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16DE VERGADERING 

VERGADERING VAN WOENSDAG 20 JANUARI 1954 
(Bijeenroepingsuur 10.30 voormiddag) 

Ingekomen stukken. — Verslag uitgebracht door de Com-
missie voor de Verzoekschriften. — Behandeling en aan-
neming van het wetsontwerp betreffende het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap. — 
Verlof gevraagd door de heer Gerretson tot het richten 
van vragen aan de Voorzitter van de Raad van Ministers, 
de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Oorlog 
en van Marine over het document: „Accord entre les 
Gouvernements des Etats membres de la Communauté", 
Paris, 29 mai 1952. — Mededeling van de Voorzitter. 

Voorzitter: de heer Jonkman 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 49 leden, te weten: 
de heren Mertens, Louwes, Algra, Pollema, Ruijs de Beercn-

brouck, Nijkamp, Hoogland, Geugjes, Reijers, Brandenburg, 
Van der Himst, Roebroek, Kapteijn, Van Lieshout, Kramer, 
Cammelbeeck, In 't Veld, Vixseboxse, Hellema, Wendelaar, 
Beaufort, Molenaar, Witteman, Gerretson, Tjalma, De Dreu, 
Schuurmans, Kolff, Derksen, Diepenhorst, Kraaijvanger, De 
Vos van Steenwijk, Teulings, Woudenberg, Sehermerhorn, Van 
Walsum, Van Tilburg, De Zwaan, Rip, Regout, Sassen, Van 
Velthoven, De Goeij, Schipper, Anema, Kropman, Wibaut, 
Oosterhuis, 

en de heer Drees, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, de heer Beven, Minister van Buitenlandse Zaken, de 
heer Luns, Minister zonder Portefeuille, de heer Staf, Minister 
van Oorlog en van Marine, de heer Van den Berge, Staats-
secretaris van Financiën, en de heer Kranenburg, Staatssecre-
taris van Ooriog. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge-
komen: 

1°. een Regeringsmissivc van de Ministers van Buitenlandse 
Zaken en zonder Portefeuille, houdende mededeling, dat in het 
overgelegde Tractatenblad 1953, no. 136, is geplaatst de tekst 
(alsmede de vertaling in het Nederlands) van het op 1 October 
1953 te Luxemburg tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Groothertogdom Luxemburg gesloten Administratief Ac-
coord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 
8 Juli 1950 tussen de beide landen gesloten Algemeen Verdrag 
inzake de sociale zekerheid. 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen; de 
bijlage zal worden nedergelcgd ter griffie, ter inzage voor 
de leden; 

2°. tien missives van de Directeur van het Kabinet der 
Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. 
de Koningin van een aantal ontwerpen van wet, aangenomen 
in de vergaderingen der Kamer van 15, 22 en 23 December 
1953. 

Deze missives worden voor kennisgeving aangenomen; 

Voorzitter e. a. 
3°. de volgende verzoekschriften: 
een, van L. W. Riekwel en 16 anderen, houdende verzoek 

het wetsontwerp tot goedkeuring van het E.D.G.-verdrag niet 
aan te nemen; 

een, van J. Wolveren en 5 anderen, betreffende als voren; 
een, van J. Wienholds en 36 anderen, te Amsterdam, betref-

fende als voren; 
een, van Huizinga, te Amsterdam, betreffende als voren; 
.een, van L. A. Kuil en 29 anderen, te Grouw, betreffende als 

voren; 
een, van F. Pinkster en 15 anderen, te Emmer-Erf scheider-

veen, betreffende als voren; 
een, van H. Janssens en 17 andere opvarenden van het m.s. 

„Ridderkerk", betreffende als voren; 
een, van J. Brasser en 9 anderen, te Krommenie, houdende 

verzoek de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring 
van het E.D.G.-verdrag uit te stellen tot na de conferentie van 
de grote vier te Berlijn; 

een, van B. Eissens, te Groningen, houdende verzoek zijn 
Nederlanderschap terug te ontvangen. 

Deze stukken zullen worden gesteld in handen van de 
desbetreffende commissie; 

4°. een telegram van 450 Amsterdamse classificeerders, 
waarin er op wordt aangedrongen het wetsontwerp tot goed-
keuring van het E.D.G.-verdrag niet aan te nemen. 

Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
voor de leden; 

5°. de volgende geschriften: 
een, van N. J. Nellen en 25 anderen, waarin er op wordt 

aangedrongen, het wetsontwerp tot goedkeuring van het 
E.D.G.-verdrag niet aan te nemen; 

een, van J. Schudde en 6 anderen, te Delfzijl, betreffende 
als voren; 

drie, van J. van Asselt en 27 anderen, te Amsterdam, betref -
fende als voren; 

een, van J. Odding en 15 anderen, te Ruischerbrug, betref-
lende als voren; 

een, van L. Riekwel en 20 anderen, te 's-Gravenhage, betref-
fende als voren; 

een, van 17 opvarenden van het s.s. „Gaasterkerk", betref -
fende als voren; 

vijf lijsten met 140 handtekeningen, betreffende als voren; 
een, van J. v. d. Werke en 22 anderen, te Groningen, betref-

fende als voren; 
een, van J. Bartelink en 5 anderen, te Hengelo (O.), waarin 

er op wordt aangedrongen de behandeling van het wetsontwerp 
tot goedkeuring van het E.D.G.-verdrag uit te stellen tot de 
conferentie van de grote vier mogendheden zal zijn beëindigd. 

Deze geschriften zullen worden nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden. 

De Voorzitter; Thans geef ik het woord aan de heer Wende-
laar tot het uitbrengen van verslag namens de Commissie voor 
de Verzoekschriften. 

De heer Wendelaar, voorzitter van de Commissie voor de 
Verzoekschriften: In handen van de Commissie voor de Ver-
zoekschriften zijn gesteld de volgende adressen: 

zeven, alle houdende verzoek het ontwerp van wet tot goed-
keuring van het E.D.G.-verdrag (2911) niet aan te nemen, en 
wel: 

een, van L. W. Riekwel en 16 anderen; 
een, van J. Wolveren en 5 anderen; 
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Wcndelaar e. a. 
een, van J. Wienholds en 36 anderen, te Amsterdam; 
een, van Huizinga, te Amsterdam; 
een, van L. A. Kuil en 29 anderen, te Grouw; 
een, van F. Pinkster en 15 anderen, te Emmer-Erfscheider-

veen; 
een, van H. Janssens en 17 andere opvarenden van het m.s. 

,.Ridderkerk". 
Uw commissie, van oordeel, dat de in deze adressen behan-

delde aangelegenheid desgewenst ter sprake kan worden ge-
bracht bij de mondelinge behandeling van het bovenbedoelde 
wetsontwerp, heeft de eer aan de Kamer voor te stellen, deze 
adressen neder te leggen ter griffie, ter inzage voor de leden; 

een, van J. Brasser en 9 anderen, te Krommenie, houdende 
verzoek de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring 
van het E.D.G.-vcrdrag uit te stellen tot na de conferentie van 
de grote vier te Berlijn. 

Uw commissie, van oordeel, dat de in dit adres behandelde 
aangelegenheid desgewenst ter sprake kan worden gebracht 
bij de mondelinge behandeling van het bovenbedoelde wets-
ontwerp, heeft de eer aan de Kamer voor te stellen, dit adres 
neder te leggen ter griffie, ter inzage voor de leden. 

De Kamer verenigt zich achtereenvolgens met de voorge-
stelde conclusiën. 

De Voorzitter: Ik moet thans een verzuim herstellen. Gister-
avond heb ik vergeten mede te delen, dat de heer Minister-
President en de heer Minister zonder Portefeuille tot hun spijt 
verhinderd waren de vergadering bij te wonen. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs 
ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende Proto-
collen, alsmede van de Overeenkomst betreffende de rechts-
positic van de Europese Defcnsiestrijdkrachten en het handels-
politieke en fiscale regiem der Europese Defensie Gemcen-
schap, het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Britannië en Noord-lcrland en de aan de Europese Defensie 
Gemeenschap deelnemende Staten, en het Protocol bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag nopens de bijstandsverplichtingen 
van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, 
ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten (2911). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer Kapteijn: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer men 
bedenkt, dat aan Frankrijk het vaderschap van dit Verdrag 
toekomt, dan kan men terecht met de oude Busch verzuchten: 
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr! Vraagt 
men nu, wat de oorzaak hiervan is, dan zou ik aanvankelijk 
willen antwoorden met een vraag, nl. een, die verleden jaar 
door Paus Pius XII werd gesteld aan een groep hoogleraren 
en studenten van het Europa-college te Brugge. Deze vraag 
luidde: Is het niet beter, dat een ieder, in plaats van zich min 
of meer tegen zijn zin naar e~-n doel te laten leiden, zich daar-
toe aangetrokken voelt door een positief element? Welnu, on-
getwijfeld had de militaire integratie ter bevordering van de 
éénwording van Europa hier een positief element kunnen op-
leveren. Het was echter slechts, toen de militair-strategische 
noodzaak van een Duitse bijdrage in de verdediging van het 
Westen bleek, dat uit vrees voor een herleving van het Duitse 
militarisme dit Verdrag werd geboren. En zo, min of meer 
tegen hun zin, zetten de Regeringen een nieuwe stap — en, 
naar het mij voorkomt, ejn uitermate belangrijke — op de 
weg naar de Europese éénwording. Nu is het merkwaardig, 
dat men de laatste tijd in de Verenigde Staten zich blijkbaar 

Kapteijn 
scherper dan hier realiseert, dat juist dit laatste heel wat be-
langrijker is dan de verworven divisies. Het is dan ook van 
dit standpunt uit, dat ik dit Verdrag zou willen bezien. 

Er is wel een groot bezwaar genoemd tegen het Verdrag, 
in die zin, dat men meende, dat het het sluitstuk had moeten 
zijn van een éénwording van Europa. Ik geloof niet, dat dit 
het geval is. Integendeel. Wanneer men ziet, hoe de situatie 
in Europa is, dan moet men beseffen, dat dit Verdrag voldoet 
aan een wens, die in de harten der Europese volkeren leeft. 
Wanneer ik een voorstander ben van de Europese éénwording, 
dan is dat niet, omdat ik geloof, dat de nieuwe collectiviteit 
de macht zou kunnen herwinnen, die door twee wereldoorlogen 
voor de grote Mogendheden verloren is gegaan. Ik ben mij er 
van bewust, dat er twee nieuwe machtscentra zijn ontstaan en 
dat er voor Europa in dit opzicht geen leidersrol meer te ver-
vullen is. Ik geloof wel, dat, gezien de geestelijke waarden, die 
in dit werelddeel nog aanwezig zijn, Europa nog wel een cul-
turele missie zal hebben te vervullen, waartoe de samenbunde-
ling haar de kracht moet geven. Ik ben er ook van overtuigd, 
dat, indien Europa niet de verdeeldheid zou weten af te schud-
den, het dan geen toekomst meer zou hebben. Nergens demon-
streren de gevaren, die Europa bedreigen, zich duidelijker dan 
in de productiecijfers van staal. In 1913 produceerde Europa 
25 millioen ton staal, de Verenigde Staten 32 millioen ton en 
Rusland 41 millioen ton. Voor 1957 wordt verwacht, dat 
Europa zal produceren 50 millioen ton staal, 100 pet. meer, 
de Verenigde Staten 110 millioen ton staal, ruim driemaal 
zoveel als in 1913, en Rusland met de satellietstaten 72 mil-
lioen ton, dat is zestienmaal zoveel als in 1913. Als men de 
toekomst op economisch terrein gaat beschouwen, kan men 
niet voorbijzien, dat in de laatste 30, 40 jaar veel ver-
anderd is. In 1939 produceerde Europa nog 33 pet. meer 
industrieproducten dan de Verenigde Staten, in 1947 25 pet. 
minder. Men weet, dat overal overzee, waar vroeger het grote 
afzetgebied voor Europa lag, nu meer en meer wordt ge-
industrialiseerd. Men moet zich realiseren, dat daar steeds de 
modernste installaties worden aangeschaft tot veredeling van 
de grondstoffen, die daar worden voortgebracht. Dat betekent, 
dat het reële loon daar moet stijgen en dat de ruilvoet in voor 
ons ongunstige zin zal veranderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wees er op, dat twee nieuwe 
machtscentra zijn ontstaan. Er zijn hier twee gemeenschar>t>e-
lijke markten tot stand gekomen. Ik wil mij in mijn beschou-
wingen alleen bepalen tot de Verenigde Staten, omdat te 
weinig gegevens omtrent Rusland bekend zijn. De Verenigde 
Staten zijn momenteel betrekkelijk onafhankelijk van de invoer 
van grondstoffen. Men heeft echter berekend, dat men over 
25 jaar 25 pet. van de verwerkte grondstoffen zal moeten in-
voeren, d.w.z. dat men deze grondstoffen zal moeten betalen 
met industrieproducten en alle zeilen zal moeten bijzetten om 
op de wereldmarkt te kunnen concurreren. Nu is reeds de 
productiviteit in de Verenigde Staten aanzienlijk groter dan in 
Europa. Europa is meer en meer achtergekomen. Daarnaast is 
Europa in hoge mate afhankelijk van de invoer van grond-
stoffen. Dit zal betekenen, dat, wanneer Europa er niet in 
slaagt een zelfde arbeidsverdeling tot stand te brengen als in 
de Verenigde Staten is tot stand gebracht, de productiviteit niet 
voldoende zal toenemen en men meer en meer achter raakt. 
Gezien de verslechtering van de ruilvoet, waarop ik reeds heb 
gewezen, wil dat zeggen, dat het levenspeil niet alleen niet zal 
kunnen stijgen, maar zal moeten dalen, omdat de productiviteit 
niet voldoende is. Daarvoor is maar één oplossing: dat Europa 
komt tot één grote, gemeenschappelijke markt, waarop een 
arbeidsverdeling tot stand kan komen, die een productiviteits-
ontwikkeling mogelijk maakt, die parallel gaat lopen aan die 
in de Verenigde Staten en die het tevens mogelijk maakt, dat 
daardoor het levenspeil op behoorlijke wijze kan stijgen. Slaagt 
men daarin niet, dan zal Europa de Balkan tussen de conti-
nenten worden. Een Balkan vol onoplosbare sociaal-econo-
mische problemen, waarin het Duitse probleem wel het meest 
benauwend zal zijn. 
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Want wat stelt men zich voor van de positie van een souverein 

Duitsland in een Europa met een te lage arbeidsproductiviteit. 
Het is een volk van 50 millioen mensen, nijver en ook na de 
laatste nederlaag geladen met energie, in hoge mate afhankelijk 
van de invoer van grondstoffen, die het zal moeten betalen 
met de industrieproducten, die het levert. Het bezit geen 
koloniën en evenmin gebieden, die op andere wijze aan het 
land gebonden zijn en die het een zekere voorkeurspositie 
geven. Bij de uitvoer zal het voortdurend stuiten op de hoge 
rechten in de Verenigde Staten en op de preferentieële in 
The Common Wealth en de Union Francaise. Op dat deel van 
de wereldmarkt, waar anderen ook geen voorkeurspositie heb-
ben, ontmoet het de concurrentie van Amerika met zijn hoge 
arbeidsproductiviteit, en van Japan, dat zijn afzet in China 
verloren zag gaan, met zijn lage levensstandaard. Hoe moet 
dit volk zich een plaatsje onder de zon verwerven? 

Er zijn mensen, die zelfs een Duitsland, dat in E.D.G.-
verband bewapend is, wantrouwen. Is er dan iemand, die 
meent, dat een onbewapend Duitsland in deze bewapende 
wereld een realiteit kan zijn? Is er iemand, die meent, dat dit 
land ten eeuwigen dage bezet kan blijven? Is er iemand, die 
meent, dat de geschetste politieke en economische omstandig-
heden nu juist niet de grootste kans zouden bieden voor de 
kwade geesten in dit volk om, wijzende op de weerstanden, 
die het bij de uitvoer ontmoet, en de sociaal-economische 
repercussies, die daarvan het gevolg zouden zijn, het weer de 
weg van het nationalisme op te drijven? Is het niet duidelijk, 
dat er dan tenslotte een Regering moet komen, die op de wip 
gaat zitten tussen Oost en West, nu eens hier en dan weer daar 
concessies ontwringend en tenslotte partij kiezend? Dit kan 
alleen maar leiden tot een nieuw Europees conflict, dat dan 
natuurlijk ook op een wereldbrand zou uitdraaien. 

Ik was dan ook onthutst, toen ik in de Memorie van Ant-
woord op blz. 2 las, dat de Regering „op zich zelf" geen bezwaar 
zou maken tegen een directe toetreding van Duitsland in 
N.A.V.O.-verband, en zou het op prijs stellen hier opheldering 
te mogen ontvangen. Want ik geloof, dat het onze plicht is 
om zolang de tijd rijp is alles te doen om eens en voor altijd 
het Frans-Duitse antagonisme de wereld uit te helpen. Het is 
hierin, dat de directe rechtvaardiging ligt zowel van het Verdrag, 
dat betrekking heeft op de Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
als van dit Verdrag. Misschien dat wij dan eens zullen kunnen 
zeggen, dat die Frans-Duitse tegenstelling, die al zoveel ellende 
over Europa en de wereld heeft gebracht, ook nog een goede 
zijde heeft gehad, dat zij nl. de katalysator is geweest voor 
de Europese eenwording. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu iets nader willen ingaan 
op de vijfde titel van het Verdrag. Er is wel geen terrein, en be-
grijpelijk. waarop de Regeringen minder geneigd zijn bevoegd-
heden af te staan dan dat van de landsverdediging. Men merkt 
dit ook aan het Verdrag; men heeft getracht het commissariaat 
zoveel mogelijk te maken tot een administratief orgaan. Zodra 
echter komt men niet op het terrein van de bewapeningscon-
tröle, of men heeft de bittere pil kliek en manmoedig geslikt. 
Hier beschikt het commissariaat over bevoegdheden, die veel 
verstrekkender zijn dan die van de Hoge Autoriteit, die in het 
algemeen meer een beleidsorgaan is. Hier krijgt het commis-
sariaat zelfs een dirigistisch karakter. Ik ben hierover uitermate 
verheugd, want ik heb het al gezegd: er is wel geen terrein, 
waarop men minder geneigd is bevoegdheden af te staan. Het 
is een onverwachte winst voor de Europese groei. 

Nu komt men weleens mensen tegen, die menen, dat de 
gemeenschappelijke markt ook langs intergouvernementele 
weg zou zijn te bereiken. Zij wijzen dan op het ongetwijfeld 
verdienstelijk werk, dat door de O.E.E.C, is verricht, en zij 
spreken dan over de gouden standaard en over algemene con-
vertibiliteit en menen, dat die zaak dan wel in orde zal komen. 
Daarbij wordt echter een belangrijk element verwaarloosd. 
Wanneer een Regering verantwoordelijk is voor de landsverdedi-
ging, dan geldt dit niet alleen voor leger, vloot en luchtmacht 
— en ik weet wel, het spreekt bij de kleinere volken minder, 

maar bij de grotere des te meer —, maar dan is die Regering 
ook verantwoordelijk voor de oorlogsindustrie en zelfs voor de 
landbouw. Wie indertijd de gedenkschriften van Lloyd George 
heeft gelezen zal hebben bemerkt, dat in 1917 de voedselposilic 
in Engeland zo precair was, dat het bijna de oorlog had ver-
loren. Dit was eigenlijk een gevolg van de Cobden-act uit de 
vorige eeuw. Men zal dan ook zien, dat Engeland na 1918 een 
veel meer protectionistische politiek op landbouwgebied is gaan 
voeren. Wanneer men nu op industrieel terrein komt, dan geldt 
dit des te sterker. De Regeringen hebben daar de plicht er 
voor zorg te dragen, dat er een minimum aan capaciteit aan 
installaties en vakmanschap aanwezig is in tijd van vrede, van 
een dergelijke betekenis, dat het de schok van een expansie 
in tijden van benauwing kan opvangen, en ook nog de expansie, 
die nog moet volgen, wanneer eenmaal een conflict uitbreekt. 
Nu is het vanzelfsprekend, dat men dus niet kan toelaten, dat 
een gemeenschappelijke markt tot stand komt, waarop een 
arbeidsverdeling plaats vindt, die verschuivingen zou ver-
oorzaken, die in bepaalde gevallen zou kunnen betekenen, 
dat de grote veldslagen in tijd van vrede zouden worden ver-
loren. Daarom is m.i. een verwezenlijking van de gemeenschap-
pelijke markt langs intergouvernementele weg een illus'e. In 
dit opzicht slaat het Verdrag nu een belangrijke bres in deze 
barrière. Wat is nu de omvang van dit terrein? Ben ik wel 
ingelicht, dan bedraagt het niet minder dan 17 " u van de totale 
economieën der zes landen. Deze 17 "o maken, als zij tcgen-
over de 83 %> worden gesteld die nog overblijven, misschien 
niet zo'n imposante indruk. Laten wij niet vergeten, dat onder 
die 83 •/• vallen: handel, scheepvaart, spoorwegen, tramwegen, 
nutsbedrijven, millioenen ambachtslieden en millioencn mid-
denstanders, die allen niet zoveel hoofdbrekens kosten, wanneer 
men over economische integratie denkt. Het is het terrein, 
waarop zich zowel horloges als vliegtuigen, zowel het fijnste 
handwerk als massaproductie bevinden, zich steeds uitbreidend 
door de snelle technische ontwikkeling. 

Er is nog iets merkwaardigs in deze vijfde titel — ik vond 
het opvallend, dat een historicus als de geachte afgevaardigde 
de heer Algra daarop het eerst de aandacht vestigde —, nl. 
de structuurverandering, die op het terrein der oorlogsindustrie 
is te verwachten. Wat doet zich voor? Van de bijdrage van een 
land moet 85 pet. in het land zelf worden besteed. Wij weten, 
dank zij de Memorie van Antwoord, dat 45 pet. van de totale 
bijdrage voor salarissen, pensioenen en dergelijke wordt uit-
gegeven. Dit betekent dus, dat er 40 pet. van de totale bijdrage 
overblijft om voor andere doeleinden in het land zelf te \vor- 
den besteed, terwijl er dan een vrije sector is, waarin de ovcr-
blijvende 15 pet. wordt besteed. Met andere woorden: Er wordt 
op dit terrein een nieuwe gemeenschappelijke markt gescha-
pen van niet minder dan bijna 1/3 van de bijdragen, die voor 
de defensie-aanschaffingen worden besteed. Hoe gaat het met 
die bijdragen? Men moet daarbij in het oog houden, dat de 
artikelen van zo'n Verdrag natuurlijk van betekenis zijn, maat-
groter zijn de werkelijke gevolgen van het handelen. Zij, die 
het voorrecht hebben lid te zijn van de gemeenschappelijke 
vergadering van de Gemeenschap voor Kolen en Staal, weten, 
hoe dynamisch deze Gemeenschapsverdragen zijn, welke moei-
lijkheden er ontstaan en welke economische problematiek er 
al spoedig is. Nu gebeurt dit. Het commissariaat heeft in de 
eerste plaats tot taak om de bewapening en de uitrusting te 
vereenvoudigen. De Regering heeft in de Memorie van Ant-
woord opgemerkt, dat dit zal leiden tot normalisatie en stan-
daardisatie. Het leidt ook tot uniformisering en specialisatie. 
De opdrachten van het commissariaat worden toch niet ver-
strekt in de vorm van: Stuurt u mij wat kanonnetjes of tanks; 
ik laat het aan u over, hoe zij zijn. 

Het kan niet anders, of die orders zullen moeten bevatten 
mededelingen omtrent de dikte van de staalplaten van de 
tanks en over de samenstelling van het staal, dat moet worden 
gebruikt. Het commissariaat zal op deze wijze zich gaan be-
moeien met de halffabricaten, waaruit de wapens worden ver-
vaardigd. Dit betekent, dat het commissariaat in normale 
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tijden indirect, maar niet minder gewis, gaat ingrijpen op het 
terrein van de productie van de Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, een van de belangrijkste leveranciers van de grond-
stoffen voor de bewapening. Dit mag de Hoge Autoriteit in 
normale tijden niet doen, zij mag dit alleen in tijden van crisis 
en schaarste doen. Iets anders is, dat in het Verdrag een be-
paling voorkomt, die betrekking heeft op het geval, dat zich 
een inflatoire tendens zou voordoen. Ik stel de vraag: Wat 
gebeurt er, wanneer een der grote Mogendheden door subsidie, 
direct, of via het belastingstelsel of een deflatoirc politiek, 
gaat trachten de 15 pet. uit de vrije sector uit te zuigen? Ik 
heb zoeven al gezegd, dat er zoveel dynamiek is in deze ge-
meenschappen. Bij de Gemeenschap voor Kolen en Staal ont-
moet men reeds grote bezwaren. Terecht heeft men bij de 
stichting van die Gemeenschap gemeend de bevoegdheden te 
moeten beperken tot het onderwerp zelf, maar het gevolg is 
geweest, dat men deze op zeer naliggende gebieden er uit weg-
gelaten heeft, ten detrimente van de werking van de Gemeen-
schap. Men zit daar met moeilijkheden op het gebied van trans-
port, op het gebied van woningbouw, op het gebied van het 
belastingstelsel. Feitelijk zou voor deze twee Gemeenschappen 
ook noodzakelijk zijn een monetaire en financiële coördinatie 
en nu geef ik toe, dat dit hier niet dat belang heeft, dat er 
wel is bij een volledig gemeenschappelijke markt, ook wanneer 
deze ctappegewijs verwezenlijkt wordt. In dat opzicht ben ik 
het met de heren Blaisse en Nederhorst eens, die in de ad-hoc-
vergadering van de Gemeenschap voor Kolen en Staal gezegd 
hebben, dat een volledig gemeenschappelijke markt zonder 
monetaire en financiële coördinatie onbestaanbaar is. Dit geldt 
niet zo sterk voor deze twee Gemeenschappen. Bij Kolen en 
Staal heb ik de moeilijkheden genoemd, maar ook in deze 
nieuwe Gemeenschap zullen zich naast genoemde, nieuwe 
moeilijkheden voordoen, die niet voorzien zijn en die moeten 
worden opgelost. Persoonlijk kan ik mij niet aan de gedachte 
onttrekken, dat artikel 38 niet geheel bedoeld is om de Euro-
pese éénwording te dienen, maar dat men zich bewust is ge-
weest van bepaalde gapingen, die in het Verdrag zitten en die 
men ter nadere oplossing heeft uitgesteld. Maar deze econo-
mische problematiek, die wij aantreffen in de Gemeenschap 
voor Kolen en Staal en ook in het E.D.G., is niet oplosbaar 
binnen het kader van de bestaande Verdragen. Nu ben ik het 
volkomen met de Regering eens, dat een politieke Gemeen-
schap zonder economische inhoud niet wenselijk is, maar ik 
vraag de Regering het met mij eens te zijn, dat een econo-
mische problematiek niet zwevend kan blijven en dat die een 
politieke organisatie nodig heeft om op efficiënte wijze tot 
oplossing gebracht te worden. 

