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AANTEKENING VOOR DE MINISTER-PRESIDENT. 

Het Europese Leger. 

Aan een meer systematisch overzicht laat ik de 
volgende punten vooraf gaan, waarover ik zo juist door 
Ir Stuyt werd ingelicht. 

a. Ministersconferentie en ondertekening. 
Of de Ministersconferentie inderdaad op 

19 Mei zal plaats hebben, zou eerst hedenmiddag, 
na afloop van de vergadering van het Comité de 
Direction worden beslist. De heer van Starkenborgh 
kan daarover morgenochtend meer mededelen» Inmid
dels staat wel vast, dat niet op deze Ministerscon
ferentie tot ondertekening zal worden overgegaan. 
Wel zal het eind resultaat op deze Conferentie moeten 
worden bereikt. Na de Conferentie gaan de Ministers 
naar Straatsburg, daarna nawBonn voor de ondertekening 
van de " Contractual Relations", daarna weer naar 
Parijs voor de ondertekening van het Verdrag. 

b. Nata van de heer Blaisse. 
Te elfder ure 'heeft de heer Blaisse zich 

nog tot de Minister van Economische Zaken gewend in 
een nota, waarin hij de bijzondere aandacht vraagt voor 
de financiële artikelen 82/92 van het Verdrag en voor 
het Hoofdstuk, dat betrekking heeft op de "Armement11. 
Hij verbindt hie^verigens geen commentaar aan. 

Bepaald bezwaar maakt hij op dit late. -ogen
blik nog tegen art. 25, waarin bepaald wordt, dat het 
Commissariaat bij interne regeling een taakverdeling 

kan vaststellen, waarbij behaalde onderdelen aan be
paalde commissarissen worden gedelegeerd. De heer 
Blaisserenst bepaald, dat dit artikel wordt uitge
breid met een clausule krachtens welke steeds beroep 
zal openstaan op het voltallig Commissariaat, tegen 
beslissingen van een individuele commissaris» Een 
dergelijke clausule heeft ook inderdaad in een eerder 
ontwerp van dit artikel gestaan, doch is daaruit op 
Franse aandrang geschrapt» De Franse Delegatie was 

|* van oordeel, dat dit geen bepaling voor het Verdrag 
was, doch door de commissarissen zelf moest morden 
uitgemaakt. Ir Stuyt bespreekt dit punt hedenavond 
nog met Mr Biphagen; mogelijk komt Minister Stikker 
er morgenochtend op terug. 

Fiscaal regime. 
Hierover is door Min.Lieftinek een afzonder

lijke nota ingediend bij de Ministerraad, ter toelichting 
van het gestelde op pag. 11 van de Nota van Buitenland
se Zaken» Het betreft hier een technische kwestie; 
de nota-Lieftinck is mij niet bekend. 

Duur van de diensttijd. 
Hierover bestond, zoals bekend, een Frans-

Belgische controverse. De Nederlandse Regering was 
van mening, dat de duur van de diensttijd niet in het 
Verdrag moest worden vastgelegd. Ir Stuyt meende, dat 
er wel aanleiding kan zijn, dit punt te laten vallen 
omdat ondershands van de zijde van SHAPE werd vernomen, 
dat men aldaar van mening is, dat na voltooide opbouw, 
inderdaad met een diensttijd van 18 maanden zal kunnen 
worden volstaan» 

ê\Ratificatie» 
Mr Trimble heeft hedenmiddag nogmaals bij 

r Stuyt uiteengezet, hoeveel „awi1o „,**. D 
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aan snelle ratificatie hecht» Dit spreekt vanzelf, 
maar een ratificatie in October, waarop Mr Trimble 
hoopte, is practisch natuurlijk uitgesloten. 

Tot zover de mededelingen van Ir Stuyt. 

Bij het Verdrag en de bijlagen teken ik het 
volgende aan: 

1. De grojftte verdienste van dit Verdrag is wel, dat 
daarmee de weg tot de Duitse herbewapening is vrijgemaakt, 
en zeker niet de inhoud van het Verdrag zelf, 

2. . In wezen en in zijn implicaties is het Verdrag van 
zofveire strekking, dat het zonder een ver doorgevoerde alge
hele federatie nauwelijks kan functionneren. Art.37 van het 
fee Proj eè de Traite draagt dan ook aan de Assemblee op om 
binnen 6 maanden na inwerkingtreding een voorstel tot ver
dergaande federatie aan de Conseil te doen, 

3_a. De moeilijkheden, voortvloeiend uit sk het ontbreken 
"~ van verder strekkende federatie zijn ten dele opgelost door

dat de politieke beslissing over de inzet van de Europese 
troepen aan de gecombineerde vergadering van de Atlantic 
Council en aan de Conseil der E,D.G. zijn voorbehouden. 
Voorts door het operationeel^ gebruik van deze troepen 
op te dragen aan de SHAPE, die zijn politieke richtlijden 
van de Atlantic Cpuncil ontvangt, 

b. Aan de E,D.G. zelf blijft dus het administratief beheer, 
de opleidingen en financiële aangelegenheden en — ten dele 
als uitvloeisel daarvan, maar ten dele ook door het overbren
gen van stof, die van huis uit thuis hoort in de Contractual 
Relations naar de E.D.G.^ het ingewikkelde probleem van de 
Armement. Daardoor verkrijgt de E.D.G. een ingrijpeg.de invloed 
op de nationale economie en daarmee op de nationale souverei— 
niteit. 

