
Verslag van Minister Stikker over de bespreking tussen 
de 6 Ministers van Buitenlandse Zaken over het uropees Leger. 

De bespreking vond eerst plaats alleen tussen de 

Ministerso Frankrijk probeerde wel Alphand binnen te 

smokkelen, doch ik heb daartegen bezwaren gemaakt en ge

zegd dat indien Alphand aanwezig was ook de Chefs de 

Délégation van de andere landen binnen geroepen zouden 

moeten worden. Nadat wij ongeveer anderhalf uur in dit 

kleine gezelschap hadden gesproken zijn de Chefs de Délé-

gation en experts binnengekomen. Van dit laatste deel zal 

Jhr van Vredenburch verslag uitbrengen. 

Schuman begon met mede te delen dat Van Zeeland al 

meerdere weken geleden gevraagd had dat de verantwoordelijke 

Ministers bijeen zouden komen. Schuman was van mening dat 

er thans verschillende vragen waren, die niet meer door de 

experts konden worden behandeld. Vandaar dat hij gaarne aan 

het verzoek van Van Zeeland had voldaan. 

Schuman stelde voor dat onze besprekingen zich hoofd

zakelijk zouden beperken tot de hieronder volgende agenda» 

Io Composition des Forces européennes de défense 

(article 6). 

Pouvoirs du Commissaire 

(article 16) 

en particulier: wÈÈ 
a) Nomination aux grades et emplois. 

b) Etablissement et exécution du programme d'armement» 

UI» Etablissement et vote du budgeto 
IV. Forme de 1'Autorite européenne 

(Commissaire ou college). 

Hij gaf daarna het woord aan van Zeeland. 

Deze begon met enkele vriendelijke woorden aan het adres 

van Frankrijk. Hij was een voorstander van het "communauté 

de défense", maar was van mening dat de methode, welke in de 
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onderhandelingen thans werd gevoerd nl. dat de experts 

zonder hun 'Regeringen te binden allerlei zeer vergaande 

ontwerpen maakten, onjuist was. Immers dit zou ertoe 

leiden dat over enige tijd een ontwerp, gereed kwam waarover 

men alleen zou kunnen zeggen dat men het aannam of afwees, 

terwijl niet gezocht werd naar compromis-oplossingen. 

Derhalve moesten de verantwoordelijke Ministers worden in

geschakeld, zulks temeer daar het systeem dat België bij de 

besprekingen had gevolgd, nl, door over belangrijke vragen 

reserves te maken, niet kon bijdragen tot verheldering van 

de situatie. 

Vervolgens wees hij er op dat de aanvankelijke bedoeling 

was geweest om op zeer beperkte schaal troepen-eenheden bij 

elkaar te brengen, waarbij op de voorgrond stond dat zulks 

in NATO-verband zou geschieden. Thans was men gekomen tot 

een veel verdergaande integratie en hij betwijfelde of 

België daaraan mee zou kunnen doen<* Hij meende in deze ook 

namens Bech te spreken en liet het aan mij over later duide

lijk te maken of ook Nederland even sterk aarzelde als 

België. Deze aarzeling werd hem hoofdzakelijk ingegeven 

doordat België in vergelijking met Frankrijk, Duitsland en 

Italië maar een klein land was en daardoor in allerlei op

zichten in het gedrang raakte. 

Vervolgens onderstreepte hij nog eens de snelle ont

wikkeling in de besprekingen van de experts, waartegenover 

hij stelde dat een veel beperktere opzet moest worden gemaakt 

en dat met name essentieel zou zijn voor het behoud van de 

zelfstandigheid van de kleine landen dat het comité van 

Ministers veto-recht over essentiële punten zou kunnen krijgen. 

Ingaande op de in de agenda gestelde vragen stelde hij 

voorop dat België niet meer ter beschikking zou kunnen stellers 

dan de troepen welke in het Protocol omschreven zouden worden. 

Dit zouden dezelfde troepen zijn die anders ter beschikking 

zouden worden gesteld van de NAT0o Dit betekende dus dat 

België ook eigen troepen wilde behouden. 

Daarna wees hij er op dat de Hoge Commissaris niet meer 

zou kunnen zijn dan een "agent d'exécution" en dat sterker 
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dan in het Schuman Plan bij het Comité van Ministers alle 

bevoegdheid moest berusten» Het geven van bevoegdheden aan 

de z.g. Assemblee was een verkeerd systeem, want deze Assem

blee had geen nationale verantwoordelijkheid en zou evenmin 

erkend kunnen worden als een supra nationaal instituut» 

Derhalve zou het Comité van Ministers over alle essentiële 

vragen steeds met unanimiteit moeten beslissen, op welk 

systeem uiteraard compromis-oplossingen waren te vinden. 

