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Naar aanleiding van de opmerkingen van Uwe
cellentie in
ne
van het Memorandum van Mr(van Kleffens over het Hof van de
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal, is het / wellicht gewenst
een korte samenvatting te geven van de ontwikkeling in deze zaak .
Nadat op 18 April 1951 het Verdrag tot oprichting van de E. G. K. S.
was ondertekend kwamen ederland en België overeen elkaar wederzijds te steunen, dat het Hof in Den Haag zou worden gevestigd.
Nederland zou de Belgen steunen de Hoge Autoriteit in Belgi·ê te
kri jgen. De Belgen hadden gevraagd om steun voor Luik; van ~e
derlandse zijde vreesde men echter, dat Luik voor de andere landen niet acceptabel zou zijn en hoopte men, dat Brussel in de
plaats van Luik door de Belgen zou worden voorgesteld. Van llinister Van Zeeland was hiervoor geen steun te verkrijgen aangezien
hij om intern politieke redenen (de Walen) zich verplicht had
Luik te steunen . De Italianen voelden ervoor de Assembl~e in
Turijn te vestigen.
Tijdens de Interim- Commissie vergadering te Den Haag in begin
Juni van dit jaar, bleek dat de Italianen niet bereid waren de
Benelux-landen te steunen tenzij de Assemblée in Turijn kwam) en
zich voegden bij de Fransen en de Duitsers, die van mening waren
dat alle organen in één plaats geconcentreerd dienden te worden.
Om een compromis te bereiken heeft Nederland toen zijn verzet
tijdens de zitting van de Interim-Commissie te Brussel begin Juli
j . l . tegen de concentratiegedachte opgegeven en Den Haag voorgesteld als zetel voor alle organen . Een studiecommissie, die de
steden, die candidaat waren, bezocht, deed blijken dat de onmiddellijk ter beschikk ing staande faciliteiten van Den Haag vergeleken bij de andere steden het beste waren .
Het verloop van de Ministersconferentie te Parijs op 23 en 24
Juli j.l . kenmerkte zich door een zeer slechte atmosfeer juist
wegens het gebrek aan overeenstemming inzake de zetel. Minister
Van Zeeland verdedigde met kracht Luik. Kanselier Adenauer verdedigde Den Haag, uiteraard hierin gesteund door Mi nister Stikker . linister Bech verdedigde Luxemburg, tenvijl ~lin ist~r Schuman
pleitte voor straatsburg als voorlopige zetel en Saarbrucken als
definitieve zetel. Laatstgenoemde maakte enige denigrerende opmerkingen over Den Haag, die misschien zijn toe te schrijven aan
de sfeer van ruzie die heerste. De Fransen ontvingen steun van
r inister de Gasperi. Toen het gevaar dreigde, dat de inwerkingtreding van het Schuman-plan zou worden uitgesteld, ondanks het
feit dat het Verdrag was geratificeerd, bood Minister Stikker
aan tijdelijk afstand te doen van Den Haag mits een compromis
werd bereikt. Dit had succes en Luxemburg werd als tijdelijke
zetel aangewezen.
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De situatie is thans als .volgt:
Luxemburg tijdelijke zetel H. A. en Conseil;
Straatsburg tijdelijke zetel van Assemblée.
Over een voorlopige zetel is thans nog geen beslissing genomen.
Over een definitieve zetel is ook nog geen beslissing genomen,
hoewel het moeilijk zou zijn SaarbrÜcken steun te onthouden, indien dat de oplossing van het Saarprobleem zou vergemakkelijken.
Zo men afziet van de concentratieg edachte zijn er thans de . volgende candidaten:
Den Haag: Het Hof
Luik:
Hoge Autoriteit
Turijn:
Assemblée .
De volgende steden zijn candidaat in geval van concentratie:
Den Haag
Luik
Luxemburg
Straatsburg
SaarbrÜcken.
De pro"':'Eden-proposals stemming bij de leden van de Assemblée,
gecombineerd met de ad~hoc Assemblée en de E. D. G. in statu nascen~
maakt de kansen van Turijn gering . De Italianen zullen dan ook
het vestigen van de H. A. te Luik niet steunen, terwijl hun steun
voor het Hof questieus is . Het Saa~robleem is nog ver van de oplossing v~rwijderd, weshalve Saarbrucken weinig kans heeft. Luik
is voor ~ ~én land behalve Belgi~ acceptabel, terwijl van
Minister Van Zeeland geen steun voor enige andere stad te verwachten is zolang de huidige Belgische Regering aan het bewind
blijft . isschien is ook in de verschillende Regeringsbureaux de
stemming de zetel te laten in Luxemburg in invloed stijgende.
De H.A. denkt er ook zo over. Eén harer leden heeft gezegd:
n Die Hohe Behörde ist kein Zirkus, das alle
ochen umzieht lt ,
(aanhaling uit Luxemburgse krant).
0

Den Haag biedt zeker de faciliteiten het Hof hier te vestigen.
Voor tijdelijke accomodatie kan worden gezorgd en een · uitgewerkt
ontwerp voor een g ebouw in de tuin van het Vredespaleis is gereed.
De bibliotheek van het Vredespaleis, die zijn weerga in Europa
niet vindt, staat ter beschikking. Bij het bouwen zal echter rekening gehouden moeten worden met het feit, dat h et Hof ook dienst

~ ~doen voor de E .D.G.
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