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VERTROUW SLIJK 

Ten vervolge op mijn brief van 7 September jl. 

Directie Europa,Bureau Westelijke Samenwerking no.90230 

heb ik de eer U hiernevens een kort verslag aan te bieden 

van het tweede gedeelte van de tweede zitting van de 

Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, welke 

van 18 - 24 November j.l, te Straatsburg heeft plaats 

gevonden. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
voor deze 

De Secretaris-Generaal 

0+^ 

Ziener Excellentie 

d© Heer Liinistei'—President 
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M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

F o t o N o . : 32864 A 

TtfOUï/iiLIJK RAAD VAN EURülA 

Vervolg van de Tweede Zitting 
van de Raadgevende Vergadering 
Straatsburg,18-24 November 1950 

Van 18 - 24 November 1950 heeft te Straatsburg 

het tweede gedeelte plaats gevonden van de tweede voltallige 

zitting van de Raadgevende Vergadering, welke in Augustus j . 1 . 

na drie weken was onderbroken om het Comité van Ministers de 

gelegenheid te geven intussen besluiten te nemen over de be

langrijkste aanbevelingen. Deze besluiten zijn genomen te Rome 

op 3 en -4 November jl. en h:t was dan ook grotendeels op grond

slag, daarvan, dat de Vergadering haar beraadslagingen in Straats

burg heeft voortgezet. De zitting ving op 18 November aan met 

een rede van de Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken, 

Graaf Sforza, die in zijn hoedanigheid van voorzitter van het 

Comité van Ministers een uiteenzetting gaf van de genomen be

sluiten en daaraan enkele persoonlijke beschouwingen over de 

Europese eenheidsgedachte vastknoopte. Zijn rede maakte over 

het algemeen een gunstige indruk en droeg er stellig toe bij, 

de toch reeds milder geworden verhouding tussen Ministers en 

Vergadering verder te verbeteren. Na zijn inleiding volgde 

een korte algemene discussie, waarin een enkeling (o.a. de Heer 

Serrarens) nog critiek bleef leveren op de Ministers, doch waar

in anderen (waaronder Jhr.van der Goes van Naters) aandacht 

vroegen voor het feit, dat de Ministers toch de belangrijkste 

aanbevelingen van de Vergadering, handelende over de oprichting _ 

van "specialised authorities" binnen de Raad van Europa, hadden 

goedgekeurd. Aldus was immers gebleken, dot de Regeringen zich 

konden verenigen iet de algemene politieke richting, welke de 

Vergadering afgelopen zomer na langdurige beraadslagingen had 

vastgesteld. Deze en dergelijke betogen vonden in de Assemblee 

weerklank en bepaalden de toon van de verdere discussies. 

In het onderstaande zal een korte beschouwing 

worden gewijd aan de drie belangrijkste onderwerpen der beraad

slagingen, waarna in een nabeschouwing enkele algemene indrukken v 
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I. HET PLAN-SCHUMAN 

Op 22 November vond een algemene discussie plaats 
over het Franse plan voor de steenkool-en staalindustrie na een 
heldere inleiding van de Heer Paul Reynaud, voorzitter van de 
Economische Commissie van de Assemblee, De debatten leverden 
weinig nieuwe gezichtspunten op; vooral door Franse vertegenwoor
digers werd een beroep gedaan op Groot-Britannië om zich alsnog 
met het plan te associëren. Algemeen werd een invoeging van de 
organen van het Plan-Schuman in die van de Raad van europa bepleit. 

Aan het slot van de beraadslagingen werd geen 
nieuwe aanbeveling aangenomen. De Assemblee besloot slechts, de 
tekst van de gehouden redevoeringen aan te bieden aan de belang
hebbende Regeringen, met inbegrip van die van Groot-Britannië. 

II.PLJT POLITIEKE DEBAT 
In de Commissie voor Algemene Zaken, welke tot 

taal: had het politieke debat voor te bereiden en een ontwerp-, 
aanbeveling op te stellen, deed zich aanstonds een moeilijkheid 
voor, doordat de heer Guy Hollet als rapporteur wenste terug te 
treden. Bet algemene stemmen werd de Nederlandse afgevaardigde 
Hej.Klompé tot zijn opvolgster verkozen. Deze opvolging was merk
waardig, omdat beidar politieke opvattingen niet wezenlijk verschil 
len. Zowel Hollet als Hej.Klompé hebben in Straatsburg bij voort
during te kennen gegeven, geen voorstanders te zijn van een snelle 
federatie in Europa, waardoor een "petite Europe" zou ontstaan 
(van zes landen) zonder Groot-Britannië. Zij verschillen slechts 
van opvatting over de aard van de op te richten Europese gezags
organen. In zijn beduchtheid voor een "petite Europe" wil Mollet 
slechts technische gezagsorganen (steenkool en staal, landbouw) 
oprichten twrwijl Hej.Klompé ook politieke gezagsorganen wenst. 
Het ontslag van Mollet moet echter vooral worden gezien in het 
licht van zijn persoonlijke verhouding tot de voorzitter van de 
Commissie, de heer Bidault; Mollet vreesde, dat Bidault als federa 
list hem niet voldoende bewegingsvrijheid in de Commissie zou 
laten. De taaie van He juffrouw Klompé was om deze reden alles be
halve benijdenswaardig en zij heeft dan ook slechts na veel moeite 
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de instemming van Bidault en andere' federalisten kunnen verwerven 

