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PLANNEN VA~~ GENERAAL De GAULL~ 

I. ALG:-:'.M EEN 

Voorop moge worden gesteld, dat nog nimmer aan de 
Nederlandse Regering een dokument werd va orgel ~od , 

hetwelk een afgerond voorstel bevatte, gebasë~rá 

op de ideeën van Generaal de Gaulle met betreKking 

tot de Europese en Atlantische samenwerKing. Wanneer 

derhalve hieronder gesproken wordt over de plannen 

van Generaal de Gaulle, dan dient daarbij bedacht te 

worden, dat het hier om een samenvatting gaat vau u i t 

latingen die de Generaal en andere franse gezagsdr agers 
bij verschillende gelegenheden nebben gedaan. 

De belangrijkste bronnen, waaruit in dit verband kon 

worden ge put, zijn: 

1. het memorandum van de Generaal aan de V.S. en het 

V.K., waarin hij voorstelt over te gaan tot de 

instelling van een directorium van de Grote Dri e, 

daterend van september 1958. 
2. De besprekingen tussen de Gener~al en Kanselier 

Adenauer te Rambouillet in juli j.l. en de daarop 

gevolgde bilaterale consultaties van de andere 

Westeuropese Ministerpresidenten. 

3. de bekende persconferentie van De Gaulle op 5 
september j.l., waar hij een aantal van zijn 

ideeën heeft ontvouwd langs de lijnen van zijn 

reeds in het bilaterale overleg uitgesproken 
gedachten. 

11. DE PLANNEN 

Uitgangspunt van de plannen van de ~eneraal is zijn 
ontevredenheid ove~ de huidige positie van Frankrij k 
in de wereld. Deze positie wordt door twee factoren 
bepaald, t.w. de Europese samenwerking en het Atlan
tisch bondgenootschap. Het is dus voor de hand lióg end 
dat zijn ideeën zijn gericht op wijziging van de struc
tuur van de Europese gemeenschappen en van de NAVO, 
en wel op een zodanige wijze, dat een Frans leidersCllap 
in de Europese samenwerking wordt aanvaard, waardoor 
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dan tevens de Franse positie in de lAVO ten opzi e 
van de V.S. en het Verenigd Koninkrijk or t verst r t. 

Zonder dat aan de opzet van de verdragen van Ro e 
formeel afbreuk wordt gedaan, wenst de Jeneraal e 
daaraan ten 5rondslag liggende supranationale ge ac te 
te doorbreken, door de instelling van verse ni lende 
Ministerraden met een permanent 3ecretari~at te Pari s. 
nij denkt daarbij in de eerste plaats a&n regelmati e 
bijeenkomsten van de Ninisterpresidenten en voorts 

van de ~inisters van Buitenlandse Zaken, van Defen 1e, 
van Bconomische laken en Culturele 6aken van de zes 

Westeuropese landen. 

Deze confederatieve cnnceptie is gebaseerd op zijn 

idee van het "Europe des patries", waarbij er wordt 

vanuit gegaan, dat de Regeringen geen bevoegdheden 

kunnen overdragen aan internationale organen, doch 

zelfstandig verantwoordelijk blijven. Dit zelfde 

principe speelt ook een belangrijke rol bij net door 

de Generaal ingenomen standpunt ten aanzien van de ~111-

taire en atlantische samenwerking, w~arop !lieron er 

nader zal worden ingegaan. Ook op dit punt is hij een 

tegenstander van de integratie van de nationale legers. 

Met deze korte inleiding betreffende de "Europese" 

plannen van De Gaulle, die slechts de nauwe samenhang 

met zijn "Atlantische" plannen beoogt aan te geven, 
moge hier worden volstaan. Hieronder wordt thans dieper 

1ngegaan op de opvattingen van de Generaal inzake ue 
Atlantische samenwerking. 

