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Aangezien de moeilijkheden welke in de loop van deze 
week zijn gerezen ten aanzien van de Belgische deelname in 
de nieuwe Europese Betalings unie misschien tot vergaande 
consequenties ook ten aanzien van de Benelux kunnen leiden, 
meen ik goed te doen de belangrijkste punten uit de 
discussies welke ik hierover heb bijgewoond, vast te leggen. 

In de laatste vergadering in de Council van de O.E.E.C 
werd afgesproken dat op 16 Juni een bijeenkomst gehouden zou 
"worden van de Executive Committee op ministerieel niveau; 
toen deze decisie werd genomen heb ik als voorzitter opge
merkt, dat deze bijeenkomst van de Executive Committee niet 
behoefde uit te sluiten informele contacten tussen enkele 
ministers. Daar tegen deze laatste opmerking geen bezwaar 
werd gemaakt, was het mij mogelijk op Maandag 12 Juni een 
bijeenkomst te houden met de Ministers Petsche, Gaitskell, 
Pella en van Zeeland, terwijl ook de E.CA. bij deze bijeen
komst vertegenwoordigd was. Deze bijeenkomst diende om de 
besprekingen van de Executive Committee voor te bereiden. 

Tijdens deze bespreking op Maandag 12 Juni heb ik aan 
de tegenwoordige Ministers gevraagd hun opinie te willen 
geven over enkele nog uitstaande moeilijkheden. Het is niet 
de bedoeling van deze nota al deze problemen te behandelen, 
doch alleen om de aandacht té vestigen op het Belgische 
vraagstuk. 

Toen ik als voorzitter van Zeeland om zijn opinie 
vroeg, heeft hij uitvoerig over de volgende onderwerpen 
gesproken. 

1. België was juist als de andere landen van West Europa 
zwaar door de oorlog getroffen. 3elgie had in alle 
opzichten medegewerkt om de liberalisatie welke door 
de Amerikanen wordt verlangd, te bereiken. België 
stond echter nu voor de moeilijkheid dat het zo grote 
export in Europa door credieten moest financieren en 
tegelijkertijd belangrijke bedragen voor investeringen 
in het binnenland moest besteden teneinde de bedrijven 
te moderniseren en de werkeloosheid te bestrijden. 
Alle andere landen hadden tot dusverre van Amerika 
zeer grote bedragen aan directe hulp ontvangent doch 
België niet. Van Zeeland gaf een opsomming van de 
bedragen welke Engeland, Frankrijk en Nederland ont
vangen hadden. In de situatie waarin België thans 
verkeerde, moest België directe hulp en dus counterpart 
funds ontvangen,, aangezien België anders in een 
inflationistische politiek terecht zou komen en de 
investeringen in het binnenland niet zou kunnen ver
richten. België vroeg dus directe hulp» 

Zijner Excellentie 
de Here Minister-President, 
Aan alle Heren Ministers. 
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2. België stelde zich uit de zelfde overwegingen als 
sub 1. vermeld op het standpunt, dat de credietver-
lening welke voor de Europese handel van België werd 
gevraagd bij vaststellen van een quota in de E-P-U-
van 15 ^, veel te hoog was. België erkende dat het 
totale quotum van 4 miliiard dat voor de deelnemende 
landen gezamenlijk vastgesteld zou moeten worden, 
juist was, doch was van mening dat de basis van ver
deling van dit cijfer onrechtvaardig was. Immers, er 
werd alleen rekening gehouden met de total turnover 
en niet met de geldomloop, de bevolkingsdichtheid, 
het nationale inkomen, en andere vragen die hier ook 
bij "in aanmerking genomen zouden kunnen worden. 
De oorspronkelijke berekening van de 15 # gaf voor 
België een quota van 433 millioen dollar, waarvan voor 
260 millioen als crediet gegeven en 173 millioen als 
goud verkregen zou worden. De Heer van Zeeland deelde 
mede dat dit cijfer geheel onacceptabel was en dat 
België niet verder kon gaan dan credietverlening van 
120 millioen. 