voor de gematigde ontwerp-aanbeveling, welke tenslotte door de 

Commissie aan de Assemblee werd voorgelegd. 

De aanbeveling, waarvan de tekst als Bijlage I 

hiernevens is gevoegd-, werd uiteindelijk zonder veel wijziging 

door de Assemblee aanvaard; zij behelst in feite niet anders 

dan de reeds in Augustus aangenomen aanbeveling over de oprich

ting van gespecialiseerde gezagsorganen in de Raad van Europa, 

welke v/el als de "aanbeveling-Klompé" wordt aangeduid. Vermelding 

verdient, dat een amendement strekkende tot de oprichting van 

politieke gezagsorganen ("political authorities") voor "security" 

en voor buitenlandse politiek werd verworpen. De Nederlanders 

stemden tegen, behalve Mejuffrouw .Kbmpé, die zich als rapporteur 

meende te,moeten onthouden, hoewel zij in feite voorstander is 

van de oprichting van politieke autoriteiten,ook indien niet al

le landen daaraan kunnen deelnemen (vide hierboven). 

De finale tekst van de aanbeveling bevat derhalve 

niet veel meer dan de wens, dat binnen het kader van -de Raad van 

Europa gespecialiseerde organen worden geschapen voor bepaalde 

doelverbanden. ¿¿íet name worden daarbij genoemd organen voor land

bouw (Plan-Manshoit) en voor het vervoer, waarvan twee commissies 

uit de Assemblee een studie zullen maken. Ook de defensie, waarover 

hieronder zal worden gesproken, wordt met name genoemd. 

In een tweede aanbeveling (Bijlage II) heeft de 

Assemblee een wens geformuleerd, welke reeds in vorige aanbeve

lingen tot uiting is gekomen, nl. om in staat te worden gesteld 

het werk van de voornaamste Europese en internationale organisa

ties te volgen door het leggen van organische banden, en om daar

over aanbevelingen tot de Ministers te richten. Als uiteindelijk 

doel van de Assemblee wordt nadrukkelijk inpassing van bv. de 

O.Ü . E . C . in de Raad van Europa genoemd. Ten slotte wordt gevraagd, 

dat leden van de Coowissie van de Assemblee deel mogen nemen aan 

alle (vsic) internationale conferenties, welke een onderwerp be

handelen, dat op de agenda van de Assemblee staat. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2811



M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

III. HET .;U:10^S± L E G E R 

De Assemblee had reeds in Augustus j.1. op 

voorstel van Churchill een aanbeveling 'cot oprichting van een 

Europees leger aangenomen en ook ditmaal werd een deel van de 

zitting aan dit onderwerp gewijd. Het feit, dat het Comité van 

Ministers had vastgesteld dat besluiten over defensiezaken niet 

tot het terrein van de Raad van Europa behoren,was voor de 

Assemblee eerder een aanmoediging om althans een bespreking 

van het algemeen politieke aspect der defensie wel tot haar 

bevoegdheid te rekenen, het debat werd 24- November geopend 

met een redevoering van de Franse Minister van Buitenlandse 

Zaken, de Meer Robert Gchuman, die op uitnodiging van de Assem

blee een uiteenzetting gaf van het Franse plan voor een Europees 

leger, h t zogenaamde Plan-Pleven. Voor dit optreden had de 

Heer Schuman ingevolge het Reglement van Orde de toestemming 

van het Comité van i/iinisters van node, waartoe een enkelvoudige 
meerderheid evenwel voldoende was. Hij verzocht en verkreeg deze 

toesteiming langs diplomatieke weg, behalve naar het schijnt van 

Zweden en Noorwegen. Van Nederlandse zijde werd geen bezwaar ge

maakt . 

Het betoog van de Heer Gchuman werd goed 

ontvangen, zulks temeer daar hij in zijn uiteenzetting vermeed 

al te diep in te gaan op de controversiële aspecten van het plan. 