Kort samengevat komen de wijzigingen, die Generaal 
De Gaulle in de NAVO wenst te zien aangebracht, hier 
op neer: 

a. instelling van een directorium van de G-rote Drie; 
b. vergroting van de draagwijdte van het politiek ov~rleg 
c. verandering van de organisatie van de verdediging 

van Europa; 
d. herziening van het Noord-Atlantisch Verdrag. 
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Directorium 
Op zijn persconferentie van 5 se~tember he~ft De a e 

zijn idee~n ten aanzien van de instelling van een directori 
aldus omschreven: "entre les Fuissances mondiales de ~·O est, 
il faudrait qu'il y ent quelque chose d'organisé, au point de 
vue de l'Alliance, quant à leur comportement politique et éVEn
tuellement stratégique ailleurs qu'en Europe". Het eerst heeft 
hij deze gedachte 6elanceerd in 1958 in zijn memorandum aan de 
Regeringen van de V.S. en Engeland, zonder bij deze even el veel 

weerklank te vinden hiervoor. Zijn bedoeling is duidelijk: mede
zeggenschap voor Frankrijk bij de bepaling van de wereld-strate
gie (dus ook buiten Europa), zowel in politiek als militair op

zicht. 
Aan di t streven w.orden ook de Franse plannen voor de opbo 

van een eigen "force de frappen (die voorlopig niet geintegreerd 

zal worden in de Geallieerde deterrent) dienstbaar gemaakt. 

Uit de mededeling van Minister Couve de Murville aan de 

Commissie Van Buitenlandse Zaken van de Assemblée Nationale 

in oktober jl. blijkt duidelijk, dat deze Franse atoommacht 

primair is bedoeld als een politiek middel: "La réalisation d'une 

force de dissuasion fran9aise ne changera pas fondamentalement 

la puissance de dissuasion de l'Alliance, mais elle constituera 

un changement considérable pour ce qui nous concerne, dans la 

mesure ou précisement elle doit nous permettre, comme à la 

Grande Bretagne, d'avoir voix aU chapitre dans l'élaboration des 
plans stratágiguesde l'Alliance et de prendre part à la direction 

de l'emploi. C'est l'élement fondamental et dáterminant. 

Draagwijdte van politiek overleg 

In nauwe samenhang met de instelling van een directorium 
dienen te worden beschouwd de opvattingen van De Gaulle betref
fende de omvang (in geogràfisch opzicht) van de politieke consul
tatie. "La limitation de l'Alliance à la seule zOne de l'Europe 
moet naar zijn mening WJrden opgeheven. De dreiging is sedert de 
oprichting van de NAVO, tien jaar geleden, geheel veranderd. Te
genover een communistische expansie, gericht op een zwak West
Europa in 1949, staat nu de mondiale dreiging van het Sino
Sovjetblok in politiek-, militair- en economisch opzicht. Hij 
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vreest dat op den duur de eenheid van de Alliantie i n Europa 
de gevolgen zal ondergaan van een gebrek aan overeenstemming 
tussen de bondgenoten ten aanzien van de problemen, welke 
worden veroorzaakt door de ontwikkelingen in andere de l en van 
de wereld, zoals bijvoorbeeld Afrika en het Midden-Oos t en . 

In verband hiermede zou de politieke consultatie zich 
ook dienen uit te strekken tot aangelegenheden over die gebie
den, welke niet binnen het strikte NAVO-gebied vallen. 

Organisatie van de verdediging van Europa. 

Geheel in overeenstemming met zijn idee van het "Europe 

des patries", is de verklaring van de Generaal op zijn perscon

ferentie "que la défence d'un pays, tout en étant combinée , bien 

entendu, avec dtelle d'autre ~ pays, doit avoir un caractère na
tional~. Hij is derhalve een tegenstander van het in de NAVO 

sedert haar oprichting gevolgde beginsel van de "integrated 

defense force" en stelt hier tegenover de samenwerking van natio-

nale strijdkrachten. De hierboven reeds gesignaleerde opr ichting 

van een onafhankelijke Franse atoomstrijdmacht kan ook als een 

uitvloeisel van dit beginsel worden beschouwd, evenals het 

terugtrekken van de Franse Middellandse Zeevloot, door De Gaulle 

zelf als een voorbeeld aangevoerd. 

Een gevolg van deze verwerping van de integratie van de 

bewapenings- en verdedigingssystemen is voorts, zoals hij zelf 

zegt, dat Frankrijk de opslag van atoomwapens op haar grondgebied 
waarover zijzelf geen zeggenschap heeft,niet kan aanvaarden. 
De hele teneur trouwens van de uitlatingen van de Generaal in 

dit verband duiden erop, dat hij de (sleutel)positie en de in
vloed van de V.S. in de Alliantie en speciaal ook ten aanzien 
van de verdediging van West-Europa zou willen verkleinen. 