Daarna bracht hij ter sprake de strijd met de Grondwet* 

Hij achtte het onmogelijk dat enige Belgische Regering dit 

zou kunnen oplossen en indien een Belgische Regering daar

toe bereid zou zijn dan zou dit minstens 2 jaren duren. Als 

voorbeelden van strijd met de Grondwet noemde hij de be

noeming van officieren. Een oplossing voor dit probleem zag 

hij niet. 

Ten aanzien van het budget merkte hij op, dat men het 

budget-recht niet kon ontnemen aan de nationale Parlementen 

en dat buitendien de Belgische Ministers in eigen Parlement 

verantwoording zouden moeten afleggen over de gemaakte uit

gaven. 

Voorts stelde hij dat de eerste opleiding1'van de troppen 

in België zou moeten gebeuren, waarbij hij nog eens wees op de 

moeilijkheid van het 2 talen-probleem in België. Tenslotte 

stelde hij dat men misschien later verder zou kunnen gaan 

wanneer op deze basis geen compromis te vinden was» België 

was bereid tot de uiterste limite van haar mogelijkheden, tot 

het zoeken van een compromis, te gaan; zou men echter binnen 

deze limites geen compromis kunnen vinden, dan was het beter 

dat de Grote Drie doorgingen met verdergaande opzet en dat 

België zich daarbij dan op een of andere wijze zou associëren. 

Bech, die een zeer vermoeide indruk maakte, begon met te 

stellen, dat de bijdrage van Luxemburg zo klein was dat hij 

aarzelde om sterke meningen tot uiting te brengen. Voor 

Luxemburg was het wel mogelijk om alle troepen ter beschikking 

te stellen, maar hij was het met van Zeeland eens dat alle 
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bevoegdheden bij het Comité van Ministers zouden moeten be

rusten en dat de Hoge Autoriteit niet meer dan een "agent 

d'exécution" moest zijn» Ook in Luxemburg bestonden moei

lijkheden ten aanzien van de constitutie. Dit werd aange

grepen door de socialistische partij, die gaarne spoedig ver

kiezingen zou zien, terwijl Bech hiertegen ernstige bezwaren 

had. Hij releveerde dat soortgelijke moeilijkheden ook in 

België bestonden. 

Mijnerzijds heb ik ook mijn tevredenheid geuit dat thans 

eindelijk een bijeenkomst van Ministers plaatsvond. Niet de 

experts, maar alleen de Ministers kunnen beoordelen wat de 

publieke opinie verdraagt en wat de Parlementen bereid zullen 

zijn te aanvaarden. Vervolgens heb ik er op gewezen dat het 

vreemd aandeed dat de 6 landen, die thans bij elkaar zitten, 

spreken over een Europees Leger. Vele landen die mee zouden 

kunnen doen ontb^reken, met name Engeland en de Scandinavische 

landen» Ik heb te kennen gegeven dat ik de overtuiging had 

dat Engeland nimmer zou meedoen, maar dat misschien toch 

Denemarken en Noorwegen overreed zouden kunnen worden. Zou 

echter blijken dat de Benelux afzijdig blijft dan bestaat er 

niet de geringste kans om ook Denemarken en Noorwegen op te 

nemen. Er was dus alle aanleiding om een compromis te zoeken. 

Ik heb uiteengezet dat het Parlement in Nederland in 

het algemeen sterk geporteerd is voor integratie en misschien 

wel "plus Strasbourgeois que les Strasbourgiens" zou kunnen 

worden gekenschetst. Dit was ook gebleken bij de behandeling 

van het Schuman Plan in de Kamer. Derhalve was het te be

treuren dat er thans in Nederland een grote onrust begon te 

ontstaan over de zeer ambitieuse opzet, welke in de vergade

ringen van de Delegaties werd voorbereid. 

Ik heb mij vervolgens in het algemeen aangesloten bij de 

opmerkingen van Van Zeeland, hoewel misschien op enkele punten 

nuances bestonden. De Grondwets-bezwaren kon ik goeddeels 

onderschrijven, al was het niet zo zeer op een concreet punt 

zoals de benoeming van officieren, maar meer wegens het feit 

dat door zoveel delen van souvereine bevoegdheden aan een 
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internationaal orgaan over te dragen op die onderdelen de Gronö-
wet geparalyseerd werd, waardoor men volledig in strijd kwam -
met de desbetreffende artikelen. Met name wees ik op de grote 
politieke bevoegdheden, die men ook supra nationaal nodig 
achtte. 