De heer Gerretson: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben voor-
stander zonder enig voorbehoud van een Europees leger: con-
ditio sine qua non. mijns erachtens, van het voortbestaan van 
West-Europa en Nederland daarin. Ik heb die overtuiging 
altoos volkomen losgemaakt van de gedachte, dat dit leger 
..tégen" Rusland of tegen wie ook zou worden opgericht, en 
ik heb mij verzet tegen de qualificatie van Rusland als 
„aggressor in spe". Ik weet niet en kan niet weten, welke be-
doelingen het Sovjet-Gouvernement heeft. Ik weet alleen, dat 
elk volk, groot of klein, dat niet gewapend en niet even sterk 
gewapend is als zijn machtigste buurman, op den duur tot 
ondergang is gedoemd. Daarom ben ik tot zeer grote concessies 
bereid. Ook tot afstand van, zoveel nodig, souvereiniteit. Wat 
prof. Anema heeft gezegd omtrent de waardeloosheid van het 
zwaardrecht, indien het zwaard verroest is, beaam ik ten volle. 

Het gaat om lijfsbehoud! 
De Europese Defensie Gemeenschap is het middel om dit 

door ons allen — zelfs, vertrouw ik, door hen, die de bekende 
„aantekening" plegen te vragen — erkend en aanvaard doel, 
nl. handhaving der nationale zelfstandigheid, te bereiken. 

Doch er zijn middelen, die erger zijn dan de kwaal. Behoort 
de E.D.G. daartoe? Ik ben geneigd het te vrezen. De gehele 
ontwikkeling van Europa, zoals deze in de Europese verdragen 

Gerretson 
wordt voorzien, schijnt mij meer dan naar de vervulling van 
de mode-dagdroom der velen, een „sterk verenigd Europa", te 
tenderen naar de chaos of de dictatuur: meest waarschijnlijk 
naar de militaire dictatuur om aan de chaos een eind te maken. 
Tenzij nog voordien de olifant met de lange snuit ten tonele 
verschijnt •—• wellicht in de gedaante aan een herboren mam-
mouth uit de bronmoerassen van de Pripet —, die het hele 
spulletje uitblaast. En om die gevreesde ontwikkeling te be-
spocdigen, schijnt mij dit Verdrag vol ongewilde onduidelijk-
heden en gewilde dubbelzinnigheden een bij uitnemendheid 
geschikt instrument. 

Wie, voor den droes, heeft dit basiliscus-ei uitgebroed? Ik 
heb een moment vermoed, dat men onze Grondwetscommissie 
ter zake geroepen heeft. Maar zelfs artikel 60 en volgende van 
onze Grondwet is lucide als een kindertafelgebedje in verge-
lijking met dit factum! De meest aannemelijke hypothese lijkt 
mij voorshands, dat mijn verheven vriend Molotov het, bij wijze 
van twistappel, aan ons aller bedaagde Moeder Europa in de 
dorre schoot heeft gemikt. 

En desalniettemin en evenwel nochtans, om met Cats te 
spreken, was ik, met de gelatenheid, die de grijsheid kenmerkt, 
tot het besluit gekomen om vóór te stemmen in de geest van 
de heer Blaisse in de andere Kamer: „Zonder enthousiasme, 
uit harde nood". Niet omdat, zoals velen, zoals zelfs onze 
vereerde nestor meent, er geen alternatief zou zijn. Maar juist 
omgekeerd, omdat ik overtuigd ben, dat dit monstrum horri-
bile, zoals het uit voornoemd basiliscus-ei is gekropen, toch niet 
viabel is. Snel en vastberaden operatief ingrijpen zal nodig 
zijn om het ondier het droevig lot van de nu helaas doder dan 
dode Dodo te besparen (Handelingen, Tweede Kamer 1953/ 
1954, blz. 1005). Ik ben in die overtuiging versterkt door het 
oordeel van maarschalk Juin: Zelfs als het Verdrag van kracht 
wordt, „zal het zonder verbeteringen en amendementen niet 
onmiddellijk operabel zijn" („qu"il n'est pas immédiatement 
applicable sans correctifs et amendements"). En wij moeten 
toch hebben een onmiddellijk operabel instrument. 

De Tweede Kamer heeft, blijkens een opmerking van de 
heer Korthals (Handelingen, Tweede Kamer 1953/54, blz. 960, 
2de kolom), het Verdrag behandeld onder de valse indruk, dat 
het Parlement „dit E.D.G.-Vcrdrag of te aanvaarden óf te 
verwerpen" heeft, en de Regering heeft die indruk ten onrechte 
laten bestaan. Daarom heeft de Tweede Kamer slechts aan 
„het belangrijkste" aandacht gewijd, maar het soms weinig 
minder belangrijke detail verwaarloosd. 

Het verheugt me — en dat is het enige, dat mij verheugt in 
het antwoord der Regering —, dat ook thans de Regering er-
kent, dat de „z.g. Europese Verdragen, zoals deze door de 
betrokken Ministers worden getekend", d.w.z. zoals het onder-
havige E.D.G.-Verdrag voor ons ligt, door de Parlementen 
niet als a prendre ou a laisser dienen te worden beschouwd. 
(Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 9, 1ste 
kolom.) 

De Regering erkent dus, dat die z.g. Europese Verdragen, 
in strijd met sommiger mening, ook vóór de ratificatie voor 
amendering in aanmerking komen (natuurlijk niet door wijzi-
ging van de tekst van het Verdrag, maar op de wijze, in het 
volkenrechtelijk verkeer gebruikelijk): door protocollen, enz. 
van aanvulling, toelichting, uitlegging, garantie, vooral ook 
van reserve. Methoden, reeds met goed gevolg door andere 
ondertekenaars gebezigd. 

De Eerste Kamer staat er dus thans oneindig veel beter 
voor dan jaren geleden tijdens het beroemde besluit omtrent 
het Moerdijkkanaal. Toen was het ter goedkeuring aangeboden 
Verdrag a prendre ou a laisser. Thans niet. 

Het scheen mij een aantrekkelijke taak voor onze Eerste 
Kamer om, in samenwerking met de Regering, vast te stellen 
wat de voornaamste gebreken van dit Verdrag zijn, die bij 
voorkeur vóór, maar anders na de inwerkingtreding er van 
moeten worden geheeld. De vervulling van die taak zou, naar 
mijn bescheiden mening, het aanzien van ons Huis aanzienlijk 
verhoogd hebben. 
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Gcrretson 
Zo heeft ook het Belgische Parlement het begrepen. Na 

een bespreking met de ijlings naar Brussel ontboden gene-
raai Gruenther zijn door Minister De Grcel' in de Leger-
commissie van de Belgische Volksvertegenwoordiging en later 
in de Kamer zelf mededelingen gedaan omtrent zodanige 
„heel waarschijnlijke" en mogelijk „eerlang" in „schriftelijke 
regelingen" vast te leggen schikkingen, als door welke de 
Belgische nationale belangen bij de komende integratie en 
locatie der nationale strijdkrachten onder Belgisch opperbevel 
gewaarborgd en hun inzet,- mocht West-Europa tot strijd 
genoopt worden worden, ter verdediging van de gehele oost-
grens van het nationale territoir in Europa verzekerd worden. 
Deze zijn voorzeker geen „solution définitive", maar wel 
voorlopige oplossingen, en m.i. voorzeker niet formeel, maar 
wel materieel bindend. Schitterend voorbeeld van wat door 
loyale samenwerking van Vorst, Ministerie en Voiksvertegen-
woordiging ook door een kleine natie, ondanks het dreigend 
Verdrag, nog bereikt kan worden! 

Maar toch heeft dat Parlement, na een ondanks het jachten 
zijns voorzitters veertiendaagse grondige openbare behan-
deling, het opgediste monstrum horribile slechts willen ava-
leren, in ruil voor de bindende Regeringsbeloftc, dat zij de 
bekrachtigingsoorkonde niet zou neerleggen vóór Engelands 
bijdrage tot de Westeuropese defensie verdragsmatig ver-
kregen zal zijn. En reeds is nu ook onze Belgische zuster 
begonnen zich op de openbare behandeling voor te bereiden; 
reeds heeft, in ettelijke zittingen van haar Commissie van 
Buitenlandse Zaken, naar de bladen berichten, Minister Van 
Zeeland onder het zegel van geheimhouding nadere inlieh-
tingen verschaft. 

Bij ons niets van dit alles. 
Nog in de gedachte, dat ook onze Kamer die weg zou volgen, 

heb ik mij de moeite getroost, in de laatste weken het gehele 
complex der ons ter goedkeuring aangeboden verdragen, in 
hun verband met het Atlantisch Verdrag, nog eens te toetsen 
op hun doelmatigheid, waarbij ik als doeleinden van Nederland 
heb aangenomen: de verzekering van verdediging tegen een 
nieuwe bezetting en de verzekering, na onverhoopte nieuwe 
bezetting, van de bevrijding en teruggave van het gehele territoir 
aan de wettige monarchale Regering, door de Atlantische bond-
genoten. 

Ik heb gedacht: om dit Verdrag te aanvaarden, moet men 
beschikken over een goed geloof en een kurken ziel. Ik beschik 
helaas al sedert mijn jeugd niet meer over een goed geloof in 
wat men dan noemt volkenrecht en wat dies meer zij, maar 
nog wel over een kurken ziel, die goed droog gebleven is. Ik 
gevoel een innige zielsverwantschap met notarisklerken. Ik 
meende daarom het landsbelang te kunnen dienen door bij wijze 
van eindcontrole nog eens na te gaan of al datgene, wat volgens 
de Regering in het complex zou moeten staan, er ook werkelijk 
in staat, dan wel of wij blij gemaakt worden met garanties, 
die alleen in de Rcgeringsverbeelding bestaan. 

Wanneer ik deze controle verricht, bezig ik echter een andere 
toetssteen dan de Regering. In de Regeringsstukken lees ik 
veel over „hoop", over „geloof", over „het is onaannemelijk", 
„het schijnt onmogelijk" of „waarschijnlijk", enz. Welnu, Mijn-
heer de Voorzitter, hoop, geloof en liefde zijn zeer voortreffe-
lijke artikelen, maar zij behoren thuis op het terrein van de 
ethiek, van de moraal. Wanneer ik over moraal hoor spreken 
in verband met een verdrag, word ik kribbig. Want wij be-
wegen ons vandaag niet op het terrein van de ethiek en van de 
moraal, maar op het gebied van de politiek, en wel van de inter-
nationale politiek, d.w.z. op het terrein van de macht, van de 
a-moraal, waar het in onbeperkte willekeur najagen van het 
eigenbelang door de souvereine Staten (de Staatsraison) slechts 
zo goed en zo kwaad als het gaat enigszins wordt gebonden 
door verdragen. Natuurlijk weet ik wel, dat verdragen een zeer 
betrekkelijke waarde hebben. De Staten balanceren altijd tus-
sen het „rebus sic stantibus" en het „pacta servanda sunt": en 
de doorslag wordt altoos gegeven niet door de moraal, maar 
door de Staatsraison. 
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Wij weten nu niet hoe Amerika over tien jaar zal oordelen 
over de vraag, of het Atlantisch Verdrag gehonoreerd moet 
blijven. Wat die dicteert, kan over een paar jaar al veranderd 
zijn. Ik betwist echter niet, dat het Staatsbelang soms meebrengt 
een verdrag te goeder trouw na te komen en wannéér men 
een verdrag sluit in de hoop, dat het gehouden zal worden, 
dan moet men zorgen, dat de inhoud er van sluit als een bus. 

Daarom heb ik, zoals gezegd, deze verdragen nog eens door-
gelezen op de wijze, waarop een notarisklerk dat doet voor 
zijn principaal, vóórdat een zeer belangrijke overeenkomst 
wordt afgesloten en de handtekeningen er onder worden ge-
plaatst. 

Tot mijn leedwezen heb ik uit de Memorie van Antwoord 
(blz. 9) vernomen, dat de Regering deze weg niét wil gaan. 
Daarom zal ik de Kamer niet vermoeien met hetgeen ik ge-
vonden heb, omdat zij zo spoedig mogelijk wil afwerken. In 
die omstandigheden ware de voordracht van mijn bezwaren 
nutteloze vermoeiing haars geestes. Ik was dus van plan mijn 
voorbereide rede niet uit te spreken. 

Er is echter in de laatste dagen bij het lezen van de Rege-
ringsnota bij mij een nieuwe bedenking gerezen, die mij aan-
leiding geeft mijn stem nog in beraad te houden en die ik de 
Kamer wens voor te leggen. Nu ik tegen verwachting dus toch 
spreek, zal ik van de gelegenheid gebruik maken de Kamer 
ook met enkele andere punten, die mij bezwaren, bekend te 
maken. 

In de eerste plaats heb ik mij zelf afgevraagd, hoe het toch 
komt dat het E.D.G.-V'erdrag, dat toch met zo veel enthousias-
me ontvangen is, thans zo veel weerzin wekt en er zo moeilijk 
doorkomt. Mijn antwoord is het volgende. Het wezen van elk 
goed werkend defensief bondgenootschap is de rechtsgelijkheid 
van de bondgenoten: een bondgenootschap, waar de ene partij 
of groep van partij.ni alleen verdragsmatige rechten en geen 
plichten, de andere alleen plichten heeft, is een pactum leoni-
num. In het Atlantisch Verdrag zijn alle partijen gclijkgcrech-
tigd. In de E.D.G. eveneens. In dit ..principe de non-discrimina-
tion" ligt, naar Minister Van Zeeland onlangs terecht heeft 
opgemerkt, de kracht van de E.D.G. ook in de toekomst 
(Annales Parlementaires du 25 Novembre, p. 15). 

De moeilijkheid ontstaat nu hierdoor, dat deze rechtsgelijk-
heid dreigt verbroken te worden. Door de aanvaarding van dit 
ontwerp ontstaat een schrijnende tegenstelling tussen de buiten-
continentale en de continentale Atlantische bondgenoten, die 
zich vooral op militair gebied gevoelen doet. 

Men heeft altoos hoog opgegeven van de garantie van weder-
kerige bijstand, die het Atlantisch Verdrag biedt. De waarheid 
is echter anders. 

Vraagt men welke garanties dit basisverdrag biedt voor 
onmiddellijke doelmatige militaire bijstand in geval van een 
gewapende aanval op een of alle der zes continentale bond-
genoten, dan moet het antwoord luiden: volstrekt gene! 

„This agreement", renommeert een officieel uitgaafje van de 
N.A.T.O., „is far more than a defensive alliance under which 
the allies agree to coine to each others assistance". Het is 
mogelijk: maar het ware te wensen, dat het wat minder was dan 
dat meerdere, maar dat het wat meer deugde als defensieve 
alliantie, als hoedanig wij er toch aan zijn toegetreden. Want 
qua defensieve alliantie is het een absolute non-valeur. „Arti-
kel 5 van het Atlantic Pact", oordeelt de Leidse oud-hoog-
leraar in het volkenrecht, prof. mr J. Ph. Suyling, „is een 
bepaling, die niet de minste zekerheid geeft, dat de ene 
contractspartij de andere zal bijstaan". „Elke partij, om hulp 
gevraagd, beoordeelt zelfstandig, wat zij te doen heeft. Onze 
Regering vergeet", vervolgt hij, „dat zij dus geen hulp krijgt 
en krijgen kan, wanneer een partij, b.v. Engeland of Amerika, 
van oordeel is, dat de security van de North Atlantic area beter 
gediend is door het prijsgeven van Nederland dan door te 
strijden voor het voortbestaan van dit land. Te vrijer is dit 
oordeel, omdat het Noord-Atlantisch Verdrag slechts ter verdere 
regeling van hel recht van sclf-defense strekt" (Suyling aan 
Gerretson, 5 November 1952). 
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Juist om hierin te voorzien, is de E.D.G. opgericht. 
Maar nu volgt daaruit de ongelijkheid: de continentale bond-

genoten zijn verdragsmatig verplicht bij een aanval, niet alleen 
op het continent, maar ook, als het continent verloren gaat, 
voor de buitencontinentale bondgenoten in de verdere Atlanti-
sche ruimte te vechten, de buiten-continentalen daarentegen zijn 
niet verdragsmatig verplicht voor de continentalen op het con-
tinent te vechten. 

Deze tegenstelling is door de wederkerige garantieverdragen 
tussen de beide groepen van Atlantische bondgenoten niet alleen 
niet geremedieerd, maar zelfs nog verscherpt. Deze tegenstelling 
ligt ook ten grondslag aan de reeds door de heer Blaisse in de 
Tweede Kamer met de Minister Beyen besproken onzekerheid 
(Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1952/1953, blz. 980). 

Wanneer wij nu een Europees leger hebben, staat het dan 
vast, dat het, bij een gewapende aanval op een der Europese 
Staten, door het opperbevel inderdaad in operatie zal worden 
gebracht? De opperbevelhebber moet zijn directieven krijgen 
van de Raad, die bij unanimiteit moet beslissen. Is het nu 
zeker, dat deze unanieme beslissing casu quo onverwijld zal 
worden genomen? 

Minister Beyen is een optimistisch, wat romantisch man; het 
is voor hem „ondenkbaar", dat dit niet geschieden zou (Han-
delingen Tweede Kamer, 1952/1953, blz. 1008). Maar ik denk 
liever niet, en houdt mij liever aan het officiële Engelse Rege-
ringscommentaar op artikel 5 van het Atlantisch Verdrag. Men 
vindt dit commentaar in Miscellaneous, no. 9, van 1949. 

Na artikel 5 te hebben geciteerd, vervolgt het commentaar: 
"These provisions all ensure that the Treaty will not be 

lightly invoked. In order to obtain the assistance of the 
other parties, the party attacked must be able to convince 
them that the attack is of sitch a nature that its indepen-
dence and integrity are threatened.". 

Wanneer dus in 1940, toen de Duitsers België binnenvielen 
met een proclamatie, dat, als zij werden doorgelaten, de integri-
tcit en de onafhankelijkheid van België waren gewaarborgd, 
België onder het Atlantisch Verdrag een beroep om hulp bij 
Engeland zou hebben gedaan, zou dit vergeefs zijn geweest, 
want dan zou Engeland hebben gezegd: U bent aangevallen, 
maar de aanvaller waarborgt uw integriteit en onafhankelijk-
heid. gij hebt dus geen recht op bijstand. Men ziet dus, dat 
België, onder het op het Handvest steunende Atlantisch Ver-
drag, sedert 1914 lelijk achteruit is gesukkeld. Men stelle zich 
bovendien de praktijk van het zo geïnterpreteerde artikel 5 
voor! Een aanval op de E.D.G. zal een bliksemaanval zijn, 
waarbij voor de verweerder elke minuut van betekenis is. En 
dan zou men naar New York en naar Londen moeten gaan 
om daar te bewijzen, dat wij verdragsmatig recht hebben op 
de militaire assistentie van Engeland en Amerika, omdat onze 
onafhankelijkheid en integriteit door de aanvaller in gevaar 
worden gebracht. 

Ik zou dit onderwerp verder kunnen uitpluizen, maar ik zal 
dit. zo dit nodig is, en de geachte afgevaardigde de heer Wen-
delaar het mij veroorlooft, ter besparing van onze tijd wel 
in de buitenkamerse arena doen. 

Nu nog een enkel woord over de verdediging van Nederland 
in het verband der E.D.G. Nederland is voor een aanval uit 
het oosten onverdedigbaar. Dat wisten wij reeds in 1914, en 
wij hebben het in 1940 aan den lijve ondervonden. Men leze 
hierover het getuigenis van kolonel Schmidt, de toenmalige 
Peel-commandant (Rapport Parlementaire Enquêtecommissie 
Regeringsbeleid 1940—1945. deel I, c, blz. 272, 520, 535). 
Nederland is thans achter de IJssellinie even onverdedigbaar 
als Nederland toen achter de waterlinie was. Deze waarheid 
rechtvaardigt, dat de Regering van het begin af het Verdrag 
dat nu voor ons ligt, met nadruk heeft gepousseerd. Men heeft 
dit de Regering weleens verweten, maar dat is volkomen on-
juist geweest. De Regering heeft zich daarbij uitsluitend door 
een zeer groot en evident Nederlands belang laten leiden. 

Maar om onze verdediging voldoende ver naar het Oosten 
te kunnen verleggen, behoren er meer troepen beschikbaar te 

zijn dan thans: Duitse, Engelse en Nederlandse. Hoeveel di-
visies komen er voor de vèr-verdediging van de Nederlandse 
oostgrens beschikbaar? 

Het schijnt zeker, dat Duitsland 12 divisies zal leveren. Daar-
van komen er drie, geïntegreerd met Belgen en met steun van 
de Amerikanen, omtrent de Rijn ten zuiden van, zeg Wester-
voort, te staan en drie in het zuidelijk verlengde van die linie. 
Voor het Noordwestduitse gebied, dat onze oostelijke grenzen 
dekt, zouden dan de overige zes divisies beschikbaar zijn, tenzij 
de berichten uit Denemarken en Sleeswijk-Holstein, dat twee 
dier divisies voor Sleeswijk-Holstein, dat tot de Noordeuro-
pese sector behoort, bestemd zouden zijn, enige waarheid zou-
den behelzen. Maar men bedenke, dat er van „linies" tegen-
woordig weinig sprake meer kan zijn. 

Natuurlijk kan en mag de Regering op dit punt geen inlich-
tingen geven, zelfs al waren wij dwaas genoeg, ze te vragen. 
Ik roer dit punt alleen aan om er op te wijzen, dat door het 
aannemen van dit Verdrag nog niet de zekerheid verworven 
wordt, dat onze oostgrens even sterk verdedigd zal worden als 
de Belgische oostgrens, gedekt door de hoofdmacht, die natuur-
lijk vóór en om de Ruhr ligt en bij tegenslag tenslotte op de 
Belgische grens en verder langs de bekende weg terugvalt. 

Hoe staat het nu met de Engelse divisies beoosten onze lands-
grenzen. Dit hangt af van het Verdrag E.D.G.—Verenigd 
Koninkrijk. Vóórdat ik hierover iets zeg, moet ik wel iets ver-
tellen wat eigenlijk privatissimum is, anders zou de Kamer al-
licht denken, Mijnheer de Voorzitter, dat ik uit de school klap 
of dat er tegenover mij uit de school geklapt is. Toen ik eergis-
teravond laat, in verband met een onder te vermelden aan-
gelegenheid, nog even een kopje thee op de Gentel kwam vra-
gen, haalde mr Kolff zo'n grote enveloppe met een vreselijk 
gewichtig lak te voorschijn als waarvan ik u onlangs verteld 
heb en keek mij daarbij zo guitig aan als ge weet, dat hij doen 
kan. Het was als wilde hij zeggen: daar heb je het nou, jonge-
man, zie je wel, dat je Leidse ambtgenoot mr Molenaar gelijk 
heeft gehad, dat je overhaast uit die Commissie van Buiten-
landse Zaken gelopen bent, dat de Regering haar wel degelijk 
belangrijke geheime stukken verschaft. Daar zit het Engelse 
Verdrag in en nu wou je dat natuurlijk ook wel kennen, maar 
dat gaat nu je neus voorbij. Want u weet, Mijnheer de Voor-
zitter, wij zijn zeer rigoristisch op het punt „vertrouwelijk" en 
in onze fractie lekt uit de commissies niets uit! 

Toen barstte ik uit in een gulle lach en zei prompt: ,.is het 
dat ding? Maar dat is, behalve dan nu eerst aan de commissie, 
reeds wekenlang algemeen bekend aan een ieder, die zich daar-
voor interesseert. U bedoelt toch dat concept, dat 16 Novem-
ber door het „Comité des Chefs d'Etats majors du Royaume 
Uni" is goedgekeurd?, met die Nota van 25 November van het 
Comité Juridique er bij? Nu, als u artikel III hebt gelezen, dan 
zult u wel reeds weten, dat dat verdrag niets waard is!". 

Dit incidentje is een ongezocht bewijs voor de juistheid van 
mijn stelling (Handelingen Eerste Kamer 1953/1954, blz. 8, 
tweede kolom), dat de inlichtingen van de Regering aan de 
Commissie van Buitenlandse Zaken altijd veel te laat komen 
en slechts geheimen van Polichinel betreffen. 

De Ministers Beyen en Luns hebben in hun Nota van 14 
Januari met zekere zalving gesproken over de inhoud van dit 
ontwerp-Verdrag, die „voor Nederland alleszins bevredigend" 
zou zijn. Op dezelfde wijze is daarover gesproken door de 
Ministers Bidault en Van Zeeland tot hun Parlementen. Uit 
genoemd artikel 3 van het ontwerp, dat nog niet meer is dan 
een militair concept, blijkt echter, dat de vijf continentalen hun 
pleit volkomen verloren hebben. Wat de E.D.G. nodig heeft, 
wat de continentalen hebben verricht, is niet dat Engeland als 
tot dusver zich het eenzijdig recht voorbehoudt om naar eigen 
welgevallen troepen te plaatsen op en weg te nemen van het 
continent, maar dat er, in uitvoering van het Brusselse Verdrag, 
een verdragsmatige zekerheid komt te bestaan, dat er voor de 
duur van 50 of anders 20 jaar, of in elk geval voor een be-
paald aantal jaren, een bepaald aantal Britse divisies op het 
vasteland mede paraat zal staan. Wat West-Europa voor 
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zijn veiligheid behoeft, is een gewoon ouderwets subsidie-ver-
drag, zoals wij er in de 18de eeuw ettelijke met Engeland 
hebben gesloten. Dat wil Engeland thans niet en de Amcri-
kanen willen het evenmin, want volgens een officieuze Engelse 
mededeling na het incident-Bidault wil Engeland even ver, maar 
niet verder dan de Verenigde Staten willen gaan. Ondanks alle 
phrascologie van dit Verdrag blijft de laatste beslissing echter 
bij Engeland. Weliswaar zal er over de Engelse bijdrage onder-
ling overleg plaats vinden, maar dat overleg is op analoge manier 
geformuleerd als het beruchte artikel 2, sub /, van het Charter 
van Souvereinitcitsoverdracht: de gebruikelijke diplomatieke 
phrase, waarmede men de buitenwereld suggereert, dat er een 
overeenkomst is, terwijl die in werkelijkheid niet bestaat. Even-
min als door het Noord-Atlantisch Verdrag zijn de Engelsen 
door dit Verdrag in enig opzicht tot duurzame bijstand aan de 
E.D.G. met divisies op het continent verbonden; het Angel-
saksische beginsel: geen verdragsmatige verplichting, geen echt 
subsidie-verdrag, is ook in dit Verdrag volkomen gehandhaafd. 

