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Verslag van de bespreking tussen de Grote Drie en de Minister: 
van de Bene lux-landen op Maandag 26 November 1951 over de re-j 
sultaten van het bezoek van Adenauer aan Parijs. 

Minister Schuman ving aan met het geven van een uitvoeri
ge beschouwing over de kwestie van de contractuele verhouding 
met Duitsland, Hij gaf te kennen, dat het de bedoeling was 
geweest cm de politiek, die tot dusverre gevolgd was en die 
voornamelijk had bestaan uit het opheffen van negatieve, tegen 
Duitsland werkende, maatregelen thans om te zetten in een po
sitieve samenwerking. Het was echter niet mogelijk om Duits
land in alle opzichten vrij te laten, zodat een zeker toe
zicht moest blijven bestaan en een aantal reserves moest wor
den vastgeIecd ', die bijv, betrekking hadden op de grenzen van 
Duitsland, de kwestie Berlijn en de herstelbetalingen. Yocrts 
heeft men een regeling bereikt op grond waarvan de Grote'Drie 
in bijzondere gevallen bepaalde bevoegdheden kunnen herkrijgen. 
In dat geval zal de noodtoestand dienen te worden afgekondigd, 
waartegen Duitsland dan gedurende twee dagen in beroep kan 
komen bij de MTü. Een zeer moeilijk punt wordt nog steeds 
gevormd door de veiligheidskwestie en de gewenste ccntrole op 
de Duitse bewapeningsindustrie, welke Schuman echter in het 
kader van een Europees leger wel tct een oplossing dacht te 
kunnen brengen. Door middel van het gezamenlijk bewapaiingspro-
gramma zoude het toch in de praktijk wel mogelijk blijken Duits
land met bepaalde soorten leveranties niet te belasten. 

Kaast de algemene overeenkomst zouden nog aanvullende 
overeenkomsten met Duitsland worden gesloten over speciale on
derwerpen, die nog nader zullen worden uitgewerkt. Met Ade
nauer werd voorts overeengekomen, dat deze aanvullende over
eenkomsten één geheel zouden vormen met de algemene overeen
komst, terwijl als tweede voorwaarde daaraan werd verbonden, 
dat overeenstemming zou worden bereikt over een Europese defen-
siegemeens chap, 

Tenslotte deelde Schuman nog mede, dat geen Raad van Am
bassadeurs zou worden georeerd en dat de bezettingstroepen zou
den worden omgezet in verdedigingsstrijdkrachten, die op ver
zoek van Duitsland zelf op haar grondgebied gestationneerd zou
den zijn. Een garantieverklaring voor het Duitse territoir had 
men echter alët kunnen geven, aangezien zulks verder zou zijn 
gegaan dan de verplichtingen, die de MTO-partners onderling 
op zich hadden genomen. 

Na de uiteenzettingen van Minister Schuman ging de discus
sie verder, voornamelijk over de verstrekkende voorwaarde, die 
aan de overeenkomst was gebonden en welke de voorafgaande tot 
standkoming van een Europese defensiegemeenschap vereiste. Van 
Belgische zijde werd opgemerkt, dat ernstig bezwaar moest won-
derf gemaakt tegen het feit, dat men de regeling met Duitsland 
afhankelijk had gemaakt van het tot stand komen van een andere 
overeenkomst, waaraan slechts één der bezettende- mogendheden, 
namelijk Frankrijk actief medewerkte. Van Zeeland onderstreept-, 
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dat men op deze wijze de Bene lux-land en verantwoordelijk wi l 
de s t e l l e n .voor een eventueel mislukken van een rege l ing met 
Duitsland in het geval , dat men n i e t to t een r e s u l t a a t kwam 
over een Europees leger . Van Nederlandse en Luxemburgse zijde 
werd d i t t e n vo l l e ondersteund, Van Zeeland merkte verder nog 
op, da t men over het brengen van een ingrijpend souvereini-
t e i t s o f f e r in v r i jhe id d ient t e kunnen bes l i s sen en dat het 
n i e t aanging, dat landen zoals Noorwegen, Dene .marken en 
Engeland, die geen enkel offer op d i t gebied behoefden t e bren
gen, op de conferentie de gelegenheid zouden kr i jgen om de-
Bene lux land en in de NATO met het dreigement van een mislukking 
van de' onderhandelingen met Duitsland onder druk t e zetten-. 