Zijn voorstelling van de Franse denkbeelden over Duitse herbe

wapening en de oprichting van een Europees leger week vrijwel 

niet af van wat de Assemblee in Augustus had aanbevolen ; met 

name zinspeelde hij nergens op een leger van "petite Êurope", 

zodat de gematigden (de Nederlanders). in elk geval om die 

reden geen bezwaar tegen de Franse opsitt konden inbrengen. 

Na deze inleiding volgde een algemene discussie 

over het onder/erp, op grondslag van een door de Britse Conser

vatief Duncan Sandys ingediend rapport met ontwerp-aanbeveling 

voor een Europees leger. Veel nieuwe gezichtspunten bracht deze 

discussie intussen niet. De Britse Socialisten deden er het 

zwijgen toe en onthielden zich later ook van stem; de Britse 

Conservatieven toonden zien op het voetspoor van Churchill en 

Sandys grote voorstanders van een europees leger. De Duitse 
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Christen-Deinocraten spraken zich eveneens ten gunste hiervan 

uit en de Duitse Socialisten herhaalden hun standpunt,dat 

herbewapening en deelneming aan een europees leger voor hen 

onaanvaardbaar was, tenzij op voet van volledige politieke en 

-/-

militaire gelijkheid. Ten einde aan deze laatste eis zover mo

gelijk tegemoet te komen heeft de Vergadering zich beijverd de 

aanbeveling een zodanige bewoording te geven, dat het voor de 

Duitse Socialisten mogelijk zou worden zich van stem te onthouden 

in plaats van tegen te stemmen. Resultaat van deze pggingen is 

de definitieve redactie van par.2 en 3i waarin een zinsnede over 

de voorwaarden waaronder Duitse herbewapening voor de rest van 

imiropa "aanvaardbaar" zou worden is geschrapt en waarin het be

ginsel van "non-discriminatie" is vastgelegd. Hierop volgden 

tegemoetkomende en verzoenende redevoeringen van Reynaud en 

IvIaCivlillan en reeds kreeg men de indruk dat de Duitse Socialisten 

een minder afwijzende houding overwogen toen Guy l-Iollet in een 

scherpe redevoering een aantal onvriendelijkheden jegens Duits

land debiteerde. Zo werd het de Duitse Socialisten ten slotte 

gemakkelijk gemaakt zich tegen de aanbeveling te blijven verzetten. 

De stemming volgde spoedig daarop en de aanbeveling werd aange

nomen met 83 stemmen vóór, 7 tegen en 19 onthoudingen. Tegen 

stemden dus de Duitse Socialisten,de Britse Socialisten, de 

Zweden en enkele andere Scandinaviërs onthielden zich. De Neder

landers stemden allen vóór. 

Vermelding verdient, dat Jhr.van der Goes van 

Naters bij voortduring heeft gestreefd naar een duidelijke 

verwijzing in de tekst naar het Noord-Atlantisch Verdrag. In par. 

1 va-, de aanbeveling komt deze duidelijk tot uiting; in het al

gemeen trouwens wenste de Assemblee in geen enkel opzicht tekort 

te doen aan de lïoord-Atlantische organisatie. De tekst van de 

aanbevelinr? gaat als Bijlage III hiernevens. 

ING 
Verandering in het politieke programma van de 

Assemblee heeft de afgelopen zitting nauwelijks gebracht. Zoals 

reeds in bet bovenstaande is aangetoond, heeft de opvatting der 

gematigden zich thans doorgezet, waardoor de Assemblee na de 
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eerste bewogen z i t t ingen in rus t iger vaarwater i s gekomen. 
Fe l l e f ede ra l i s t en hadden geen succes meer met hun rhetoriek, 
maar a l te grote terughoudendheid zoals de Bri tse Soc ia l i s ten 
in Augustus nog toonden behoorde ditmaal evenmin to t de goede 
toon in Straatsburg. Het Br i t se standpunt ten opzichte van 
federalisme i s algemeen bekend, maar z i j hebben thans met de 
meerderheid van de Assemblee de theor ie der gespecia l iseerde 
gezagsorganen aanvaard en hun tegemoetkomendheid en bereidheid 
to t medewerking was gedurende de week in November dan ook op
merkel i jk . Deze ontwikkeling mag a l s een p o s i t i e f wintspunt 
worden aangemerkt, evenals het f e i t dat de enigszins gemakkelijke 
c r i t i e k op het Comité van Minis ters evenmin meer t o t de goede toon 
behoort. 

