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lande ~iet onttrekken aan de i nd r uk , dat politiek 
gesproken men meent niets bet er t e kunnen doen i n het 
belang van 'vTest-Duitsland dan zich te stellen op het 
zogena amde neutraliteitsstandpunt. Hiervoor pl eiten 
van Duitse kant 1nderdaad zeer kr achtige argumenten. 

In de eerste plaats - en dit is een redenering , 
welke ook bijvoorbeeld van Franse zi jde veel wordt ge
hoord - bestaat bij velen de mening , dat een aansl uiti ng 
van Duitsland bij een .lest-I:uropees of een "dest er s bl ok 
niet alleen niet een van de sterkste garanties zou zijn 
tegen h et uitbreken van een wereldoorlog , doch i nt egen
deel deze oorlog zou provoceren. I ndien h et Duitse 
potentiëel aan "manpower" en industrie thans in zijn 
geheel zou worden ingeschakeld in het 1,;e sterse blok , 
zou het zeer wel kunnen zijn, dat dit voor de Sovjet
Unie juist het sigraal zou zijn om in te gri j pen en 
een derde r,rlereldoorlog te r iskeren . 

In de t weede plaats heeft natuurlijk een Duitse 
r egering veel meer bewegingsvrijheid en staat van een 
onderha ndelingsstandpunt veel sterker, indien zij t wee 
part ijen tegen elkaar kan uitspelen en beide partijen 
concessies ka n afdwingen door nu eens naar de ene kant, 
da n weer naar de andere kant te spelen. Ik moge in dit 
ver band ook in herinnering brengen wat Kirkpatrick ter
zake mi j zeide, zoals ik 09 pagina 8 van mijn schrijven 
dd . 7 J uli j. l ., No . 8197-G.11443 Geheim, heb vermeld. 

I n deze gedachtegang is het begrijpelijk, dat 
de Duit se r egering ( of wellicht is het juister om te 
spreken van Dr . Adenauer ) wel bereid zou zijn om in 
het kader van het plan Schuman te komen tot een supra
nat i ona al orgaan, waardoor zij enerzijds zou kunnen 
bereiken , dat de best a and e beperkingen ten aanzien van 
de Duitse kol en- en staalproductie geheel of gedeeltelijk 
zoud en worden opg eheven , anderzijds daarin de gelegenheid 
kri jgt speciaal i n de r ichti ng van Frankrijk haar neutra
li t eitspol i tiek te bevo r deren ; dit klemt te meer, waar 
~og alti j d er voldo end e krachten in ~est-Europa leven, 
welke ook EOg steeds met de gedachte van een "third 
for ce" en van een neut raal ~\e st-Zuropa blijven rekening 
houd en . 

I ndi en nu het plan Schuman het supra-nationale 
orgaan i n bepaalde omstand i gheden ondergeschikt maakt 
aan een fTC onsei l de ~vIi nistre s 1 , dan zou de supra-natio
nale "Haute utorité" toch i n zekere zin afhankelijk 
\lOrd en van een a antal mi ni sters , behorende tot de 
Atlant i c ~act or ganisati e. ~ én van d e argumenten, welke 
van i· e erlandse zi j e voor de i nstell i ng van het 
nConseil de i:i ni stre s" is aangevoerd , wa s juist gel egen 
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in de overweging , dat besluiten in Atlantisch Pact 
verband genomen niet doorkruist of terzi jdegesteld 
mo gen vlOrden door de "Haute Autorité :1 . In de Duit se 
ge~achtegang betekent dit niets anders dan dat op 
deze wijze Duitsland toch min of meer direct i nge
schakeld bij - of aangehaakt zou worden aan het 
Atlantic Pact, hetgeen men juist wil vermijden . 

Ook andere mogelijkheden kunnen zich voordoen , 
1'lelke het "Conseil de }~ini stres" ook bui ten het kader 
van het Atlantisch Pact zouden kunnen nopen zijn invloed 
op het "Haut e utorité" te laten gelden op grond van 
overwegingen , welke de Duitse regering wellicht in 
strijd zou kunnen achten met haar houding van neutrali
teit. 

Het bovenstaande samenvattende is dus mijn 
voorlopige conclusie deze , dat de Dui t se regering 
( lees: Dr. Adenauer in het bijzonder) het liefst 
a l l es zal willen vermijden, wat haar bewegingsvrijheid 
t ussen d e V,ie s t machten en d e Sovjet- Unie beperkt en 
wat zou kunnen leiden tot een situatie, dat zij direct 
of i ndirect tot ee n verlengstuk zou worden gemaakt 
van de Atlantic Pact oroanisatie . 

In dit verband moge ik nog vermelden , dat ik 
op een receptie op I Augustus j . l . , sprekende met 
Vi ce- Kanse l ier Blücher, ook van hem te horen kreeg, 
dat de Duit s e r egering bevreesd "\1I[as , dat het plan 
Schuman , zoal s het oorspr onkeli j k ter tafel \-las ge
bracht, helaas niet ver wezenlijkt zou kunnen worden, 
aangez i en gebl eken was, dat de oorspronkelijke initia
t i efnemers te hoog gegr epen hadden met het oog op de 
instelling , welke nog i n and ere landen ten aanzien van 
het s cheppen van e en supr a - nationaal orgaan bestonden . 

Anderzi jds echt er wil i k niet onver meld laten , 
dat mijn Luxemburg se collega mij eveneens dezer dagen 
openhartig vermel dd e, dat zi j ns inziens de positie van 
de Benelux- landen en speciaal Nederla nd in de bespre
kingen over het plan Schuma n te Parijs bijzonder sterk 
vlas . De heer 'I ehr er grondde deze mening op het feit, dat 
in het Franse parlement een zodani g st erke oppositie 
bestond tegen een samengaan van Frankrijk alleen met 
Duitsland of met Duitsl and en I talië, dat het zijns in
ziens eenvoudig ondenkbaar was, dat een Schumanplan in 
een dergeli jke vorm en zonder Engeland zou worden aange
nomen , i nd ien ook de Benelux- land en niet bereid waren 
meèe te do en . Ui t dien hoofd e s t ond de Benel ux tactisch 
zeer sterk, nog afge zien van het fe i t , dat voor de 
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gedachten , door de l 'ederlandse d elegatie n aar 
voren gebracht, ook zeer begrijpelijke argumenten 
konden vlorden aangevoerd. 

H3T HOCFD V' fT D.I.~ N D:;;';l=tL .. i:DS:L I:I S I .3 S 
I N DUITSL rm, 

De Vice-~ 

(J . H. d e Booy ) 