Na gesteld te hebben dat wij collegiaal een Hoge Commis

sariaat nodig achten, heb ik mij aangesloten bij de these van 

Van Zeeland, dat dit commissariaat een "agent d'exéeution" 

van het Comité van Ministers, dat over belangrijke onder

werpen met unanimiteit zou beslissen, moest zijn. 

Daarna heb ik gesteld, dat wij bereid zijn alle land- en 

tactische troepen in te brengen, met uitzondering van troepen 

voor overzeese rijksdelen, internationale verplichtingen 

zoals Korea en politie troepen, terwijl ik met name de Marine 

heb uitgesloten. 

Ik heb gesteld dat over de benoeming van officieren wel 

een compromis zou" zijn te vinden. 

Ik heb aangekondigd dat Nederland waarschijnlijk de vol

gende week een suggestie zal doen over het budget» Als per

soonlijke mening heb ik aangekondigd, dat ik mij kon in

denken een zeer beperkt supra nationaal budget en daarnaast 

een "fonds commun" dat door de nationale Regeringen gevoteerd 

zou moeten worden, terwijl belangrijke delen helemaal nationaal 

zouden moeten blijven worden behandeld. De mogelijkheid van 

meerjarige begrotingen heb ik laten doorschemeren. Vervolgens 

heb ik er nog eens op gewezen dat men met deze zeer ingewikkel

de vragen op uiterst voorzichtige wijze moet procederen en 

dat alleen grote geleidelijkheid tot de gewenste Europese 

samenwerking kan leiden. Ik heb laten doorschemeren dat er 

misschien in Nederland een zekere bereidheid zal zijn om de 

Grondwet te wijzigen, doch ik heb duidelijk doen uitkomen dat 

dit niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zo

veel tijd zal kosten dat ingrijpende wijzigingen niet reali-

sabel zullen zijn voordat wij eind Januari in de NATO defini

tieve beslissingen zullen kunnen nemen. Derhalve heb ik mijn 

grote zorg geuit over de impasse waarin wij geraken door te 

ambitieuse plannen, welke van bepaalde zijde in de conferentie 
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werden gesteld. 

Vervolgens sprak Taviani voor Italië. Ook hij wees op 

de noodzaak om met gelijdelijkheid te procederen. Het doel 

van Italië is om een federatie te bereiken, doch hij was het 

met van Zeeland eens dat men in de transitoire periode niet 

verder kon gaan dan door Van Zeeland was gesteld. Uiteinde

lijk zal er wel een "budget commun" moeten komen, doch dit 

is alleen mogelijk wanneer er ook een Europese Minister van 

Defensie en alle daarbij behorende institutionele organen is 

gekomen. Sprekende over de transitoire periode heeft hij te 

kennen gegeven dat Italië bereid is alle troepen in te 

brengen, dat het accent zou moeten liggen op de nationale 

begrotingen, dat de benoeming van officieren, behalve voor 

die boven de rang van divisie-chefs, nationaal zou moeten 

worden beslist. Hij was van mening dat de Hoge Autoriteit 

geen orders kan geven, doch alleen aanbevelingen. Wat het 

budget betreft onderschreef hij de gedachte welke ik had ge

uit, nl* dat er een gemeenschappelijk budget zou kunnen zijn 

voor de "haut commandement", voor scholen en dergelijke meer, 

dat dit.budget zou moeten worden goedgekeurd door de Parle

menten, doch dat de controle op de uitgaven door de gezamen

lijke Assemblee zou kunnen plaatsvinden. Wat het budget 2 

betreft zou hij dit zoveel mogelijk nationaal willen houden. 

Ten aanzien van de Hoge Autoriteit stelde hij dat deze 

collegiaal zou moeten zijn, terwijl hij de formule gebruikte 

dat deze "doit travailler avec Ie Comité de Ministres1*. 

Inzake belangrijke problemen zou het Comité van Ministers 

moeten beslissen. *De Assemblee achtte hij wel nodig voor het 

budget. Tenslotte merkte hij op dat het de bedoeling moet 

zijn een "fédération Européenne" te bereiken "surtout sur 

Ie plan politique". Afgezien van de regeling over de 

transitoire periode zou dit reeds thans in het verdrag moeten 

worden voorzien. In een later stadium van de discussie merkte 

Taviani op dat deze transitoire periode over 2 of 3 jaar zou 

moeten aflopen» 

Hallstein deelde mede dat hij de persoonlijke opvatting ' 
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van Adenauer zou vertolken,, Het ging er om wat wij willen 

en wat wij kunnen. In Duitsland wil de Regering en evenmin 

de publieke opinie in geen geval de herleving van een nationaal 

leger» Moeilijkheden ten aanzien van de Grondwet bestaan er 

in Duitsland niet, terwijl de Bundestag reeds anderhalf jaar 

geleden een mandaat gegeven heeft om mee te werken aan het 

Europees Leger. Hij beschouwde dit als een eerste stap naar 

een Europese oplossing. Volgens Hallstein zijn de experts 

gebleven binnen de oorspronkelijke opzet van het Plan Pléven. 

