
Op 22 Januari sprak de Engelse Minister van Buiten
landse Zaken een uitvoerige rede uit, welke reeds tevoren 
was aangekondigd als een keerpunt in de Engelse politiek. 
Daags tevoren bezocht de Engelse Ambassadeur de Minister 
van Buitenlandse Zaken om aan te kondigen, dat de rede van 
Be vin melding zou maken van "joint proposals" van Engeland 
en Frankrijk om met de Benelux-landen tot afsluiting van 
verdragen overeenkomstig het Accoord van Duinkerken te 
komen. De Franse Ambassadeur bevestigde deze mededeling. 
De Engelse Ambassadeur las aan de Minister een vertrouwe
lijk Memorandum voor, inhoudende de zienswijze van 
Minioter Bevin over detoekomstige samenwerking in West-
Europa waar de "political and spiritual forces should 
be mobilised" en "close consultations beginning with 
economic questions" zouden plaats vinden* 

De hele opzet was bedoeld tegen Rusland en de steeds 
nauwere aaneensluiting van de Oost-Europese landen. 
Tenslotte werd medegedeeld, dat Engeland in het licht 
van de voorgestelde nauwere samenwerking "would give 
sympathetic consideration to the views of the Benelux-
countries on Germany". 

In de rede van Bevin komen 2 passages voor, welke 
voor Kederland van bijzonder belang zijn. 

In de eerste passage (annex I) wordt de samenwerking 
met de Benelux-landen aangekondigd. 

In de tweede passage (annex II) wordt gewezen op 
de noodzaak ook de Overzeese Gebiedsdelen te mobiliseren 
om de economische organisatie van Europa te completeren. 

Eederland en België zien zich thans voor de nood
zakelijkheid gesteld om positieve stelling te nemen t.a.v. 
de Britse en Franse voorstellen. 

Ten tijde van het tot stand konen van het Verdrag 
van Duinkerken (tekst bijlage 3) is de vraag onder de 
ogen gezien of Kederland en België hetinitiatief moesten 
nemen om tot dit verdrag toe te treden. Ofschoon de Heer 
Spaak hiervoor wel iets voelde, is daarvan destijds af
gezien, omdat de toestand politiek zo onzeker was wat 
betreft de andere mogendhedenj dat wij ons niet konden 
permitteren Rusland zonder noodzaak te provoceren (vide 
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aantekenlng bijlage IV). 
In de periode tussen de afsluiting van het Verdrag van 

duinkerken en de rede van Minister Bevin hebDen zich een 
aantal feiten in internationale samenleving voorgedaan, die 
de toestand meer hebben gepreciseerd. 
primo. 
Van het Viermogendheden-Verdrag met Rusland is noch te 

Moskou noch te Londen ieta gekomen. 
secundo 
Door de afkondiging van de Truman-doctrine zijn de 

Verenigde Staten thans actief in de veiligheid van West-
Europa betrokken, 
tertio 
Het Marshall-plan heeft de basis gelegd voor West-

Europese economische samenwerking en steun van de Verenigde 
Staten. Deze steun heeft alleen dan zin» wanneer het 
herstel van Europa ongestoord kan plaats vinden. Het gaat 
om de vraag in een economische reconstructie beveiliging 
te vinden voor subversieve communistische activiteit, die 
welig tiert waar gebrek en armoede, etc. aan de orde van 
de dag zijn. 
ciuarto 

De Verenigde Staten zijn voorgegaan in de vorming van 
een regionaal verdedigingssysteem door te Petropolis 
een inter-Amerikaans verdedigingsverdrag te sluiten» 
quinto 

Dit is mede het gevolg van het feit, dat wel gebleken 
is, dat de UNO-organisatie machteloos is in geval van 
actie door een van de "BIG FIVE". Het militaire staf-comité 
van de UNO heeft nog niets bereikt» 

De rede van Bevin heeft Nederland en België thans 
tezamen met Luxemburg voor een hoogst belangrijke beslis
sing geplaatst. De enige redding voor deze kieine landen 
tegen een mogelijke aanval uit het Oosten is een nauw« 
politieke, militaire, economische samenwerking met de 
overige West-Europeese landen en nauwe samenwerking met de 
Verenigde Staten. 
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Engeland en Frankrijk hebben ons daarvoor de hand toege
stoken, doch de houding van de Verenigde Staten is minder 
duidelijk bepaald, ofschoon wel tevoren overleg tussen 
Engeland en het State Department heeft plaats gehad en 
de rede met instemming door het State Department is begroet. 