Herziening van het Noord-Atlan~iscn Verdrago 

In de geest van bovengenoemde gedachten zal naar de 
mening Van de Generaal tenslotte ook de tekst van het 
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Noord-~ tlantisch erdrae mopte rlorde I'->rZle.. 1 t 

daarbi j dat het Verdra[" oc,r t J.PI:: jarf'._ "as a'l 

tLl1LS na lJ.et verstrl~kçu v'). dez8 p riod8 a3. de e 'J. '71 e 

opvattill~ en 8n omsta di tede die~t te worden aa. e 

D8 reacties van de bo~d~e~ote op de pl~Lnen va. Gen8r 

de Gaulle. 

a. De Vere~i~de Staten. .. 
De belangrijl:ste uitspraak van A..rnerL aarJ.se zijde . u 

on~etwi j fe ld de door de AmerikaaLs e Vert ee;en'loordi _er 

ir. de Hoord-Atlantische Raad op 14 se"pte~ber j.l. af e-

leg de verklarin~. DaarirJ. g eeft Eureess O.I!!.. 

t e kennel~: 

1. " .' e tLink that tLe lTATO treat y is a s i:nple and 

flexible document, wbich in the past hLS )roved it~_: 

admirably ad.J.pted to ppr.ui tting the e;To,.,tL of :. -

nr:::w situatio. s ·' itho v1.t luodificatioLs of tLe trea~ 

1 2. . '"Ua re" • 

2. De v'lr:::reldomvatt8 de drei~in<.; van !.Let communistiscHe 

blok erkp '1' e ,de, stelt Euré,ess dat de V.S. steeds n"",'.lr 

een zo uitgebreid mogeli jkp consultatie bebbe~ ~estre f~ 

en dat een zo groot mo~'elijke harrno~lisatie vaL de 

.Ieste lijke politipk t.'l.v. dit blok moet vorde :::acest!'i2e

In een speciale politieke er. strate~isclle organ i sa-:;ie 

bestaande uit de V.S., het V.K. en Frankri~k "for ac .ievini 

order in tLe Middle 3ast and rl.frica" ziet Eurgess ueen 

heil. Aansluit end daarop verl"laart de Amerikaa .. se ver-

tee;e Noordi[:er "wbile th ere are matters like Ierlin on 

whicL these tLree countries n ormally consult to~ether 

vvLen their i nterests are directly i nvolved , a triparti 'te 

orga"Üzation that mi?ht have the ovprtones of a 

"d irect orat e" , would i.:;::no re the important L1t pres+ s 

othnr NATO membprs " would ·'1.1so ae et ''V i tb op! os i t io. 

"her p i n the 'vorld 'lnd i some insi a lces would run 

counter to our D.N. obli(·ations • 

.l:.. Jat betreft de orean i sat ie va.r"[ de defensie 2et.'t 

Eurc:.;ess dat: the US stroncl,y believes a hi "11 ctegree 

f o . 

else-
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order to ;nr rt ':loè,: r~J ~tratp. l~ requirerr.ents. Hn"t •• 3.+~ - ..... e 

lc.r' l~tFr V:J. 0 dpy' HAVO-or> lel cp.stelde troeper. ' oràï; ! e ...... -
~ 

door. ipt q''l 'c;tast, ~ve~.r.ün als zu.lks h"-'t -e- '11 is.. r de 

HAVO coml:1a do str .... ctuur of de :r~tio!".3.1itt;it 'l'i de .",:" 

d8 I.~. te:. '3.a.z:'e. 13 •• 

uitbreidi J,- va "independeLt atomie Neapo s carl'~.bilit e e 

de Aw.~rikaa sc; "lptep'ling t"-'y, zake bekend vero!"derstel::"e .. _, 

'Ytarkt Îurgess op dat "the present atomie stockpile arra ... ~

!l1prüs ''l.re effect i 'Ie ly meet inr..; alliance military re':uire:-.'-' .. +.} 

i n d i e l so [den, die berpid waren deze overeonko!!lste:: :r.=t ':e 

V. S . aan te gaan . 

re ~uropese i,tegratie 

Z3.1 kUYl:IPn hijdra.~e tot de vercrotinè' 7a:C-1 de kracht "3. .. oe 

A 11 i ar, tie . ";;.;H~o;...\.;..'le.:.v..:....:e..;;r;""l-.....;.;'N...;e~';,....'I.:.o..;.u~l;;..d~..;.;w..;;i~s:..;h;.:.......;t..:o~b~e..:....:s;..u;.;.r:;;...:;;e_t:..;t:..:..a;;;;;.;:;t--.;t~::..:.~ .;;.e....;:f:...;;;..;;.;" ... :::. 