3. Teneinde de conditional aid welke op de basis van het 
Snoy-Marjolin plan voor het komende jaar voor België 
110 millioen dollar zou bedragen, om te zetten in 
directe hulp, heeft van Zeeland een aanval gedaan op 
de structurele debiteuren. De structurele debiteuren 
zullen zijn Griekenland en Oostenrijk, welke volgens 
de plannen van de E.C.A. een vast bedrag aan trekkings- J 
rechten zullen krijgenven verder niet deel zullen 
nemen aan de E.P.U., en de landen als Noorwegen en 
Nederland welke een deel trekkingsrechten zullen krijgei? 
en voor de rest zullen deelnemen in de E.P.U, 
Van Zeeland stelde zich op het standpunt dat het geren 
van trekkingsrechten aan structurele debiteuren deze 
er toe bracht om te gemakkelijk te zijn in hun import. 
Hij gebruikte in deze de woorden "distortion of trade". 
Aangezien het als uitgesloten moet worden beschouwd 
dat op de hulp aan Oostenrijk en Griekenland iets in 
aindering kan worden gebracht, richtte de aanval van 
van Zeeland op de structurele debiteur zich in feite 
tegen Hoorwegen en Nederland en gezien de bedragen 
welke voor Nederland waarschijnlijk belangrijk groter 
zullen zijn dan voor Noorwegen, hoofdzakelijk tegen 
Nederland. Immers, indien de conditional aid van 
België omgezet zou worden in direct aid, zou Nederland 
bij voortzetting van de Benelux credieten moeten op
nemen bij België (via de E.P.U.) in plaats van deze 
meerdere goederen met trekkingsrechten te kunnen be
talen. 
Toen van Zeeland hierover aan het spreken was heb ik 
zijn assistenten laten weten dat hij in feite de 
Benelux om zeep bracht. 

Aangezien ik bij deze bijeenkomst in de voorzitters-
stoel zat, was het mij niet mogelijk een debat te gaan voe
ren over de tegengestelde belangen van België en Nederland. 
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Ik heb mij dus onthouden van commentaar op de mededelingen 
van van Zeeland en voorgesteld dat er een bespreking zou 
plaats vinden tussen de E.CA., België en mij over liet 
vraagstuk of ook ten aanzien van structurele crediteuren 
bepaalde regelingen getroffen konden worden. Ik bedoelde 
hiermede va3t te leggen dat de positie van de structurele 
debiteur onaangetast zou blijven, doch dat de structurele 
crediteur misschien van de E.CA. nog enkele bijzondere 
gunsten zou kunnen krijgen. 

Vervolgens heeft de bespreking plaats gehad tussen 
Katz en Tasca van de E.CA., van Zeeland en Ansiaux voer 
België, Stikker en Keesing voor Kederland. In dese Bijeen
komst heeft van Zeeland er nog eens een schepje boven op 
gelegd. Hij heeft opnieuw het voortreffelijke gedrag ven 
België in het verleden geschilderd. Hij heeft met pathos 
uiteengezet dat verschillende landen, waaronder Kederland, 
veel te veel en België veel te weinig hadden gekregen. 
Hij heeft er op gewezen dat door de counterparts landen 
als Frankrijk en Kederland thans in staat waren haar indus
trieën to moderniseren, waarbij hij met name gewezen heeft 
op de concurrentie van de hoogovens in IJmuiden. Hij heeft 
tenslotte gezegd dat, gezien al hetgeen in het verleden was 
gebeurd, hij verwachtte dat thans van ssijn vrienden, 
waaronder Frankrijk en Kederland, steun zou zijn te ver
krijgen, en dstt als hij deze niet ontving, hij daaruit zijn 
consequenties zou trekken. -:g-

Op dit moment heb ik te kennen gegeven dat men nu 
eindelijk eens moest ophouden met over het verleden te 
praten, want dat men nu wel enkele cijfers naar voren kan 
brengen doch dat men in feite dan de gehele situatie waar
onder in het verleden de decisies welke tot dese cijfers 
geleid hadden, zou moeten reconstrueren om te beoordelen 
of het juist was of niet. Derhalve heb ik opgemerkt dat 
het enige feit dat thans van interesse was, of de situatie 
waarin België thans verkeerde, aanleiding zou kunnen sija 
om te Washington nog eens te pogen op een of andere wijze 
directe hulp voor België te verkrijgen zonder daarbij de 
positie van de structurele debiteuren te benadelen. 
Ik heb nog enkele opmerkingen gemaakt over de eommereiele 
politiek van België, doch ben daar op dat*ogenblik niet 
verder op ingegaan. Katz heeft toen beloofd sich weer met 
Washington in verbinding te stellen. 