Veel van hetgeen ik nog had willen zeggen, moet ik onge-
zegd laten, want anders zou ik over de welaangename tijds-
duur geraken. Maar ik wil in dit verband toch nog de strange 
case van Minister Staf versus Minister De Greef aanroeren. 
Het zeer vreemde in deze zaak was, dat wij eerst alleen tegen-
spraak konden constateren tussen hetgeen Minister De Greef 
en Minister Staf zeiden, maar dat de Ministers Beyen en Luns 
er later in geslaagd zijn het démenti te dementeren. Immers, 
de enige passage in het bekende Belga-communiqué, dat Mi-
nister Staf zeer expresselijk en formeel heeft gedementeerd, 
is de merkwaardige passage, waarin staat, dat Minister De 
Greef „in zake de Nederlandse eenheden bevestigde, dat deze 
waarschijnlijk zullen worden gekoppeld aan de Britse troepen 
van de Noordeuropese sector". Minister Staf dementeerde dit 
in de volgende passage van de Memorie van Antwoord aan de 
Eerste Kamer: 

„De Regering is er van verzekerd, dat een koppeling 
van Nederlandse eenheden aan Britse troepen in de Noord-
Europese sector niet ter sprake is geweest." 

Dit staat in duidelijke tegenstelling tot het bedoelde com-
muniqué, dat door Minister De Greef als juist is erkend. 

Gevraagd, in het Eindverslag, blz. 2, tweede kolom: 
„Betwist de Regering op redelijke gronden de zakelijke 

juistheid van het geheel of van een deel van het Belga-
communiqué in kwestie, en zo ja, op welke gronden?" — 
een vraag, die gesteld werd om te weten, wie waarheid 
spreekt — dupliceren de Ministers Beyen en Luns: „De 
ondergetekenden zien geen reden om de zakelijke juistheid 
van het gestelde in het Belga-communiqué in twijfel te 
trekken.". 

Deze data vergelijkende, heb ik natuurlijk mijn klomp voelen 
breken. 

Minister De Greef zegt, volgens het communiqué, dat er 
sprake is geweest van de plaatsing van Nederlandse troepen 
in de Noord-Europese sector; de Regering bij monde van 
Minister Staf ontkent, dat daarvan ooit sprake is geweest, en 
de Regering bij monde van de Ministers Beyen en Luns ver-
zekert daarop, dat zij geen aanleiding heeft de zakelijke juist-
heid van het communiqué in twijfel te trekken! Dit kan, indien 
het zin heeft, niets anders betekenen dan dat de Belgische 
bewindsman, naar het oordeel van onze Regering, iets gezegd 
heeft ce qui n'est pas. 

Ik ben er van overtuigd, dat Minister Staf de waarheid heeft 
gesproken, toen hij in de Tweede Kamer zeide: „ik weet van 
niets." De Minister is mijn geestverwant, een Christelijk-histo-
risch man, en zulk een man jokt niet. Zo zijn wij trouwens. 
Mijnheer de Voorzitter, allemaal: reine zielen zonder arg of 
weet, zoals Vondel zingt. 

De heer Wcndelaar: Het is jammer, dat u niet hebt gehoord, 
wat ik gisteravond heb gezegd, want ik heb de oplossing van dit 
geval reeds gisteravond aan de hand gedaan. 
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De heer Gerretson: „Een" oplossing. Ik heb een andere op-
lossing. Mijn oplossing is, dat beide bewindslieden, Minister 
De Greef en Minister Staf, beiden de waarheid hebben ge-
sproken en dat inderdaad over de losmaking van Nederland 
uit de centrale sector en het voegen van Nederland bij de 
Noord-Europese sector is gesproken, maar buiten de Neder-
landse Regering om. Mochten er sedert 5 November andere 
oplossingen van de puzzle zijn gekomen, dan zal ik die gaarne 
horen. In ieder geval hebben wij allen met dankbaarheid ver-
nomen, dat Prins Bernhard als inspecteur-generaal naar Parijs 
is geweest. Misschien heeft hij gunstige berichten medegebracht. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan zou ik de Minister de raad 
willen geven, de weg van België te volgen, in die zin, dat 
Nederland vóór de ratificatie van het Verdrag de zekerheid 
ziet te verkrijgen ten aanzien van de locatie en integratie van 
de Nederlandse strijdkrachten in vredestijd. 

Thans het punt, dat mij mijn stem in beraad doet houden. 
In de Tweede Kamer is bij het debat over de begrotingen van 
Oorlog en van Marine een niet geheel aangename gedacht;n-
wisseling gevoerd tussen de heren Blaisse, Korthals en Fens 
enerzijds en Minister Staf anderzijds. Het ging over de vraag, 
of er drie of vijf divisies zouden komen. Een meningsverschil 
daarover zouden wij zeer betreuren, omdat wij zo verheugd 
waren, dat er in de laatste jaren nationale eenheid bestond ten 
aanzien van de legero.pbouw en de financiering daarvan. Nu 
heb ik dit debat in de Handelingen nog eens doorgelopen en 
daarbij is mijn pen bedenkelijk blijven steken bij de vier laatste 
volle alinea's van blz. 610, eerste kolom, en zeer bijzonderlijk 
bij het antwoord van de Minister: „dat is vanzeIfsore-
kend". Even vanzelfsprekend als de territoriale garantie ex arti-
kel 5 Atlantisch Verdrag voor de Ministers Biyen en Luns. 
Doch ik houd niet vanzelfsprekendheden in verband met ver-
dragen. Ik ben toen eens gaan nadenken en ik ben toen ver-
band gaan zoeken tussen enige tot dusver voor mij onverbon-
den zaken. 

De geachte afgevaardigde de heer Wagenaar heeft in de 
Tweede Kamer opnieuw gevraagd naar de geheime clausules 
van het Verdrag en Minister Beyen heeft hem met een grapje 
uit wandelen gezonden. Ik geloof, dat de implicite ontkenning 
van de Minister niet onjuist is geweest. Er zijn ook mijns in-
ziens geen aanwijzingen, dat er bij het E.D.G.-Verdrag in de 
technische zin geheime clausules zouden zijn. Deze methode 
van de geheime artikelen is trouwens in onze tijd geheel ge-
demodeerd. De openbare diplomatie is een onding; daarom 
heeft zij natuurlijk andere methoden moeten uitwerken om ge-
heim te houden wat zij geheim wil houden. 

Zijn dan de vermoedens van de heer Geugjes, zoals dit in 
de taal van het Plein heet, „van alle grond ontbloot" of te wel 
„geheel uit de lucht gegrepen?" Er is zelden rook zonder vuur 
en er is bijzondere reden op rook te letten, die opkrinkelt uit 
de pijp van mannen als de oude Herriot en Adenauer. Ik kan 
niet naar waarheid zeggen, dat de Franse Staatsman tot mijn 
allernaaste geestverwanten behoort, maar ik acht hem toch, ook 
om zijn karakter, hoog. En zelfs in het rederijke Frankrijk 
pleegt men geen kletskous tot voorzitter van het Parlement te 
kiezen. Ook de uitlating van de heer Larock, die stelt, dat er 
een geheim militair accoord zou zijn, zal zeker ook onze 
P.v.d.A.-leden aan het peinzen hebben gebracht. 

Nu heeft het echter zeker al onze medeleden bij aandachtige 
lezing van het Verdrag getroffen, dat daarbij één stuk ont-
breekt, waarvan men zou kunnen menen, dat het er logischer 
en natuurlijker wijze, ik zou haast kunnen zeggen organisch, 
bij behoort. Ook zal hun uit niet-Nederlandse parlementaire en 
niet-parlementaire bescheiden over het complex van wetsont-
werpen, dat zij thans aan hun goedkeuring zien onderworpen, 
het bestaan zijn gebleken van een document, dat op het ont-
brekende lijkt als de koning op zijn beeldenaar. 

Nu luistere, men goed, ook de pers. Ik zeg niet, dat de heer 
Larock gelijk heeft. Ik beschuldig allerminst de Regering partij 
te zijn bij een geheim militair accoord. Als ik mijn aanvanke-
lijke mening uitdruk, dan zou ik integendeel moeten zeggen: de 
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eigenaardigheid is juist, dat het bijna niet geheim in de tech-
nische zin des woords kan zijn, want er bestaat een groot ver-
schil tussen geheime accoorden, waarbij de partijen zich binden 
to niet-publicatie, en de documenten, die de bezitter niet ver-
toont. Ik vel bovendien over de staatsrechtelijke en/of volken-
rechtelijke kracht en gelding van dit document geen oordeel. 
Misschien heeft het wel helemaal geen gelding. 

ik stel slechts een feit, en wel een publiek feit: het bestaan 
van zodanig document. Ik uit, in verband met dit feit, een 
persoonlijke indruk, meer dan een persoonlijke indruk is het 
niet, dat dit document at the bottom of the troublc tussen de 
Regering en de Tweede Kamer zou kunnen liggen. 

Over het mij lang bekende feit van het bestaan van dit do-
cument heb ik mij nooit druk gemaakt. Slechts dezer dagen is 
mij bij informatie iets overkomen, wat mij, in dit verband, 
bevreemd heeft. Maar toch zou ik er niet aan gedacht hebben 
om dit feit in dit debat te brengen, ware het niet, dat mijn 
oog zeer toevallig gevallen is op punt 15 van de jongste Re-
geringsnota. Dat punt heeft mijn oude constitutionele hart 
doen krimpen. Jn dat punt behoudt de Regering zich de be-
vocgdheid voor — een soort democratisch reservaat recht blijk-
baar — om, zo nodig — men kan nooit te voorzichtig zijn en 
er nooit te vroeg bij zijn —, de overeenkomst tot soldaten-
leverantie, bedoeld in artikel 15, alinea 3, van het onderhavige 
Verdrag, te beschouwen als een overeenkomst, bedoeld in 
artikel 62c/ der Grondwet, juncto de laatste alinea van dit 
artikel. 

Over het stelsel, ontwikkeld in dit punt 15, wens ik mijn 
persoonlijk oordcel te geven (want ik heb mijn fractievoorzitter 
pas bij mijn bezoek van Maandagavond kunnen inlichten). 
Nooit ofte nimmer zal, hetzij een eventueel reeds bestaande, 
hetzij een sedert 1952 gewijzigde, hetzij een definitieve over-
cenkomst als bedoeld, zonder verkrachting van de letter en de 
geest van de Grondwet onder artikel 62, el, en de laatste alinea 
van dat artikel kunnen worden gebracht. De Regering is met 
dit voorbehoud — het is gelukkig nog theorie! — op een 
uiterst gevaarlijke inconstitutionele weg, die linea recta uit-
loopt op vrijheid voor de Regering om alle geheime verdragen 
te sluiten, die zij verkiest. Voor de Staten-Generaal en elk 
harer leden (de geachte afgevaardigde de heer Molenaar heeft 
het niet zo lang geleden duidelijk onderstreept), die hoeders 
van de Grondwet zijn, geldt hier een principiis obsta. 

Ik heb deze kwestie thans ter sprake gebracht, omdat zij 
betrekking heeft op het onderhavige Verdrag, maar ook omdat 
anders de Regering later zegt: Wij hebben het immers reeds in 
onze Nota van 14 Januari 1953 medegedeeld, en tóen had de 
Kamer moeten reageren, maar toen heeft zij gezwegen! Daarom 
reageer ik onmiddellijk. Ik wens echter bij dit debat over deze 
kwestie niet te discussiëren en ik verzoek de Regering mijn 
zwijgen daarover bij de replieken niet verkeerdelijk uit te leggen. 
De grote nonchalance van de na-oorlogse Regeringen ten aan-
zien van de Grondwet maakt echter, dat de Kamer voorzichtig 
moet zijn. Ik geloof, dat de kwestie van het karakter van dit 
document in verband met punt 15 van genoemde Nota in het 
reine moet worden gebracht, want ik vrees, dat de Regering 
bezig is, zich in grote moeilijkheden te wikkelen. 

Ik heb daarom de eer daartoe hierbij de Kamer te verzoeken 
mij op een convenabel ogenblik na de algemene beschouwingen, 
maar vóór de indiening der nieuwe Defensienota — ik zou bijna 
zeggen: vóór de reis van Minister Staf naar Amerika als bedel-
monnik, als ik niet vreesde zijn fier Protestants bewustzijn te 
grieven, door hem met een monnik te vergelijken — gelegenheid 
te geven de Voorzitter van de Raad van Ministers, Minister 
van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken en de 
Minister van Oorlog en van Marine inlichtingen te vragen over 
„het document: Accord entre les Gouvernements des Etats 
membres de la Communauté, Paris, 27 mai 1952, en wel in zijn 
betrekking tot artikel 62d juncto de laatste alinea van artikel 62 
en artikel 63 der Grondwet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot mijn laatste punt. De 
bondgenoten aan de Elbe, strijdende voor Westeuropa's vrij-
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heid, strijden dapper, maar worden verslagen en Nederlands 
territoir wordt onnieuw bezet: Bezit de Nederlandse Regering 
nu een garantie, dat de nietcontinentale Atlantische bondge-
r.oten, bijzondcrlijk de Angelsaksische Mogendheden, geen af-
zonderlijke vrede zullen sluiten vóór en aleer het gehele Neder-
landse territoir, tenminste in Europa, door hun strijdkrachten 
bevrijd en aan de wettige monarchale Regering teruggeven zal 
zijn? Nu treft het, dat de Regering wel voortdurend spreekt 
over de verdediging van Nederland, maar niet duidelijk spreekt 
over de bedoelde territoriale garantie. Ook Minister Staf in de 
Tweede Kamer sprak alleen over de verdediging van ons 
territoir. 

Ik heb de Regering hierover reeds op 1 October 1952 een 
vraag gesteld, die ik, als bekend, hier kortheidshalve niet zal 
herhalen. Naar mijn mening bestaat zulk een garantie niet en is 
zij ook onverkriigbaar. 

Evenmin behoef ik de geschiedenis van deze vraag te re-
sumeren: deze blijkt voldoende uit de stukken. 

Maar in hun laatste antwoord schakelden de Minister van 
Buitenlandse Zaken en de Minister zonder Portefeuille plot-
seling over van de tot dusver door hen gestelde objectieve 
zekerheid uit hoofde van een verdragsverplichting, neergelegd 
in artikel 5, Atlantisch Verdrag, op een subjectieve zekerheid 
op grond van de „internationale goede trouw", enz., en stelden 
zij, dat de bedoelde verplichting vanzelf spreekt. 

Over de regelen van de „internationale goede trouw" wens 
ik niet met de Regering te discuteren. Ik meen alleen te mogen 
vragen, dat de Regering bewijst, wat zij gesteld heeft. Elk 
debat is volkomen onmogelijk, wanneer partijen zich niet hou-
den aan hun eigen posita. 

Nu is deze laatste explicatie, dat er geen aanleiding is, de 
bondgenoten om een officiële bevestiging te vragen van wat 
reeds vanzelf spreekt, de Commissie van Rapporteurs toch wat 
te machtig geweest en zij heeft daarom gevraagd om een 
beter, meer overtuigend bewijs van de stelling der Regering. 

Dat antwoord iigt nu vóór ons in paragraaf 5 van de Re-
geringsnota van 14 Januari 1954. 

Ik bepaal mij, als dupliek, tot één simpele vraag. De Re-
gering heeft erkend, dat er voor de partijen van het Atlantisch 
Verdrag ingevolge artikel 5 geen verdragsverplichting bestaat 
met en voor hun aangevallen bondgenoten te vechten. Dat 
heeft de Regering erkend in haar toelichting bij wetsontwerp 
1237, die toegeeft, dat artikel 5 slechts „een morele verplichting 
tot steunverlening" inhoudt. En elders heeft zij toegegeven, dat 
er ex artikel 5 geen „absolute" verplichting tot vechten be-
staat. Want „morele" en „geen absolute" verplichting beteke-
nen „geen verplichting". Alle volkenrechtskundigen onder-
schrijven deze interpretatie. 

Eilieve, hoe kunnen die zelfde partijen dan krachtens het-
zelfde artikel 5 verplicht zijn, ten behoeve hunner bondge-
noten door te vechten tot derzelver territoir geheel bevrijd en 
teruggegeven is? Is het, Mijnheer de Voorzitter, niet wat be-
neden de waardigheid, op deze laatste Regeringsinterpretatie 
van de territoriale garanties in te gaan? Is deze interpretatie 
niet werkelijk wat jammerlijk? 

Dat is dan dus het beste, wat het Departement, waaraan 
de hoogste belangen, het bestaan van Staat en volk, zijn toe-
vertrouwd, op het gebied van verdragsinterpretatie kan voort-
brengen! 

Waarlijk, satiram non scribere zou moeilijk zijn. Maar ik 
wil niet satyrisch zijn, ik ben vandaag mild gestemd. Ik wil 
daarom slechts de ambtenaar driemaal zalig prijzen, die de eer 
te beurt viel deze repliek voor hunne Excellenties te mogen 
ontwerpen: onder de armen van geest, die het zo brilliante 
Plein toch ook zeker wel telt, is hij wel buiten mededinging de 
allerarmste! 

Ik had verwacht, dat de Regering ruiterlijk zou hebben er-
kend, dat haar interpretatie niet tegen de toets ener zakelijke 
kritiek bestand is gebleken en dat zij haar dus als onhoudbaar 

EERSTE KAMER 



Goedkeuring Verdrag tot oprichting Europese Defensie Gemeenschap 16de Vergadering - 20 Jan. '54 173 

Gerretson e. a. 
terugneemt. Dat zou mij respect en vertrouwen hebben inge-
boezemd. Ik hoop nog, dat de Regering zulks bij nader be-
raad bij haar antwoord, maar dan ook zonder enig voorbehoud 
of beperking, alsnog zal doen. Mocht deze hoop beschaamd 
worden, dan zal ik wellicht bij de replieken over dit punt nog 
iets hebben te vragen. 

De heer Brandenburg: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet 
pogen nog meer argumenten aan te voeren, die tegen de 
aanneming van dit E.D.G.-Verdrag pleiten. De heer Geugjes 
heeft ze zeker niet alle genoemd, doch hij heeft er toch vol-
doende naar voren gebracht om te doen zien. in welke grote 
gevaren land en volk komen te verkeren, indien dit rampzalige 
Verdrag gerealiseerd zou worden. Mijn opmerkingen zullen zich 
in hoofdzaak bepalen tot hetgeen door enkele sprekers aan 
het adres van de communisten is gezegd en hetgeen door enige 
heren is aangevoerd om te motiveren, waarom zij vóór dit 
wetsontwerp zullen stemmen. Ik stel één ding vast, nl. dat men 
het niet heeft gewaagd de argumenten, welke mijn partijgenoot 
de heer Geugjes heeft aangevoerd ten bewijze, dat de Regering 
ons wil maken tot bondgenoot van de Duitse nazi's, tegen te 
spreken. Dat is een belangrijk feit. Men heeft gepoogd aan te 
lonen, dat de communisten, wanneer zij opkomen voor hand-
having van de Grondwet, het niet eerlijk zouden menen, zoals 
o.a. door de heren Sassen en Schermerhorn naar voren is ge-
bracht. Ik wil de argumenten van de geachte afgevaardigde de 
heer Sassen, dat in de Sovjet-Unie 20 millioen mensen in de 
concentratiekampen zitten en dat er geen geloofsvrijheid heerst, 
laten voor wat zij waard zijn. Het zijn de bekende argumenten 
van het Vaticaanse nieuwsbureau, die in ons land door de z.g. 
witte cellen worden verspreid. Ik wil echter uiteenzetten hoe 
wij als communisten tegenover de Grondwet staan, niet alleen 
met beweringen, maar met bewijzen, die door iedereen, zowel 
in deze Kamer als daarbuiten, kunnen worden gecontroleerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ons land in 1939 werd be-
dreigd door dezelfde vijanden, die ons ook nu weer bedreigen, 
nl. de Duitse nazi's, heeft onze partij in het openbaar ver-
klaard, dat zij bereid was de Regering te ondersteunen, ons 
land en volk tegen de aanval van de nazi's te verdedigen, 
mits men leger en vloot zou zuiveren van de fascistische elc-
menten, die daarin zeer dik gezaaid waren. De vijf dagen 
oorlog, van 10 Mei tot 15 Mei 1940, hebben de houding van 
de Communistische Partij duidelijk in het licht en in het ge-
lijk gesteld. 

Toen ons land werd bezet en het dus was afgelopen met de 
grondwettelijke vrijheden van ons volk, was het onze partij, 
die van de eerste dag af in woord en geschrift, maar vooral 
ook met de daad de grondwettelijke rechten van ons land en 
volk tegenover de nazi's heeft verdedigd. Wie in deze Kamer 
zou dit kunnen tegenspreken? De geachte afgevaardigde de 
heer Sassen durft te twijfelen aan onze oprechtheid ten aan-
zien van het verdedigen van de rechten, die ons volk krachtens 
zijn Grondwet heeft, maar er zijn gebeurtenissen uit het ver-
leden, die onze oprechtheid en wil daartoe kunnen bewijzen. 

Wij zijn bereid een onderzoek in te stellen naar de houding 
van de leden van onze partij, ja ook naar de houding van de 
leden van het Parlement ten aanzien van hetgeen hun plicht 
was in de moeilijkste dagen, die ons land in zijn historie heeft 
gekend. Men kan wel, zoals ik reeds enige malen bij inter-
ruptie heb gezegd, beweringen uiten, maar men moet bewijzen, 
dat wij niet opkomen, wanneer de vrijheid van land en volk 
op het spel staat, indien zij wordt bedreigd of zelfs op een be-
paald moment wordt afgenomen. Men moet bewijzen, of de 
communisten dan niet weten, waar zij moeten staan. 

Ten aanzien van de Sovjet-Unie is hier het nodige naar voren 
gebracht. Dat zijn geen nieuwe argumenten; dat is al tot in den 
treure herhaald en deze beweringen beginnen in belangrijke 
mate af te stompen. Ik had echter weleens gaarne gehoord, 
waarin die gevaren, die ons land van de zijde van de Sovjet-
Unie zouden bedreigen, nu eigenlijk wel bestaan. De historie 
toont ze niet aan. De historie is, dat deze jonge Staat nog 
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nooit ofte nimmer ons land en volk heeft bedreigd, laat staan 
handelingen verricht, die direct tegen het Nederlandse volk 
gericht zouden zijn. De geachte afgevaardigde de heer Geugjes 
heeft volkomen terecht aangetoond, dat wij het vooral aan de 
Sovjet-Unie hebben te danken, dat ons land de vrijheid op de 
nazi's kon heroveren, omdat het volkomen juist is, dat het 
Rode leger de Duitse nazi's de nek heeft gebroken. 

Als men wil beweren, dat ons gevaar dreigt van de zijde 
van de Sovjet-Unie, moet men dat bewijzen. Is het soms 
Amerika, dat in het belang van onze vrijheid 17 millioen van 
zijn burgers heeft geofferd buiten de milliarden en milliarden 
guldens materiële schade? Niet dat ik op het standpunt sta, 
dat het Amerikaanse volk ook 17 millioen burgers had moeten 
verliezen, maar het verlies van Amerika aan mensen is ter-
nauwernood groter dan de offers, die het Nederlandse volk 
heeft gebracht in de jaren 1940,'45. Bovendien heeft Amerika 
geen milliarden en milliarden schade geleden, maar honderden 
milliarden dollars, zowel in de tweede als in de eerste wereld-
oorlog, verdiend. Daar gaat het om. 

Het is opmerkelijk, dat men tegenover de argumenten, die 
de geachte afgevaardigde de heer Geugjes naar voren heeft 
gebracht, niets anders kan stellen dan de rampzalige argu-
menten, die meer en meer aan betekenis beginnen in te boeten. 
Ik herhaal, dat men deze argumenten nodig heeft om de enor-
me weerstand, welke — en dat is een gelukkig verschijnsel — 
tegen het beleid van deze Regering en de politieke partijen, die 
haar steunen, bestaat, te trachten de kop in te drukken en weg 
te nemen. 

De heer Schermerhorn heeft in zijn rede de bordjes enigs-
zins omgedraaid. De communisten zijn de uitvinders van de 
klassetegenstellingen, daarop kwam zijn redenering neer. De 
Sovjet-Unie wakkert de tegenstellingen tussen de grote Mo-
gendheden aan. Ik weet niet, of de Sovjet-Unie ook de tegen-
stellingen tussen de Benelux-landen aanwakkert, maar daar is 
het ook niet allemaal botertje aan de boom. Een ieder, die 
enigszins begrip van de klassestrijd heeft, weet, dat de klasse-
tegenstellingen uit de natuur van de dingen naar voren komen 
en dat, zo oud het kapitalisme is, de kapitalisten elkaar te 
vuur en te zwaard hebben bevochten om de tegenstellingen 
tussen de kapitalistische machthebbers ten koste van de vol-
keren uit de weg te ruimen. Men moet niet proberen de zaak 
om te draaien en alles, wat in de historie gebeurt, op rekening 
van de Sovjet-Unie schuiven. 