Minister St ikker ze t t e u i t een , dat vor ig j aa r ve r sch i l l en 
de oplossingen voor het Duitse probleem naar voren waren ge
bracht c-n verwees daarb i j naar het Nederlandse plan voor een 
Hoge Commissaris, Thans echter deed men het voorkomen, alsof 
het plan-Pleven de enig mogelijke oplossing zou bieden. 

Acheson betoogde, dat' na do conferentie t e Brussel in 
December 1950 er geen tw i j f e l meer over kon bestaan, dat het 
t c t standkomen van een Europese defensiegemeenschap de enige 
oplossing voor de e i n : ing van Duitsland aan de Europese ver
dediging was, h i j hoopte, dat de overeenkomsten met Duitsland 
eind December gereed zouden z i j n en dat ook de conferentie te 
P a r i j s dan t o t een r e s u l t a a t zou z i jn gekomen, wat be t re f t 
eventuele c o n s t i t u t i o n e l e bezwaren onderscheidde h i j tussen 
enerz i jds v o l s t r e k t e b e l e t s e l e n , waarvoor men zou moeten w i j 
ken, omdat z i j s l e c h t s door grondwetswijziging zoudon kunnen 
worde-n aangepast , hetgeen u i t e r a a r d maanden in beslag zou kun
nen nemen, en anderz i jds wat h i j noemde "lawyer d i f f i c u l t i e s " , 
die men wel door middel van i n t e r p r e t a t i e t o t een oplossing 
kon brengen ; 

De Eenelux-minis ters s te lden d u i d e l i j k , dat z i j de ver 
antwoordel i jkheid , d ie hen werd toegeschoven voor het t c t 
stand komen van een overeenkomst met Duits land, bepaald weiger
den te aanvaarden, doch dat z i j u i t e r aa rd bereid bleven naar 
een r e d e l i j k compromis t e s t r even . . 

Inmiddels was gebleken, dat Minister ochuman het voornemen 
had om in de vol ledige NATO- ver gade r ing 'een verklar ing af t e 
leggen over het Europese l ege r , die een zeer eenzijdige voor
s t e l l i n g van zaken zou geven en waarin men de indruk ves t igde , 
dat v r i j w e l reeds vol ledige overeenstemming zou z i j n be re ik t . 
Met nadruk werd er b i j Jchuman op aan gedrongen om z i jn ve rk la 
r ing van t e voren te veranderen, indien h i j tenminste n ie t het 
r i s i c o wilde lopen t e r vergadering door andere, in P a r i j s ver
tegenwoordigde, landen te worden gedesavoueerd. Inderdaad wera 
werd het statement van Schuman enigermate gewijzigd en kreeg 
d i t - in de vorm waarin d i t Woensdag werd voorgedragen - een 
ob jec t i e f ka r ak t e r , t e r w i j l het bovendien nadrukkelijk a ls een 
persoonl i jke u i t e e n z e t t i n g werd aangeduid. 
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UITTREKSEL VAN HET VERSLAG DER BESPREKINGEN VAN DE 

MINISTERS VAN DE BENELUX-LANDEN, GEHOUDEN TE ROME OP 

25 NOVEMBER 1951 

Aanwezig warens 

Ministers, van Zeeland, van Hout te, en Degreef 
"bijgestaan door deskundigen; 

Stikker, Lieftinck en Staf, bijgestaan 
door deskundigen; 

Bech« 

Van Nederlandse- zijde wordt uiteengezet, dat het 
Nederlandse Parlement de Regering dringt inzake het 
Europese Leger verder en sneller te gaan dan de Regering 
wenselijk acht. Het Is mede daarom van belang, zo spoedig 
mogelijk tot een Benelux-standpunt te geraken nopens de 
voornaamste problemen. Is een dergelijk standpunt in dit 
stadium nog niet te verwezenlijken, dan zouden de drie 
landen elkaar niettemin kunnen vinden in de gedachte van een 
transitoire periode, waardoor de eigenlijke integratie 
problemen uitgesteld worden tot dat er in Nederland en 
België nieuwe verkiezingen hebben plaats gevonden. 