Een belangrijk punt in deze discussies is nog geweest 
dat van Zeeland ondanks de tegenwerpingen van Ansiauat zich 
op het standpunt heeft gesteld dat bij uit>utting van het 
Belgische quota, België zou kunnen kiesen een nieuw quota 
te geven op de basis van 50 £ crediet en 50 # goud, of 
anders discriminatie tegen zich te accepteren als consequen
tie van zijn uittreden, het een en ander tensij de Council 
eèn andere voorziening zou weten te treffen. 
Van Zeeland wees de tegenwerpingen van Ansiaux af onder 
mededeling dat thans reeds de oppositie tegen dit standpunt 



begon doch dat hij niet te min zijn mening handhaafde, 
uiteindelijk heeft van Zeeland medegedeeld dat hij bereid 
was de oredietverlening van België op te voeren tot een 
maximum van 150 miliioen dollar doch dat hij 110 millioen 
dollar directe hulp wilde hebben waarvan dan 80 miliioen 
dollar als lening aan de Ë.P.U. zou worden ter beschikking 
gesteld. Uiteindelijk vroeg hij als deze regelingen niet 
konden, of de E.CA. dan tegenvoorstellen wilde doen. 

De volgende morgen deelde Katz mij mede dat Washington 
geweigerd had directe hulp aan België te verlenen. Kate 
deelde mij mede dat dit politiek onmogelijk in Washington 
te bereiken zou zijn. Voorts was Katz van mening dat 
vroeger of later België toch voor de vraag zou komen te 
staan om haar commerciële politiek te wijzigen, waarbij 
hij mijn oordeel vroeg of het niet verstandig was om dit 
thans aan de Belgen duidelijk te maken. Ik heb gezegd 
het daarmede eens te zijn. 
Voorts deelde Katz mij mede dat Washington bereid was de 
conditional aid binnen het quota te brengen ten gevolge 
waarvan bij een Belgisch quota van 433 miliioen dollar de 
Belgische crediet-verlening zou dalen van 260 miliioen 
tot 204 miliioen. 

Katz deelde mij later mede dat hij ook geen bezwaar 
zou hebben de 433 op 400 te brengen in welk geval de 
Belgische oredietverlening 185, miliioen zou bedragen. 

Hierop heeft een bespreking plaats gevonden tussen 
Katz en van Zeeland waarvan de inhoud mij niet bekend is, 
doch waarvan ik later hoorde dat Katz bij die gelegenheid 
een oral note aan van Zeeland overhandigd heeft. Daarna 
had weer een bespreking plaats van de bijeenkomst van de 
vijf Ministers waarbij op alle punten overeenstemming werd 
bereikt, behalve ten aanzien van de Belgische situatie. 
Van Zeeland heeft mededeling gedaan van het feit dat de 
E.CA. bereid was conditional aid binnen het quota te 
brengen. Besloten werd over dit onderwerp thans niet 
verder te discussieren. Ik heb van Zeeland gevraagd de 
door hem gemaakte reserves met zijn Kabinet te willen be
spreken en mij over het resultaat te willen inlichten opda 
ik naar aanleiding daarvan nog eens zou kunnen overwegen 
wat mij te doen zou staan. Het is dus mijn bedoeling ge
weest niet tot definitieve beslissingen te komen, maar 
nog een mogelijkheid van bemiddeling open te houden. 

Op 15 Juni is in de internationale pers de mede
deling verschenen dat het Belgische Kabinet besloten had 
niet tot de ü.P.U. toe te treden in verband met het bedrag 
10 milliard Belgische Francs dat van België als crediet-
verlening werd verlangd en dat voor België te hoog was. 
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's-Middags te Parijs ontving ik bezoek van Ansiaux 
die mij namens van Zeeland kwam mededelen dat de Belgische 
Regering drie bezwaren had tegen de E.P.U. *" 
Deze bezwaren waren: 
1. De hoogte van de credietverlening} 
2. Het niet verkrijgen van directe hulp; > 
3. Het systeem dat bij uitputting van de quota de credi

teuren geen 100 $> goud betaling-zouden krijgen en dus 
een nieuw crediet zouden moeten verlenen of zouden 
moeten accepteren dat tegen hen gediscrimineerd, werd* 

De Heer Ansiaux deelde mij dit mede waarop ik rroeg 
of er van mij verwacht werd of ik zou bemiddelen, waarop 
hij antwoordde dat hij alleen instructie ontvangen had deze 
mededeling te doen èn dat hij aannam dat de Belgische Re
gering niets van mij verwachtte. 

Ik heb de Heer Ansiaux gevraagd in hoeverre hij een 
Benelux mogelijk achtte indien België niet mededeed aan de 
E.P.U. Hij deelde mij mede daarover niet te hebben nage
dacht, waarop ik hem uiteengezet heb dat indien België niet 
deelnam aan de E.P.Ü. en dan geen conditional aid ontving 
en ook geen betaling van derde valuta mogelijk was, naar 
mijn mening een Benelux ondenkbaar sou zijn. 