De Sovjet-Unie wakkert de strijd in de koloniale landen 
aan, heeft de heer Schermerhorn gezegd. Het is duidelijk, dat 
een land als Indonesië, dat 300 jaar lang uitgebuit en onder-
drukt is en waar voor het volk geen spoor van vrijheid was te 
vinden op een bepaald moment, als de geschiedenis en de 
voorbeelden van andere koloniale volkeren zo duidelijk taal 
gaan spreken, vanzelfsprekend ook poogt die lang verwachte 
vrijheid met alle middelen, die het ten dienste staan, te ver-
werven. De communistische partij in die landen rekent het 
zich tot een plicht, die strijd te leiden en te organiseren, te 
trachten de oude onderdrukkers van zich af te schudden en 
die vrijheid, waarop men recht heeft, met alle krachten, waar-
over men beschikt, te verwerven. Wij, als communistische par-
tij, achten het een eer en een plicht de Indonesische commu-
nistische partij, zoveel als in ons vermogen ligt, met alle ons 
ten dienste staande middelen te ondersteunen, die strijd van 
harte toe te juichen, zoals wij ook de vrijheidsstrijd van alle 
koloniale volkeren toejuichen en ondersteunen, en ons daar-
mede solidair te verklaren. Ook het Sovjetvolk staat volledig 
aan de kant der onderdrukte volkeren. 

De heer Schermerhorn heeft ook nog gesproken over de 
afschuwelijke vertoning bij de verkiezing van de Franse pre-
sident. Ik heb dat letterlijk zo uit zijn mond opgetekend. Zo 
ver zijn wij in het Nederlandse Parlement al gekomen. Als er 
een Parlement in de wereld is, dat niet bereid is om een satel-
liet van Amerika tot president te kiezen, als men niet bereid 
is een vurig voorstander, zoals de heer Schermerhorn wil, tot 
president van Frankrijk te verkiezen, en die wil kwam bij de 
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verkiezing van die president tot uiting, dan spreekt men in 
het Nederlandse Parlement en in de pers van een afschuwe-
lijke vertoning. Welaan, het zou voor ons land en ons volk 
heel wat beter zijn, als er ook in ons Parlement wat meer 
ruggegraat werd getoond, als het gaat om de belangen van het 
Nederlandse volk. Wij juichen het toe, dat er in het Franse 
Parlement, zowel in de Franse Kamer als in de Franse Senaat, 
mensen zitten, die niet van plan zijn hun land te koppelen aan 
degenen, die hen al drie keer in de historie onder de voet 
hebben gelopen en van wie wij ook eenmaal, in de jaren 
1940—1945, de maar al te wrange vruchten hebben geproefd. 
Het ware te wensen, dat in ons Parlement tegen de E.D.G. 
van evenveel weerstand zou blijken, als in Frankrijk het geval 
is geweest. 

De Voorzitter: Aangezien geen der andere leden meer het 
woord verlangt en ik zeil' gaarne het woord wil voeren, verzoek 
ik de heer Kolff mijn zetel te willen innemen. 

De heer Kolff vervangt de heer Jonkman op de voorzitters-
stoel. 

De heer Jonkman: Mijnheer de Voorzitter! U zult het bil-
lijken. dat ik er prijs op heb gesteld als laatste spreker bij dit 
onderwerp nog enkele opmerkingen te maken. Het wil mij 
voorkomen, dat de Nota, die ik mij veroorloofd heb aan het 
Voorlopig Verslag toe te voegen, en het antwoord, daarop door 
de Regering gegeven, daartoe voldoende rechtvaardiging geven. 
Ik stel mij voor, mij, evengoed als bij de schriftelijke gedach-
tenwisseling. te beperken tot het standpunt, dat ik daarbij in 
het bijzonder heb ingenomen, nl. het beschouwen van het voor 
ons liggende Verdrag in het licht van de internationale rechls-
orde. 

Ik heb dat gedaan, niet omdat ik, zoals u, naar ik hoop, zult 
begrijpen, behoefte had aan een of ander formalistisch juridisch 
betoog, maar omdat ik er van overtuigd ben, dat zowel inter-
nationaal als nationaal de rechtsorde het noodzakelijke raam 
is. waarin het algemeen welzijn moet worden bevorderd. 

Ik heb in de aanhef van mijn Nota er aan herinnerd, dat de 
voorzitter van onze Kamer uiteraard een eigenaardige positie 
heeft, o.a. hieruit blijkende, dat hij geen lid is van de afde-
lingen, wel aan de openbare beraadslaging kan deelnemen en 
moet stemmen. Ik moge daarnaast in herinnering brengen twee 
andere bijzonderheden in ons Reglement van Orde, aan de 
voorzitter gekoppeld. In de eerste plaats, dat de voorzitter de 
voorzittersstoe! kan verlaten om aan de beraadslagingen deel 
te nemen, maar dan anders dan in de Tweede Kamer zijn 
zetel daarna onmiddellijk weer kan innemen, en in de tweede 
plaats, dat de voorzitter, gelijk ook in de Tweede Kamer het 
geval is, het laatst zijn stem uitbrengt. Het wil mij voorkomen, 
dat de strekking van deze artikelen deze is, dat, wanneer onze 
voorzitter gebruik maakt van zijn recht om aan de beraad-
slaging deel te nemen, hij dit zo min mogelijk doet in debat 
met zijn geachte medeleden, en dat hij bovendien de bepaling 
van zijn stem zo lang mogelijk uitstelt. Ik ben erkentelijk, dat 
mijn medeleden dit ook zo hebben opgevat en dat zij, gezien 
het grote verschil van mening tussen velen hunner en mij, niet 
op mijn betoog zijn ingegaan en slechts te recht een enkele 
maal uit het antwoord op mijn vragen hebben geput voor hun 
betogen. 

Er was voor mij niet alleen aanleiding, deze Nota aan de 
Kamer en de Regering voor te leggen in verband met het uit-
zonderlijke belang van dit wetsontwerp, maar ook, en de 
openbare beraadslaging heeft dit, naar ik geloof, wel bevestigd, 
omdat ik moest vermoeden, dat mijn denkbeelden ter zake door 
andere leden niet zo zouden worden vertolkt als voor mij in 
onderling verband en samenhang de behoefte daaraan bestond. 

Ik wil bekennen, Mijnheer de Voorzitter, dat ik mij dezer 
dagen in onze Kamer uiteraard min of meer eenzaam heb 
gevoeld, maar ik heb toch voortdurend een troost kunnen 
putten. Want wanneer ik mij herinner, dat de Regering op mijn 
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zesde vraag, ik erken enigszins tot mijn verrassing, verklaart, 
dat, wanneer in de Conventies van Bonn wordt gesproken over 
the European Community it self included in a developing 
Atlantic community en in de Preambule van het Verdrag, dat 
voor ons ligt, wordt gesproken van „een Verenigd Europa", 
daaronder moet worden verstaan een Europese Gemeenschap 
in de ruimste zin, dus niet alleen de zes en zelfs niet alleen 
de vijftien, maar in nog ruimer verband en dan dit alles „in-
cluded in the Atlantic Community", dan gevoel ik mij wat 
getroost. 

Wanneer ik zo ruim het kader, waarin dit Verdrag zich be-
vindt, mag beschouwen, gevoel ik mij in zoverre opgelucht 
— wanneer ik mij althans niet vergis; het is mogelijk, dat, 

wanneer men als Nederlander en als Europeaan gedurende ge-
ruime tijd overzee heeft verkeerd, men niet goed meer ziet, 
hoe de verhoudingen in Europa liggen; ik geloof mij echter in 
dezen niet te vergissen —, dat ik meen te mogen zeggen, dat ik 
de indruk heb, dat ik mij in alle andere Parlementen van die 
Europese Gemeenschap in de ruimste zin minder eenzaam 
zou nebben gevoeld dan ik mij vandaag, tot mijn spijt, hier 
moet voelen. Jk zou mij dan in elk geval binnen het „kleine 
Europa" dus in de Parlementen van de andere vijf, in gezel-
schap van belangrijke minderheden zien en in dat ruimere 
Europa van de meer dan vijftien mij in alle andere Parlemen-
ten in ieder geval in contact met meerderheden ten aanzien van 
deze politiek bevinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge de Regering dank zeggen 
voor het uitvoerige antwoord, dat zij op mijn vragen heeft 
wilen geven, en voor de moeite, die zij aan de beantwoording 
daarvan kennelijk heeft willen besteden. Men zal begrijpen. 
Mijnheer de Voorzitter, dat ik daardoor toch niet geheel ben 
bevredigd. Wanneer ik naga waaraan het wellicht te wijten 
of te danken is, dat er een zekere onenigheid is blijven bestaan 
tussen de denkbeelden van de Regering en de mijne, zie ik 
in de eerste plaats in het algemeen een drietal oorzaken daar-
voor, die, zie ik het goed, verder in de meeste vragen en de 
beantwoording daarop doorwerken. 

In de eerste plaats stelt de Regering reeds op blz. I van 
haar Memorie van Antwoord en ook reeds eerder trouwens, 
dat er tot op dit ogenblik geen andere weg gevonden is om de 
voor de verdediging van West-Europa zo nodige inschakeling 
van Duitse divisies te verwezenlijken. Ik vraag mij daaren-
tegen af, niet alleen of de Regering op de goede weg is, maar 
zelfs of de weg, die zij ten deze denkt te volgen, wel een weg 
is, en dit dan niet naar Nederlands inzicht, gelijk dit dezer 
dagen zo duidelijk onder woorden is gebracht, maar wanneer 
men de verhoudingen in de wereld, buiten Nederland, in het 
oog houdt. 

Ik kom daarop straks nog met een enkel woord terug. 
Het tweede verschilpunt, dat, naar ik meen, de vragen en 

antwoorden mede beheerst, is, dat mijn vragenstelling uitgaat 
van de tweeledige opzet van deze E.D.G., doordat men hier 
niet alleen beoogt een Duitse bijdrage in de Westerse defensie, 
maar bovendien een belangrijke schrede voorwaarts op de weg 
naar algehele Westeuropese integratie. Ik beschouw de E.D.G. 
en de algehele Westeuropese integratie al als min of meer 
onlosmakelijk. Ik moge herinneren aan het reeds ter tafel 
liggende Statuut voor de Westeuropese Gemeenschap, waar in 
artikel 5 een enkele juridische eenheid wordt gedacht van deze 
met de K.S.G. en de E.D.G. Dit ontwerp is b.v. in October 
in de Ridderzaal op het tweede Europese Congres te den Haag 
met zeer veel klem aanbevolen en het congres werd met meer 
dan gewone hoffelijkheid door de Regering welkom geheten. 

Met voldoening heb ik gelezen, dat onlangs ook mr Telders 
in het „Nederlands Juristenblad" van 16 dezer betreurde, dat 
de Regering aan het tweede deel van deze probleemstelling, 
namelijk de algehele Westeuropese integratie, in haar antwoord 
veelal is voorbijgegaan. 

De derde tegenstelling, die tussen mijn vragen en het ant-
woord van de Regering bestaat, is, dat volgens mijn derde 
vraag uit de omstandigheid, dat men tweeërlei opzet in één 
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verband heeft gebracht, moeilijkheden moeten rijzen, met name 
doordat onze Grondwet van 1953 ons voorschrijft, de ontwik-
keling van de internationale rechtsorde te bevorderen. 

Het gaat dus in de eerste plaats om een Duitse bijdrage in 
de Westerse defensie, zo spoedig mogelijk nu in 1954. Gelezen 
het Handvest van de Verenigde Naties (mijn eerste vraag) en 
gelet op de nog onvolkomen internationale rechtspersoonlijk-
heid van de (West)duitse Bondsrepubliek (mijn tweede vraag), 
beschouw ik de regeling daarvan als voorlopig, door nood ge-
boren, en rechtens dan ook alleen op die grond te verdedigen. 

Deze eerste doelstelling wordt nu echter gekoppeld aan de 
ontwikkeling van een algehele Westeuropese integratie. De 
E.D.G. wil men daarom aangaan voor 50 jaren, dus tot na het 
jaar 2000, en men wenst haar te koppelen aan de zoeven be-
doelde Europese Gemeenschap, die onontbindbaar wordt ge-
dacht. 

De tweede doelstelling vereist dus een wel zeer duurzame 
regeling, passende in de opbouw ener internationale rechts-
orde, waarop men zich mijns inziens wel zeer terdege moet 
bezinnen. 

De Regering, Mijnheer de Voorzitter, zegt in haar antwoord, 
dat deze door mij geconstrueerde tegenstelling van voorlopige 
en normale regelingen „niet reëel" is te achten. Mij komt zij 
daarentegen essentieel voor. 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien deze drie algemene verschil-
punten, zal het geen verbazing wekken, dat op de meeste 
punten onze wegen blijven uiteengaan. Ik moge ter illustratie 
bij een aantal vragen nu nog een enkele opmerking maken. 

Bij mijn eerste vraag gaat het om de verhouding tussen de 
supranationale organisaties en de Verenigde Naties. De Rege-
ring erkent de mogelijkheid van complicaties. Ik wil er thans 
niet verder op ingaan en alleen herhalen, dat het mij voorkomt, 
dat, daargelaten of een herziening van het Handvest in 1955 
inderdaad zou tot stand komen, men bij de bestudering van de 
herziening toch goed zou doen, zich er rekenschap van te 
geven, dat het Handvest is opgezet om steeds meer naties het 
zelfbeschikkingsrecht te laten uitoefenen en tot zelfbestuur te 
laten komen, terwijl nu vooralsnog alleen in West-Europa — 
de laatste berichten doen vermoeden misschien ook onder de 
Arabische Staten — de neiging bestaat te komen tot supra-
nationale organisaties, die met de opzet van het Handvest van 
de Verenigde Naties oorspronkelijk niet gemakkelijk te ver-
enigen zijn. 

Mijn tweede vraag betrof de nog onvolkomen internationale 
rechtspersoonlijkheid van de Duitse Bondsrepubliek. Wanneer 
ik mijn vragen instel op onze plicht de ontwikkeling van de 
internationale rechtsorde te bevorderen, dan denk ik daarbij 
— in het universele — niet alleen aan het Handvest van de 
Verenigde Naties, maar ook aan algemene rechtsbeginselen, 
welke daarbij ook tot gelding behoren te komen. De Regering 
verwerpt de juridische kant van mijn vraagstelling op dit punt 
en steunt eenvoudig op de haars inziens politiek noodzakelijke 
inschakeling van West-Duitsland in haar Europese supranatio-
nale organisatie. Dat moge verdedigbaar zijn bij een voorlopige 
regeling met het oog op de nood der tijden, maar ik vraag mij 
af, hoe zodanige integratie, welke in een ingewikkelde juridische 
constructie wordt ontworpen en welke in de E.D.G. voor 50 
jaar moet worden aangegaan en in de verder reikende Euro-
pese Gemeenschap onontbindbaar is gedacht, als deugdelijk en 
verantwoord kan worden beschouwd met een West-Duitsland, 
dat nog voor het vraagstuk van Duitslands hereniging staat en 
dat nog een vredesverdrag behoeft. Zodanige opzet, bedoeld 
als normaal en duurzaam, lijkt mij in strijd met algemene 
rechtsbeginselen. Ik gevoel mij dan meer bevredigd door het 
systeem, gevolgd bij de verdragsbepalingen, opgenomen in de 
Tractatcnbladen van 1953, nos. 124, 125 en 127, waarbij het 
gaat om de vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende 
aanvaring, hulp en berging en immuniteit van Staatsschepen. 
Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld, dat deze verdragen zullen 
herleven, doch een en ander onder voorbehoud van de rege-
lingen van een toekomstig vredesverdrag tussen Duitsland en de 

Geallieerde Mogendheden. Zie ik het goed — ik zou gaarne 
door de Regering ter zake worden ingelicht —, dan wordt hier 
een ander systeem gevolgd dan b.v. bij de E.D.G. 

Wat mijn derde vraag, ook nog betrekking hebbende op 
Duitslands uiteindelijke rechtspositie, betreft, erkent de Rege-
ring in haar antwoord, dat deze nog niet is bepaald en dat het 
E.D.G.«Verdrag zelf daaromtrent niets bepaalt. Anders dan 
de conventies van Bonn in artikel 7, lid 3. De Regering volstaat 
evenwel met de verzekering, dat zij dit niet als een onover-
komelijke hinderpaal voor de inschakeling van West-Duitsland 
bij de pogingen tot Europese integratie beschouwt. Dus toch 
wel als een hinderpaal, zij het niet onoverkomelijk. 

Mijn vierde vraag betreft de Franse of Britse methoden bij 
de organisatie van internationale samenwerking, waarbij met 
Franse methoden is bedoeld: codificaties en constituties, enz., 
en met Britse methoden het klassieke voorbeeld van „freely 
associated on equal status", zoals in de Commonwealth. 

Het verheugt mij, dat ook mr Telders in zijn door mij reeds 
genoemde geschrift kennelijk de voorkeur geeft aan de Britse 
methoden. Hij typeert dat door: geen eenheid door overheer-
sing, maar verenigen in eenstemmigheid. Hij illustreert dit 
nader door te stellen: geen Hoge Autoriteit, maar een secrc-
taris-generaal van colleges van bestendig overleg. Dat deed 
mij denken aan de uitspraak van de nieuwe secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties in zijn inleiding op zijn eerste jaar-
rapport, waarin deze stelt, dat voor de opbouw van een inter-
nationale samenleving allereerst nodig is eerbied voor het inter-
nationale recht en het scheppen van een truly international civil 
service. 

De N.A.T.O., Mijnheer de Voorzitter, is een voorbeeld 
van een meer Brits georiënteerde organisatie en de E.D.G. 
van een meer naar Franse methoden opgezette organisatie. Ik 
geloof, dat wij Nederlanders ons meer thuis behoren te voelen 
aan de Britse zijde, zij het wellicht bereid tot iets meer organi-
satie dan onze Britse vrienden veelal plegen te doen. Ik moge 
hierbij herinneren aan het feit, dat wij zelf bij onze Neder-
lands-Indonesische samenwerking, en met name nog laatstelijk 
bij de R.T.C.-overeenkomsten, naar het mij voorkomt, bepaald 
niet gelukkig zijn geweest met een naar Franse methoden vast-
gelegde samenwerking. 

Mijn vijfde vraag geldt de drieërlei vorm van samenwerking, 
door de Regering zelf enige tijd geleden onderscheiden. Deze 
vraag zou, naar de mening der Regering, niet geheel juist zijn 
geformuleerd. Ik moet erkennen, dat het mogelijk is, dat ik 
mijn vragen niet geheel juist formuleer, maar ik heb toch het 
gevoel, dat hier in het bijzonder de onjuiste formulering naar 
voren is gebracht om, ik mag niet zeggen het antwoord op 
mijn vraag, zoals ik die heb bedoeld, te ontgaan, maar dan 
toch met het gevolg, dat daarmede de vraag, zoals ik die heb 
gesteld, is ontgaan. Ik moge dan nu mijn vraag verduidelijken 
door aan te sluiten bij een opmerking van de Regering zelf 
in antwoord op mijn vierde vraag. Daar zegt de Regering: 

„Ook waar aan het besef van saamhorigheid tussen 
sommigen der partners het een en ander zou ontbreken, 
kan niettemin een enge gemeenschap van belangen be-
staan.". 

Ik ben bereid dit toe te geven, maar meent de Regering, dat 
een supranationaal gezag bij onvoldoend besef van saamhorig-
heid wel voldoende vertrouwen en moreel gezag zal genieten? 

Mijn zesde vraag ging over de handhaving en ontplooiing 
van Nederlands eigen nationale persoonlijkheid bij een ont-
wikkeling van de internationale rechtsorde, zoals die nu op 
basis van de Grondwet van 1953 door ons behoort te worden 
nagestreefd. De Regering ziet bij toetreding tot een supra-
nationale organisatie als de E.D.G., die sterkere banden legt 
tussen enige Staten, weliswaar geen gevaar voor Nederlands 
nationale persoonlijkheid, maar eindigt deze beschouwing met 
de verzekering, dat 

„de Staten-Generaal zich van de waakzaamheid der 
Regering overtuigd kunnen achten.". 
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Jonkman 
Ik zou zeggen, wanneer men zegt waakzaam te zullen zijn, 

dan is er toch blijkbaar van enig gevaar wel sprake. Mijns 
inziens hebben wij ons, wanneer wij worden geroepen tot 
internationale samenwerking, telkens deze vraag te stellen: hoe 
kan Nederland onder handhaving en ontplooiing van eigen 
persoonlijkheid het best zijn bijdrage leveren voor het welzijn 
van de internationale samenleving.' Aldus schrijft ons de 
Grondwet van 1953 voor en aldus, geloof ik, is ook nog de 
werkelijkheid in deze wereld. 

Ik moge b.v. herinneren aan de rede van Foster üulles op 
2 September 1953 voor het Amerikaanse Legioen, waarbij hij 
sprak over de leidende positie van Amerika in de organisatie 
van de Verenigde Naties en waarbij hij openhartig, en men 
zou kunnen zeggen bijna meer nationalistisch dan nationaal 
— wij mogen misschien hopen, dat de heer Forster Dulles 
ook voorgelegd zal krijgen de rede, die prof. Anerna gisteren 
in onze Kamer heeft gehouden —, heeft gezegd: 

„Doch bij alles wat wij gedaan hebben en doen, heeft 
één enkele nationale overweging de overhand, namelijk 
dat wij er altijd op uit zijn het welzijn van de Verenigde 
Staten te bevorderen. Wij zijn zeker niet onverschillig 
voor het welzijn van andere landen, nog afgezien van het 
feit, dat het welzijn van anderen dikwijls onafscheidelijk 
met het onze verbonden is.". 

Hieraan verder toevoegende, dat sedert de oudste tijden het 
Amerikaanse volk heeft geloofd in internationale samenwerking, 
maar erkend het beginsel van onafhankelijkheid. 

Naar het oordeel van de Nederlandse Regering is er geen 
twijfel, dat bij de E.D.G., en ik moet aannemen ook bij de 
ontworpen Europese Gemeenschap, Nederlands eigen persoon-
lijkheid voldoende is gewaarborgd. Bij mij bestaat desalniet-
temin ernstige twijfel bij zodanige incorporatie in zogenaamde 
supranationale organisaties. Ik moge herinneren aan een vraag 
van mr. Teldcrs in hetzelfde artikel, waar hij schrijft: 

„Om welke gegronde reden zal Nederland zich in enig 
opzicht ondergeschikt maken aan een vereniging met Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg en dus-
doende zich begeven in een situatie, waarin Nederland 
zich tegen zijn wil gesteld kan zien tegenover de wereld 
van Commonwealth, de Verenigde Staten en Scandina-
vië?". 

Mijnheer de Voorzitter! Met dit citaat ben ik tot mijn ze-
vende vraag genaderd, waarin ik gevraagd heb, of er een in-
niger saamhorigheid tussen Nederland en de Vijf dan met 
andere Staten bestaat. Mr. Telders ziet dit blijkbaar niet. Prof. 
Geyl (laatstelijk in het „Parool" van 8 dezer) schrijft zelfs 
min of meer verontwaardigd: 

„Maar het Europa der zes, klein Europa, heeft met een 
waarachtig Europees ideaal niets te maken.". 

Wanneer men het citaat, dat ik bij mijn zevende vraag heb 
ontleend aan prof. Frangois, opslaat, ziet men ook in het daar-
omheen geleverd betoog een ondersteuning van mijn stelling. 

De Regering erkent mede in haar antwoord, dat er geen 
inniger saamhorigheid van Nederland met de Vijf van Klein 
Europa bestaat. Desalniettemin meent zij, dat dit voor Neder-
land geen reden is om niet aan de Europese Defensiegemeen-
schap deel te nemen en ik neem aan ook niet aan de ontwor-
pen Europese Gemeenschap. Ik erken, dat ik nog steeds grote 
moeite heb, de Regering in deze gedachtengang te volgen. 

Bij de beantwoording van mijn achtste vraag, betrekking 
hebbende op artikel 63 van de Grondwet, nl. of de bepalingen 
van de Grondwet behoren te worden vermeld, waarvan de 
ontwikkeling van de internationale rechtsorde afwijking vordert, 
erkent de Regering, als ik het goed begrijp, dat haar inter-
pretatie destijds bij de behandeling van de Grondwetsherziening 
vermelding veronderstelde, al heeft zij daarvan dan in dit geval 
afgezien. Zij beantwoordt, geloof ik, niet mijn vraag, of zij 
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zodoende niet de zin van artikel 63, zoals dat nu eenmaal is 
komen te luiden, ontwijkt, daar dus Regering en Staten-
Generaal zich rekenschap behoren te geven van de afwijking 
van het nationaal bestel en welbewust daarop moeten be-
slissen, dat de ontwikkeling van de internationale rechtsorde 
die afwijking vordert. De Regering verklaart in haar antwoord 
thans niet aan de orde de vraag, of bepaalde staatsrechtelijke 
beginselen, welke aan onze Grondwet ten grondslag liggen, 
wel zijn geëerbiedigd. Zij heeft zodoende, zie ik het goed, niet 
geantwoord op mijn vraag, of de geest en de beginselen onzer 
Grondwet in artikel 38 van de Europese Defensie Gemeen-
schap en in het ontwerp-statuut van de Europese Gemeenschap 
wel voldoende zijn geëerbiedigd. Ik wil hierop thans, nu het 
debat zich niet in die richting heeft bewogen, maar niet nader 
ingaan. 

Ik kom thans tot mijn tiende vraag, waarbij ik terugkom 
op hetgeen ik in de aanvang van mijn betoog heb gezegd, nl., 
dat ik niet alleen betwijfel of er geen andere weg is, maar zelfs 
of de weg, die de Regering volgt, in de verhoudingen buiten 
Nederland wel een weg is. 

De Regering zegt, dat er geen nader overleg is gepleegd 
tussen de ondertekenaars van de E.D.G., toen na zes maanden 
bleek, dat men nog niet tot ratificatie was gekomen. Zij voegt 
er ietwat verrassend aan toe, dat hiertoe geen aanleiding be-
stond, omdat de interimcommissie voortdurend overleg pleegde 
over de uitvoering van het Verdrag. Maar, Mijnheer de Voor-
zitter, dat is allerminst het overleg, dat in artikel 132 van de 
E.D.G. in beginsel werd verondersteld. 

Het is niet alleen geen goede weg, ik vermoed, dat het in het 
geheel geen weg is. Ik vermoed dat o.m. hierom, omdat het 
mij vooralsnog voorkomt, dat de aanhangige Europese Defensie 
Gemeenschap niet aannemelijk is, omdat wantrouwen tegen 
een der deelnemers het gebrek van haar oorsprong is, omdat 
zij op grond van dat wantrouwen vooral Duitsland niet meer 
volledig zelfstandig wil laten worden, maar dit dan ten koste 
van de zelfstandigheid, ook van enkele andere Westeuropese 
Mogendheden. Ook hierom, omdat Frankrijk zelf al spoedig 
niet overtuigd bleek, dat de weg, met het plan-Pléven inge-
slagen, de juiste is. Ook hierom, omdat, al zou het Franse 
Parlement eens op een dag met een min of meer onduidelijke 
meerderheid de E.D.G. aannemen — b.v. omdat Amerika er zo 
op aandringt of omdat Rusland er zovele bezwaren tegen 
oppert —, dan toch de verzameling E.D.G.-teksten niet levens-
vatbaar zou blijken. Ook hierom, omdat toch eigenlijk deze zes 
Europese landen noch onderling noch naar buiten een bij-
zondere eenheid vormen. Dit blijkt al dadelijk uit de E.D.G. 
zelf, die wordt ingebracht in de N.A.T.O. en waarbij voort-
durend om steun wordt verzocht van Engeland en Amerika. 

