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1. Notulen van de vergadering van 6 September 1954 

Opmerking naar aanleiding van punt 12 (Huisvesting Minis
teries! 

Minister Beyen heeft vernomen, dat nog gesproken 
is over huisvesting van Buitenlandse Zaken in het gebouw, 
dat Overzeese Rijksdelen zal verlaten. Minister Witte ant
woordt, dat dit plan ook in de stukken vermeld staat. 

Minister Beel neemt aan, dat de bezwaren van 
Overzeese Rijksdelen tegen de bouwplannen, welke bezwaren 
samenhangen met die van Algemene Zaken, nog schriftelijk 
bij Minister Witte ingediend kunnen worden. Minister Witte 
heeft hiertegen geen bezwaar, maar als dergelijke kwesties 
samenhangen met de huisvesting van andere Ministeries zal 
men hierover nog in de Ministerraad moeten spreken. De 
Minister-President merkt op, dat deze kwesties eerst over 
enige jaren- zullen spelen, zodat men beter later een be
slissing daarover zal kunnen nemen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

3. Buitenlands beleid 

a. De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 6 September 1954, 
punt 3 b) 

Minister Beyen deelt mede, dat de vijf Ministers 
van Buitenlandse Zaken op de Brusselse Conferentie niet 
vermoed hadden, dat Mendes France daarna in het Franse par
lement een volstrekt onjuiste voorstelling van het verloop 
van deze conferentie zou geven, noch dat deze daarbij het 
EDG-verdrag zou aanvallen en dat ook niemand gelegenheid 
zou krijgen om het verdrag te verdedigen. De ontwikkeling 
sinds de stemming in het Franse parlement over het ÉDG--
verdrag is verontrustend, aangezien niemand weet wat Mendes 
Franse wil. Wel duidelijk is, dat hij niet wil spreken 
met de Beneluxlanden noch met Amerika, maar wel met Engeland. 
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In bepaalde kringen bestaat de illusie, dat men Mendea 
France kan laten vallen. Zich hierop te richten acht spre
ker gevaarlijk, aangezien Mendès France in het Franse 
parlement een zeker magnetisme schijnt te hebben. Bij de 
jongste bespreking in Brussel is overeengekomen, dat Eden ' 
niet met de drie Beneluxministers afzonderlijk zou spreken, 
zoals aanvankelijk de bedoeling was, doch dat een geza
menlijk gesprek zou plaats vinden. Spaak had oorspronke
lijk de gedachte om van Mendes France eens te horen wat 
hij voor oplossing voor de ontstane situatie had. Eden 
had een ander plan, nl om eerst met Benelux, vervolgens 
met de Duitse Bondsregering en Italië te spreken om ten
slotte bij de Franse Regering te eindigen. Het doel van 
Eden is o.a. om Adenauer en de elementen in West-Duits
land, die neutralisatie afwijzen, een ruggesteun te geven, 
de Amerikaanse stroming voor een perifarieverdediging 
tegen te gaan en Frankrijk mee te krijgen voor opneming 
van Duitsland bij de Westerse defensie. Hij is daarbij 
op de gedachte gekomen het verdrag van Brussel inzake 
de Westelijke Unie hiervoor te gebruiken. Het is van 
belang, dat dit verdrag er nog is. Het is de sterkste 
juridische binding, die Engeland met a&4e*»a landen heeft 

L(lo/iiU£. aangegaan. Het gebruik maken van dit verdrag paste ook 
in wat hier te lande onder leiding van Minister Staf was 
voorbereid. De Westelijke Unie van het Verdrag van Brussel 
is na de laatste wereldoorlog opgezet als een waarborg 
tegen hernieuwde agressie van Duitsland en kent een auto
matische bijstandsverplichting. Het plan van Eden is nu 
om uit de preambule van het verdrag de Duitse agressie 
te schrappen en om West-Duitsland en ook Italië in de 
Westelijke Unie op te nemen. Dit is tegelijk een goede 
oplossing voor Italië, dat zich na de stemming in het 
Franse parlement over het EDG-verdrag in de lucht voelde 
hangen. De mogelijkheid bestaat, dat ook de Noren en Denen 
zich bij de Westelijke Unie zullen willen aansluiten. 
Aan de Fransen wordt hiermede aangeboden gelijkgerechtigd
heid met de Britten en hun binding aan de Westeuropese 
verdediging, terwijl geen supranationaal orgaan wordt 
ingesteld. Een bezwaar is, dat hiermede Mendes France 
aan een succes kan worden geholpen, doch dit zal men 
niet als overwegend moeten zien. Eden heeft het voor
nemen na zijn besprekingen in Duitsland, Italië en 
Frankrijk een vergadering van de NATO-Raad te doen houden. 
Frankrijk heeft zowel in de NATO als in de Westelijke Unie 
een recht van veto. Wat men zal doen als Frankrijk ten aan
zien van het plan van Eden van dit recht gebruik zou maken, 
is nog niet uitgedacht. 

Minister Mansholt vraagt zich af of het plan 
van Eden een oplossxng geeft, aangezien de Westelijke 
Unie in Duitsland niet zulk een goede klank zal hebben. 
Voorts informeert spreker of de versterkte organisatie 
van de Westelijke Unie invloed zal hebben op de tot
standkoming en de werkwijze van een Duitse Generale Staf, 
waartegen in het bijzonder de bezwaren van de Franse socia
listische partij gaan. Spreker gelooft, dat men voor de
zelfde problemen komt als bij de EDG en vreest, dat het 
plan van Eden slechts een strohalm is, maar geen oplossing 
zal bieden. Hij acht het aanvaardbaar, mits men de bewa
peningsvraagstukken los maakt van de Europese integratie 
op economisch en politiek gebied. 
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Minister Suurho - f ziet geen "betere oplossing, maar 
wijst er op, dat de vrees voor de Duitse herwapening hand 
over hand toeneemt, niet alleen in ons land, maar ook in 
Engeland, getuige de "belangrijke minderheid, die zich op 
het congres der vakverenigingen hiertegen verklaarde. 