4. Met betrekking tot punt 3a nog het volgende, 
In het bijzonder voor wat betreft het operationeel gebruik van 
de Europese troepen moest herhaaldelijk, en zal in de toekomst 
herhaaldelijk, weerstand moeten worden geboden aan het Franse 
streven de specifiek Franse positie in deze te versterken. 

Het is niet toevallig dat, in tegenstelling tot de 
Noordelijke en de ZSjjiflelijke sector van SHAPE geen Algemeen Opper
bevelhebber voor de centrale sector is aangewezen, doch dat 
hier hetojcperbevel over land-, zee- en luchtstrijdkrachten bij 
Saceur zelf is blijven berusten. 

Geruchten rondom het Becente bezoek van Gen,Juin 
naar Londen en diens bevordering tot Maarschalk van Frankrijk 
daarna, die hem in rang met Eisenhower en Montgomery op een 
lijn stellen, zijn een symptoom van het streven, de E.D.G. onder 
Franse leiding een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van 
SHAPE te verschaffen, 

5» Met betrekking tot punt 3 b het volgende. 
Buiten de politiek/^-strategische sector, draagt het Verdrag 
alle sporen en nadelen van het ontbreken van een verder door
gevoerde federatie, In feite is het dan ook niet zo heel veel 
meer dan een indrukwekkende facade, waarachter feet gebrek aan 
werkelijke Europese eenheid schuil gaat. De gehele constructie 
draagt het stempel van een compromis tussen het handhaben van 
de nationale souvereiniteit (de Conseil) en het totstandbren-
gen van federatie ( het Commissariaat), 

Het Commissariaat is het hoogste uitvoerend orgaan 
van de Gemeenschap, maar op de meest essentiële punten zo 
zeer gebonden aan een goedkeuring of directief van de Conseil -
statuant a Vunanimité, of met gekwalificeerde meerderheid -
dat in feite de nationale souvereiniteit ƒ xapcfxxiKx in tact 

blijft, 
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Op pag. 15 van het rapport van de Delegatie 
is een overzicht gegeven van die gevallen, waarin de 
Conseil met unanimiteit beslist» 

De ingewikkelde zetelverdeling in Commissariaat 
en Assemblee en de "Bondération des voix " zijn eveniuvele 
verdere waarborgen ten behoeve van de nationale souverei— 
niteit en^soms ook teneinde te voorkomen, dat de grote 
deelnemers 8e kleinen zouden worden overstemd. 

Tenslotte wordt het federaal gezag nog door het 
Hof doorbroken, dat niet slechts rechts-, doch wel dege
lijk ook beleidsbeslissingen kan geven (Art.55). 

6. Het karakter van een facade of van een lege huls 
wordt nog geaccentueerd, wanneer men bedenkt, dat over de 
Duitse bijdrage tot dusver nog «e en overeenstemming is ver
kregen» Dientengevolge staat Het Duitse troepencontingent 
ook nog steeds op losse schroeven, en juist daarom was het 
bij dit Verdrag om begonnen» 

Wat dit betreft, is de hoop er op gevestigd , tiat; 

a. de Amerikanen vanaf 1 Januari 1953 hun 
eigen Frais de stationnement zullen willen 
betalen en 

b« dat Canada Engeland hierbij zal willen 
helpen. 

7. Nog twijfelachtiger wordt het bereikte Ksultaat, 
wanneer men het beziet &egen de achtergrond van: 

a» de Russische voorstellen tot hereniging van 
Duitsland; 

b» de bijna dagelijks afbrokkelende positie van 
Adenauer en 

c, de te verwachten oppositie in het Pranée Parlement 
bij de ratificatie» 

8. Ondanks alles zal het verdrag, zelfs als het 
zOM.word en verworpen, deze verdienste gehad hebben, dat 
het de militaire organisaties in Europa zal hebben ge
standaardiseerd. ( De Groupements) 

9» lot zover het Verdrag in het algemeen. De voor 
de Ministersconferentie opengehouden punten zijn. 

1* Duits voorstel inzake art. 9 van het Verdrag 
(Zie nota Bu Z.) 

2» Stemmenweging in de Conseil 

3» Plaatsen van de zetels der Gemeenschap 

4. Officiële talen der Gemeenschap 

5. Plaatsing van militaire opleidingsscholen 

6. de Buur van het Verdrag 
7» Militaire bezoldigingen en pensioenen 
8. Convocatie van gemeenschappelijke vergaderingen 

van de Atlantic Council en de Conseil der 
E.D.G. 