Voorop moet staan dat federale organen tot stand zullen komen. 

Dit is met name het geval met het Hoge Commissariaat, waarbij 

Hallstein onderstreepte dat dit een Commissariaat en niet een 

Commissaris zou moeten zijn0 De Duitse Regering is voorstander 

van de Europese federatie; zij heeft dit ook beoogd bij de 

ondertekening van het Schuman Plan en al gaat de huidige opzet 

veel verder dan dit bij het Schuman Plan het geval is, ook 

wat de institutionele organen betreft, zo kan de Duitse Rege

ring dit slechts toejuichen. Op de speciale problemen van de 

agenda is Hallstein niet ingegaan, alleen heeft hij vermeld 

dat over de benoemingen van officieren een compromis zou zijn 

te vinden. 

Tenslotte heeft hij opgemerkt dat een nauwe betrekking 

tot de NATO zal moeten worden tot stand gebracht, omdat het 

Europese Leger een functie vervult van de NATO en moet 

opereren binnen de NATO* 

Tenslotte kwam Schuman aan het woord. Hij stelde dat het 

doel was,niet om nog eens over te doen in een beperkte kring 

wat men ook reeds deed in NATO. Dit was de moeite niet waard. 

Evenmin was het de bedoeling om een coalitie te maken tussen 

6 landen, die deze coalitie weer zouden inbrengen in de NATO» 

coalitie. De bedoeling was positief een supra nationaal leger 

te creeeren en zeer bepaald niet om een nieuwe coalitie aan te 

gaan. Ten aanzien van de indeling van troepen, merkte hij op 

dat dit alle troepen zouden moeten zijn, aangezien er anders 

discriminatie ten opzichte van Duitsland zou bestaan» De 

Hoge Commissaris zou zeer bepaald supra nationale bevoegdheden 



moeten krijgen. Doet men dit niet dan blijft men op het

zelfde coalitie begrip van de NATO staan. In dit verband 

vroeg hij aan Van Zeeland hoe het begrip van unanimiteit, dus 

het veto-recht, in het Comité van Ministers te verenigen was 

met een supra nationale opzet. Daartegenover stelde hij 

dat hij zich kon indenken dat het een uitermate moeilijk 

probleem was of men zoveel bevoegdheden en vertrouwen kon 

geven aan één of aan enkele mannen, die de Hoge Autoriteit 

zouden vormen. 

Wat de benoeming van officieren betreft wilde hij dit 

geheel aan de Hoge Autoriteit doen voorbehouden. Hij zag dit 

echter niet als een onoverkomelijk bezwaar, want hij kon zich 

voorstellen een voordracht door de Hoge Autoriteit en de 

benoeming volgens de verschillende Grondwetten door het 

Staatshoofd. 

Ten aanzien van het bewapenings-programma merkte hij op, 

dat dit in hoofdzaak afkomstig is van de NATO. Het zwaarte

punt zal hier dus niet zijn eigen zelfstandige bevoegdheid, 

maar uitvoering van NATO-beslissingen. 

Over het budget had Schuman nog geen eigen oordeel. Ook 

hij zag nog niet hoe men het budget-recht aan de nationale 

Parlementen zou kunnen onttrekken» Hij voelde wel iets voor de 

vage suggestie welke ik had gedaan, doch hij stelde hierbij 

nog een ander probleem aan de orde, nl0 net vraagstuk hoe 

meer ieder land bijdraagt hoe hoger zijn eigen kosten zullen 

worden wanneer er alleen maar een nationale verplichting tot 

betaling bestaat. Al zei Schuman dit niet met zoveel woorden» z 

doelde hij kennelijk op het probleem dat aanvankelijk Duits

land nog weinig zou bijdragen en in dat tijdperk eigenlijk een 

deel van de kosten op zich zou moeten nemen van de andere 

landen, zoals dit ook zal gebeuren ten aanzien van Engelse en 

Amerikaanse troepen welke in Duitsland zullen blijven. Het is 

wel zeer duidelijk dat Schuman niet denkt aan de verdeling 

van deze Duitse bijdrage tussen alle landen, maar dat Frankrijk 

er op uit is althans voor zichzelf een deel van deze buit 

binnen te halen. 
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De eerste opleiding zou niet, zoals Van Zeeland stelde, 

In ieder land zelfstandig kunnen plaatsvinden. Zowel wat 

opleiding, kader als scholen betreft, behoort alles wat 

nationaal is te verdwijnen. De concrete vragen achtte hij 

geen van allen onoverkomelijk, maar het hoofdprobleem 

blijft welke richting gaan wij uit. Het moet niet zijn 

een "simple coalition"; dan blijft men beter bij de orga

nisatie van de NATO, doch dat geeft geen oplossing voor 

het Duitse vraagstuk. 