of sucb co-overat ion do es i n fact contribut e to tLe o",rerall 

stren,,-,;th of tLe alliance . 

Ten slotte eindiGt de verklarine met d ez e opmerkin~: 

"we would, in part i cular, wish t 0 be assured that the '/orth 

Atlantic Counc il remair-,s the prir,cip a l forum for concert-:r.; 

our policies VlS à v i s the Soviet bloc and that milit2.r:' 

pla'.'.i:.g a:1d act iO" L l pursuaLee of alli ance co:nmi tme:'lt s 

takes place with i n the NATO fr amewo rk. I n short , we woulj 

, ot wi sh to set the growth of a possibly d isruptive 'bloc, 

within the a l l i ance • 
• 

b. Engeland. 

De Engelse vertegenwoordiger in de NAVO-Raad heeft zich bij 

bovenstaande Amerikaanse verklaring in het algemeen aangeslo

ten. Ook hij legt er de nadruk op, dat politieke consultatie 

in ander verband het overleg in de NAVO niet zal mogen 
schaden, terwijl de uitbreiding van dit overleg tot andere 
gebieden geheel conform het Britse standpunt is. Op militair 
terrein zijn wellicht verbeteringen mogelijk, ofschoon men 

met de huidige situatie tevreden is. Tenslotte acht Roberte 
een evolutionaire ontwikkeling verkieslijker dan een wijzi

ging van het Noord-Atlantisch Verdrag. 
Uit de rapportages uit Londen blijkt dat op het Foreign 
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Office de ideeën van Generaal de Gaulle over het 
algemeen worden verworpen, maar dat de Britten voor
lopig een pas~ieve houding t.a.v. de verdere on i ~e

lingen zullen aannemen. FrankriJ~ zal niet aïS oor 
voerder van de Europese ~es 1n een eventu~e te or e 
triumviraat worden aanvaard en al evenmin voe ~ et 
V.K. iets voor een 6esprek met continentaal ~uropa 
"vialt Parijslt. Anderzijds sluit men 3peciaal Europees 

politie~ overleg - zolang dit de NAVO-consultatie niet 

aantast - niet uit, mits in aanwezigheid van net V •• 

De WEU wordt hiervoor echter niet het geëigende forum 

geacht. Wat hiervan ook mo~e zijn, in ieder geval is men 

tegen de inste~ling van~er een nieuw lichaam voor po i

tiek overleg. 

c. Canada 
In verband met de Canadese bijdrage aan de verdediging 

van Europa, is het van belang te vermelden dat naar 

Canadese opvatting in een Europa, waar de banden met 

Amerika tengevolge van De Gaullets plannen verzwakt 

zullen worden, geen plaats meer is voor Canadese stri d

krachten, zelfs niet voorL"symbolische" aanwezigheid. 

d. Duitsland 

Uit de inlichtingen welke werden ontvangen betreffende 

het standpunt, dat aan Duitse zijde is ingenomen bij de 

bilaterale besprekingen te Rambouillet en Bonn, kan et 

volgende worden geconcludeerd. 

Op het stuk van de Atlantische samenwerking gevoelt 
men niets voor de plannen van De Gaulle, voorzover die 
de Alliantie in gevaar kunnen brengen. De instelling 
van een directorium schijnt Dr. Adenauer reeds in 
Rambouillet uitdrukkelijk van de hand te hebben gewezen 
als onaanvaardbaar voor de andere NAVO-partners. 
Ook de opbouw van een Franse "force de frappe" moet hij 
in dit verband - zonder succes overigens - hebben 
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bestrode p gekenschets al~ pen 0 elo~~ ~~ ft t 

