
Nota voor de Minister-President. 
-X) 

Betr.: Vergadering van de Interdepartementale — 
Adviesraad voor het Europese Leger,gehou
den op het Ministerie.van Buitenlandse Zaken 
op 2 November 1951 te 20.00 uur. 

O ILL Overeenkomstig de afspraak g_ 
Vredenburch zich hedenmiddag om 2 uur bij U vervoe
gen voor het uitbrengen van verslag, In •/ erband 
daarmede kan van het besprokene in de vergadering 
van gisteravond, die ik in de plaats van Kol.Post 
üiterweer bijwoonde, het volgende voor ü van belang 
zijn. 

1 • MEBEBEBBLINGBN VAN JHR.VAN VREDENBURCH. 

De volgende gebeurtenissen hebben de be
sprekingen te Parijs in de afgelopen week gekenmerkt. 
Ten dele zijn zij reeds uit de telegrammen bekend, doch 
overzichtelijkheidshalve worden zij hier nogmaals in 
het kort opgenomen. 

si. Be Belgische ommezwaai. 

Be ze werd door Ambassadeur G-uillaume offi
cieel gemotiveerd met het feit, dat de ter tafel lig
gende voorstellen de Belgische grondwet niet minder 
dan elf maal zouden schenden. In feite is de zwakke 
positie van de huidige Regering hiervan de oorzaak; 
zou zij het op verkiezingen laten aankomen, dan zou 
zij niet terugkeren en, zoals de heer G-uillaume het 
uitdrukte tegenover Jhr. van Vredenburch "mijn Regering 
is niet voornemens harakiri te plegen." 

b. Een Buits Ministerie van Oorlog. 

Een dag tevoren was te Parijs een gemeen
schappelijk Frans-Buits document ingediend, waaruit 
blijkt, dat de Fransen thans - nog onverwacht - hun 
bezwaren tegen een Buits Ministerie van Oorlog heb
ben laten vallen. Het zal worden aangeduid als 
"Ministère des Affaires Européennes de Befence". 
Het stuk zelf vindt U als bijlage I aan deze nota 
toegevoegd. Het geeft voorts een schema voor de 
gezagsverhoudingen over de in de verschillende 
landen gestationneerde Europese troepen. Voorge
steld wordt deze per lichting te doen ressorteren 
onder een Commandant van Europese Status, doch 
van de nationaliteit van het land, waar de troepen 
gelegerd zullen zijn. Be ze Commandant zou onder twee 
Chefs ressorteren, en wel: 

a. de Hoge Commissaris of Hoge Commissie, 
b. de nationale Minister voor Europese 

defensieaangelegenheden. 
Aan de Margerie had Jhr. van Vredenburch 

p-evraagd of dit betekende, dat er nu ook een guit se 
Generale Staf zou komen. Be Margerie had hierojT&e-
vestigend geantwoord, doch Jhr. van.V*edenburch was 
geneigd dit voorlopig onder het nodige voorbehoud 
op te vatten. 
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S.* Aanstaand debat in het Franse Parlement 
over de buitenlandse politiek. 

Volgens mededeling van de heer de Hargerie 
aan Jhr. van Vredenburch zou dit debat worden geopend 
op 15 November a.s. De volgende drie punten zouden 
er de inzet van vormenj 

1« Het Schumanplan 
2. Het Europese Leger 
3. Een plan-Schuman voor een Europese Unie. 

Aan elk van deze drie punten zou het 
Franse Kabinet de portefeuille-kwestie verbinden. 
Ten opziehte van het Plan-Schuman (' kolen- en staal) 
werd een bescheiden meerderheid verwacht. Ten aan
zien van het Eurpese Leger dient de Begering echter 
rekening te houden met uitgesproken tegenstand van 
de Gaullisten, terwijl haar positie ten opzichte 
van de socialisten reeds zwak is. 

_d. Engelse participatie? 

Volgens zekere berichten, waarbij het no
dige voorbehoud past, zou de Engelse Regering een 
approach, te samen met de Amerikanen hebben overwo
gen. Dit zou echter door Amerika zijn afgewezen.Thans 
zou een zelfstandige approach worden overwogen,waar
omtrent nog niets vaststaat. De Engelse Regering 
blijkt nl. in haar besluitvorming in hoge mate te 
zijn gehandicapt door de zeer ernstige ongesteldheid 
-van Ouaehi.il. Dit was nieuws voor de vergadering. 
Het schijnt echter zo ernstig te zijn, dat de heer 
Churchill meerdere uren van de dag niet bij kennis 
is. 

e In de juridische commissie was in belang
rijke mate rekening gehouden met van Nederlandse zijde 
naar voren gebrachte suggesties. Weliswaar betrof 
het hier detailpunten, doch de heer van Vredenburch 
meende hierin de eerste vruchten van ons full member-
ship te mogen ontwaren. 

2.DE DISCUSSIES. 
Ter discussie stonden vier stukken, t.w.: 

1.Budget-behandeling in de definitieve 
periode (Ontwerp van EinanciSn-
bijlage II). 