Nog eens merkte hij op dat de unanimiteit, dus het veto-

recht, van het Comité van Ministers de gehele opzet zou ver

lammen. 

Tenslotte vroeg hij de aandacht voor een van de belangrijk

ste problemen, die, zoals hij het uitdrukte "me hante", dit 

is nl. het probleem welk uiteindelijk gezag beslist over het 

gebruik van het Europees Leger. Het gebruik van het Europees 

Leger kan niet nationaal beslist worden. Ook het NATO—verdrag 

in Artikel 5 geeft geen oplossing. Evenmin kan de beslissing 

berusten bij de Opperbevelhebber van het NATO-leger. Der

halve duidde hij aan dat er een Europese autoriteit moet 

komen, die over oorlog of vrede beslist. Welk orgaan dit 

zou moeten zijn kon hij nog niet zien en hij had derhalve over 

dit vraagstuk geen oplossing bij de hand. In dit verband 

merkte van Zeeland op, dat "un grand fossé nous sépare". 

Over al de vragen, welke van Zeeland had aangeroerd, be

hoort het Comité van Ministers te beslissen. Wil men dit 

anders, dan behoort er een volledige federatie te komen met 

een Europese Regering en een direct gekozen volksvertegen

woordiger met 2 Kamers, waarvan één de verschillende staten 

vertegenwoordigt. Hij wees er nog eens op dat de suggesties 

van Schuman "sont jamais acceptable en Belgique" en dat er 

derhalve een "difficulté fondamentale" bestaat, doch dat hij 

allerminst overtuigd is door Schuman en dat hij wel degelijk 

van mening is dat er een tussen-oplossing te vinden is» 

Hierop vroeg Schuman wat er dan meer in de Belgische conceptie 

te vinden was dan een zuivere coalitie. Met veel verve heeft 
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Van Zeeland geprobeerd dit uiteen te zetten. Hij sprak over 

reglementen, gelijke opleiding, een samenvoeging van mensen 

in plaats van een samenvoeging van legers en standaardisatie. 

Waartegenover Schuman opmerkte dat dit ook alles in de NATO 

bestond. Nog eens intervenieerde Van Zeeland vrij fel en 

sprak over "intégration institutionnée". Hij bleef er bij, 

ook al liet men de belangrijkste problemen over aan de 

unanieme beslissing van het Comit^ van Ministers, dat toch een 

veel verdergaande integratie te bereiken was dan in de NATO 

de "applicatiohs" van de beslissingen zouden kunnen worden 

overgelaten aan de Hoge Autoriteit en dit zou zich in de 

praktijk tot een omvangrijk terrein gaan uitstrekken» Nog 

eens wees van Zeeland op het 2 talen-probleem van België en 

dat daarom de eerste opleiding in eigen hand moest worden 

gehouden» 

Bech en ik hebben ons in algemene termen bij de be

schouwingen van Van Zeeland aangesloten, waarbij Bech ook nog 

de vraag stelde op wie de eed door het Europees Leger zou moetei 

worden afgelegd.. 

De gehele bespreking maakte een irreeele indruk, hetgeen 

nog sterker tot uitdrukking komt wanneer men kennis neemt 

van de "screening" door de T.ff.C. van de Franse inspanning 

die door de de Deense toehoorders omschreven is als een "farce". 

' s Avonds laat vond nog een bespreking plaats met Noor

wegen, Denemarken en IJsland, waarbij duidelijk bleek dat 

Noorwegen en Denemarken niet bereid zijn mee te doen aan het 

Europees Leger. Wel begint daar bereidheid te ontstaan Duitsland 

op te nemen in de NAT0o Lange sprak hierover reeds in een 

geheime zitting van het Parlement. 

De conclusie van dit gesprek was dat er waarschijnlijk 

een impasse zal zal gaan ontstaan doordat Frankrijk te ver

gaande plannen voor Europese integratie in te snel tempo 

wil doordrijven en anderzijds niet bereid is Duitsland in de 

NATO op te nemen* 

Parijs - Den Haag, 16 November 1951» 