Pij de besprpki 'e ln Eo pt i i...,t r e ré 

BOll sk t ~s(d ipr er 'oor ..., ~ -I- li 'f 1 0 lor 1 t 

lJuitsl me t po aa t3.sti r de "f a aa 

. ane zal b li jve I v sthoude 'I. lor+- CP i t err t 

strijdl rasL. e • Zulks is zppr rpc p toli,'k ecero b 

door!?p oppnli 'kp. uitlati "va de T'.litsp .mbas ere 

Pari is. De aa .vrezi hpid va 1 de A:nerikaa SP troe p 1 
c 

is trou IPns - vol 'e, 3 de bri e f van Pres iae t .is 0 lJ.o or, 

'"{elkp Dr Adenauer aal premier Debr~ hepft voorgel~z~ t_ 

.,.. -

lun bespreki ge - afhankelijk van deze i te Tat~O. 

slottp de politie~e consultatie betreft. eeft de Eon ~ 

kclllselier iedere uitbreiding en v pro pt<:"r1.1g da9..r-ra, 'e_ 

kan leide _ tot ee 1 lau 'ere samen',ïerkin ~ tusse 1 de c ~d 

toegejuicht, zij het ook dat hij zicL, da'3.roi,~ over de 

eventuele 'Nijzi )'ing I lil het Hoord-Atlantisch Verdra..... 1 t 

scllijnt te 11ebben uitgelatell. 

Ofs r;Loon 11 i er l~oofdzake li j k a inàcJ.cht "rordt best eed aa de 

'evolcp.._ v or. De Gaulle' s plarl~ en O.J de Atl2.ntiscLe s me.-

wer1ün , ~noZA tor;h ook terloops, 'e lezen "/Orden op het 

• 

Jlui t s e st',i1. rlpu t i :3q~ p à p ~uropes e pla 1 1(> van de Genera _~, 

hetwplk bppaald flpxibeler is. VolgP1s de jon ste r~ppor~~~e 

uit Bonn in verbald met de a.s. confere tie op 5 december za: 
var dp zijde va lipt Auswärti:~e Amt onder zekere 0 'st 1 -

~pe _ bezwLar lestaa tege bijeenkomst c v~ de 

("/'1 urpr d'=l,.'J.raa 1 pI.oFfte besta t), voortzetti 

~ 

op riOO," 3.!1lbtelijk iveau 700r tp berpiden, politieke ov r lp , 

tuss e rl e Zes mi, list ers var Fui te 11' nds e Zake - eL .L,priod i pke 

bijeonkomstpYl van de 0 .K.&.V!. ministers. De 1.1stelli ..,. V'J. 

0P spcretari l.at 'rordt niç,t aanvaard en eve min wen~ t .nen 

bijpPllk01llste - v'ow de ministers -Ja Dpfe sie en va' 'or.. mis .... _ 

Zake . 

Iliprhij dip t te "lorderl ,aa wptpl<:e'd, d.t dpze ~ f>dra s:i~n 0-

, t ...... 
lP v~r 'o",dlc ..... uri ~ is voorcn1c{'O q,'l OP Bonc1sL '"elier 

mil'istpr VOrl Pre 1ta o. Van de laatate even",el \'ordt Cl. 

dat :.ij zich hiprmede zal kunnen verenin-en. 

Uit zPpr rr> ce ,t e verlclari ngen van Ambas sad eur ' 1 ,ll"f>n}"orn 

in TJari,js cepul'licef>rd in Le NO'îcle V;1' 30 ove lh'r j .1., 

n 

no. en 
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valt op te maken, dat dezp :edr~Eslijn althans teL de18 

zou zijn aanv..l.3.rd, daar hij zich opPJli -k Leeft ut. es ro n 

voor regelm3.tii" overleg tussen de Fteeprint"sch~fs . r 

Zes. Ten aa:lZipll van de o-rprige punte~l Leeft hij ~l::1. p-.,c:::. 

niet lütj"elaten, zodat Lir;ruit zou kunnen vlorden afg°:::" i , 

dat van Duitse zijde geen steun zal worden -rerleerid '1"1-

de pla.men van De Gaulle verdere 'Ni j ziLingen aan te bre,,: -81. .. 

i n de .. est e li j ke s amp11 .verki '1;:. 

e. Itali ~ • 

f. 