Het blijft evenwel zeker dat wij door een aansluiting 
bij het Verdrag van Duinkerken onze (weliswaar tamelijk 
illusoire doch bestaande) vrijheid van handelen opgeven. 
Dit zal alleen mogen geschieden wanneer zekerheid wordt 
verkregen dat Engeland en Frankrijk bereid zijn de conse
quenties van de samenwerking ook in dier voege te betrekken 
dat onze reeele economische, sociale, financiële, culturele 
en militaire belange x niet worden geignoreerd, zoals in de 
laatste twee jaar is geschied, dodh op voet van gelijkheid 
als Benelux met de beide andere partners onder ogen 
worden gezien. 

Daarvoor is nodigs 
primo 

Volstrekt vasthouden aan de Nederlands, Belgische en 
Luxemburgse samenwerking, zodat alle démarches gezamenlijk 
worden gedaan. 
secundo 

Zekerheid (en niet waardeloze ve zekeringen) dat wij op 
voet van gelijkheid kunnen meepraten over Duitsland, 
telkens wanneer onze belangen daarbij zijn betrokken. 
tertio 

Steun van Engeland en Frankrijk voor wat onze poging 
tot stabilisatie in Indonesië betreft (opheffing wapen
embargo Engelandj stopzetting tegenwerking te Singapore, 
beëindiging van de Australische boycot). 
quarto 

Meer precisie van het standpunt dat de Verenigde Staten 
tegenover de voorgestelde samenwerking innemen. Deze ware 
te verkrijgen voor een rechtstreekse stap van de Benelux 
bij het Departement van Staat. 

Niettegenstaande het feit, dat wij militair in alle 
opzichten volkomen machteloos tegenover Rusland staan en 
dua volgens de Engelse en Franse redenering de toegestoken 
hand zonder meer moeten aanvaarden is het wel duidelijk, 
dat onze geographische positie ons t.a.v. Rusland het 
allermeest exponeert. Het moet dus komen vast te staan, 
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dat s chending var, ons grondgebied voer Engeland, Frankrijk 
en Amerika een casus belli zal zijn. Voor de naaste toe
komst zal dus moeten worden getracht over bovenstaande 
punten meer zekerheid te verkrijgen. 

Tenslotte moet worden aangetekend, dat het Verdrag 
van Duinkerken slechts door een merkwaardige redenering 
a contrario bruilcbaar is als instrument voor de consolidatie 
van West-Europa. Het is immers opgezet als een verdrag 
tegen Duitse agressie; deze betekenis is geheel gewijzigd 
door het niet toetreden van Rusland en Oost-Europa tot deze 
overeenkomst. Het schijnt een tamelijk vreemde procedure 
om een verdrag dat tegen Duitsland is gericht tot uitgangs
punt te nemen voor een stelsel dat üest-Europa moet ver
zekeren tegen een Russische actie, in welk verband Duitsland 
niet al3 tegenspeler, doch West-Duitsehland veeleer eco
nomisch, financieel en militair als noodzakelijk toekomstige 
meespeler moet worden gezien» 

Het kernpunt van het gehele vraagstuk is de vraag 
of de tegenstelling tus&en hoi. 3ovj-.-.t-blok cn C-.e «Vesterse 
wereld reeds zo onherroepelijk is geworden dat het ogenblik 
gekomen is om de uiterste consequenties oMer ogen te zien, 

liet is duidelijk dat de Sowjet-wereld in zijn tegen
woordige vorm zich niet kan permitteren iets met onze wereld 
gemeen te hebben op straffe van ~it1' eigen ondergang. 

Moskou vreest het economisch herstel van het Westen; 
het Westen vreest Sowjet-militaire agressie. 

Gelukt het de Y»este.».se wereld zich tijdig en krachtig 
te herstellen dan zal het militaire gevaar in een verder 
verschiet konen te liggen. 

Gelukt het de Westerse wereld niet in nauwe samenwerking 
met de Verenigde Staten voldoende geestelijke en morele 
weerstand te ontwikkelen tegen de insluipselen van "het 
Oosten", dan baten geen verdragen en overeenkomsten meer 
om een wereli te redden, die het geloof in haar eigen 
rechtvaardiging hoeft verloren, 
•s-Gravenliage ,27 Januari 1948. 
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