De theor ie der gespec ia l i see rde gezagsorganen i s 
overigens merkwaardig en n i e t geheel ten onrechte zeide de Heer 
B idau l t , dat de Assemblee e i g e n l i j k n i e t s had be re ik t . Want haar 
p o l i t i e k e aanbeveling i s geen c rea t i eve daad in z i c h z e l f ; z i j 
i s n i e t meer dan de ui tdrukking van de hoop, dat belanghebbende 
Staten zo goed z u l l e n z i j n het kader van de Raad van Europa te 
gebroken voor de v e s t i g i n g van nieuwe organen, liet hangt derhalve 
van de Regeringen af ( e . g . van de zes van bet Plan-Schuman) of 
z i j de door de Assemblee verlangde inpassing zu l l en verwezenli jken 
Doen z i j d i t n i e t , dan b l i j f t de Raad van Europa een led ig orga
nisme en de Assemblee z e l f kan daaraan n i e t s veranderen. Dit 
l e i d t t o t de slotsom, dat het bestaan van de Raad van Europa nog 
geen invloed heef t gehad op de p o l i t i e k e structuur van Europa. 
Twee z i t t i n g e n had de Assemblee nodig om t e geraken to t de erken
ning van een p o l i t i e k e r e a l i t e i t , waarvan de Regeringen zich reeds 
lang voor het bestaan van Straatsburg rekenschap hadden gegeven, 
namelijk dat Europa n i e t r i j p i s voor f e d e r a t i e . Voorlopig r e s t 
de Assemblee dus het formuleren van p o l i t i e k e wensen en de hoop, 
dat u i t haar o rgan i sa t i e ééns een Verenigd Europa z a l voortkomen. 

De opvat t ing van de Assemblee over de Europese 
defensie heeft seder t Augustus evenmin een wezenl i jke verandering 

n gro te meerderheid p r i j s s t e l l e n op de 
s s t e l s e l van verded ig ing , dat geheel moe* 
het Noord-Atlantisch Verdrag doch niettem 
dragen. M i l i t a i r e i n t e g r a t i e met Amerika, 

b l i . i f i 
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aldus velen, kan nimmer van zulk een intieme aard zijn als die 
onder Europese Staten, en "bovendien zou tiet Noord-Atlantisch 
Verdrag eerder van tijdelijke aard zijn terwijl Europese mili
taire integratie een permanent karakter zou moeten dragen, Wan
neer immers t.z.t. de coamunistische dreiging wellicht zou ver
minderen of verdwijnen zal er voor de Verenigde Staten geen 
reden meer zijn troepen in West-Europa te onderhouden; voor Europa 
zou net dan fataal zijn, indien haar militair apparaat weer in 
nationale legers zou uiteenvallen. Hieraan wordt een tweede over
weging vastgeknoopt, welke niet openlijk wordt uitgesproken maar 
niettemin bij velen (o.a. bij Nederlandse vertegenwoordigers) 
leeft; namelijk het gevoel dat een al te hechte Atlantische in
tegratie met Amerika aan de Europese bondgenoten een te geringe 
medezeggenschap geeft over de bondgenootschappelijke politiek. 
Indien Europa als (militaire) eenheid zou deelnemen aan de At
lantische organisatie zou volgens deze opvatting meer invloed 
op het gemeenschappelijk beleid kunnen worden uitgeoefend dan 
de Staten thans individueel bezitten. Het is niet te ontkennen, 
dat hierin een begin van distanciëring van Amerika valt te her
kennen, welke verwantschap toont met het denkbeeld van een 
"derde machb". i.Iaar het zou weer te ver gaan de Assemblee te 
verdenken var. een streven naar zulk een "derde macht" en het zou 
bepaald onjuist zijn in deze stroming een verlangen naar Europese 
neutraliteit te willen zien. Daarvoor bleek uit alle redevoeringen 
te duidelijk van de wens om een hechte band met de trans-atlan-
tische bondgenoten te bewaren. Slechts op versterking van het 
Europese element daarbinnen dringt men aan. 

Het debat over de defensie was nog in een tweede 
opzicht belangwekkend. De Franse Regering heeft namelijk de ge
boden gelegenheid aangegrepen om het Straatsburgse forum te 
Winnen voor haar denkbeelden. In Augustus heeft de Heer Schuman 
een soortgelijk betoog gehouden over h t steenkool- en ctaaiplan, 
naar dat was toen reeds door de deelnemende Staten in beginsel 
aanvaard. Het Plan-Pleven is echter in genen dele aanvaard en 
vormt het onderwerp van uiterst moeilijke internationale onder
handelingen, len kan zich afvragen of het wel geoorloofd is, dat 
éón bepaalde .iererinn op deze wijze voor naar politie:-: 3teun 
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zaak onschuldiger wordt voorgesteld. De Assemblee heeft zich 

met dit aspect van het vraagstuk niet bezig gehouden, doch 

het verdient ver .ïelding dat bijvoorbeeld* de Nederlandse 

vertegenwoordiger van de Kieft zich om de zojuist genoemde 

reden in een der commissies heeft gekant tegen hst optreden 

van ..iinister Schuman. 

's-Gravenhage, 1 December 1950 
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