Ofschoon T3.ü Italiaa: se zi j de is ~Terkllard dat c:ecn verz -18.1::

lr i n-' va,l de :UWO zal 'vorde _ geaccepteerd (derhalve gep. 

directoriu~, ~epn 

W1 zekpr ,ir-t vall 

hervormi I C"" va d p strul"!tuur van de Alli .1~_ .... i ~ , 

de militaire intecratie) moet de It~li~~.3e 

houdi 'ES tonh als "tameltjk zacht" worden 3:ekenschetst. TV'I"'e 

fa~toren zij~ hiervan de oorzaak. 

I n de er-rste -.üaats menen de Italianen dat de AtlantiscLe 
= 

r-;iet PY' sti rr in 
~ 

plan~e: van De Gaullp en dat 

werpe li 2K z i jn. 

n-ev·l.ar 'vordt crebr2.cht door de 
'-' 

deze derha lve niet geheel ver-

I n de T."~ede p l aats 'vil m.en de positie van Jle Gaulle ontzien 

en zipt mp '!. pr gepn bp?; JRRY' tPEP'l Dp. Gaulle een ei'1d tece . .1oet 

te kOffipn, om ~a~r pe 0en volledi~ ~chec te voorkonen. 

In dit verba d schijnpn de Italianen bereid te zi~n, zi~ het 

1 d ' , 1 voors 18.n s voor pen,~laal, mee te vvpr (en a·1.~ een bi jee '.koTJ.st 

-"a1' de _:i ister-Pre",ide~te e.:1 een secretariaat te aanvaarder:. 

Aan{raande de bi j eejl kOlûSt e ":. va.1 andere rni:' ist ers he eft men !lO,

GPen ui tcpsproken sta~dL)l..mt. 

:Be lCiE~ • 

Ook de Pel"iscLe 
~ 

~~e~aa dhpid. In 

houd i P' 'lordt • > 

de btlaterale 

gpkenmerkt door ee ~rote 

gpsprpkkpn met De Gaulle 

lS va }ol -iscLe zi;de .'Jeliswaar p.li "p. malpn ~ estelCl, dat ('e 

~r AVc, I, p ~ __ ern enk81p 'vi j ZP ,'l"1-;Z \-lordpn ond ergrave,l, maar voor 

het 0 "pri .... -p heeft men '!lRl orlc'jeVP"'r volledig Ll . .."estpmd met bij 

ee kOls-':;en varL de ".Ii .ister- Preside ,ten en de andere I.üniste'~s, 

m~t ui tzonderi G Vè:l.n die va 1 ':conomische Zaken. Ver{':aderin~~e 

'JCL l. dAze be\'!ilLdslipdeil zijn naar Belc;isclle opvatting, overbodi~ 
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naast de r p ds b ... 
r e ru )iJ L .. - ~ 

a .. i p V-i e opr~~ + /a ~p • ~ 

.. ü ts. r .I. 
. 

,:-e- 'I3.S-C p .r.: 3-

d'3.t 1"1:' plC ~ 3iiJtl=-ren L. :J' r 

~orden ~o~GP_el~ • 

~t betreft d3 Atl~ tisc_~ 

direc-'~oriu!1, -:or~e de :r.l. 

, ... 
- , 

1 _ 

700rzover b-kp. 1, dezelfdp ~e 1. 

700r zover hpt de de k selde 

,... 

I 

b o • 

e r rp~-Y'1. .. '" ----
p. 1. + 

" t 

1 - '"" .L~ ~ __ ~l e r7 1 

e Gaul::"'e, zo .L.., .. 
. 
~s 

d '7 ~ 'TO 't "t v aD e. __ " oe re! , mo ren di~ronder de tot àüsver var.. .. -eder::'" 

z i jde ,..:eL lli-'d o opvatti ter zake 'Torde-. '!el":'r;ege e • 

De i -- . ~-e ' -. 'T3. _.::J v _ _ _ ........ .I. 1.S voor ~'eder ~3.. ä 

,., 0r~· co-r" pip ..... <...Ao _........ _ __._ alle 2.ede ... _ ... :r .. de 

, 

.. ~al::ti~l: o-reri P.S is de s)""ciale positie V '3..L de roüe mO,-,e~_.1-

b . 

h de ste~ds prkr d, m t 

,,; + a" T'UV-'Kl· . 'p Iro 1 r 1 1 a- e ....... _ Lr _ ... _... 1 ......... __ 1 _ pri ;} t ~r.~ va. e en ad- Loc werk-

:roep in zulke gevalle besta~_ fe v~t de Grote _Tie e ee .. 