Tenslotte de bekende uitspraak: er is geen alternatief. Naar 
mijn mening blijkt er altijd een alternatief te zijn, wanneer men 
afziet van een onbruikbaar middel, waaraan men zich te veel 
heeft gehecht. 

Ten aanzien van de Duitse bijdrage in de Westerse defensie 
heeft de Regering zelf lang de voorkeur gegeven aan de weg 
door de N.A.T.O.; mij zou het juister voorkomen, wanneer 
men streefde naar associatie van West-Duitsland aan de 
N.A.T.O. (vooralsnog geen lidmaatschap), gepaard met zelf-
standigmaking van de Bondsrepubliek, als in de Conventies van 
Bonn afgesproken. 

Foster Dulles en Churchill hebben reeds herhaaldelijk met 
herwaardering van hun houding gedreigd, zegt men soms. 
Blijkbaar zijn er dus wel alternatieven en ik maak mij geen 
ogenblik ongerust, dat de Verenigde Staten en Engeland bij 
die herwaardering de N.A.T.O. niet zouden blijven erkennen 
of dat Engeland met name het Pact van Brussel zou gaan ver-
loochenen. 

Wat betreft de druk, die men soms weleens van Amerikaanse 
zijde bespeurt uit de vele door President Eisenhower en de heer 
Foster Dulles gehouden redevoeringen — veelal wellicht voor-
al voor binnenlands gebruik bestemd — houd ik mij maar aan 
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Jonkman e. a. 
de verklaringen door President Eiscnhower op zijn persconfe-
rentie van 3 December afgelegd, toen deze o.a. zeide: 

„Ons land, dat van de drie grote Mogendheden het 
sterkst is mag niet ongeduldig worden over de procedures 
van onderhandeling en afwikkeling, die tot de grondslagen 
van de vrijheid behoren. Indien wij, ongeduldig geworden, 
andere vrije landen dwang zouden gaan opleggen, zou deze 
dwang, althans tegenover onze vrienden, eerder het ken-
merk van de imperialist dan van de leider zijn.". 

Van Franse zijde wordt thans wel naar voren gebracht de 
gedachte, dat een andere E.D.G., waaraan ook Engeland, Noor-
wegen en Denemarken zouden kunnen deelnemen door die 
meer in een N.A.T.O.-vorm te gieten de voorkeur zou ver-
dienen boven de E.D.G., die thans aan de orde is. Ik mag 
daaraan toevoegen, dat ik bepaaldelijk niet behoor tot hen, 
die menen, dat de moeilijkheden, die wij in Frankrijk zich zien 
afspelen met name betreffende de al of niet aanvaarding van 
de E.D.G., reden zijn om te twijfelen aan de rol, die Frankrijk 
altijd in de wereld gespeeld heeft en nog zal spelen. Persoonlijk 
heb ik enige dagen geleden in de radio gehoord — ik hoop 
het goed gehoord te hebben —, dat de nieuwe President van 
Frankrijk gezegd zou hebben — ik citeer uit het hoofd hetgeen 
ik mij van deze vertaling herinner —, dat Frankrijk de wereld 
niet in de steek zal laten. Dit klinkt naar Noordelijke waar-
dering misschien wat verrassend, maar ik behoor tot degenen, 
die het vertrouwen koesteren, dat Frankrijk, indien het tot de 
overtuiging komt — ik geloof, dat het die overtuiging reeds 
heeft —, dat de weg. die het met het plan-Pléven is opgegaan, 
niet de juiste is, in staat zal zijn met een nieuw en beter plan 
te komen. 

Tenslotte het tweede punt: de verdere aaneensluiting van de 
Europese landen. Ik mag er aan herinneren, dat ik aan het slot 
van mijn tiende vraag heb erkend, dat er vele wegen zijn om 
de federale politiek, die prof. Anema in 1948 in deze Kamer 
terecht als onze na-oorlogse politiek van vandaag heeft aan-
gewezen, tot verdere ontwikkeling te brengen. 

De heer Jonkman neemt de voorzittersstoel wederom in. 

De vergadering wordt geschorst tot 3 uur namiddag. 

De vergadering wordt hervat. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede. dat de heer 
Gerretson tijdens zijn hedenmorgen gehouden rede de Kamer 
heeft gevraagd, hem op een nader tijdstip, bij voorkeur 
na de algemene beschouwingen over de Rijksbegroting-1954. 
doch vóór de indiening van de nieuwe Defensie-nota in de ge-
legenheid te stellen, de Voorzitter van de Raad van Ministers, 
de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Oorlog 
en van Marine inlichtingen te verzoeken over het document, 
getiteld: „Accord entre les Gouvernements des Etats membres 
de la Communauté", Paris, 29 mai 1952, en wel in zijn betrek -
king tot artikel (\2d juncto laatste alinea, en artikel 63 der 
Grondwet. 

Ik stel aan de Kamer voor. over dit verzoek te beslissen in 
de eerstvolgende openbare vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van hel 
wetsontwerp Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te Parijs 
ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende Proto* 
collen, alsmede van de Overeenkomst betreffende de rechts-
positie van de Europese Defensiestrijdkrachten en het handels-
politieke en fiscale regiem der Europese Defensie Gemeen-
schap, het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Hritan.-i'ë en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie 

Voorzitter e. a. 
Gemeenschap deelnemende Staten, en het Protocol bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag nopens de bijstandsverplichtingcn 
van de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, 
ten opzichte van de aan de Europese Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten (2911). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer Beyen, Minister van Buitenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! De Regering heeft alle reden om de Kamer dank-
baar te zijn, in de eerste plaats voor haar bereidwilligheid dit 
wetsontwerp op dit ogenblik te behandelen. Op de redenen, 
waarom de Regering dat toejuicht, kom ik nog nader terug. 

Verder is de Regering dankbaar, omdat zij heeft kunnen con-
stateren, dat in het algemeen gesproken de grote meerderheid 
van de Kamer zich met het door de Regering ingediende onl-
werp gemeend heeft te kunnen verenigen. 

Er is uit het debat gebleken, dat er is overgebleven een, wat ik 
zou willen noemen, residu van vragen en onbevredigdheden, die 
zelfs na een vrij uitvoerige schriftelijke behandeling niet zijn 
weggenomen. Ik zal trachten bij mijn antwoord — ook mijn 
collega zal daartoe zeker het zijne bijdragen — dit residu nog 
iets kleiner te maken. Aan de andere kant zullen er zonder 
twijfel zekere punten overblijven, waarover niet tussen de 
Kamer in het algemeen, maar tussen enkele leden en de Regc-
ring een zeker verschil van mening zal blijven bestaan. Ik hoop 
in de gelegenheid te zijn volledig recht te doen wedervaren aan 
de uiterst belangrijke redevoeringen, die hier vandaag en gis-
teren zijn gehouden. Ik roep de indulgentie van de Kamer in 
in verband met het feit, dat wij deze keer wel bijzonder weinig 
tijd hebben gehad, die redevoeringen rustig te overwegen en 
ons antwoord rustig samen te stellen. 

Mocht ik dus in mijn antwoord tweeërlei fouten begaan, in 
de eerste plaats, dat ik een aantal sprekers groepsgewijze bc-
antwoord naar aanleiding van hun onderwerp en misschien hier 
en daar een opmerking vergeet te beantwoorden, dan verzoek 
ik bij voorbaat om de goedertierendheid van de Kamer. 

Ik wil alleen, vóórdat ik overga tot een bespreking van de 
opmerking van de andere leden, een ogenblik aandacht wijden 
aan het betoog van de geachte afgevaardigde de heer Geugjes, 
omdat dit onder de redevoeringen, die gehouden zijn, wel een 
zeer bijzondere plaats inneemt. 

Vóórdat ik tot de substantie van dat betoog kom, moet ik 
een kleine altercatie hebben met de geachte afgevaardigde over 
wat ik zou willen noemen de wolvenliteratuur. De geachte afgc-
vaardigde de heer Geugjes heeft nl. aan het einde van zijn rede 
gesproken over de wolf in schaapsvacht, en dat in verband ge-
bracht met Roodkapje. Nu is hel begrijpelijk, dat de geachte 
afgevaardigde de heer Geugjes beter op de hoogte is van b.v. het 
verhaal van Peter en de wolf, dat zo schoon op muziek is gezet 
door Prokofiev dan van andere voorbeelden van wolven in de 
literatuur van meer kapitalistische aard, zoals van Perrault, 
Grimm en La Fontaine. Hier heeft de geachte afgevaardigde 
echter wel een eigenaardige sprong gemaakt. Ik zou de geachte 
afgevaardigde er aan willen herinneren, dat de uitdrukking: 
De wolf in schaapskleren, te vinden in Mattheus 7, vers 15, 
niets, wat dan ook, te maken heeft met Roodkapje. In Mattheus 
7, vers 15, staat: 

,,Maar wacht u voor de valse profeten, dewelke in 
schaapsklederen tot u komen, maar inwendig roofgierige 
wolven zijn.". 

Ik geloof, dat het nuttig zal zijn voor de geachte afgevaar-
digde deze zin nog eens te lezen. 

Wat nu deze wolven betreft, zou ik, vóórdat ik hiervan afstap, 
de geachte afgevaardigde in overweging willen geven, aan zijn 
documentatieafdeling te vragen hem ook andere wolvenverhalen 
te laten lezen, die hem bij zijn volgende speeches te pas kunnen 
komen. Ik vestig b.v. de aandacht op het verhaal van de wolf 
en de zeven geitjes. Ik heb dat verhaal even doorgekeken en ik 
ben tot de conclusie gekomen, dat je het ook gemakkelijk kan 
vertellen als het verhaal van de wolf en zes geitjes. 
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Minister Beyen 
De moeilijkheid bij de beantwoording van de geachte afge-

vaardigde de heer Geugjes is hel verschil in uitgangspunt en 
bij een dergelijk verschil in uitgangspunt heeft men het gevoel, 
dat een debat niet erg vruchtbaar is, omdat men elkaar nu 
eenmaal niet raakt. In dit verband is het volgende bij mij op-
gekomen naar aanleiding van de vergelijking, die hij maakte 
met Roodkapje: laten wij eens aannemen, dat ik dat verhaal 
van de wolf en Roodkapje zou hebben verteld en ik er van 
zou zijn uitgegaan, dat Roodkapje een wolf ontmoette, en dat 
dan de geachte afgevaardigde de heer Geugjes zou zeggen: het 
was geen wolf maar een edele herdershond, dan is er een ver-
schil in uitgangspunt, dat ons in moeilijkheden brengt, omdat 
wij ons later niet kunnen verklaren, waarom die edele herders-
hond in plaats van de grootmoeder met de muts van de groot-
moeder in bed ligt. Ik geef deze illustratie om te doen zien, hoe 
moeilijk het is met elkaar te debatteren, wanneer men van een 
volslagen verschillende uitgangspunt uitgaat. Dat maakt de dis-
cussie zo moeilijk. Wanneer ik nog enkele dingen wil zeggen 
naar aanleiding van de rede van de geachte afgevaardigde de 
heer Geugjes, kom ik altijd weer voor deze moeilijkheid te 
staan. Daarop kom ik in de eerste plaats, wanneer de heer 
Geugjes uitdrukking geeft aan zijn verontwaardiging, dat zo 
kort na de tweede wereldoorlog, zo kort na al hetgeen er toen 
gebeurd is en zo kort na al het leed, dat men als gevolg van de 
Duitse bezetting en het nazi-regime heeft ondervonden, de 
kwestie van de Duitse herbewapening weer ter tafel wordt ge-
bracht en men de herbewapening, zij het dan in zekere vorm, 
wil mogelijk maken. Ik zou de heer Geugjes er op willen wij-
zen, dat hij niet het monopolie heeft van de herinnering aan 
de dingen, die gebeurd zijn, en van de herinnering aan het af-
grijselijke daarvan. Ik weet niet of hij op het standpunt staat, 
dat men daarom het Duitse volk niet weer zijn plaats in het 
concert der landen dient te geven. Ik zou de heer Geugjes 
willen vragen of hij zich zelf weleens de vraag heeft gesteld 
hoe het komt. dat men zo vroeg juist met die kant van de 
zaak, nl. met de herbewapening, heeft moeten beginnen. Ik 
neem aan. dat hij mij zal antwoorden, dat dit eenvoudig te 
wijten is aan een volkomen misverstand van de zijde van het 
Westen met betrekking tot de bedoelingen van de Sovjet-Unie. 
Nu ontkent ook de heer Geugjes niet. dat de Sovjet-Unic sterk 
bewapend is en een grote militaire macht heeft. Hij ontkent 
dat niet, want hij heeft het zelf gebruikt als een argument in 
verband met zijn betoog, dat de Sovjet-Unie niet agressief is. 
Hij heeft nl. gezegd: De Sovjet-Unie was zoveel machtiger dan 
het Westen, dat, als zij het Westen had willen overlopen, zij 
hel wel gedaan zou hebben. Dat zij het niet gedaan heeft, komt 
omdat zij geen agressieve bedoelingen heeft. Ik geloof, dat wij 
allen, zoals wij hier zitten, van harte hopen, dat die redenering 
juist is. Maar wanneer men — om nu eens aan iets heel anders 
te denken — ergens buiten woont, waar men een buurman 
heeft, die voortdurend met twee geladen revolvers rondloopt, 
waarover men zich begrijpelijkerwijs ongerust maakt, dan vraag 
ik mij toch af of het argument: ..Maak je maar niet ongerust, 
want als hij agressief was, had hij je al lang vermoord", wel 
zo heel veel indruk kan maken. Ik zou er — ook weer niet in 
de hoop, dat ik de heer Geugjes kan overtuigen — op willen 
wijzen, dat het voor de houding van het Westen op militair 
gebied niet uitsluitend gaat om agressie, maar ook om be-
dreiging. Het Westen zou zijn ondergang te vrezen hebben van 
agressie. Het Westen kan zijn volkomen onafhankelijkheid niet 
behouden onder voortdurende bedreiging van een militaire 
overmacht. 

Ik zou zo door kunnen gaan met aan de heer Geugjes te 
vragen hoe het koml, dat er een probleem Oost-Duitsland— 
West-Duitsland is. waarover hij met betrekking tot Duitse uit-
latingen zoveel kwaads heeft gezegd. Zeker, ik wil al die 
uitlatingen niet in bescherming nemen. Ik wil zeker niet 
ontkennen, dat er in Duitsland mensen rondlopen, die nog 
bedenkelijk dicht staan bij opvattingen, uie de wereld in ellende 
hebben gedompeld. Ook de Nederlandse Regering is, toen 
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mijnheer Oberlander zijn ongelukkige rede hield over Mün-
chen en Sudeten-Duitsland, daarop onmiddellijk aangeslagen. 
Het is echter een feit, dat er een probleem is van e;n Oost-
Duitsland, dat niet met West-Duitsland is verenigd, een Oost-
Duitsland, waaruit de nunsen bij duizenden weggetrokken zijn. 
Waar komt dit probleem vandaan? Ik geloof niet, dal het 
veel zin heeft, te trachten hier tot een debat te kom^n met 
de heer Geugjes. omdat zijn uitgangspunt en interpretatie van 
de feiten zoveel van de mijne verschillen, dat wij op al die 
punten eenvoudig komen te staan voor de onmogelijkheid el-
kander verder te benaderen. 

Nu heeft natuurlijk, daaraan zijn wij gewoon, de heer Geug-
jes de drie vaste nummers ten beste gegeven, die in de kring 
van zijn vrienden in verband met het onderwerp altijd ter 
sprake komen. Een van zijn vaste nummers is de kwestie van 
de schending van de Grondwet en van de bezorgdheid over de 
eed aan de Koningin. Als ik dat geluid van die zijde hoor, ben 
ik altijd enigszins verbaasd, zoals iemand zou zijn, die verwacht 
de Internationale te horen en het Wien Neerlands Bloed hoort 
zingen. Ik moet bekennen, dat ik die verontwaardiging ietwat 
synthetisch acht, zoals de demonstraties, waarvan wij hier 
gisteren hebben kunnen profiteren, dat m.i. ook waren. Maar 
goed. Het is nu eenmaal een van de vaste nummers, die altijd 
opkomen en de heer Geugjes bevindt zich, wat betreft één 
punt, in zeer goed gezelschap, dat is nl. de kwestie van het al 
of niet noemen van de artikelen van de Grondwet in dit ont-
werp van wet, het al of niet aanduiden welke artikelen van de 
Grondwet geacht zouden kunnen worden overschreden te zijn, 
of ten aanzien waarvan geacht zou kunnen worden, dat er een 
afwijking van de Grondwet heeft plaats gehad. Ik stel mij 
voor, Mijnheer de Voorzitter, dit punt nog later te behandelen. 

Wat het andere deel van het betoog van de heer Geugjes 
betreft, geloof ik, dat ik mij er bij moet neerleggen, met mijn 
ambtgenoten, dat van die zijde wordt verondersteld, dat wij 
de Grondwet hebben geschonden. Ik geloof niet, dat het veel 
zin heeft over die vraag verder in debat te treden. 

Het tweede vaste nummer is dat der z.g. geheime clausules. 
Wij bevinden ons hier in de eigenaardige positie, dat dit ons al-
tijd weer wordt verteld en dat daarbij dan zekere uitlatingen van 
Staatslieden in het buitenland te berde worden gebracht, dat 
er zekere geheime clausules, met name in het E.D.G.-Verdrag, 
zijn. die door de Regering, geheim als zij zijn, worden ver-
heimelijkt. Wij hebben de eigenaardige situatie, dat reeds sedert 
enige tijd de Regering zich afvraagt: wat kan daarmede toch 
bedoeld zijn? De heer Gerretson is ons ook daarbij te hulp 
gekomen. De heer Geugjes zelf heeft ons ook een vinger-
wijzing gegeven door te verwijzen naar artikel 43, lid 4, een 
artikel, waarop ik in de Tweede Kamer reeds heb gewezen en 
waaromtrent mijn ambtgenoot van Oorlog en van Marine in 
zijn beantwoording het een en ander zal zeggen. 

Het derde nummer, dat wij altijd weer krijgen, is de pressie. 
Ik heb indertijd eens gezegd, dat er in verband met de ratifi-
catie van het E.D.G.-Verdrag op Nederland door de Ver-
enigde Staten geen pressie is uitgeoefend. Nu wordt hierop 
geantwoord, dat uit allerlei dingen blijkt, dat de Amerikanen 
wel pressie uitoefenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou naar aanleiding hiervan twee 
dingen willen zeggen. 

Ik heb nooit gezegd, dat er op andere landen geen pressie 
wordt uitgeoefend. Niet, omdat ik wil zeggen, dat er op andere 
landen wel pressie wordt uitgeoefend, maar omdat ik het een-
voudig niet weet. Pressie kan in het geheim plaats vinden. 
Ik heb gezegd, dat er op Nederland nooit pressie is uitgeoefend, 
en ik verklaar nogmaals, dat van Amerikaanse zijde in ver-
band met de snelheid van de behandeling van dit Verdrag of 
met andere kwesties, daarmede verband houdende, op Neder-
land nooit enige pressie is uitgeoefend. 

Voor wat andere landen betreft, waarvan ik niet kan weten 
of pressie heeft plaats gevonden, zou ik alleen willen zeggen, 
dat uiteraard die voorstelling van zaken, die gebruikelijk is 
in een kring van de vrienden van de heer Geugjes, alsof de 
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E.D.G. een soort van verlangen van de Amerikaanse Regering 
belichaamt, waarbij deze een bijzonder egoïstisch belang heeft, 
hetwelk zij met alle middelen wil doorzetten, door mij niet 
word! gedeeld. Ik kom hierop straks terug, maar ik wil bij 
voorbaat zeggen, dat, indien van Amerikaanse zijde duidelijk 
wordt gemaakt, dat met de ratificatie van het E.D.G.-Verdrag 
behoort te worden opgeschoten, ik dit niet zonder meer als 
buitenlandse pressie wil qualificeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Vóórdat ik mijn gesprek met de heer 
Geugjes afbreek, wil ik nog even op een tweetal vragen komen, 
die deze geachte afgevaardigde heeft gesteld. Op een door hem 
gestelde vraag, die ik hierbij niet bedoel, nl. over de invloed 
op de economie, kom ik later in ander verband terug, evenals 
op de verhouding tot Engeland en op het begrip voor de nou-
ding van Engeland. De heer Geugjes heeft twee specifieke 
vragen gesteld in verband met de ondertekening van de stuk-
ken. In een van die vragen heeft hij mijn ambtgenoot zonder 
Portefeuille in een zeer bijzondere positie gesteld en deze zal 
daarop straks antwoorden. Voorts heeft de heer Geugjes rtaar 
aanleiding van de Grondwetskwestie gevraagd, waarom Minis-
ter Beel niet heeft ondertekend. Hierop wil ik alleen zeggen, 
dat Minister Beel niet medetekent in alle gevallen, waarin een 
Grondwetskwestie voorkomt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu een ogenblik aandacht 
willen vragen voor hetgeen ik nog heb te zeggen over de be-
handeling van het E.D.G.-Verdrag op dit ogenblik. De vraag 
heeft haar actualiteit verloren, doordat de Kamer, tot ver-
heugenis van de Regering, met zo grote meerderheid tot be-
handeling van de E.D.G. heeft besloten, maar ik geloof, dal 
het toch niet ongewenst is, dat de Regering ook van haar kant 
nog enig inzicht geeft in de overwegingen, die bij haar hebben 
gegolden om een dergelijk besluit toe te juichen. Er is op zich 
zelf natuurlijk niets begrijpelijker dan dat men zich de vraag 
stelt, of het opportuun was, de behandeling van het ontwerp 
tot goedkeuring van het E.D.G.-Verdrag in de Eerste Kamer 
juist op dit ogenblik te plaatsen. De Regering heeft zich die 
vraag evengoed gesteld als vele anderen. Zij is er zich van 
bewust geweest, dat die vraag weloverwogen antwoord eist. 
Zij meent, dat uitstel slechts zinvol ware geweest, indien dat uit-
stel zich zou hebben uitgestrekt tot na afloop van de confe-
rentie van Berlijn. Een zodanig uitstel zou, om welke motieven 
dan ook, overal en met name in het buitenland begrepen zijn 
als een daad, die verband houdt met de conferentie van Berlijn. 
De vraag — en daarmede kom ik aan het punt, dat de geachte 
afgevaardigde de heer Geugjes heeft aangeroerd — is dus in 
wezen esn- vraag of het doel van de conferentie van Berlijn, 
dat is te trachten een modus vivendi te vinden met de Sovjet-
Unie, gezien het standpunt van de Westerse Mogendheden en 
gezien ook vanuit de gezichtshoek van het Nederlandse belang, 
gemakkelijker, of althans minder moeilijk te bereiken ware 
geweest, indien niet langer werd vastgehouden aan de door de 
Westerse Mogendheden genomen beslissing om bij het overleg 
in Berlijn vast te houden aan het E.D.G.-Verdrag. Er is reeds 
op deze vraag door verschillende geachte afgevaardigden een 
zeer duidelijk antwoord gegeven, dat ik toch mijnerzijds nog 
even in herinnering wil brengen. 

Toen nog niet vaststond, dat het overleg met de Sovjet-Unie 
zou plaats vinden, in de eerste periode dus, waarin een der-
gelijk overleg besproken werd en de mogelijkheid daarvan 
werd onderzocht, dat is een halfjaar geleden, werd van zekere 
zijde voorspeld, dat het vasthouden aan de E.D.G. het overleg 
onmogelijk zou maken. De Westerse Mogendheden hebben na 
rijp beraad besloten, ondanks die voorspellingen, aan het 
E.D.G.-Verdrag vast te houden. Dat besluit werd op de con-
ferentie van Washington door de Verenigde Staten, Engeland 
en Frankrijk genomen en door de N.A.V.O.-landen goedge-
keurd. In Nederland aanvaardde juist in die dagen de Tweede 
Kamer dit wetsontwerp met een indrukwekkende meerder-
heid. 

Aan het tot stand komen van dat overleg heeft dit besluit 
van de Westerse Mogendheden niet in de weg gestaan. 

Toen dit overleg bleek te zullen plaats vinden, is de vraag, 
of bij dat overleg aan het E.D.G.-Verdrag moest worden vast-
gehouden, opnieuw door de Westerse Mogendheden onder-
zocht en hebben zij opnieuw besloten de vraag bevestigend te 
beantwoorden. Met het daarover op de Bermuda-conferentie 
genomen besluit werd op de kort daaropvolgende N.A.V.O.-
conferentie door alle leden ingestemd. 

Zoals ik reeds heb aangeduid, het besluit tot uitstel van be-
handeling van het E.D.G.-Verdrag in de Eerste Kamer zou 
daarom worden verstaan als een afvvijking van het standpunt 
van de Westerse Mogendheden met betrekking tot de beteke-
nis van de Beriijnse conferentie voor het E.D.G.-Verdrag. 