De Heer Ansiaux deelde mede dat indien België niet 
toetrad tot de E.P.U. dit met zich mede zou brengen een ver— 
andering van de commerciële politiek van België» 
Men zou minder uit Amerika gaan importeren. Men zou minder 
gaan exporteren in Europa en meer gaan exporteren naar 
Amerika. Dit zou dan aanleiding geven tot een crisis in 
België, doch na zes maanden zou deze crisis overwonnen zijn 
en men zou dan op een veel gezondere basis komen te staan 
dan op dit ogenblik. 

Ik heb tenslotte medegedeeld dat ik afwachtte of van 
Zeeland mij nog zou vragen om nog te bemiddelen terwijl een 
afspraak werd gemaakt dat van Zeeland mij op 16 dezer om 
.twaalf uur zou bezoeken. 

Vervolgens had ik nog een bespreking met Harriman en 
Katz. Ook Harriman had van Ansiaux de mededeling ontvangen 
die hij omschreef als een "declaration of economie war 
against the U.S.A.". Dat dit kwam op het ogenblik dat de 
E.P.Ü. vrijwel definitief was, en dat Hoffman in het 
Congress met grote moeilijkheden worstelt, gaf Harriman 
aanleiding op te merken dat hij van oordeel was dat het 
Belgische gouvernement Mhad gone crazy". 

Ik heb er vervolgens op gewezen dat dé mededelingen 
in de pers geen regeringsverklaring, doch een mededeling 
van Reuter was en. heb gevraagd of het toch niet mogelijk was 
eën compromis te vinden. Wanneer men de drie bezwaren van 
Ansiaux bekijkt, dan blijkt dat het derde, dus het systeem 
van de E.P.U. reeds eerder door van Zeeland volledig was 
toegegeven. Wat de hoogte van de crediet-verlenïng betreft 
moet er rekening mede gehouden worden dat niet alleen dit 
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jaar België een conditional aid krijgt van 110 millioen 
doch volgens het Snoy-Marjolin plan ook in het volgende 
jaar nog een bedrag van 60 millioen. Indien men ook dit 
bedrag binnen het quota brengt zou bij een totaal quota van 
400 millioen dollar de credietverlening voor België 155 
millioen bedragen dat is dus slechts 5 millioen hoger dan 
het cijfer dat reeds door van Zeeland was genoemd. 

Voorts hehben wij gesproken over de mogelijkheid van 
directe hulp waarbij wij tot de gedachte kwamen dat zonder 
aantasting van multilaterale trekkingsrechten van de 
structurele debiteuren misschien aan België een bedrag van 
25 a 50 millioen dollar als directe hulp gegevenz ou 
kunnen worden welk bedrag dan zou komen in mindering op 
het working capital met dien verstande dat België harer
zijds dit bedrag dan weer aan het working capital *zou uit
lenen. 

Afgesproken werd dat Harriman en Katz 's-morgens 
16 Juni eerst een bespreking zouden hebben met van Zeeland. 
Indien van Zeeland op even onaanvaardbare wijze zijn mede
deling zou doen als Ansiaux dit gedaan had, dan zou in de 
bespreking welke ik met van Zeeland zou hebben om twaalf 
uur door mij nog een bemiddelingspoging gedaan worden» 

Parijs, 18 Juni 1950. 

Het gesprek met van Zeeland leverde als resultaat op 
dat door mij een bemiddelingspoging zou worden gedaan. 
Tijdens de vergadering welke duurde van 12 tot 7 war heb 
ik getracht een indruk te krijgen bij de verschillende dele
gaties over de mogelijkheden om een compromis tot stand te 
brengen. Op grond van deze onderzoekingen heb ik in de 
loop van de avond een stuk opgesteld hetwelk als bijlage I 
hierbij is -gevoegd. 

Het mocht mij die avond laat. niet mee*r gelukken met 
de Amerikanen over dit stuk contact te krijgen, hetgeen ik 
nodig oordeelde daar het niet mogelijk was. een voorstel te 
doen zonder althans met enige zekerheid te weten of de 
Amerikanen daarop wilden ingaan. Eerst de volgende ochtend 
had ik gelegenheid hierover met Harriman en Kati te praten* 
Op grond daarvan werden enkele wijzigingen aangebracht, 
zodat het stuk dat ik aan van Zeeland 'a-ochtends overhan
digde, de vorm kreeg als vermeld in bijlage II. 

Bij het gesprek met van Zeeland deelde deze mij mede 
dat dit stuk voor hem niet aanvaardbaar was. De crediet-
marge was te hoog, hij wenste geen quantitatieve restricties 
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in te voeren zonder daartoe opdracht te ontvangen van de 
Amerikaanse Hegering en hij wenste geen investeringsplan 
in te dienen. Ik heb van Zeeland medegedeeld dat er dan 
voor mij geen verdere mogelijkheden overbleven zodat ik 
mijn bemiddelingspogingen zou moeten staken. 