7T3.r .em r 'Ia l:pt :T1'.VO- Secretarie.at, ter '"roorterei di nt.- V'2. •. 

de tes-}rek:i! . .:~. en de besl.·.itvor. i. ln de R3.3.d. In . t kader 

'nr. de t lans a:l de ~an- zi~nde 10 jare ~la_~i - v~_ de 

de ]ederlandse OGY.: uit n'1.3.r ee .. verdere ont -

1 · ... · k ; .. 0 1. v 1E P l.J 1.. '" + 
• IJ in overe n3tp .. i 

p+ . - ... e ~lec:.er2.andse on',ratti 
• 

-e • 

78. _ ~_et oolitic~ overier. 
* 

Tn fp i te 1.8 .T eder1 .nd st ~ pds 'loorsta der ·e 'leest v e 
zo 
p 

Toot 

'I zo 
.0 eli~kp ~olitieke s~m~~Nerki. l~ A7C - vert 

ruim 0 'elijke politie!e cO~JultatiA i de 

a 
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e , ~ 
'f"> -

~ 1" 0 .... tot het '.ol. lJ -+""'l"'r p ... ~ J.... 1... _ , l~ r "'--
d:.+ ..... 

• ........ • heel ::0 form de 3ederlandse de kbe81de o· 

De jui3tLei1 va. de "1!P •• i.~ "Jan 8-eneraal .. e Gau::':"e :la 

ee cebrek a::1-1 o'rere:;y,ste e:line tUSSE: .. de bonc..ce!lo':;e~ 

-:e ~_ 8.a V lZ1Cr.. van l::ï8sti:?s betre::fe:-.de ar.de:-e reeio's, 
. den duur de er-nheid van de Allia:nie i!". -,'ll"O~':... 

~ 

• .,... -p'r-::; - r ...1,...... " _ 

pOll ti ek zou kun .13:: ",orde'1 "tereikt miCdels 

le?, lS a"lr l:ederlandsp c}Ylatti:-.€" onjuist. ::-e .co~zs 

D011 ce~lP""nscrl:ipppli~k politiek front te -lor . .}C -:e F- '1'"' 

de ,JO c1ialp drei ~TL.g van ll,-,t Siy.o- Sovjetblok, dien"t ~r 

de eS' hele Alliantie te "'lorden. in~ezien. 

I n dit li~ht mont ook norde bezie _ de a~vijze~de Lo~-i 

va •. i-ederl ... -: tege:over het Pranse stre-v en bet po::"i ":"e':: 

verle--.: var"} do 

1'3.n word en dat e'""n 

te i:stitu+ior..aliserer... i-iet oLt_e.i 

dergelijke institutionaliserin~ ee:: 

disruptieve i vloed zou zaar.. .i "Voefenen on het Doli -ie_:: . -
overle:: in de HAVO, 7Ja":.1rO) ook reeds van Amerik3.a!".se 3i ~ - e 

is ~ewezen (vide pag 6, sub 4). ~nerzij ds zou een der

~elijke ceinstitut i o~~liseerd politiek overleg van de ~es 

ee.: re __ nende in.'lloed uitoe.ce en op de vrije menin,-,su;~in.;-

de ~art::ers bi j het poli tiel: 07erleg i n het k~!.der va1. 

rOe :iAVC, '[olke hierdoor aa" . eteke!"lis zou inboeter.. •. .;.r:de~

zijès bestaat het gevaar {:-tt de 3es onder Franse leidi~·o 

latle-zarnprhand vo or de "Frans e 'Ja.:en" zullen word en i n~ e-

de Franse ideeën o~ltrent de samen-

"'lerl::L1C in de Allianti p , eVP':.ee s ppn .. l?g3.tie·le uit 

-:lerki"l[" zou hebbe -.• TPD slotte zal dit nolitiel: overle 

7aL de Zes de animo bij de overi,:e '~AT'"' - part_ ers, in l':et 

bi ~:'8 der bi.~ de kle: ir:.ere ...... ü.rcpe.se bOEdge:'ot e~_, om .01-

leni " ~a~ de politieke consultatie 

nemp r l st erk do en afnemen . 