Ik moge er nog op wijzen, waarom Nederland ten aanzien 
hiervan in een bijzondere positie verkeert. Die positie is hier-
aan toe te schrijven, dat Nederland zich bij de behandeling van 
hel onderhavige ontwerp in zoverre van andere landen heeft 
onderscheiden, dat het tot nu toe het tempo van behandeling 
niet heeft laten afhangen van de lotgevallen van hel E.D.G.-
Verdrag in het buitenland. Hel Nederlandse Parlement heeft 
niet getalmd, maar is rustig en voortvarend zijn weg gegaan. 
Als gevolg daarvan was het ontwerp rijp voor openbare be 
handeling door de Eerste Kamer en zou dus een afwijken van 
de normale gedragslijn door het buitenland zijn verstaan als 
een beslissing van politieke betekenis. Nu verhindert uiter-
aard een in het verleden gevolgde gedragslijn niet op een 
gegeven ogenblik het tempo van behandeling wel door ge-
beurtenissen in het buitenland te doen beïnvloeden. Men heelt 
zich dus de vraag moeten stellen of in verband met de bij-
zondere belangen van de conferentie te Berlijn nu geen aan-
leiding bestond voor de Eerste Kamer om dit keer wel op het 
buitenland te letten en of er geen aanleiding was voor de 
Regering om de Eerste Kamer te dien aanzien om uitstel te 
vragen. Om op dit punt vrij weloverwogen antwoord te kunnen 
geven, moet men zich de betekenis realiseren van het E.D.G.-
Verdrag in het geheel van de maatregelen, die door de Westerse 
Mogendheden zijn genomen of overwogen ter bescherming en 
versterking van de politieke, militaire en economische situatie 
van het Westen. Want hoe breed of smal het gebied van de 
problemen, waarmede de Beriijnse conferentie zich zal bezig-
houden, ook zal blijken te zijn, en hoe veelomvattend of 
beperkt de resultaten van die conferentie, de gehele positie van 
het Westen tegenover de Sovjet-Unie en haar vrienden /al er 
een rol spelen. 

Nu heb ik op 17 December jl. in de Tweede Kamer opge-
merkl, dat het bij de bepaling van de politiek van de Weste-
lijke wereld gaat om de vrees voor verschillende gevaren, ter-
wijl de vrees voor het ene gevaar vaak in een richting trekt, 
tegenovergesteld aan de richting, waarin de vrees voor een 
ander gevaar drijft. Ik heb gezegd, dat daarom een afweging 
van risico's en mogelijkheden nodig is, om de gezamenlijke 
Westelijke politiek vast te stellen. Want wie slechts één var 
de gevaren ziet — en ik denk daarbij aan de geachte afgevaar-
digde de heer Geugjes —, of van de verschillende gevaren 
slechts één aspect, is uit de aard der zaak met zijn oplossing 
spoedig gereed. Dit kan een Regering nu echter eenmaal niet 
doen. Ik wijs er op, dat de politiek van de Nederlandse Re-
gering berust op een afweging van alle aspecten en dat het 
resultaat daarvan in overeenstemming is met de heersende op-
vattingen, zowel in N.A.T.O.- als in Europees verband. 

Maar al te veel wordt de E.D.G. gezien uitsluitend als een 
middel om Duitsland in te schakelen bij de verdediging van 
West-Europa, een middel, gekozen, omdat Frankrijk enige jaren 
geleden alleen bij de schepping ener E.D.G. bereid was zich 
neer te leggen bij een langs die weg beperkte herbewapening 
van Duitsland. Of wel de E.D.G. wordt, zoals wij hier ook weer 
gezien hebben, uitsluitend als de wens van de Verenigde Staten 
beschouwd, die zich helemaal niet afvragen wat de E.D.G. 
eigenlijk is en nu met allerlei pressiemiddelen de ratificatie van 
het E.D.G.-Verdrag trachten door te drukken. Ik moge hier 
herhalen wat voor een groot gedeelte reeds door de geachte 
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afgevaardigden de heren Sassen, Wendelaar en anderen is ge-
zegd. Indien de E.D.G. niet anders zou zijn dan een middel om 
de Duitse herbewapening mogelijk te maken, gekozen om 
Frankrijk een genoegen te doen, dan zouden noch de Verenigde 
Staten, noch de Sovjet-Unie er de betekenis aan hechten, die zij 
er blijkens hun uitgesproken standpunten vóór en tegen aan 
toekennen. 

Er zijn, van Amerikaans standpunt gezien, andere, wellicht 
eenvoudiger middelen, om het Duitse militaire potentieel in de 
verdediging van het Westen in te schakelen en indien het voor 
Rusland besluitend zou gaan om de bedreiging door een her-
bewapend Duitsland heeft de E.D.G., die een beperking dier 
bewapening meebrengt, geen eigenschappen, die het meer on-
aantrekkelijk maken dan andere oplossingen, die een Duitse 
bewapening zouden inhouden. 

De verklaring kan alleen hierin liggen, dat de beide machtig-
ste tegenspelers in de E.D.G. meer zien dan een vorm, waar-
mede Duitsland bewapend wordt, zowel in militair als in poli-
liek opzicht. 

De Amerikaanse visie is zeer helder uiteengezet door Secre-
tary Dulles in zijn rede voor de National Press Club in Was-
hington op 22 December. 

Aangezien de heren Sassen en Wendelaar beiden reeds de 
aandacht op die rede hebben gevestigd, en een zeer heldere 
uiteenzetting hebben gegeven van wat daarin staat, behoef ik 
dat niet meer te doen en meen ik te kunnen volstaan met de 
vermelding van de conclusie van de heer Dulles. Hij heeft 
gezegd: 

„Wij zijn aangekomen op een van die historische mo-
menten, waarop „Ie mieux est 1'ennemi du bien". Het 
E.D.G.«Verdrag is ver van volmaakt, doch het stelt ons 
met name voor een noodlotszware keus. Het is" — deze 
uitlating is merkwaardig, gezien zij typisch is Amerikaans 
standpunt — „een symbool geworden van de wil van 
Europa, om het bereiken van eenheid mogelijk te maken, 
die in staat is onze Westerse beschaving te beschermen 
en te behouden en al wat die beschaving betekent aan men-
selijke waardigheid en menselijk welvaren.". 

Ik ben de heren Sassen en Wendelaar zeer dankbaar, dat 
zij zoveel aandacht hebben gegeven aan deze rede van de heer 
Dulles, gehouden kort na al die misverstanden, in Parijs ont-
staan over zijn standpunt. Ik neem aan, dat zij het met mij 
eens zijn, dat die rede inderdaad een klaar, duidelijk en ook 
hoogstaand beeld geeft van de houding van Amerika. Het is 
voor de bepaling van onze houding in dit opzicht ook in dit 
land noodzakelijk, dat wij ons een klaar beeld vormen van het 
Amerikaanse standpunt, dat ons zo vaak verwrongen wordt 
voorgezet. Het gaat m.i. niet te ver om te zeggen, dat de 
Verenigde Staten in de E.D.G. de hoeksteen zien van de Euro-
pese eenheid, dat zij deze zien als een van de pijlers van 
de N.A.T.O., niet omdat zij de E.D.G. perfect vinden en er geen 
alternatieven bestaan, maar omdat die alternatieven niet beter, 
maar slechter zijn en omdat de tijd, die de totstandbrenging 
daarvan zou vorderen, op zich zelf het gehele gebouw van 
de Westerse samenwerking aan het wankelen zou kunnen 
brengen. Men kan de kracht van die argumentering niet ont-
kennen, zelfs al zou men niet met ieder onderdeel daarvan 
instemmen, en men kan ook niet het feit over hel hoofd zien. 
dat het dit is, wat de overgrote meerderheid van de publieke 
opinie in de Verenigde Staten over de E.D.G. denkt. Men moet 
het belang hiervan niet onderschatten, omdat nu eenmaal de 
Verenigde Staten een land zijn, waar zich over alle belang-
rijke problemen een publieke opinie vormt niet alleen, maar 
waar die publieke opinie zich ook in sterke mate, met name 
door de Senaat, bij alle mogelijke beslissingen laat gelden. Het 
is dan ook goed om die publieke opinie te nemen als een politiek 
feit. 

Nu vraag ik of het een vermetel ding is te stellen dat, wat 
men ook in West-Europa moge denken van de juistheid of 
onjuistheid van het Amerikaanse standpunt ten aanzien van 
de E.D.G. — ik wil er wel bijzeggen, dat ik dat standpunt 

misschien ietwat te simplistisch, maar toch in het algemeen 
juist vind —, er één Regering is, die blijkbaar te dien opzichte 
het volkomen eens is met wat Dulles heeft gezegd, en dat is 
de Regering van de Sovjet-Unie. Indien het — zoals ik reeds 
zeide — voor de Sovjet-Unie uitsluitend zou gaan om een 
bedreiging door een herbewapend Duitsland, dan is de E.D.G. 
niet gevaarlijker, zelfs minder gevaarlijk dan andere oplos-
singen, die een Duitse herbewapening meebrengen. Wat die 
bedreiging door Duitsland betreft — ik wil op dit moment 
over die bedreiging niet meer zeggen, maar laten wij aan-
nemen, dat die bedreiging, althans de kans daarop, bestaat —, 
is er maar één bevredigende oplossing voor de Sovjet-Unie, 
nl. een Duitsland, dat zich niet mag bewapenen. 

Laten wij nu voor het ogenblik eens aannemen, dat tol die 
prijs — dus het aanvaarden van een regeling met als resultaat 
een onbewapend Duitsland — een voor het Westen, inclusief 
Duitsland, bevredigende oplossing van de hereniging van Duits-
land te verkrijgen ware. Ik behoef niet te zeggen, dat dit op 
zich zelf een illusie is: ik spreek nu over een voor het Westen 
aannemelijke oplossing van de hereniging van Duitsland. Maar 
zelfs als men dat zou aannemen, nl. dat het mogelijk zou zijn 
voor die prijs een herenigd Duitsland te kopen op een voor 
het Westen aannemelijke wijze, dan staat op het ogenblik wel 
vast, dat het Westen als geheel — en ook zeker de meerderheid 
van het Duitse volk — niet bereid is de prijs te betalen van 
een geneutraliseerd, niet bewapend Duitsland. Het Duitse 
volk zelf ook niet, hoezeer het op zich zelf de hereniging van 
Duitsland begeert. 

En als men dat eenmaal aanneemt als een vaststaand feit -
ik laat op het ogenblik geheel daar of dat standpunt juist is — 
moet men zich toch wel realiseren, dat ook de Sovjet-Unie be-
grijpt, dat die prijs op het ogenblik niet te verkrijgen is. 

Indien dit juist is, kan men dus uitsluitend tot de conclusie 
komen, dat het bijzondere verzet van de Sovjet-Unie, meer 
speciaal tegen de Europese Defensie Gemeenschap alleen te ver-
klaren is, omdat de Sovjet-Unie de E.D.G. meer dan een zuiver 
militaire betekenis toekent. Met andere woorden: dat de Sovjet-
Unie die betekenis wel heel anders ziet dan de heer Foster 
Dulles. En dan gaat het dus van de kant van de Sovjet-Unie 
ten aanzien van de E.D.G. niet om de herbewapening van 
Duitsland, maar om de vraag, waar in het spel der krachten 
der wereld Duitsland moet staan, bewapend of herbewapend. 
Dat wi! zeggen: het gaat om de binding van Duitsland aan de 
Westeuropese wereld, om de georganiseerde samenwerking van 
West-Europa en daarmede om de georganiseerde samenwer-
king tussen Duitsland en Frankrijk! Dan gaat het voor de 
Sovjet-Unie om de betekenis, die deze aan de E.D.G. toe-
kent in de samenwerking in N.A.T.O.-verband, hetgeen dus be-
lekent: de samenwerking tussen de landen van West-Europa 
en het Noord-Amerikaans continent. Indien dit zo is, kan 
men zich niet op het standpunt stellen, dat het juist de Euro-
pese Defensie Gemeenschap is, die een struikelblok vormt voor 
het vinden van een modus vivendi met de Sovjet-Unie. Dan is 
dat struikelblok gelegen in het opnemen van Duitsland in West-
Europa, in de éénwording van Europa en in de Noord-Atlan-
tische samenwerking als zodanig. Nu behoeft men er geenszins 
van uit te gaan, dat die opneming van Duitsland in Europa, die 
éénwording van Europa en de Noord-Atlantische samenwer-
king het vinden van een modus vivendi met de Sovjet-Unie 
onmogelijk zouden maken. Zou men daarvan uitgaan, dan zou 
elke poging tot het vinden van een modus vivendi tot mis-
lukking zijn gedoemd. De Westeuropese wereld zou die prijs 
niet mogen en niet willen betalen. Maar zo pessimistisch be-
hoeft men niet te zijn. Hoe moeilijk het vinden van een modus 
vivendi ook zal blijken te zijn, in dit licht gezien is het wel 
duidelijk, dat het prijs geven van de E.D.G. de moeilijkheden 
op de Berlijnse conferentie alleen zou kunnen verminderen, 
indien dat prijs geven de gehele Westerse positie zou aantasten. 
Alleen dan is een dergelijk opgeven voor de Sovjet-Unie in-
teressant. Het heeft dus geen zin, daar tegenover te stellen, 
dat men zich ook nog wel de eenwording van West-Europa en 
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de samenwerking in het Noord-Atlantisch Verdrag zonder 
E.D.G. kan voorstellen. Immers, al moge dit theoretisch ver-
dedigbaar zijn, een oplossing zonder E.D.G., die al die andere 
dingen in stand houdt, moet, van Sovjetzijde gezien, even on-
aantrekkelijk zijn als een oplossing mèt E.D.G. 

Waarom ageert dus de Sovjet-Unie tegen E.D.G.? Omdat 
het, nog niet geratificeerd, de verwondbaarste plek in de Wes-
terse positie is, omdat die actie het wantrouwen en de tegen-
stellingen in die positie vergroot. Waarom het gaat, is: de sterkte 
van die positie en niet de E.D.G. zelf. Daarom moet de door 
mij in de aanvang gestelde vraag, of het doel van de conferen-
tie in Berlijn, gezien vanuit het standpunt der Westerse Mogend-
heden en meer in het bijzonder bezien vanuit de gezichtshoek 
van het Nederlands belang, gemakkelijker of minder moeilijk 
bereikbaar wordt, indien niet langer aan de E.D.G. wordt 
vastgehouden, ongetwijfeld ontkennend worden beantwoord. 
Dat is bij telkens hernieuwde overweging steeds weer de con-
clusie van de Westelijke Regeringen geweest. 

Ik ben mij er van bewust, d3t ik hier heb gedaan wat men 
noemt: prêcher Ie converti. Ik heb het toch wenselijk gevonden, 
dat ook van Regeringszijde dit punt nog eens helder en klaar 
uiteengezet wordt, waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt 
ook van de uiteenzettingen, die hier in de Kamer van verschil-
lende zijden zijn gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom na deze ietwat lange inlei-
ding tot het bespreken van een groot aantal van de vragen, 
die gesteld zijn. Ik wil dan in de allereerste plaats nog een 
enkel woord zeggen over het standpunt van de Nederlandse 
Regering met betrekking tot de betekenis van de E.D.G. in 
militair-politiek opzicht. Ik geloof niet, dat ik daaraan uit-
voerige beschouwingen behoef te wijden, omdat aan dit onder-
werp door de Regering en door mij persoonlijk bij zovele ge-
legenheden beschouwingen gewijd zijn. Maar ik moge naar aan-
leiding van enkele opmerkingen het standpunt van de Regering 
toch nog weer eens verduidelijken en kom dan in de eerste 
plaats tot de uiterst belangwekkende en zeer belangrijke uit-
eenzetting van de geachte afgevaardigde prof. Schermerhorn, 
omdat deze in zijn betoog — de geachte afgevaardigde zal 
niet verwachten, dat ik dat punt voor punt behandel — is aan-
geslagen op een uitlating, die bij hem twijfel heeft doen rijzen 
omtrent het standpunt van de Nederlandse Regering. Ik doe, 
geloof ik, het beste, indien ik even de passage voorlees, waarop 
de geachte afgevaardigde is aangeslagen. Er staat nl. op blz. 2 
van de Memorie van Antwoord: 

„Tot goed begrip der onderhavige materie menen zij 
voorop te moeten stellen, dat zij van mening blijven, dat, 
uit militair oogpunt bezien, een rechtstreeks toetreden van 
West-Duitsland tot de N.A.V.O. tot een eenvoudiger op-
lossing zou hebben geleid, waarbij verschillende, in het 
thans aan de orde zijnde Verdrag onvermijdelijke compli-
caties ontgaan zouden zijn.". 

Ik geloof, dat de nadruk daarin valt op de term: „uit militair 
oogpunt". 

Ik meen dan ook, dat deze stelling op zich zelf niet inhoudt 
een oordeel van de Regering over de E.D.G., maar in over-
eenstemming is met wat van verschillende zijden hier is ge-
zegd, nl. dat men zich, uit militair oogpunt bezien, ook andere 
en eenvoudiger oplossingen had kunnen denken. Nu is de heer 
Schermerhorn voornamelijk aangeslagen op de volgende zin, 
waar staat: 

„De Regering zou dan ook op zichzelf geen bezwaar 
hebben tegen een toetreden van West-Duitsland tot de 
N.A.V.O." — Daarbij is kennelijk bedoeld: als lid, Mijn-
heer de Voorzitter. — „Onder de huidige omstandigheden 
blijkt echter de thans voorgestelde vorm voor het betrekken 
van West-Duitsland bij de Europese defensie-inspanning 
de voorshands enig mogelijke politiek, die kan worden 
verwezenlijkt.". 

De heer Schermerhorn is in het bijzonder aangeslagen op 
het woord „voorshands". Ik kan hem de verzekering geven, 

dat dit woord niet de duivelse bedoeling heeft, die hij er aan 
heeft menen te moeten toekennen. Met „voorshands" is be-
doeld: op dit ogenblik; daarmede is niet bedoeld te zeggen: 
er komt later misschien een moment, dat wij het geval kunnen 
terugdraaien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou in dit verband met uw verlof 
twee passages willen voorlezen uit mijn toespraak tot de Twee-
de Kamer bij de behandeling van de begroting. Ik heb, spre-
kende over het Nederlandse standpunt, gezegd: 

„Dat standpunt is niet, dat Nederland zich desnoods bij 
de vorming van een Politieke Gemeenschap kan aans!ui-
ten, als zij daartegenover waarborgen voor de afzet van 
zijn producten op de markten van de zich in de Gcmeen-
schap aansluitende landen verkrijgt. Uit de algemene op-
merkingen, waarmede ik mijn rede aanving, zal — op-
nieuw — zijn gebleken, dat wij de eenwording van Europa 
beschouwen als de noodzakelijke voorwaarde voor het be-
houd en de bloei van een vrij Europa.". 

De heer Schermerhorn: Ik meende dat standpunt te kennen, 
maar juist daarom was ik perplex bij het lezen van deze alinea 
in de Memorie van Antwoord. 

De heer Beyen, Minister van Buitenlandse Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop, dat ik de heer Schermerhorn heb kun-
nen overtuigen, dat het niet de bedoeling is geweest daarbij af 
te wijken van het te anderer plaatse uiteengezette standpunt. 

Nu ik toch aan het citeren ben uit mijn eigen uitlatingen, 
zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om ook een 
antwoord te geven op de laatste vraag van de heer Kapteijn 
uit de belangrijke rede, die hij over de economische kant van 
het E.D.G.-Verdrag heeft gehouden. Ik heb, eveneens bij de 
behandeling van de begroting, gezegd: 

„De Regering wenst niet mede te doen aan politieke 
integratie zonder economische integratie, omdat zij meent, 
dat er dan van de politieke integratie niets terechtkomt, 
maar zij is anderzijds overtuigd, dat er van de economi-
sche integratie niets terecht kan komen zonder politieke 
integratie, dat wil zeggen zonder overdracht van beleids-
bevoegdheden aan een supranationaal orgaan, dus met 
andere woorden, geen economische integratie is mogelijk 
zonder politieke integratie.". 

Ik meen, dat dit een duidelijk antwoord is op de vraag, of de 
Regering niet meent, dat het grote complex van economische 
vragen, die in de zich vormende Europese Gemeenschap rijzen 
in verband met de K.S.G. en de E.D.G., kan worden opgelost 
zonder een politieke Gemeenschap. Wij hebben reeds enige 
malen gezegd, dat wij de oplossing van dit complex van eco-
nomische vraagstukken, die naar voren komen, niet kunnen 
vinden dan door het scheppen van een gemeenschap, die in 
breder verband een economische taak heeft. 

Er is een aantal andere algemene vragen gesteld, die ik 
kortelijks wil behandelen. Dat is in de eerste plaats de vraag, 
die ook naar voren is gebracht door u, Mijnheer de Voor-
zitter, de altijd naar voren komende vraag, waarom wij dit 
moeten oplossen via een supranationale gemeenschap en waar-
om wij niet kunnen doen, wat het Verenigd Koninkrijk heeft 
gedaan in de Commonwealth. 

De geachte afgevaardigde de heer Jonkman, Mijnheer de 
Voorzitter, heeft bij een van zijn vragen gezegd, dat het hem 
verbaasde, dat in Nederland eerder de Franse dan de Engelse 
oplossing was gevolgd, en hij heeft bovendien in een andere 
vraag nog eens gewezen op het twijfelachtige van de grote 
verwantschap in continentaal Europa, vergeleken met Enge-
land en Scandinavië. 

Mijnheer de Voorzitter! De Engelse Commonwealth is een 
losse band, formeel gezien, maar het is een vrij enge band in 
werkelijkheid, enerzijds omdat inderdaad het scheppen van 
strenge formele banden niet ligt in de lijn van de Britten. Wij 
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ontmoeten dit bij iedere gelegenheid, waarin men met de 
Engelsen samenkomt. De Engelse opvoeding gaat in de richting 
van de vrees voor het abstracte. Aan de andere kant voelt men 
zich sterk gebonden aan dat, wat niet op papier staat, maar wat 
uit de gewoonte is gegroeid of wat op andere wijze met elkaar 
is afgesproken. Dit heeft in de praktijk, in tegenstelling tot de 
continentale gewoonte van het maken van welomschreven af-
spraken en contracten, soms het gevolg, dat de Engelsen zich 
gebonden achten, waar de continentale Europeanen zich niet 
gebonden voelen. Het heeft ook weleens tot gevolg, dat men 
zich niet daar kan binden, waar een continentaal Europeaan 
zich wel kan binden. 

Waarom is nu in de vorm, waarin de Gemeenschap tot stand 
komt, het Franse voorbeeld van het duidelijk contract gevolgd 
en niet het Engelse voorbeeld van de losse afspraak? 

Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats hangt dit samen 
met het verschil in approach ten opzichte van afspraken, maar 
ook met het feit, dat er geen sprake van is — ik heb het al 
meer gezegd en er ook geen doekjes om gewonden —, dat de 
natuurlijke saamhorigheid, die in de Engelse Commonwealth 
heel sterk is en gegroeid is uit de geschiedenis, in continentaal 
Europa ontbreekt. Het feit, dat op het continent naar een 
duidelijke approach wordt gestreefd, vindt zijn oorzaak niet 
alleen hierin, dat het meer in de lijn ligt, duidelijke afspraken 
te maken, omdat duidelijker afspraken op het continent nodig 
zijn dan voor de Engelsen, maar ook omdat een voldoende 
saamhorigheid zonder dergelijke afspraken op het continent 
niet aanwezig is in de mate, waarin zij in de Commonwealth 
bestaat. 

Ik heb persoonlijk altijd gesteld, dat het succes van iedere 
vorm van samenwerking tenslotte afhankelijk is van de mate 
van saamhorigheidsbewustzijn tussen de deelnemers. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb altijd gewezen op de be-
lekenis van het saamhorigheidsbewustzijn en ik zou willen waar-
schuwen tegen een begripsverwarring, die verwantschap en 
saamhorigheid identificeert. Ik bedoel het niet als een grapje, 
maar uit de Staats- en zedenwetten omtrent het huwelijk blijkt 
duidelijk, dat saamhorigheid en verwantschap niet identiek 
zijn. Immers, deze wetten verbieden te nauwe verwantschap 
en schrijven de grootst mogelijke mate van saamhorigheid voor. 

Het zijn dus inderdaad twee verschillende begrippen. Nu 
wil ik wel zeggen, dat ik kan begrijpen, dat sommigen voelen, 
dat er een grotere mate van verwantschap bestaat tussen de 
Engelsen, Scandinaviërs en Noord-Nederlanders dan tussen de 
Noord-Nederlanders en de Fransen en Italianen. Een grotere 
mate van verwantschap, vooral wat rasverwantschap betreft. 
Ik heb altijd vrij intieme betrekkingen met Groot-Britannië 
gehad, vooral met Engeland. Ik heb daar vele jaren gewoond. 
Men moet zich niet de illusie maken, dat niet ondanks de ver-
wantschap ergens een vrij diepe scheidingslijn loopt tussen de 
mentaliteit van de Engelsman en de mentaliteit van de con-
tinentale Europeaan. Er zijn uit de aard der zaak een aantal 
dingen, waar Engelsen en Nederlanders op elkander lijken, 
vooral op het gebied der ordelijkheid. Ik denk b.v. aan de 
houding tegenover het betalen van belastingen, waarover een 
grote mate van overeenstemming bestaat tussen de Engelsen en 
ons en een groot verschil tussen de Fransen en ons. Er is echter 
een aantal dingen, ten aanzien waarvan men, als men als 
Nederlander langere tijd in Engeland woont, zich een conti-
ncntale Europeaan gevoelt. Er zijn dingen, waarin onze denk-
wijze anders is. Een van die dingen is de approach ten opzichte 
van de abstractie, waarover wij hebben gesproken. Het is nu 
niet het ogenblik, verder op dit belangrijke onderwerp in te 
gaan. Waar er dus voor mij over de kwestie van de meerdere of 
mindere verwantschap niet een absolute zekerheid is en waar 
dat bovendien voor mij niet de verwantschap, maar de saam-
horigheid het is, zou ik met volle erkenning van de enorme be-
tekenis, die het voor Nederland heeft, zijn plaats in de wijde 
wereld te behouden, mij over de gevoelens van saamhorigheid 
met de Britten, vooral van hun kant, niet al te grote illusies 
willen maken. De saamhorigheid, die ons in Europa te zamen 
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dringt, is een saamhorigheid, die allerlei aspecten heeft. 
Het is een saamhorigheid, die vooral daarom niet van vol-
doende betekenis is en die daarom vraagt om een uitdrukke-
lijke vorm, omdat wij ons gedurende eeuwen sterker bewust 
zijn geweest van wat ons scheidde dan van wat ons bond. 
Het is vooral het saamhorigheidsbewustzijn, dat ontbreekt. 
De Fransen zijn anders dan wij, ook de Italianen zijn anders, 
evenals de Duitsers en de Belgen. Dat is juist. In de tweede 
plaats zijn deze Zes niet Europa. Wie zou het beweren? Maar 
door de ontwikkeling der recente geschiedenis is het juist 
deze groep van Zes, die zich poogt te vinden en die bereid is 
stappen te doen, die anderen niet doen. Het feit van de be-
reidheid tot die stap, het feit, dat men de Kolen en Staalge-
meenschap heeft gevormd en het E.D.G.-Verdrag heeft willen 
ondertekenen, bewijzen, dat er een saamhorigheidsgevoel be-
staat, welk gevoel zonder twijfel zal moeten groeien. Het is 
u bekend, Mijnheer de Voorzitter, dat ons hele lastige Rege-
ringsstandpunt met betrekking tot de Europese Gemeenschap 
beheerst wordt door die gedachte, dat die Gemeenschap alleen 
levenskrachtig is, wanneer zij zo is opgezet, dat het saam-
horigheidsbewustzijn zich kan ontwikkelen. 