Een half uur daarna ie van Zeeland weer bij mij terug
gekomen met tegenvoorstellen, welke ik alleen heb aangehoord 
Wel heb ik op verzoek van van Zeeland er voor gezorgd dat 
hij zelf weer een bespreking met Harriman zou kunnen hebben. 

Toen de Amerikanen bleken iets verder tegemoet te 
willen komen, heb ik weer opnieuw van gedachten gewisseld 
met de Engelsen en de fransen om te onderzoeken of de 
Fransen bereid waren een lager cijfer voor het quota va» 
de Belgen te accepteren (dit was het Franse bezwaar) en of 
de Engelsen bereid waren iets minder stringente bepalingen 
over de wijzigingen in de commerciële politiek te aan
vaarden (dit was het Engels* probleem,) Toen mij bleek 
dat bij deze delegaties bereidheid bestond om een compromis 
tot stand te brengen, heb ik weer contact opgenomen met 
alle andere delegaties. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
een voorstel dat met algemene stemmen is aangenomen en dat 
hierbij als bijlage III volgt. Alleen van Zeeland heeft 
een reserve gemaakt ten aanzien van het standpunt van het 
Belgische' Kabinet, dat Maandag 19 Juni bekend zal zijn. 

Het wil mij voorkomen dat uit het bovengeschetste ver
loop, waaraan nog toegevoegd moet worden dat inmiddels uit 
telegrammen gebleken is dat de Belgische Minister President 
en ook van Zeeland zich bij onze Ambassadeur in Brussel 
beklaagd hebben óver het gebrek aan begrip en medewerking 
van Kederlandse zijde, de volgende conclusies zijn te 
trekken. 

1. Van Zeeland heeft zonder ons te waarschuwen en «onder 
dat er enige noodzaak voor bestond een directe aanval 
gedaan op de Nederlandse belangen. 

2. De Belgische Hegering heeft (terwijl jsij er mede 
bekend is dat juist voor dit soort problemen de taak 
van bemiddelaar in de 0.E.E.C, is geschapen), het 
besluit niet aan de E.P.U. mede te doen genomen, zonder 
ons daarin te kennen, terwijl zij er rekening mede 
moest houden dat dit niet meedoen het tot stand komen 
van de Benelux onmogelijk zou maken. 

3. Uit de gesprekken met alle delegaties is mij gebleken 
dat internationaal van Zeeland als onbetrouwbaar wordt 
beoordeeld en dat de Belgische Hegering bezig ie de 
laatste restanten van sympathie te verspelen. 

4. Cp de sub 1 en 2 voor ons moeilijk te verwerken ge
beurtenissen heb ik persoonlijk niet gereageerd, doch 
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ik heb getracht als goed bemiddelaar een oplossing te 
vinden. Vrijwel alle delegaties hebben mij hiervoor 
officieel bedankt. De Heer van Zeeland heeft in all» 
talen gezwegen en heeft in tegendeel liet raadzaam ge
oordeeld zich bij onze Ambassadeur te beklagen. 

Op grond van sub 1, 2 en 4 genoemde feiten meen ik dat 
het noodzakelijk is dat de Minister President opdracht geeft 
aan onze Ambassadeur om aan de Minister President de Heer 
Duvieusaert mede te delen dat de Nederlandse Regering aseer 
teleurgesteld is over de houding door de Belgische Regering 
te Parijs ten aanzien van Nederland en de Benelux, aangenomen 

5. De dreiging van België om niet aan de E.P.ÏÏ. mede te 
doen en uit het feit dat bij de onderhandelingen tel
kens weer gebleken is dat in feite de Belgische Regering 
niet bereid is haar commeroiele politiek te wijzigen, 
doch in tegendeel er op uit is goud en dollars in 
Europa te verdienen, om daarmede haar onbeperkte in
voer uit de dollarlanden mogelijk te maken, werpt een 
bedenkelijk licht op de mogelijkheden om de Benelux 
tot stand te brengen. Ondanks alle phrases welke van 
Zeeland om zich heen strooit, moet ernstig rekening 
gehouden worden met het feit dat België na enige tijd 
de E.P.U. zal verlaten. 

Het gestelde onder 5 behoort mijns inziens aanleiding 
te zijn om in de te sluiten overeenkomst van de Benelux 
een bepaling op te nemen dat bij het uittreden van een 
van de twee partijen uit de E.P.U., de Benelux-overeenkomst 
herzien zal moeten worden. 

HE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 