i!i de H 

c. Orealisatie vaL de defe-~sie "'Ou 'urepa. 

deel te 

HE:t de kbeeld va: de Genpraal inzakp _.atior..c le le ers. 

die s3.men:rerken, was en is voor red rla.'"ld vollpdi"" 
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onQan7aardbuar. ~ c· vol p va e 0 - i~ i 

be"upP li ..3 mor>i; [ .. et 0 M pil. 'k lorap ea"! ,., 

take , w~~rv or rep ~i~h ti' de vpr~edi i v 

Juro.q zipt e..:;teld, ku, . 'vorden 101bra0 lt 0 

'lar. . at i 0 'Lln Ie ,ers. Il' [L t coccept va. de 11' • 

• 

1. 

defr lse force" li.::t jutst de erkr:nnir.c van deze 0 -

mot"eli~kheid beslote • nederland blijft dientee 'evo~ 

een ~lerderA intAe-ratie van de be mpenin E:~ de v€rde 1 

systeme~ voorstaa . Brt blijft tevecs noodzake:i~k e 

r. J • zo n~"".1.l.."l liO 'elijk bij de ~lerded.i~ing la cst- .... r 

te b trekker, rJ'tcePL slechts "bereikt kar. ',' orde, 0_ 

re eds i:1 'Tredes"S ij d de Ampril~aa,ls e stri j dkracbt e. zo 

vollpdi~" mOGelijk ,u,:;;t de ~urop8se teL:tegreren. 

Ieder str,:;ve van Generaal de Gaulle dat er op e;eric.+ 

... -

1.3 de ZP basis 'ra' dA ":uropese verdedigir.t: te ondergrav 

-Xl dat d,,: teTut;trekki nL van de luneril:aanse stri~d.:Ta':!,.- ~ 

(en daarmede de Canadese!) tot gevolg zou kunnen ... e ':..J. 

1.S voor HedeTlaIld dus vo lstrp.kt onaa .. v2.ardbaar. 

De or.afha'lkolijke opbou', va e p "force de ":rappe" 

zal oneetwijfeld mede door deze zelfde - verwerpelij~e 

opvattir ~-~en var de Gen~raal zijn inl"eceVe • Het moet 

inmiddels ::>tprk worde~1 bet"Jijfeld of hij deze lanner: zal 

opgeven, ook illdie-'1, zoals 

te bpo~o , va. de NAVO ee'l 

'Horden gemaakt. 

epr. Amerikaans plan scLi2nt 

zelfstandi ~e atoommacl.t zal 
'-' 

Het behoeft geen betoog dat de e;elden, die thans :torde .... 

verbruikt voor de opbo"Lnv van de Franse weermacht zeer 

V" pI re Idabeier zouden kunn r n worden aanG'e,-,end bij de 

vprst~rkinB van het conventionele potentieel. 

Ten slotte motSe onder dit punt lOf" worden vermeld dat 

de eedachten van de Generaal t.a.v. bijee.komstel V.TI 

èc Zes :europese Defensie r.Tinisters .liet overeenste .men 

met de ITederlandse opvattinp dat militaire kwesties 

in de HAVO dienen te worden behandeld. 

d. 11 p rzi prÜ I{: Vin het Noord-Atl:l.ntis~ll Verdra • 

Ir. overep lsterJlfllill" m(~t llrt vall Nc'drrll'Yldsp. z;i~de ti 'e e ~ 

dp 1v spr("Lirt 'P11 V:lil de lO-j'J.rPD pla min ~ te :'3.rij..., i -
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[:enomrn eta.;,!l ~)1.mt, ··,crdt ee"l h ~rzienid-= ".,a de -t e 3t 

van het Vprdra~ of pp Nijzi "ine in de struatuLr v~ ?e 

Ore::l.llisat i p voor 0 llodi· gehouden. 

Het th3.LS i n cant: c:ezette ovpr1t~ aqncaande de tOPKO.:>t 

van de HAVO, zal prtoe dienpn te leideIl, da~ de A1l.iar::'-:"e 

bin,lpî het k;1.der van rl";t Verdrac wordt aancepast aa~l de 

~e\Nijz i~de omstaYldigheden. 

-------

----------------
1 december 1960. 