In verband daarmede wil ik nog een enkel woord zeggen 
over de positie van de Benelux. Ik wil daarop niet te ver 
ingaan. Ik zie de positie van de Benelux in dit verband als een 
bijzondere, een historische positie. Het gaat om de vrijwillige 
vereniging van Europa. Het gaat te langen leste om het schep-
pen van een verenigd Europa, waar het begrip hegemonie geen 
rol speelt. Het is de strijd om de hegemonie in Europa, het 
is de strijd om de oplegging van de eenheid van Europa door 
een hegemoon, die de tragedie van Europa is geweest, Waar-
naar wij zoeken, is een verenigd Europa zonder hegemoon. 
Dat stuit bij de grote landen op gevoelsbezwaren. Ik zie — en 
ik hoop dat de volgende week in Brussel te zeggen — de bij-
zondere rol van de Benelux in het feit, dat zij in de groep 
van landen, waarvan sommige de droom van de hegemonie 
nog niet helemaal kwijt zijn, een bijzondere positie inneemt, 
omdat zij in hun ontwikkeling van datgene, wat hen gemaakt 
heeft tot politieke eenheden, het begrip hegemonie niet hebben 
gekend. Het contact van de Benelux met de andere Mogend-
heden acht ik dan ook van uitzonderlijk groot gewicht. 

In de groep van zes landen streven wij als afzonderlijke een-
heden bepaalde doelen na en wij zijn niet boos, als wij niet 
allen hetzelfde standpunt innemen. Er is een geleidelijke groei, 
een steeds nauwer contact en een betere verstandhouding. 
Uiteraard blijkt dit niet altijd naar buiten, maar de resultaten 
daarvan zijn bijzonder belangrijk. 

Ik kom nu tot een hele reeks van verdere vragen, die ik 
kortelings zal beantwoorden. De geachte afgevaardigde de heer 
Anema en ook andere geachte afgevaardigden hebben de vraag 
gesteld: waarom heeft de Regering zich afzijdig gehouden van 
het noemen van artikelen van de Grondwet? Ik hoop, dat de 
Kamer het mij vergeven zal, als ik hier op het ogenblik niet 
te diep op zal ingaan. Het is waar, dat destijds bij de Regering 
de gedachte heeft voorgezeten, dat de vage stelling van strijd 
met de geest van de Grondwet niet voldoende zou zijn. Bij de 
overweging van dit aspect van het E.D.G.-Verdrag zijn wij tot 
de conclusie gekomen, dat het niet verstandig zou zijn, artike-
len te noemen. Wij hebben uitdrukkelijk gezegd, dat het gaat 
om wat er in de Grondwet staat over defensie. Ik geloof niet, 
dat er onzerzijds behoefte bestaat, het debat hierover lang 
voort te zetten. Ik geloof, dat er in het wezen van de zaak 
eigenlijk weinig verschil van mening bestaat. 

Ik kom nu tot wat zonder twijfel de moeilijkste kwestie is, 
te weten de kwestie van de onschendbaarheid van het grond-
gebied en van de afspraak geen afzonderlijke vrede te sluiten. 
Ik hoop, dat men mij vergeven zal, als ik mij niet ga storten 
in een specifiek juridisch debat over de desbetreffende bepa-
lingen. Ik heb in de opmerkingen, die over dit onderwerp zijn 
gemaakt, een —• misschien niet helemaal bewust — tegen-
strijdig geluid menen te mogen beluisteren, in die zin, dat de-
genen, die er op aandringen, dat wij zeer specifieke verkla-
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ringen zouden dienen te vragen, zelf aangeven, dat in bepaalde 
gevallen die specifieke verklaringen geen betekenis hebben 
gehad. 

Als ik er aan denk, wat er gebeurd is na de laatste wereld-
oorlog, toen er geen specifieke binding was, moet ik toch een 
opmerking aan het adres van de geachte afgevaardigde de heer 
Wendelaar maken. Ik wil niet de lof verkondigen van de 
manier, waarop de grote landen ons hebben behandeld met 
betrekking tot Indonesië. Maar wat zij hebben gedaan of na-
gelaten, toen het ging om het herstel van ons gezag aldaar, 
is in dit verband irrelevant. Als zij Indonesië in de handen van 
de Jappen hadden gelaten, dat ware een ander geval geweest. 
Ik betwijfel dus, of dit argument in dit verband gebruikt zou 
kunnen worden. 

Waar gaat het echter om? 
Het gaat hier om wat in menig opzicht een veel nauwer en 

enger verbond is tussen de Staten dan de geschiedenis ooit 
gekend heeft. Ik denk hierbij aan de N.A.T.O., ik denk hierbij 
aan het Brusselse pact en aan de E.D.G. In de Verdragen, die 
de basis vormen van dit Verbond, is nergens met zoveel woor-
den de garantie opgenomen, waarover men hier heeft gespro-
ken. Nu staan wij op het standpunt, dat het niet alleen niet 
wenselijk of opportuun, maar zelfs niet verstandig zou zijn om 
uitdrukkelijk welomschreven en zorgvuldig geformuleerde ver-
klaringen te vragen. Men heeft geciteerd: Cela va sans dire, 
mais si cela va sans dire, cela va encore mieux si on Ie dit. 
Dit gaat echter niet helemaal op. Naar onze mening geldt hier 
het: Cela va sans dire. Wij zien er geen heil in, ondanks de 
suggestie, in zo voorzichtige vorm gedaan door de geachte af-
gevaardigde de heer Sassen, om op een „opportuun" ogenblik 
aan te dringen op een duidelijke verklaring. 

Ik geloof, dat wij meer bereiken, als ik hier namens de 
Regering coram publico verklaar, dat, indien onverhoopt de 
situatie van een oorlog mocht ontstaan, de Nederlandse Re-
gering het als een inbreuk op de verdragsverhoudingen zal be-
schouwen, indien niet, uitgaande van de onschendbaarheid van 
het grondgebied van alle Bondgenoten, de volledige bevrijding 
van eventueel door de vijand bezet gebied het uiteindelijk doel 
zal zijn van de bijstand, waartoe de Bondgenoten op grond 
van de Verdragen zijn verplicht. Naar de uitdrukkelijke mening 
van de Regering houdt dit in, dat afzonderlijke vredesverdragen 
uitgesloten moeten worden geacht, zolang niet het grondgebied 
van alle Bondgenoten zal zijn bevrijd. Dit is het standpunt, 
dat wij innemen. Ik ben er van overtuigd, dat geen van de 
andere Bondgenoten ons morgen een brief zal schrijven, waar-
in hij zegt, dat hij het daarmede niet eens is. Ik meen inder-
daad, dat dit de verhouding is, die uit het bondgenootschappe-
Iijk verband voortvloeit. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Sassen heeft gevraagd naar de kwestie van de duur van het 
N.A.V.O.- en die van het E.D.G.-Verdrag. Hij heeft gewezen 
op de overeenkomst tussen de zes E.D.G.-Regeringen, inhou-
dende, dat de Regeringen van de Staten, welke tevens partij 
zijn bij het Noord- Atlantisch Verdrag, het initiatief zullen 
nemen om te bereiken, dat de duur van het Noord-Atlantisch 
Verdrag wordt aangepast aan die van het E.D.G.-Verdrag. 
Dit initiatief is nog niet genomen. Het moment daarvoor lijkt 
mij te zijn aangebroken als het E.D.G.-Verdrag eenmaal door 
alle deelnemende Staten zal zijn geratificeerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Vixseboxse heeft in zijn belangrijke en interessante rede een 
moeilijk punt ter sprake gebracht, nl. de kwestie van de parle-
mentaire controle op een lichaam als de E.D.G, waarvan men 
zonder enige twijfel kan zeggen, dat wat aan parlementaire 
controle wordt opgegeven op nationaal peil niet volledig wordt 
teruggevonden op internationaal peil, en zeker niet op het 
ogenblik. Deze vraag is een moeilijke vraag; ik geloof, dat de 
geachte afgevaardigde de heer Vixeboxse dit niet zal ontkennen. 
Artikel 38 E.D.G. is een uiting van de behoefte om een op-
lossing voor die vraag te vinden. 

Ik wil hier herhalen wat ik op de conferentie van den Haag 
heb gezegd, nl. dat naar mijn idee de oplossing van het vraag-
stuk uitsluitend binnen het kader van het E.D.G.-Verdrag niet 
wel mogelijk zal blijken te zijn en dat ik het daarom van harte 
toejuich, dat die oplossing thans gezocht wordt in het breder 
verband met de Europese Gemeenschap. 

De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft een pertinente 
vraag gesteld over de vaderlandsliefde; hij heeft gevraagd of 
de verklaring in de Memorie van Toelichting, die een para-
frase is van de preambule van het E.D.G.-Verdrag, franje is 
of niet. Ik zou daar niet zo cynisch tegenover willen staan als 
de heer Algra meent te kunnen zeggen. Ik geloof niet, dat hij 
van mij verwachten zal een uitvoerige uiteenzetting van het 
wezen der vaderlandsliefde, maar ik geloof, dat men in Europa 
toch wel kan zeggen wat mijn ambtgenoot van Defensie — ik 
meen in de Tweede Kamer — gezegd heeft en wat ik per-
soonlijk ongeveer een jaar geleden in mijn rede te Rome heb 
gezegd, dat men, om een goed Europeaan te zijn, een goed 
vaderlander moet wezen. Ik geloof, dat, gezien de eigenaardige 
figuur van Europa met zijn verschillende groepen van landen, 
die zich eeuwenlang beschouwd hebben de wereld te zijn en 
die zich nu min of meer geïsoleerd vinden en gezamenlijk een 
nieuwe weg moeten vinden, men geen tegenstelling kan voelen 
tussen wat ik in mij zelf voel als liefde voor mijn vaderland 
en het besef van te zijn Europeaan. Ik zou dus die frase uit 
de Memorie van Toelichting mijnerzijds niet graag helemaal 
als franje willen beschouwen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het doet mij leed, dat ik hier, wat 
één punt betreft, de plaats moet innemen van mijn ambtgenoot 
van Economische Zaken, die, door andere Europese plichten 
geroepen, hier op het ogenblik niet aanwezig is. Ik voel een 
zekere aarzeling om diep in te gaan op de opmerkingen, die 
gemaakt zijn met betrekking tot de grote betekenis van de 
economie der verschillende landen in de economische defensie-
gemeenschap. Ik hoop, dat men mij ten goede zal houden, dat 
ik hier niet in de details van dit probleem zal ingaan. Wel wil 
ik zeggen, dat inderdaad — en dat blijkt ook uit de lengte 
en de gecompliceerdheid van artikel 107 — verschillende lan-
den in de gecompliceerdheid van dit vraagstuk aan de ene 
kant hebben gezien de noodzakelijkheid van het scheppen van 
waarborgen tegen een oversupranationalisering en aan de 
andere kant de noodzakelijkheid om niet tot versplintering te 
komen. Veel zal inderdaad afhangen van de uitvoeringsbepa-
lingen en van de geste van het Commissariaat. 

Ik zou hier willen zeggen: laat men zich toch realiseren, dat 
het uiteindelijk in dergelijke gevallen niet gaat om de paragra-
fen, maar om de mensen, die daar zitten. Nu zal ik de laatste 
zijn om te ontkennen — ik heb te lang en te veel in inter-
nationale lichamen gewerkt om dat niet te weten —, dat die 
mensen — ik neem zelfs aan, anders dan de Hollanders — zich 
nog vaak laten leiden door een zekere voorkeur voor het eigen 
land, maar wij behoeven aan de andere kant niet zo ver te gaan, 
dat wij aannemen, dat die mensen daar bij elkaar zitten uit-
sluitend als groepen en proberen elkaar nationale vliegen af 
te vangen. Wanneer dat waar zou zijn en wanneer dergelijke 
groepen slechts zo zouden kunnen werken om uiteindelijk tot 
een beslissing bij stemming te komen, dan zou van de hele 
samenwerking nooit iets terechtkomen. Daarom moeten wij 
een zeker vertrouwen hebben in het verstand van de mensen, 
die men daarheen stuurt, in hun goede wil en hun liefde voor 
de hun opgelegde taak en in wat de billijkheid tegenover andere 
landen zou meebrengen. 

Ik heb, geloof ik, al geantwoord op vele van de vragen en 
opmerkingen, die door u, Mijnheer de Voorzitter, in uw korte, 
maar inhoudsvolle rede vanochtend over uw vraagpunten naar 
voren zijn gebracht. Ik behoef er wel niet aan toe te voegen, 
dat ook voor mij het welzijn van Nederland bij al deze po-
gingen de beslissende factor moet blijven, maar een welzijn, 
gezien met een brede en niet met een te nauwe blik. Ik wil 
echter op één punt van hetgeen u hedenmorgen aan het einde 
van uw rede hebt gezegd, terugkomen, ten besluite van mijn 
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rede van vandaag. U hebt de vraag gesteld: Hoe kan er iets 
goeds voortkomen uit een oplossing, die geboren is uit wan-
trouwen van een van de partners in die gemeenschap tegenover 
de ander? Ik hoop, Mijnheer de Voorzitter, dat ik zo uw woor-
den goed heb weergegeven. Inderdaad, in deze gehele opzet 
speelt het wantrouwen van Frankrijk tegenover Duitsland, van 
vele Duitsers tegen hun eigen militarisme, van andere landen 
tegen niet zozeer Duitsland als wel de kans, dat Duitsland de 
wereld in een oorlog zal storten, een belangrijke rol. Niet de 
enige. Laten wij ons niet wijsmaken, dat, wanneer dat wan-
trouwcn niet bestond, deze oplossing geen enkele attractie meer 
zou hebben. Dat is niet waar. Er zijn andere factoren dan het 
wantrouwen, die leiden tot die geleidelijke groei van de licha-
men, waarin de Europese eenwording langzaam aan haar vorm 
vindt. Laten wij de hoop uitspreken, dat zelfs een op zich zelf 
minder wenselijke factor kan werken als een stimulans ten 
goede en dat Europa, dat tenslotte voor ons allen, hoe wij ook 
denken over zijn omvang en vorm, het huis is, waarin ons 
land, ondanks zijn verre betrekkingen, zijn ontwikkeling, zijn 
groei en zijn veiligheid vindt, er in moge slagen zich in de 
wereld als een eenheid te vestigen, dat het zijn twisten moge 
begraven en dat voor de vele praktische moeilijkheden, die 
zich daarbij inderdaad voordoen, een goede oplossing gevonden 
kan worden. 

De heer Luns, Minister zonder Portefeuille: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Geugjes heeft 
mij een persoonlijke vraag gesteld, die ik met uw welnemen hier 
zou willen beantwoorden. De geachte afgevaardigde heeft mij 
nl. de vraag gesteld, wat ik denk van de passage in de Memorie 
van Antwoord aan de Tweede Kamer," waarin wordt gesteld, dat 
na de ratificatie van het E.D.G.-Verdrag Nederland in wezen 
dezelfde mate van souvereiniteit behoudt als het tot heden sinds 
de jonaste wereldoorlog heeft uitgeoefend. De geachte afgevaar-
digde heeft die vraag gesteld naar aanleiding van het feit, dat 
deze Memorie van Antwoord niet door mij is mede-onderte-
kend. Ik kan de geachte afgevaardigde geruststellen. Het feit, 
dat ik niet heb ondertekend, is niet daardoor veroorzaakt, dat 
ik mij op enigerlei wijze niet zou kunnen verenigen met de in-
houd van die Memorie van Antwoord, doch is uitsluitend het 
gevolg van de omstandigheid, dat ik ten tijde van de toezending 
van die Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer mij 
buitenslands bevond. Het is nu eenmaal zo, dat staatsrechtelijk 
de Minister zonder Portefeuille onvervangbaar is. Het niet 
ondertekenen onderstreept wel het unieke van mijn positie, die 
geen van mijn collega's heeft, maar kan toch niet tot de gevolg-
trekking leiden, die de geachte afgevaardigde heeft gemeend 
daaraan te moeten verbinden. Ik zou dus willen verklaren, dat 
ik mij inderdaad met de door de heer Geugjes gewraakte zin-
snede volledig kan verenigen. Ik deel dan ook niet zijn mening, 
dat de Tweede Kamer door deze zinsnede is misleid. Wellicht 
dat bestudering van de passages, die voorafgaan en die volgen 
op de door de heer Geugjes opgelezen zinsnede, de geachte 
afgevaardigde een minder sinister idee zal geven van de beteke-
nis van deze zinsnede. Mijnheer de Voorzitter! Ik zou mij tot 
deze opmerking willen beperken. 

De heer Staf, Minister van Oorlog en van Marine: Mijnheer 
de Voorzitter! Het Verdrag, hetgeen thans hier in discussie is, 
omvat een omvangrijk gebied en behandelt een uitermate in-
gewikkclde materie. 

Indien men er mede rekening houdt, hoe onder de huidige 
omstandicheden het defensie-apparaat ingrijpt in het maat-
schappelijk leven, dan is het duidelijk, dat men voor vele 
moeilijkheden staat. Deze stap in de richting van de Europese 
integratie zou eenvoudiger zijn, als ook op economisch, soci-
aal, maar vooral ook op financieel gebied met de integratie 
reeds zou zijn begonnen. 

Maar, het is hier van verschillende zijden gezegd, wat is het 
alternatief? 

De E.D.G. kan een oplossing geven voor een versterking 
van een deugdelijk apparaat ter verdediging van het Westen. 
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Het is ook door meerdere geachte afgevaardigden gezegd, dat, 
alhoewel wij meenden, dat opnemen in de N.A.V.O. van Duitse 
eenheden een eenvoudiger methode zou zijn, het versterken 
der defensie slechts na het tot stand komen van de E.D.G. 
mogelijk zal zijn. 

Gezien nu de ingewikkelde materie — het opstellen van een 
Verdrag van deze strekking is ongekend in de geschiedenis —, 
is het niet verwonderlijk, dat het een ingewikkeld Verdrag is 
geworden. Naar mijn mening hebben we ook te veel willen 
regelen. De vele artikelen van het Verdrag, hef. grote aantal 
protocollen, wekken de verwachting, dat alles wordt geregeld. 

Dit is ook niet zo verwonderlijk; de Duitsers, die geen eigen 
Ministerie van Defensie zouden opbouwen, hebben op vele 
regelingen aangedrongen, terwijl anderen, juist om te voor-
komen, dat de organisatie ergens buiten zou kunnen worden 
gehouden, er op hebben aangedrongen vrijwel alles in het Ver-
drag vast te leggen. 

Het zal wel duidelijk zijn, dat niet kon worden voorkomen, 
dat een zekere onevenwichtigheid is opgetreden; sommige za-
ken worden in details geregeld, maar andere, soms meer be-
langrijke, worden slechts aangeduid. Bovendien blijken ook 
sommige artikelen bij de uitvoering moeilijkheden te geven. 

Ik maak deze opmerking om op deze tekortkomingen in het 
Verdrag te wijzen, maar toch meent de Regering, dat het Ver-
drag van groot belang is en dient te worden aanvaard. De 
groeiende internationale samenwerking zal er toe leiden, dat 
getracht zal worden het Verdrag met bedachtzaamheid, rede-
lijkheid en vooral met wijs beleid uit te voeren. 

Daarnaast kan worden gesteld, dat de Raad van Ministers 
een zodanige invloed in de nieuwe organisatie zal hebben, dat 
geen onberaden stappen behoeven te worden gevreesd. 

Het zal duidelijk zijn, dat ik het er mede eens ben, dat 
uitsluitend op zuiver militaire gronden de E.D.G. niet nood-
zakelijk is. Ik ben het er ook mede eens, zoals blijkt uit hetgeen 
ik heb gezegd, dat we wel heel veel willen regelen. 

De geachte afgevaardigde de heer Algra noemt b.v. het 
uniform, hetgeen hij niet eenvormig zou willen voorschrijven. 
Ik ben het hiermede wel eens, echter zal men, als we gaan inte-
greren, toch wel moeten bedenken, dat het uniform juist de 
bedoeling heeft uniform gekleed te zijn en we toch in de leger-
korpseenheden niet een bonte mengeling van verschillende 
uniformen van weer zes verschillende landen kunnen hebben. 

Eenheid van de oorlogsuitrusting, ook eenheid van de ge-
vechtskleding, heeft grote voordelen, vooral met het oog op de 
verzorging en bevoorrading. De vredesuniform zal echter, ook 
indien men deze meer gelijk maakt, vele nationale en wapen-
kenmerken behouden. In dit Europese leger wil men er zorg 
voor dragen, dat militaire tradities zoveel mogelijk gehandhaafd 
worden. 

De geachte afgevaardigde de heer Algra waarschuwt voor 
de naaste toekomst de E.D.G. niet te overschatten. Een goede 
krijgsmacht moet op elkaar ingespeeld zijn, er moet zijn een-
heid in tactiek, eenheid van bewapening, en een perfect ver-
bindingsapparaat moet ter beschikking staan. 

In de N.A.V.O. is op deze terreinen grote voortgang ge-
maakt; de geachte afgevaardigde de heer Algra heeft als voor-
beeld de oefening-Mariner genoemd, waarbij over zeer grote 
gebieden marine-eenheden doeltreffend werden geleid. Ik wil 
hieraan toevoegen de oefening Grand Repulse, waarbij een 
Engelse en een Nederlandse divisie en een Canadese brigade 
in een Nederlands legerkorps, onder bevel van een Neder-
landse opperofficier, zeer doeltreffend optraden. 

De geachte afgevaardigde de heer Geugjes is van oordeel, 
dat het voorschrift van paragraaf 2 van artikel 16 van het 
militair protocol, hetwelk als voornaamste plichten voor de 
leden der Europese defensiestrijdkrachten noemt de trouw 
jegens de Gemeenschap en de gehoorzaamheid aan haar wetten 
en reglementen, strijdig is met de eed van trouw, welke de 
officieren aan de Koningin hebben afgelegd en ook — naar 
het oordeel der Regering — in de toekomst zullen afleggen. 
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De Regering kan dit oordeel niet delen. Zij ziet geen tegen-

stelling tussen de trouw aan het Nederlandse Staatshoofd en 
trouw aan de Gemeenschap, aan welke Nederland deelneemt. 
Juist op grond van de eed van trouw aan de Koningin zijn de 
officieren trouw en gehoorzaamheid verschuldigd aan de Ge-
meenschap en haar wetten. 

Evenmin vermag de Regering te zien waarom een opleiding 
aan Europese opleidingsinrichtingen voor officieren in strijd 
zou zijn met de bij de benoeming tot officier af te leggen eed. 
Zowel gedurende als na de oorlog, en zelfs nog heden, hebben 
bepaalde opleidingen plaats in het buitenland. Nimmer hebben 
deze opleidingen geleid tot moeilijkheden in zake de eedsafleg-
ging. 

Voorts betwijfelt de heer Geugjes de waarde van de verkla-
ring der Regering, dat, ter voldoening van het bepaalde in 
artikel 61 der Grondwet, de Nederlandse officieren der Euro-
pese defensiestrijdkrachten op voordracht van het Commissari-
aat door de Koningin zullen worden benoemd, aangezien deze 
toezegging zou zijn gegrond op het wankele woord „voorlopig" 
in paragraaf 2 van artikel 31 van het Verdrag. Ook deze mening 
kan de Regering niet delen. Paragraaf 2 van artikel 31 maakt 
immers een integrerend deel van het Verdrag uit; de bepaling 
is niet aan een tijdsduur gebonden en dus zal men, wil men 
deze regeling veranderen, de omslachtige weg van wijziging 
van het Verdrag moeten kiezen. Een dergelijke wijziging zou 
uiteraard door de Regering moeten worden aanvaard en door 
de Staten-Generaal worden goedgekeurd. De geachte afge-
vaardigde de heer Geugjes heeft zijn bezorgdheid uitgesproken 
over de bezoldigingen van Nederlandse militairen en in het 
bijzonder van de onderofficieren. 

Het zal duidelijk zijn, dat het niet mogelijk zal zijn om ineens 
alle bezoldigingen in de E.D.G. gelijk te maken; niet alleen 
hangen de militaire bezoldigingen samen met het loon- en 
salarisbeleid in de deelnemende landen, maar zij hangen ook 
samen met de rechtspositie van de militair. 

De rechtspositie zal slechts geleidelijk kunnen worden ge-
wijzigd en een geruime tijd voor een overgang is niet te ontgaan. 

De besprekingen in de interim-commissie hebben wel aan-
getoond, dat men tot overeenstemming zal komen omtrent het 
in dezen aanhouden van een overgangsperiode. Bovendien is 
bij deze besprekingen gebleken, dat onze militairen niet in hun 
beloningen zullen worden gekort. 

Deze bezorgdheid bij de onderofficieren verklaar ik uit de 
mededelingen, dat in het algemeen bij een vergelijking van de 
militaire salarissen in de deelnemende landen is gebleken, dat 
onze onderofficieren aan de hoge kant worden beloond. 

Voortgezette besprekingen hebben uitgewezen, dat men niet 
tot verlagingen zal willen besluiten. De Regering zal echter er 
in ieder geval op toezien, dat de rechtspositie van de thans in 
dienst zijnde militairen niet wordt aangetast. 

Ik heb al gezegd, dat ik het er mede eens ben, dat door de 
E.D.G. het leger niet sterker wordt, dat op zich zelf dus, be-
halve de inschakeling van West-Duitsland bij de Westerse 
defensie, de E.D.G. van minder militair belang is. 

Toch meen ik, dat er wel voordelen aan het tot stand komen 
van het Verdrag zijn verbonden. Ik wil dan slechts aanduiden 
de veel grotere mogelijkheid van onderling begrip; het samen 
dienen in internationale eenheden zal de Europese eenwording 
bevorderen. Op militaiMechnisch terrein zal een gelijke doc-
trine, gelijke taktiek kunnen worden ingevoerd door opleiding 
op dezelfde scholen en cursussen. De bewapening en bevoor-
rading zullen later ook beter kunnen worden geregeld. Voor-
eerst zullen we niet te veel moeten verwachten; we moeten 
daarom eerst ook niet te veel wijzigen. 