Van Belgische zijde wordt duid.elijk te kennen gegeven 
dat België de doelstellingen die aan het Europese Leger ten 
grondslag liggen, in het bijzonder de efficiënte aamenwerking 
voor de verdediging van Europa en de integratie van Europa, 
aan vaardt. Men moet niet geloven dat België van dit stand
punt wenst terug te komen, zoals men uit zekere persberichten 
zou kunnen opmaken^ De Belgische grondwet stelt echter_grenzen 
aan wat voor België aanvaardbaar is. Aan grondwetsherziening 
valt niet te denken, zowel om binnenlandse politieke redenen 
als omdat zij een met de militaire eisen onverenigbare 
vertraging zou medebrengen. 

In afwijking van de Nederlandse opvattingen terzake 
blijkt bij de Belgen de neiging om de soldijen, de diensttijd, 
de bewapening en uitrusting zo uniform mogelijk te regelen, 
aangezien het vasthouden aan nationale normen in deze 
stijlig is met het wezen van een Europees Leger. Van Belgische 
zijde wordt echter toegegeven dat de uitvoering van een zo 
algemene standaardisatie het invoeren van een transitoire 
periode noodzakelijk maakt. 

Het Nederlandse voorstel inzake het Budget Commun.geeft 
aanleiding tot de Belgische opmerking dat dit voorstel, of
schoon men het in vele opzichten met Nederland eens is, 
verder gaat dan men in België voornemens was of zelfs verder 
dan men in België noodzakelijk acht, terwijl men het met _ 
bepaalde punten zoals de driejarige begroting, nic 
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I Nu er ook in Frankrijk verzet rijst tegen de 

verwezenlijking van de fusie-gedachte van het Europese 
iG^rJ?hl^ h e t de Belgen van "belang toe tijd te winnen 
totdat het Franse Parlement zich uitgesproken heeft. 

D.e Heer van Zeeland acht het bepaald wenselijk dat 
het Europese Leger verwezenlijkt wordt aangezien dit de 
enige wijze is om tot Duitse herbewapening te geraken. 
Kolonel DeGreef acht een fusie van nationale legers in het 
Europese Leger uit militair oogpunt weinig aantrekkelijk en 
is veeleer geporteerd voor een nevensteiling van nationale 
legers in een Europees Leger. Het" gevaar van Duitse re-
militarisatie acht hij niet groot. 

Ter sprake komt welke tactiek te volgen ware in 
de bijeenkomst die de Bonelux-landen met de Grote Drie zullen 
hebben. Aan Belgische zijde wordt voorgesteld aan de Heer 
Schuman te vragen in de NATO Raad geen verklaring af te 
leggen die voor de Benelux landen onaanvaardbaar is. De 
Heer Stikker vraagt zich af of het niet beter is de princi
piële kwesties voorlopig te verwijzen naar te Parijs zetelen
de organen. 

Er bestaat bij de aanwezigen algemeen overeen
stemming dat de Benelux landen zich niet tegen hun wil tot 
een bepaald standpunt moeten laten dwingen,^vooral daar zij 
het in grote lijnen eens zijn, waarbij met name de unanimi
teit in de Raad van Ministers genoemd wordt. 

De Heer Stikker brengt de moeilijkheden naar voren die 
voortspruiten uit het verschil van opvattingen zoals dat 
gebleken is tussen het rapport van de T.O.C, en de concepties 
van Shape. Van Belgische zijde worden deze beaamd en wordt 
de wens uitgesproken dat de Atlantisch Pact organisatie 
verbeterd wordt. Een stap in de goede richting zou zijn 
de T.C.O* op te heffen en haar taak aan de Raad van 
Plaatsvervangers over te dragen. R-M: 

UITTREKSEL V\N HET VERSLAG DER BESPREKINGEN VAN DE 
MINISTERS VAN DE BENELHK-LANDEN, GEHOUDEN Tüi ROME 

op 2g NOVEMBER 1951-

Aanwezig waren: 
Ministers van Zeeland, van Houtte en DeGreef 

bijgestaan door deskundigen; 

Stikker en Lieftinck 
bijgestaan door deskundigen; 

Bech. 

