid " de cimenter tout 
accord de caractere politique pa£ des aecords d'ordre economiqu* 
Ik zou het juist andersom willen zeggen en daarna punt 6 willen 
doen volgen dat " l*accord politique pour acquérir toute sa va-
leur, doit £tre compléte pa* des aecords militaires " - dus -
opvolgend economisch, politiek en militair • 

Dit ligt geheel in de lyn van de ontwikkeling tot vormiif| 
van een gezonde wereld, vooral ook psychologisch. Het doel is d< 
stichting van een westerschlfaémmocratiöche sfeer van gemeenscha} 
pelyXke welvaart, waar politieke vrede en eenheid heerscht en 
waarop militaire kracht kan wörfen gebouwd - tegenover een 
Sovjet sfeer van gemeenüchappelyke ellende, politieke terreur ei 
militaire agressie. Deze Jovjet sfeer is typisch Russisch, waar
van Custine in zyn boek " Lettres de RussieJ 125 jaren geleden, 
zoo juist schreef " C'est l'esclave a genoux, qui reve de la éei 

(irt**- nation du monde 
Hetgeen ons m.i. in de allereerste plaats te doe# staat 

is een economisch- politieke sfeer te scheppen in West üuropa,^ 
die niet meer van binnen ilt kan worden veroverd, omdat zy gezoi 
en sterk is- omdat het individu bereid is voor de instandhoudinj 
van zyn wereld te stryden. Dan moet de agressie van bulten komei 
en dat is een andere zaak. Thans veronderstelt men ( m.i. terecl 
dat Frankryk en Italië by den eersten sttot van binn«mit reeds 
veroverd zyn. Dit geldt niet t.a.v de Benelux. 2 

Daar ligt het kernpunt van de opbouw van een gezond vas^ 
land van europa. Daar ligt dan ook de kern van het vraatstuk, hi 

/^welk thans aan de orde is. Daar ligt ook de reden, dat wy het 
recht hebben te spreken en gehoord te worden. 

De eerste nadruk ware te leggen op de economische reoon* 
structie, hecht aaioeeageslotendoor een politieke band en milita: 
re samenwerking. gedachte 

Dit ligt m.i. geheel in de lyn van de Amerikaansche v 
een saneering van üuropa in het resten, vervat in de plannen •< 
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Deze plannen zyn m.i. in eerste instantie bedoeld als een begin 
van het front te^en Sovjet Rusland. Zonder een economisch en 
psychologisch gezonde maatschappy is dit front waardeloos. Nog 
gisteren zeide Marshall dit zoo duidelyk in zyn radiorede. Van 
dit front is Benelux de kern. 

Dat ons reeds lang een of andere rol is toebedeeld 
by een eventueel conflict is m.i. zeker. Wy hebben wat betreft 
den aard daarvan vermoedens. Deze moeten wy, zoo eenigszins moge-
lyk tot zekerheid maken. In elk geval mag worden pangenomen, dat 
een gezond West Europa met de Benelux als kern, voor Amerika een 
hoogst belangryke factor is. Agressie van militaire aard zal dan 
den vorm moeten aannemen van een directe aanval, wat zal dan onze 
rol zyn. In elk geval die van slachtoffer. Dan kunnen wy ook 
eischen stellen - als Benelux • 

Dit zal dan den vorm moeten aannemen van steun voor 
een machtig plan tot economische opbouw * oimenté7 par des accords 
politiques et militaires " , teneinde Westküuropa de rol de laten 
spelen, die het toebedacht is. De Benelux is dan zeker een gel yk-
waardige partner met Engeland en Fraxkryk. Ook t.a.v. het Duitsd* 
vraags tuk• 

Van JEügelsche en ook Fransche zyde rordt betoogd, dat 
de accarden niet direct tegen Rusland gericht mogen zyn. Ik ben 
het daarmede eens. Hoewel in o^viet oogen elke Westersche daad 
gericht op samenwerking en saneering van onze maatschappy als 
anti-Soviet wordt gekenmerkt en voorgesteld, is er m.i» toch een 
groot verschil tusschen een accoord, hetwelk het politiek-militai 
re voorop-stelfc en het economische pas later doet volgen,dan 
een ecomomiscfe accard, waaraan politiek-militaire gevolgen zyn 
verbonden* Het eerste houdt in de oogen van de Russen voorberei

ding in voor een directe preventieve oorlog van • /meriiaaneche • 
o nstructie• Het tweede in veel,mindere mate. Waarom zouden wy 
iets doen wat niet noodig is en overigens ook niet ^enwchelyk • 
Laat men het economische overwegen, dan raakt de " sting" verscho 
len. het resultaat is voor ons hetzelfde en overigens meer 
effectief en reëel. 
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