2.De verhouding tussen de Raad van 
Ministers en het Commissariaat 
(Nota van het Bureau Westelijke 
Samenwerking van Bui.Z.-bijlage » 

ï*De graad van integratie in de Euro-
pese Defensie Gemeenschap(Ontwerp 
van Gen,-Maj.Schepers -bijlage IV;. 

A Vraagstukken in verband met de werk-
' • l a l d e n van net OoMte a-Armament 

(Nota van de heer Blaisse - bylage v> 

warae a^trto^jsiïï^^r= 
- S i f e n vafeen S ^ n a t ï o n a ? ï & § 5 U . 

met een aantal concessies aan de na-cxon 
souvereiniteit 

en 
b. hen, die zich in beginsel stellen op de 
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grondslag van een vrije samenwerking tussen 
souvereine staten, waarbij bepaalde delen aan 
een supra-nationale organisatie kunnen worden 
overgedragen. 

De tegenstellingen waren scherp, veel scher
per, dan ik - ofschoon mij bekend was, dat er diepgaan
de meningsverschillen bestonden - ooit zou hebben ver
wacht. Dit is er dan ook mede de oorzaak van, dat twee 
van de ter discussie s taande stukken, t.w. de Nota-
Schepers en de Nota-Blaisse, zijn teruggenomen. De 
eerste, omdat hierover door de Verenigde Chefs van Sta
ven in hun gisterenmiddag gehouden vergadering reeds 
geen overeenstemming kon worden bereikt en de tweede, 
omdat de heer Blaisse het stuk in deze vorm nog niet 
voor serieuse discussie rijp achtte. Hij verwacht ook 
niet binnen een week een nota ter bespreking in de Mi nis 
terraad te kunnen indienen» 

3èt kan niet worden ontkend, dat niet slechts 
het verschil van opvatting tussen de deelnemers aan 
de vergadering onderling, doch ook het feit, dat de 
Regering nog geen duidelijk uitgesproken standpunt 
ten opzichte van a of b (zie hierbovenJ,de discussies 
m ernstige mate heeft bemoeilijkt" 

Het viel mij echter op, dat de standpunten 
zich meer en meer in de richting van een ('ongewenste) 
zeer ver gaande integratie lijken te verschuiven. 

Van Economische Zaken was het standpunt reeds 
lang bekend. De heer v.d.Beugel verkondigde stellin
gen, die eveneens in deze richting gingen, al was hij 
bereid belangrijke waarborgen ten behoeve van de deel
nemende landen te aanvaarden. Zeer duidelijk kwam dit 
tot uitdrukking, toen ter sprake kwam, hoe moest wor
den geprocedeerd, wanneer een ooor het Commissariaat 
èn door de Raad van Ministers goedgekeurd budget, 
door een of meer nationale parlementen zou worden 
verworpen. De Nota van Financiën laat deze vraag op
zettelijk open, doch naar de mening van de heer v.d. 
Beugel zou in een dergelijk geval de beslissing van 
de Europese Gemeenschap uiteindelijk aan onwillige 
parlementen moeten kunnen worden opgelegd. Tegen de
ze opvatting hebben zowel J^r. van Lennep als ikzelf 
ons sterk verzet. Het resultaat is dan ook, dat in 
de Ministerraad zal worden medegedeeld, dat de Advies
raad hierover geen overeenstemming heeft kunnen be
reiken. 

Buitenlandse Zaken nam een standpunt in, 
dat uiteindelijk van de meningen van Economische Zaken 
en van het Regeringscommissariaat niet zeer ver ai 
staat. Zeer duidelijk bleek dit uit de opvattingen 
van de heer van Vredenburch, die zich op het stand
punt stelde, dat de doorgevoerde integratie er m 
ieder geval zal komen en dat Nederland er alleen maar 
belang bij kan hebben, door constructieve medewerking 
een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. 
Ook Dr. Boon verkondigde de mening, dat Nederland 
tenslotte niet afzijdig zou kunnen blijven. Hij moti
veerde dit als volgt: p t heb-
Sedert de Western Union en het Atian-ciscn ro. J; 
ben wij op ons genomen in Westers verband te streven 
naar ien zo intensief mogelijke gezamenlyke opbouw 
van de Atlantische defensie. Nu ons gevraagd *ordt 

dit te concretiseren, trekken wij ons hiervan terug. 
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Aan&lui , i n g by het P lan-Pleven, z i e t de heer Boon 
a l s een vrijwel onvermijdelijke c ó n s e a u 4 t i e S L ^ 
b e l e i d t o t dusverre. T ^ 

Een m . i . onhoudbare en gevaarlijke s t e l 
ling! 

Het standpunt van Oorlog kwam ter'verga
dering niet scherp omlijnd naar voren. Bekend is 
dat Minister Staf principieel een tegenstander is, 
doch zich anderzijds op het standpunt stelt, dat 
de soep wel niet zo heet zal worden gegeten als 
zij ter tafel komt. Ook dit is m.i. al niet onge
vaarlijk meer. (Kan het zijn, dat bepaalde aanlokke
lijke voorstellen van Minister Pflimlin hier even_ 
eens een rol spelen?) i*̂ ? 