De Minis ters onderzoeken welke de gemeenschappelijke 
houding za l dienen t e z i j n t . a . v . de verklar ingen welke de 
Heer Schuman nopens het Europese Leger m de Atlantische 
Raad zal afleggen, - 3 -
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, Va?-n Belgische zijde wordt naar voren gebracht, dat 
de strekking van het onderhavige document, welke déze ver-
ir±aring_ bevat, integraal de these van Monnet-Alphand ver
tegenwoordigt en het derhalve onmogelijk is dit te aan
vaarden. Terwijl het document geen juist beeld geeft van 
de gevoerde onderhandelingen en de geschilpunten strekt het 
duidelijk om druk uit te oefenen op de Benelux-landen. 
Derhalve wordt door de Heer van Zoeland gesuggereerd dat va 
de zijde van de Benelux-mogendheden concrete voorstellen a 
de Baad_worden voorgelegd. De Heer Bech drukte echter zijn 
vrees uit, dat hierdoor een polemiek voor de Baad zou ont
staan. Bovendien zijn de Benelux landen het onderling nog 
niet geheel eens. Hij stelde derhalve voor dat men er bij de 
Heer Schuman op zou aandringen zijn ontwerp-redevoering te 
wijzigen. 

Van Belgische zijde wordt de bevreemding geuit dat het 
plan voor een Europese Defensie Gemeenschap voor de Atlan
tische Baad wordt besproken, d.w,z. voor een groot aantal 
naties die niet aan het Europese Leger willen deelnemen. 

De Ministers bestuderen vervolgens de ontwerp-resolutio 
inzake de Europese Defensie Gemeenschap, welke de Amerikaanse 
Delegatie heeft verspreid. De Heer Stikker merkt hierover op 
dat het aanvaarden van deze resolutie zou inhouden dat zes 
NATO landen die niet aan het Europese Leger zullen deelnemen 
de zes andere zouden dwingen een gedeelte van hun souvereini-
teit af te staan, terwijl hot eerste zes-tal zelf geen enkel 
offer van dien aard zou behoeven te brengen. Zowel van 
Nederlandse als van Belgische zijde is men het erover eens 
dat men de Heer Schuman zijn redevoering in haar huidige 
vorm niet mag laten uitspreken. De Ministers vragen zich 
af op grond waarvan de Heer Schuman zich het recht aanmatigt 
uit naam van de Parijse Conferentie te spreken. De Heer Bech 
acht het de beste tactiek om in een verklaring vertrouwen 
in het Europese Leger uit te spreken en vervolgens een 
resolutie voor te stellen waarin de Twaalf Mogendheden de 
vorming van het Europese Leger -aanmoedigen. 

Aangezien alle Ministers het erover eens zijn dat men_ 
moeilijk de Heer Schuman kan verhinderen te spreken, besluiten 
zij een resolutie in te dienen, welke gebaseerd is op het 
aanvaardbare deel van de Amerikaanse ontwerp-resolutie en_ 
voorts om er bij de Heer Schuman op aan te dringen dat hij de 
bewoordingen van zijn verklaring wijzigt. 

De in te dienen resolutie zal gebaseerd zijn op de 
volgende twee punten; 
1) De Atlantische Baad drukt zijn wens uit dat het Comité te 

Parijs zijn werkzaamheden inzake het Europese Leger on
verwijld voortzet en ze besluit met een voor allen aan
vaar db ar e beslissing-; 

2) De Atlantische Baad drukt zijn wens uit dat een zo groot 
mogelijk aantal Europese mogendheden deelnomen aan het 
Europese Leger-
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