Essentieel zijn hiervan m.i» alleen de pun
ten 2 , 5, b en ö, waarvan 2 inmiddels zijn practische 
oplossing heeft gevonden, omdat de Duitsers hun eis, 
hun bijdrage in de frais de SHtionnement in aanmerking 
te nemen bij de "Pondération des voix" tot 30 Juni 1953 
hebben beperkt. Verreweg het belangrijkste is punt O, J. ? 
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In zijn aanbiedingsbrief stelt Jhr. van Starkenburg) 
dat het niet toegeven aan de Nederlandse zienswijze 
op dit punt ( duur van het Verdrag) de enige werkelijke 
reden zou kunnen zijn op grond waarvan IfëcTërTand zou 
kunnen weigeren tot het Verdrag toe te treden. 

Eeh eigen standpunt heeft de Nederlandse 
Delegatie gereserveerd met betrekking tot de punten 
3,4 ,5 , 6 en 8. Zij zijn niet alle essentieel . Punt 
7 (soldij en pensioenaajiwordt niet op de agenda van de 
Ministersconferentie verwacht, omdat men aanneemt, dat 
hiervoor in de loop van deze week nog wel een oplossing 
zal worden gevonden» 

10, Voor wat betreft punten, ten opzichte waarvan 
andere delegaties hun standpunt hebben gereserveerd, 
moge ik U verwijzen naar de nota van Buitenlandse Zaken. 
(Pag. 8). 

Evenzo voor wat betreft opengehouden punten 
in de toegevoegde protocollen enaanexen (pag. 9 e.v.) 
Veelal betreft het hier meer technische punten, waarover 
de rechtstreeks betrokken Ministers het hunne wel in 
de Ministerraad zullen meedelen. 

11.De inbreng. 
Op grond van art. 9 van het Verdrag nader uitge

werkt in het toegevoegde "Accord Spécial" - alleen voor 
Dager en luchtmacht. Voor de Marine strijdkrachten volgt 
nog een afzonderlijk Aeco/rd Special, dat thans nog niet 
gereed is. De inbreng is gebaseerd op wat daaromtrent 
tijdens de conferentie van Lissabon is besloten» en omvat 
duè: 

voor 1952: firm goals 
voor 1953; provisional goals 
voor 1954: goals for planning purposes only. 

Ieder land kan de beschikking over zijn eigen 
inbreng opvragen, wanneer dit nodig is in verband met 
binnenlandse onlusten of van bedreiging van niet-europees 
gebied, waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt. 

12.Nationaal blijvende strijdkrachten. 
Dit onderwerp is U bekei zerp is U bekend, is neergelegd in de 

artt. 10 en 11 van het Verdrag en toegelicht op pag. 22 
van het rapport van de Delegatie, 

13«Territoriale verdediging, met inbegrip van de kustver-
dediging, worden verzorgd door troepen van Europese 
status, doch krachtens verwijzing naar de NATO-regelingen 
onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering. 

14Pe financiële paragrafen, en het Budget Commun. 
Hieromtrent is niets mee te delen, dat U niet 

reeds uit de telegrammen en vroegere stukken bekend is. 
Nadere toelichting op pag. 34 e.v. van het rapport van 
de Delegatie. 

15.Economische vraagstukken. 
Art. 1Ö0 e.v. van het Verdrag en pag.43 e.v. 

van het rapport van de Delegatie. 
Het economisch programma is zwaar en zal als bijlage 
worden toegevoegd,aan de jaarlijks op te maken begroting. 
Het is dus aan dezelfde procedure van goedkeuring onder
worpen. (Ie Conseil, statuant ^1'ünanimité) .Dit onder
deel van het Verdrag is mede daarom zo waar geworden 
omdat men de "Contractual Relations" heeft willen ont
lasten door overhevelen naar de E.D.G. 
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Niet onbedenkeljjk is art. 106. Ik moge Uw aandacht 
vragen voor de aantekening van Kolonel Post Uiterweer 
hierover, toegevoegd aan deze nota. Een bijzonder probleem 
in dit verband is, of de bepalingen t.a.v. de militaire 
productie, de toestand,bestaande op het ogenblik van 
ondertekening van het Verdrag,niet al te veel voor de 
toekomst fixeren. Zo zou b.v. Nederland aanleiding 
kunnen hebben de industrie voor het vervaardigen van 
militaire spareparts uit te breiden, om deze zelf te 
kunnen maken, wanneer de militaire hulp der V.S, per 
ultimo 1954 zal zijn geëindigd. Zou Nederland deze spare
parts daarna in Amerika moeten kopen, dan zou dit een 
aanzienlijke belasting van de dollarbalans betekenen. 
Als de Regering besluit tot uitbreiding van de spareparts-
industrie in Nederland,dan mag dat niet stuiten op een 
weigering van het Commissariaat. 

.Samenvattend zie ik als voornaamste punten: 

de duur van het Verdöag, 
de militaire productie (art. 106). 

Tenslotte merk ik nog op, dat in het militaire 
Protocol wordt gesproken van een Europese Generale Staf. 
Weliswaar heeft deze Europese Generale Staf slechts orga
nisatorische bevoegdheden en bemoeienis met de opleiding, 
doch voorkomen zal moeten worden, dat zij ooit zou uit
groeien tot een operationele staf.Dat kan uitsluitend de 
taak zijn van 8HAPE. 