Gen. Mathon deeide mij in een gesprek na 
afloop mede^de gang van zaken van Nederlands oogpunt 
uit te betreuren, doch onvermijdelijk te achten. Ook 
naar zijn mening zou Nederland uiteindelijk onder 
pressie moeten wijken. Het is ü bekend, dat ik dit 
standpunt niet deel. 

Tenslotte moge ik ü wijzen op de inmiddels 
ingetrokken Nota-Schepers (Bijlage IV) met zijn ver 
strekkende inbreng (ook van territoriale troepen) 
in het Europese Leger. Ook dit ademt eenzelfde geest. 
Het argument van de Generaal Schepers is, dat de 
Gleichberechtigung dit medebrengt. Wat men voor 
zich opeist, kan men Duitsland niet weigeren, dus: 
territoriale troepen óók in de Gemeenschap.Daar 
tegenover stel ik, dat Duitsland, dat reeds heeft ge
wonnen, op het punt van de nationale divisies, en op 
het punt van een Ministerie van Oorlog, dat het staat 
te winnen op het punt van een Generale Staf, desge
wenst ook zijn eigen territoriale verdediging er wel 
door zal weten te halen. 

Gen.Mathon zei mij trouwens, .dat ook de thans 
ter tafel liggende opzet Duitsland reeds genoeg machts
middelen in handen gaf om desgewenst een eigen militair 
beleid te kunnen voeren. Voor zover de bedoeling van 
Pleven was Duitsland eronder te houden, kon men met 
recht de vraag stellen, of het Europese leger niet 
reeds nu zijn zin heeft verloren. 

Deze laatste vraag kwam trouwens in zijdelings 
verband meermalen ter sprake. Hebben de Belgische en 
Franse omzwaai een fundamentale verandering in de si
tuatie veroorzaakt? Jhr. van Lennep en jteelf menen van 
wel. Eerstgenoemde betwijfelde dan ook of er nu nog 
aanleiding was op dit moment met een Nederlands bud-
getvoorstel te komen. 

Jhr. van Vredenburch c.s. waren echter van 
oordeel, dat de situatie principieel niet veranderd 
is.Slechts iB de conjunctuur ten gunste van ons wat 
verbeterd .Daarvan moeten wij profiteren door actieve 
en constructieve medewerking . Als het Ontwerp-vah 
Lennep gisteren deugdelijk was, dan is het dat vandaag 
nog. Dus dienen wij het in. 

Laat ik tenslotte nog vermelden, wat over het 
Hoge Commissariaat besproken werd. Een Commissariaat 
(in tegenstelling tot een Commissaris) achtte Jhr. van 
Vredenburch haalbaar; een Commissariaat van zes leden 
met vertegenwoordigers van alle deelnemende landen 
niet. Bij het rouleren van functies vond hy dat overi
gens geen bezwaar. Uit de vergadering, ik meen door 
de heer Kohnstamm, werd in dit verband de opmerking 
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gemaakt, dat het dan wellicht beter was om helemaal 
niet te streven naar een Commissariaat van zes lï-
den, omdat dit wellicht ten gevolge zou hebben,dat 
men helemaal niet meer van een meerhöofdig Commis
sariaat zou willen weten. 

De opvattingen van de SHAPE zijn in dit 
opzicht niet twijfelachtig; één Hoge Commissaris en 
een drietal Adjunct-Commissarissen, die ten opzichte 
van de Hoge Commissaris staan als Ministers ten 
opzichte van hun Staatshoofd. 

Het budgetvoorstel van Financiën lijkt 
betrekkelijk ongevaarlijk en opgezet met de bedoeling 
om onder formele schijn van een"budget commun" de 
nationale begrotingswetgever in tact te laten. Dit 
was, naar Jhr. van Lennep mij zeide, ook inderdaad 
de opzet geweest. 

Dezelfde tegenstelling deed zich gevoelen 
bij de bespreking van de verhouding tussen Raad van 
Ministers en Commissariaat. Ik moge U naar de stuk
ken verwijzen. 

Het meeste indruk heeft op mij gemaakt de 
verschuiving van standpunt, die ik bij Buitenlandse 
Zaken meende vast te stellen. Deze gaat naar mijn 
gevoelen zó ver, dat ik mij afvraag, of Buitenlandse 
Zaken thans zelfs nog bereid zou zijn, zijn eigen 
destijds gedane tegenvoorstel, nog te onderschrijven. 
Ik vrees, dat de. besprekingen in de Adviesraad, 
en het bepalen van haar houding door onze Delegatie 
steeds moeilijker zullen worden, wanneer de Regering 
er niet op korte termijn in zou slagen zich duidelijk 
uit te spreken ten gunste van a ef b, dus ten gunste 
van of een in beginsel supra-nationale, 

of een in wezen nationale opzet. .-f\_ 

Op verzoek van de Kol.Post Uiterweer voeg 
ik hieraan nog een nota van zijn hand toe. 

5̂c-*-**-*. ^^*-? *"*'*"*••+*•* . 

(Mr. O.W.S.Josephus Jitta) 

JJ/8 