Minister Staf is van mening, dat men de positie 
van Mendes Prance verschillend kan beoordelen, maar hij 
is het er mede eens, dat men er niet op moet spelen, dat 
Mendes France zal vallen. Spreker merkt op, dat het een 
gewoonte schijnt te worden, dat Franse parlementsleden zich 
in brieven wenden tot buitenlandse Ministers, hetgeen niet 
zonder gevaar is. Met het EDG—verdrag had men verschillende 
mogelijkheden om een ontwikkeling van het Duitse militarisme 
in de gevreesde richting aan banden te houden, maar dat 
vloeide vooral voort uit de politieke ontwikkeling, die 
met dit verdrag samenhing en niet uit de militaire bepa
lingen van.het verdrag. Daarnaast dient men te bedenken, 
dat het gevaar van een Duitse Generale Staf anders is 
komen te liggen, aangezien de toestand radicaal gewijzigd 
is (geen zelfstandige benzineaanvoer, geen strategische 
luchtmacht) waardoor men niet zelfstandig in actie kan 
komen. 

De Minister-President ziet niet, dat een van de 
mogelijkheden zonder Frankrijk reëel is. Evenals West-
Europa onverdedigbaar is zonder Duitsland, is het dit 
zonder Frankrijk. 

Minister Beyen is voorstander geweest van de 
totstandkoming van de EDG, aangezien hiermede een zelf
standig orgaan werd geschapen met verantwoordelijkheid 
tegenover een parlement, hetgeen een wezenlijk element 
vormde in de integratie van Europa, waarvan de KSG reeds 
een eerste stap is. Spreker heeft steeds bezwaar gehad, 
dat de EDG slechts een beperkte kring omvatte, maar was 
toch van mening, dat Nederland wel behoorde mede te wer
ken, omdat men een gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid voor een gemeenschappelijke taak aanvaardde. Ter
wijl voor Spaak de vetogedachte nog aanvaardbaar was, 
zou voor spreker dan de zaak onaanvaardbaar zijn ge
worden. Mendes France heeft in Brussel voorgesteld 
uit het EDG-verdrag alles te verwijderen wat maar zweemde 
naar supranationaliteit. Ook in het Franse parlement is 
de stemming niet zo zeer tegen de Duitse herwapening 
geweest, maar hoofdzakelijk tegen de supranationale ge
dachte wat als een ernstige aantasting van de Franse 
souvereiniteit werd gezien. Spreker wijst er op, dat 
alle oplossingen de instelling van een Duitse Generale 
Staf inhouden, tenzij men de EDG zou aanvaarden. Men moet 
zich hier echter niet te veel op instellen. Er is geen 
Duits leger meer te denken, dat België' en Nederland binnen
valt voor verovering van de Elzas, maar wel is er het ge
vaar, dat de Duitse militairen zich verbinden met de 
Russische militairen. De vraag is daarom thans hoe men 
het Duitse leger aan het Westen kan binden. Als bijzonder 
voordeel van de Westelijke Unie ziet spreker, dat Engeland 
reeds- hierin zit en de mogelijkheid bestaat ook Denemarken 
en Noorwegen er in te betrekken. Er is verder gesproken 
over een "armament production pool", maar deze is ondenk
baar zonder supranationaal gezag. Ter uitvoering van het 
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plan van Eden zou men zich kunnen denken een integrering 
van de plannen van de Westelijke-Unielanden als onderdeel 
voor de Annual Review en hierin zou dan ook een beperking 
kunnen liggen. Wat de Europese gedachte "betreft zal men 
er wel aan moeten denken, dat indien de Conferentie van 
Brussel accoord was gegaan met de Franse voorstellen men 
toch met de Europese Gemeenschap geen stap verder zou 
zijn gekomen, aangezien veel Franse Parlementsleden tegen 
een politieke gemeenschap zijn. Of voorstanders dan wel 
tegenstanders van de Europese Gemeenschap het in Frankrijk 
zullen winnen is thans niet te zeggen. Eden heeft nog ge
zegd in Brussel, dat hij van een zogenaamde kleine NATO 
niets.moest hebben. Aan de Mini.ster-President antwoordt 
spreker, dat sommigen er wel wat luchtig over spreken, 
dat men na een nieuwe weigering van Frankrijk zonder dat 
land zal verder gaan. Spreker kan alleen zeggen, dat als 
Frankrijk het nieuwe plan verwerpt de andere betrokken 
landen het in de NATO-Raad zullen brengen. Het kan dan zijn, 
dat de Franse Regering zegt, dat Frankrijk de NATO ver
laat, maar spreker moet dat nog zien gebeuren. Onzerzijds 
is wel.duidelijk gezegd, dat Nederland tegen een isolering 
van Frankrijk is. 

Minister Staf merkt met betrekking tot de "armament 
pool" op, dat deze na~"aanvaarding van het EDG-verdrag reeds 
zeer moeilijk zou werken, maar dat zo iets zonder &e—£SG{ 
onmogelijk is. De gedachten van het plan-Eden worden verder 
uitgewerkt en als men hierin goed slaagt dan zal de Duitse 
Regering de Generale Staf in de hand kunnen houden. Als 
men voorts de strategische leiding (strat,e£ia guidance) 
van de NATO uitwerkt, zal men geen operationele staven 
krijgen, welke los van de NATO kunnen werken. 

De Minister-President schorst de vergadering tot 's middags 
2 uur 


