
A a n t e k e n i n g . 

Ter uitwerking van ad B van de aantekening van Buitenlandse Zaken 

dd. 2ó Februari moge het volgende -worden opgenerkt : 

1. De sterkte van de onderhandelingspositie van de Benelux ten opzichte 
van Engeland en Jrankrijk za l rechtevenredig zi jn met de concretise
ring en vastlegging van de toekomstige ontwikkeling en het einddoel 
van de Benelux. Hoe vager de gedachten bl i jven omtrent ue toekomst 
van de Benelux, des te zwakker de onderhandelingspositie. De Benelux 
kan theoretisch gezien op het huidige niveau worden gecontinueerd, 
dan wel zou ui te indel i jk kunnen uitgroeien tot een Statenbond of een 
dergelijke zeer nauwe vorm van integratie met de daaraan verbonden 
po l i t i eke , economische en mil i taire gevolgen. Indien een standpunt 
in deze door de Linisters-President van de 3 landen zou kunnen worden 
bepaald, een standpunt, dat kan liggen tussen de beide hierboven 
genoemde uitersten, z a l d i t een versterking b i j de onderhandelingen 
betekenen, die van grote waarde za l -runnen z i jn . 
Het spreekt vanzelf, dat niemand za l kunnen garanderen, dat het u i t 
e indel i jk te s te l len doel bereikt za l worden. ".Vel moet echter vast
staan, dat er ernstig en ee r l i j k naar za l worden gestreefd. De conti
nuering van de huidige cons te l la t ie , waarbij de uiteindeli jke doel
s t e l l i ng van de Benelux niet vaststaat , i s schadelijk, niet alleen 
t . o .V . de onderhandelingspositie, maar eveneens ten opzichte van de 
Benelux ze lve . Vermeden behoort te worden, zoals in de laatste dagen 
in ander verband wel i s betoogd, dat de Benelux niet a l s zodanig za l 
onderhandelen, doch de 3 landen apart; d i t zou in hoge mate de posi t ie 
van de Benelux b i j de onderhandelingen verzwakken. 

2. De Bri t ten hebben zeer vee l haast. Gewaarschuwd moet worden om aan 
deze haast teveel toe te geven ten koste van de formulering en 
gedachtebepaling van eigen standpunt. De reden, v/aarom de Brit ten 
zeer veel haast hebben, kan slechts worden bevroed; doch in e lk geval 
schijnt er geen aanleiding om deze haast, die op grote "keenness" 
duidt, niet zoveel mogelijk u i t te buiten. Aan de andere, kapt moeten 
wij deze "boot" door traagheid niet missen, aangezien Bet*afl laatste 
afvaart i 3 . 
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( 

Be hoofdpunten in de gedachtewisseling Bene lux-

Frankrijk-JSngeland over de ontwikkeling van de denk

beelden in de rede van Minister Bevin Eijn de volgen, 

de. 

I. Verdrag vauu Duinkerken* 

Benelux gelooft dat verdrag onvoldoende basis is 

voor voorgestelde regionale organisatie, /rank rijk en 

ingeland willen Duinkerken-verdrag handhaven om toe

stand te scheppen, die eventueel overeenkomst met üo st

uur opa vergemakkelijk*. 

II. Duitsland* 

In Frans-Britse gedachtegang is vQxw.'jzix^naar 

Duitss agressie noodzakelijk om irritatie van Hualand 

te vermijden. In Frankrijk bovendien nog regale angst 

voor Duitse agressie* Daarentegen acht Benelux deze 

opvatting hypocritisch en speciaal verdrag voor 

Duitse aanval overbodig* 

ÏIÏ. Metropolis* 

Benelux acht regionaal verdrag conform Charter 

preferabel en acceptabel voor Rusland, dat zelf 

charter heeft aanvaard. Daarentegen willen Fransen 

en Sngelsen van bilateraal verdrag tot collectiviteit 

komen. Frankrijk sa Sageland wij 2en dat regionale 

pacten ingevolge artikel 52 en 53 afhankelijk zijn 

van veto. Daartegenover stelt Benelux dat collectieve 

zelfverdediging ex artikel 51 onverhinderd kan plaats 

vinden, Wel most gevaar onder ogen worden gezien, 

dat bij regionaal pact mogelijkheid bestaat oorloge-

verwikkeling bij conflicten niet rechtstreeks onzs 

belangen rakend, 

IV! Bngeland en Frankrijk menen, dat collectief ver

drag Amerikaanse belangstelling zal verminderen, 

omdat de verdediging van West-Suropa dan voldoende 

verzekerd geacht wordt. Daarentegen Benelux indruk 

Aiserika eerste plaats verwacht dat Surope. zelf iets 

dost, alvorens te helpen (vide Marshall-Plan) 

V. Bsnslux wenst gsaamnelijk politiek, militair 

en sconomisch aocoord met sterke nadruk op economisch 
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•©ordinaria. JPJPi,BS) r i j k en aagelnsjf w m w aiTnil | 
sticht ¿esteras Unie n i e t to t defanale-problenea be
perken, doch ge^a te l i jk^oul tá re le vre ¿^tukí.en en 
economies ta net inbegrip van Overseas* Gebiedsdelen. 

Verdere on t a l k ; e l in. es tadía . 
sepallng Kederlando atiUidpaati 
Barrsanlsering standpunt in Henelax-verbaaât 
aanelux-b« spreking net Frankrijk eft tauge land. 

p̂Ns »&•*> 

1* »ederload aoct se» l i s s en t 
enat net vas t 1» houden aan regionaal past? 

2m àenat net genoegen te nene» net gewljsigd -Juinkerkenf 
dat eventueel c o l l e c t i e f kan worden genes*t. 

¿« I n welke p o s i t i e ke&en Overzeese gebiedsdelen t . a . v . 
/ raat* 

4« «elke consequenties heeft i ; ac t In toakoaetlge (tale? 
5 . Wenst *ederl&nd l a t pa r t i c ipa t i e over t e gaan sender 

sake rae ld «ver houding Verenigde 'J ta ten: 

/ ad ** 

neaelux standpunt a a l ongetwijfeld a l t bespreking 
Vrijdag resu l te ren , waarna d i t In hoofdlijnen ep 
hoogste a l veau door mnis ters -^res ideal fa^ent 
voorden vastgel» gi» 

ad 0* 
JUaaraa kan neaprwkia^ ae t Frankrijk en JSagelend 
in kokende waak plaa ts vinden, waarbij eaaers l jds 
acoco d kan worden gegaan aet beapreklag l a araaael 
ea presidium van langenhove 

•a-Qruvextbage, 26 Februari 194Ö. 
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