Nu moet men steeds bedenken, de geachte afgevaardigde 
de heer Sassen heeft hierop ook gewezen, dat de E.D.G. slechts 
de taak heeft de eenheden op de been te brengen, maar dat 
de N.A.V.O. het operationeel bevel behoudt. De Nederlandse 
delegatie heeft hieraan ook steeds vastgehouden bij de voer-
bereiding van het Verdrag en houdt zich ook in de interim-
commissie hieraan. 
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Toch zullen de E.D.G.-organen zeer belangrijke taken heb-
ben te vervullen en zal zeker moeten worden gewaakt tegen 
een overorganiseren. 

De geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn wees op 
het gevaar, dat een te grote organisatie tot stand zal komen, 
welke weer leidt tot bureaucratie. Nu is bureaucratie niet een 
kwaal, die uitsluitend in het militaire apparaat optreedt — ik 
ken niet militaire patiënten met deze ernstige kwaal en die een 
grote behoefte aan een deugdelijk serum hebben —, maar het 
middel is: te voorkomen, dat de organisatie te groot wordt. 

De geachte afgevaardigden de heren Sassen en Algra wijzen 
op berichten omtrent de omvang van het Commissariaat. Als 
alle taken plotseling zouden dienen te worden vervuld, dan is 
het niet mogelijk, dit op korte termijn te realiseren. Zo zal 
voor de toepassing van artikel 104 bepaald gedurende lange 
tijd een ver gaande delegatie dienen te worden gegeven aan ge-
decentraliseerde, in het begin zelfs nationale instanties en ik 
twijfel zelfs met de geachte afgevaardigde de heer Algra of een 
uitvoering van artikel 104 naar de letter mogelijk is. 

In de Interimcommissie zijn plannen opgemaakt, waarbij 
men kwam tot organen met duizenden personen. Wij hebben 
om te beginnen ons aandeel hierin niet ter beschikking, niet 
aan ambtenaren en niet aan officieren. Maar we moeten er 
ook van uitgaan, dat opbouw geleidelijk moet gaan, dat moet 
worden gedecentraliseerd en dat het Commissariaat in het alge-
meen slechts zelf de uitvoering ter hand neemt, indien dit in-
derdaad noodzakelijk is en een meer efficiënte werkwijze zal 
betekenen. 

Men vraagt: wat doet ge dan in die richting? In de Interim-
commissie houden de Nederlandse vertegenwoordigers in het 
oog de noodzaak om te komen tot een zo beperkt mogelijke 
organisatie. Daarnaast hebben wij door het feit, dat de diensten 
van het Commissariaat in ieder geval uit het budget commun 
moeten worden bekostigd, steeds de mogelijkheid door het 
niet aanvaarden van een begroting controle te houden op de 
omvang der organisatie. 

Ten aanzien van de beginselen van het Verdrag heeft de 
geachte afgevaardigde de heer Algra aandacht gevraagd voor 
de opbouw van het Europese leger en de basiseenheid aan de 
orde gesteld. 

Zoals de geachte afgevaardigde zeide, werd vanaf de 18de 
eeuw bij de opbouw van een leger getracht zodanige eenheden 
te vormen, dat deze een zo sterk mogelijk geheel vormen en 
dat ze zich zelf geruime tijd kunnen redden. Al werden door 
dit streven divisies gevormd en kwam men er toe bij de 
divisie een slice te vormen — ik spreek liever over onder-
steunings- en verzorgingseenheden —, dan kan niet worden 
gezegd, dat de divisie zich vanaf de 18de eeuw regelmatig heeft 
ontwikkeld tot een standaardorganisatie. Integendeel, de mili-
taire wetenschap, maar vooral de militaire praktijk, heeft er 
steeds weer toe geleid, dat nieuwe vormen werden bedacht. 
Laten we ook niet uit het oog verliezen, dat vooral gedurende 
en na de laatste oorlog door de vrijwel algehele mechanisering 
eenheden zijn ontstaan, welke geheel afwijken van die, welke 
men vroeger divisies noemde. 

Bij de beraadslagingen omtrent de eenheden van het Euro-
pese leger is men in beginsel uitgegaan van de Amerikaanse 
organisatie. Hierin kent men de divisie, waaraan zeer beperkt 
enkele verzorgingseenheden zijn toegevoegd; een zodanige di-
visie kan echter geheel zelfstandig slechts optreden met meer-
dere verzorgings- en ondersteuningseenheden. Deze worden nu 
evenredig bij de opbouw van een divisie gevormd. Een aantal 
divisies, meesal 3, 4 of soms 5 met een evenredig aantal ver-
zorgings- en ondersteuningseenheden, de.legerkorpstroepen ge-
noemd, kunnen worden samengevoegd en vormen dan een 
legerkorps. 

Om een indruk van de sterkte te geven, kan worden gezegd, 
dat een infanteriedivisie omvat rond 18 000 man en de daarbij 
behorende legerkorpstroepen eveneens rond 18 000 man. 

In het Europese leger is de divisie nog verder ontdaan van 
verzorgingseenheden en de sterkte bedraagt rond 15 000 man, 
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terwijl de verzorgingseenheden in de legerkorpstroepen worden 
opgenomen. 

Deze divisie, de basiseenheid, is de grootste eenheid, welke 
homogeen van dezelfde nationaliteit is. Inderdaad kan een 
zodanige divisie niet zelfstandig optreden, maar dit kan de 
divisie van 18 000 man ook niet. Beide hebben een evenredig 
deel van de Iegerkorpstroepen nodig om „zich zelf gedurende 
een zekere tijd Ie kunnen redden". 

De vorm van de basiseenheid en geïntegreerde legerkorps-
troepen werd juist gezocht om het zelfstandig optreden van 
eenheden van dezelfde nationaliteit onmogelijk te maken. 

Nu zegt de geachte afgevaardigde de heer Algra: maar dan 
wordt nu de paraatheid toch geschaad. Dit zal niet het geval 
zijn, indien wij geleidelijk te werk gaan. Niemand zal verwach-
ten, dat na het tot stand komen van het Verdrag van vandaag 
op morgen de nieuwe eenheden zullen dienen te zijn gevormd. 

Naar mijn mening ligt de oplossing voor de hand, door eerst 
d,c mobilisabele eenheden ongemoeid te laten en slechts ge-
leidelijk de parate eenheden om te bouwen. Indien op deze 
wijze wordt gewerkt, zal de paraatheid niet worden geschaad; 
men zal dan immers parate nationale eenheden slechts ver-
vangen door geïntegreerde eenheden, indien deze ook reeds 
paraat zijn. 

Het zal zeker in de eerste tijd noodzakelijk zijn om, zoals 
de geachte afgevaardigde ook opmerkt, zeer omzichtig te werk 
te gaan. Zo zal het, indien, zoals in ons geval, een legerkorps 
bestaat uit een parate divisie en de daarbij behorende parate 
Iegerkorpstroepen en meerdere mobilisabele divisies en Ieger-
korpstroepen, geboden zijn de integratie uit te stellen en eerst 
het legerkorps intact te laten, waartoe ook in het Verdrag de 
mogelijkheid is voorzien. 

Een volgende stap kan dan zijn, dat een divisie, de leger-
korpstroepen, nog homogeen en dus niet geïntegreerd, van een 
andere nationaliteit krijgt toegewezen. Dit zal weer geheel af-
hangen van de plaats, waar divisie en legerkorpstroepen zullen 
zijn gelegerd. De paraatheid zou zeker worden geschaad, in-
dien b.'v. een divisie in Nederland legerkorpstroepen zou zien 
toegewezen, welke in Zuid-Frankrijk zijn gelegerd. 

Indien echter in een legerkorps van andere nationaliteit de 
divisies en legerkorpstroepen tot een zeker percentage aan-
wezig zijn en bij mobilisatie deze eenheden op sterkte komen, 
zal zonder de paraatheid te schaden eerder tot integratie kun-
nen worden overgegaan. 

Toch zal het ook dan zeker niet eenvoudig zijn, omdat 
immers eerst de grote stappen kunnen worden gedaan, indien 
geïntegreerde scholen, cursussen en andere opleidingen een-
heid van opvatting ingang hebben doen vinden. 

Verscheidenen van de geachte afgevaardigden hebben zich 
beklaagd, dat de Nederlandse Regering geheimzinnigheid be-
tracht, waartegenover wordt gezegd, dat door de Belgische 
Regering in het Parlement mededelingen worden gedaan, welke 
hier te lande aan de Volksvertegenwoordiging worden ont-
houden. 

Dit betreft met name de integratie van de eenheden van de 
E.D.G., waaromtrent in België de Minister van Landsverdedi-
ging, en de organisatie van het Commissariaat, waaromtrent 
de Minister van Buitenlandse Zaken mededelingen heeft ge-
daan. 

Over de integratie, heb ik in de schriftelijke gedachtenwisse-
Iing uitdrukkelijk gesteld, zijn geen afspraken gemaakt. Dit is 
ook door mijn Belgische collega gezegd. In het in de schrifte-
lijke stukken genoemde Belga-communiqué staat toch ook 
uitdrukkelijk, dat niets is beslist. 

Generaal Gruenthcr maakt geen afzonderlijke afspraken met 
de Regeringen, waarbij hij zou vooruitlopen op adviezen, 
welke door hem aan het Commissariaat zullen moeten worden 
gegeven. 

Maar bovendien maken de Belgische en Nederlandse troepen 
deel uit van de Noordelijke Legergroep van de Centrale Sector, 
welke Legergroep onder bevel van een Engelse generaal staat. 
In de staf van deze commandant, in de staf van de comman-

dant van de landstrijdkrachten in de Centrale Sector, in de 
staf van de opperbevelhebber van de Centrale Sector en in 
S.H.A.P.E. zijn Nederlandse officieren tot in de hoogste func-
ties opgenomen en dezen zijn bekend met alle plannen, welke 
worden opgesteld. 

Vanzelfsprekend wordt wel gesproken over de plaats, waar 
eenheden zullen worden gelegerd, en worden plannen gemaakt, 
plannen, welke voor ons niet worden geheim gehouden, maar 
waaromtrent niets vaststaat. Het is wel bevreemdend, dat uit-
latingen in de buitenlandse pers worden aangehaald, maar dat 
wordt voorbijgegaan hetgeen ik op 23 Juli 1953 in de Tweede 
Kamer heb gezegd. In Juli 1953 zijn wij de Belgen, wat dit 
betreft, een stuk vooruit. De Belgen spraken er in November 
1953 pas over en wij spraken er in Juli 1953 reeds regelmatig 
over. Ik heb toen volgens de Handelingen, blz. 1011, gezegd: 

„Wij worden bij de besprekingen geregeld ingeschakeld 
en de Regering stelt er prijs op, dat in ieder geval een 
legerkorps onder commando van een Nederlands opper-
officier zal worden gevormd, en zij zal in dat verband zeker 
tegen een aanloop met een korps van homogene samen-
stelling geen bezwaar maken.". 

Mijnheer de Voorzitter! In dit verband wil ik nog gaarne in-
gaan op de opmerkingen van de geachte afgevaardigde de 
heer Wendelaar omtrent de Nota naar aanleiding van het Eind-
verslag. Indien hierin omtrent het militair aspect een onjuist-
heid voorkomt, is dit niet de schuld van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken, maar de mijne. Ik heb inderdaad de vraag 
gekregen van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken om de 
betreffende passage voor hem te verzorgen en, al staan er alleen 
de handtekeningen van de Minister van Buitenlandse Zaken en 
van de Minister zonder Portefeuille onder, dezen hebben zoveel 
vertrouwen in mij, dat zij zelfs niet hebben gekeken of ik het 
goed heb gedaan. 

In deze Nota wordt medegedeeld, dat de ondergetekenden 
geen reden zien om de zakelijke juistheid van het gestelde in 
het Belga-communiqué in twijfel te trekken. 

Het was hierbij mijn bedoeling te zeggen, dat volgens dit 
communiqué toch immers niets was beslist, hetgeen geheel 
overeenstemde met onze opvattingen. 

Maar er komt wel een ernstige onjuistheid in voor, waarop 
ik niet heb gewezen en waarop de geachte afgevaardigde nu de 
aandacht vestigt. 

Er kan nooit sprake van zijn, dat Nederlandse troepen zul-
len worden bestemd voor de Noordeuropese sector. Waarschijn-
lijk is dit onjuist weergegeven en er had dienen te staan de 
noordelijke legergroep van de Centrale sector; misschien is dit 
een gevolg van de vertaling uit het Frans in het Nederlands. 

Thans reeds zijn de Britse, Belgische en Nederlandse divisies 
toegewezen aan deze legergroep. 

Ik kan de geachte afgevaardigde de heer Wendelaar mede-
delen, dat in München-Gladbach het hoofdkwartier van de 
geïntegreerde staf van de noordelijke legergroep wordt inge-
richt. 

Deze staf was tot dusverre in Oeynhausen gevestigd. 
Er is geen sprake van, dat het Britse Rijnleger in de Kempen 

zal worden gelegerd; de Britse divisies in Duitsland blijven daar. 
Waarschijnlijk heeft men over de Kempen gesproken, omdat in 
het achterland hier en daar, in België en ook in Nederland, 
logistieke instellingen worden opgebouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit verband zou ik ook nog iets 
verder willen ingaan op hetgeen de geachte afgevaardigde de 
heer Gerretson heeft gezegd. Ik geloof, dat ik niet meer behoef 
te spreken over het verschil in opvatting omtrent het démenti, 
waarvan de geachte afgevaardigde sprak. Ik sta op het stand-
punt, dat er hier geen sprake van zal zijn geweest, dat de heer 
De Greef heeft gesproken over Nederlanders in de Noordeuro-
pese sector, maar de geachte afgevaardigde heeft hier nog aïler-
lci beschouwingen gehouden over de mogelijkheden, die zich 
zouden kunnen voordoen bij een andere verdeling. Nu zou ik 
willen verklaren, dat ik het met de geachte afgevaardigde eens 
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ben, dat Nederland tegen een aanval uit het Oosten onver-
dedigbaar zou zijn, maar ik erken dit alleen, als het op eigen 
krachten zou moeten geschieden, en het is juist met het oog 
hierop, dat in de eerste plaats het N.A.V.O.-verband werd ge-
sloten. Wij wensen deze verdediging in bondgenootschappelijk 
verband te voeren en dan is'zij wel mogelijk. Wij zullen door 
het E.D.G.-Verdrag die gemeenschappelijke verdediging kunnen 
versterken met een aantal Duitse eenheden. Zoals ik al eerder 
heb opgemerkt, Mijnheer de Voorzitter, staat het nog niet 
vast, hoe en waar Duitse divisies worden gelegerd, zodat hicr-
omtrent geen inlichtingen kunnen worden verstrekt, maar ook 
al wordt slechts een gedeelte van de Duitse divisies in het noor-
delijke leger van de centrale sector opgenomen, dan moet toch 
worden erkend, dat dit te allen tijde in het voordcel is van een 
defensie van de Nederlandse oostgrens. 

De opvoering van de Nederlandse strijdkrachten te land van 
3 op 5 divisies houdt generlei verband met haar dislocatie in 
E.D.G.-verband. Zoals ik in de Tweede Kamer bereids heb op-
gemerkt, is de behoefte hieraan gebaseerd op de noodzaak van 
een sterkere defensie en een behoefte, welke in de N.A.V.O. is 
gebleken. 

De geachte afgevaardigde de heer Gerretson heeft gesteld, dat 
de overeenkomst, bedoeld in artikel 15, par. 3, van het E.D.G.-
Verdrag, een overeenkomst tot soldatenlevering is en dat deze 
derhalve niet zonder verkrachting van de geest van de Grond-
wet buiten medewerking van de Staten-Generaal tot stand mag 
komen. Ik maak toch wel bezwaar tegen de uitdrukking „sol-
datenlevering". Hier is geen sprake van. Wij sluiten onderlinge 
overeenkomsten om gezamenlijk militaire eenheden op te bou-
wen. Daarbij komen wij overeen, welk aandeel aan mankracht 
ieder der partners ter beschikking zal stellen. Mag dat nu op 
deze wijze worden aangeduid? 

Ik zou hierbij willen opmerken, dat de sterkte van de jaar-
lijkse lichtingen thans bij de behandeling van de hoofdstukken 
VIII A en VIII B der Rijksbegroting geheel ter beoordeling van 
de Staten-Generaal ligt en dat deze na de totstandkoming van 
het E.D.G.-Verdrag mede ter beoordeling van het Nederlandse 
Parlement blijft bij gelegenheid van de vaststelling van de 
Nederlandse bijdrage aan de Europese Defensiegeme^nschap. 
Eveneens zal bij die gelegenheid de Volksvertegenwoordiging 
zich in het algemeen kunnen uitspreken over dat gedeelte van 
de lichting, dat ingevolge artikel 10 van het Verdrag voor de 
nationale strijdkrachten kan worden bestemd, en over het ge-
deelte, dat voor terbeschikkingstelling aan de E.D.G. in aanmer-
king komt. 

Een geheel andere kwestie is de wijze, waarop met behulp van 
dit personeel bepaalde eenheden worden gevormd. Het zal toch 
niet de bedoeling van de geachte afgevaardigde zijn, dat door 
volledige openbaarmaking van het aantal en de aard dezer 
onderdelen een potentiële tegenstander gelegenheid wordt ge-
geven kennis te nemen van de samenstelling van de E.D.G.-
strijdkrachten. 

Om deze reden vereisen dergelijke gegevens geheimhouding in 
's lands belang en moet de onthouding daarvan aan de Staten-
Generaal geheel in overeenstemming worden geacht met de 
letter en de geest van de Grondwet. Doch bovendien mag niet 
uit het oog worden verloren, dat de door de geachte afgevaar-
digde de heer Gerretson bedoelde overeenkomst deze inlichtin-
gen niet alleen bevat met betrekking tot de Nederlandse inbreng, 
maar eveneens tot die van de overige deelnemende Staten en dat 
de Nederlandse Regering nimmer de vrijheid zou kunnen heb-
ben deze voor de defensie van de bondgenoten belangrijke ge-
gevens openbaar te maken. 

De gegevens omtrent de inbreng van de partnerlanden zijn, 
met uitzondering van die voor de Bondsrepubliek, ontleend aan 
de in N.A.V.O.-verband aangegane overeenkomsten. 

Om in de E.D.G. een basis voor bespreking te hebben, werd 
vastgelegd hetgeen Frankrijk, Italië, België, Luxemburg en 
Nederland volgens de besluiten, genomen in de N.A.V.O.-Raad 
in de vergadering van Februari 1952 te Lissabon, aan krijgs-
macht zouden opbouwen. 

De overeenkomst van 27 Mei 1952 heeft geen verdere bete-
kenis en bindt ons niet niet meer dan andere in de N.A.V.O. 
aangegane overeenkomsten. Dat wij de eenheden niet in detail 
kunnen noemen, zal toch ook de geachte afgevaardigde met 
mij eens zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Gerretson is verder gegaan en heeft gezegd: de Belgen hebben 
een veel sterkere verdediging dan wij. De plaats van die 
divisies is daar al aangeduid. Men heeft daar generaal 
Gruenthcr ontboden en er is een sterk voorbeeld van samen-
werking tussen Koning, Regering en Parlement, aldus de gc-
achte afgevaardigde. Als er in België zo'n uitstekende samen-
werking is tussen Koning, Regering en Parlement, kan ik dat 
slechts toejuichen. Ik kan dan alleen zeggen: als de geachte 
afgevaardigde meent, dat het hier minder is, laten wij dan 
hopen, dat de verhoudingen ook binnen ons bestel nog immer 
beter worden. Maar om dit te verklaren, gebaseerd op hetgeen 
de geachte afgevaardigde heeft medegedeeld, daarvan begrijp 
ik niets. 

Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen door de geachte afgevaar-
digde gezegd is — en ik wil eindigen waarmee ik begonnen 
ben —, kan ik niet aanvaarden. Wij hebben met generaal 
Gruenther een ambtelijke en persoonlijke verhouding, die zo-
danig is, dat het uitgesloten is, dat door hem op enigerlei wijze 
enige afspraak met de Belgen zou gemaakt worden, die tegen 
ons land zou ingaan niet alleen, maar ook het N.A.V.O.-
belang zou raken, en die algemeen besproken zou moeten 
worden. Ik ben er zeker van, dat dat niet het geval is. Maar 
het merkwaardige is dit. De geachte afgevaardigde heeft aller-
lei theorieën gehouden en door de aanduiding van de geachte 
afgevaardigde de heer Wendelaar ben ik op het spoor gekomen 
van wat hij bedoelde, maar hier moet een misverstand zijn. 
Het gaat alleen om parate eenheden, waarover gesproken 
wordt. Er wordt helemaal niet gesproken over de divisies van 
de Belgen. Men heeft het steeds over drie divisies, dat zijn 
de drie parate divisies, en toch speculeert men over de vraag 
hoe het in dit opzicht met de Duitsers zou zijn. Waar zijn die 
andere drie divisies? En dan zegt de geachte afgevaardigde: 
De Belgen hebben het opperbevel. Maar dat hebben ze hele-
maal niet. De Belgen zijn geplaatst onder de Engelse comman-
dant van hun legergroep, deze weer onder de Franse comman-
dant van de landstrijdkrachten in de centrale sector en ten-
slotte onder een Amerikaan als opperste bevelhebber. Er is 
geen Belgische opperbevelhebber. Hieraan zijn theorieën ver-
bonden, die geen enkele betekenis hebben. Er is geen enkele 
afspraak gemaakt en, men moet ook dit niet vergeten — wat 
naar ik meen de geachte afgevaardigde wel doet — wat de 
taak is, de operationele taak van deze troepen in vredestijd, 
want daarom gaat het alleen. Ik heb geen vrijheid daarover 
uit te weiden, maar er is geen sprake van, dat er een operatio-
nele taak zou zijn alleen voor Belgen, dat het mogelijk zou 
zijn, dat de Belgische Regering met generaal Gruenther daar-
voor een taak bedacht zonder dat dit aan de Nederlanders, de 
Engelsen en de Fransen zou worden meegedeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof hiervan genoeg gezegd te 
hebben om aan te duiden, dat hieraan conclusies worden ver-
bonden, die bepaald ten onrechte worden getrokken en waar-
aan een gewicht wordt gehecht, die ze niet verdienen. 

Van verschillende zijden wordt de Regering verweten, dat 
zij ten aanzien van de resultaten van de besprekingen in de 
Interimcommissie te Parijs een zekere terughoudendheid in 
acht neemt. Het is wellicht nuttig er op te wijzen, dat deze 
terughoudendheid niet voortkomt uit een tegenzin om de Ka-
mers door het geven van inlichtingen meer inzicht te geven 
in de wetsontwerpen, welke de Regering aan de Staten-Gene-
raal voorlegt, doch uit de waarde, welke de Regering aan deze 
inlichting meent te moeten toekennen. De Regering heeft er 
reeds herhaaldelijk op gewezen, dat de resultaten van de be-
sprekingen van de Interimcommissie geheel ad referendum 
zijn, zowel voor de Regeringen, voor zover deze daarover een 
oordeel moeten uitspreken, als voor het Commissariaat, ten 
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behoeve waarvan de Intcrimcommissic de nodige voorberei-
dende arbeid verricht. Wat betreft de taakverdeling in het 
Commissariaat, acht de Regering het ontijdig daarover mede-
delingen te doen. 

Hier komt nog bij, dat het geenszins uitgesloten moet wor-
den geacht, dat een bepaalde beslissing, die door de Interim-
commissie is genoemen, later dient te worden herzien, indien het 
verdere verloop der besprekingen hiertoe aanleiding mocht 
geven. Bovendien zal een mededeling van de Regering de 
Nederlandse delegatie in de Interimcommissie soms zodanig 
kunnen binden, dat zij bezwaren ondervindt bij de bespreking 
van wijzigingsvoorstellen, welke door ons ook wenselijk zou-
den worden geacht, maar waarop men tevoren, om tot een 
zeker compromis te komen, niet is blijven staan. 

Ten einde nu te voorkomen, dat de Staten-Generaal door 
inlichtingen van Regeringszijde bepaalde conclusies zouden 
trekken, welke later niet gerechtvaardigd mochten blijken te 
zijn, heeft de Regering steeds geaarzeld mededelingen over het 
verloop der besprekingen te doen. 

Zij is er van overtuigd, dat andere Regeringen, die eerder 
geneigd zijn om desbetreffende inlichtingen te verstrekken, 
hierbij eenzelfde voorbehoud zullen maken als zo juist bedoeld. 

De geachte afgevaardigde de heer Sassen heeft gewezen op 
de nationale functies, welke nog door de N.A.V.O.-opperbevel-
hebber, maarschalk Juin, worden vervuld. 

Deze heeft in tegenstelling tot hetgeen de geachte afgevaar-
digde zegt echter wel ontslag genomen als inspecteur-generaal 
van de Franse strijdkrachten. 

Ik ben met de geachte afgevaardigde van mening, dat het in 
de N.A.V.O., waarin wij in bondgenootschappelijk verband 
samenwerken, in het algemeen gewenst is, dat N.A.V.O.-bevel-
hebbers niet met nationale taken zijn belast, maar dat in een 
supranationale organisatie, zoals het Europese leger zal worden, 
dit niet zal kunnen worden toegelaten. 

De geachte afgevaardigde de heer Wendelaar was van me-
ning, dat aangezien vrijwel de gehele marine in N.A.V.O.-
verband is opgenomen, deze ook in de E.D.G. zou overgaan. 
Dat is niet juist. 

Deze opvatting berust op een misverstand. In de E.D.G. 
zullen worden opgenomen de marine-cenheden, welke onder 
commando van Saceur zullen komen te staan, dit zijn de 
eenheden voor de directe beveiliging der kusten. 

Het overgrote deel der marine is wel opgenomen in 
N.A.V.O.-verband, maar zal komen onder Channel Command 
en onder de N.A.T.-opperste bevelhebber op de Atlantische 
Oceaan (Saclant). Deze eenheden zijn de nationale zcestrijd-
krachten, bedoeld in artikel 10, sub 4. voor het nakomen van 
verplichtingen, die voortvloeien uit overeenkomsten, die in 
het kader van het Noord-Atlantisch Verdrag vóór de inwer-
kingtreding van het onderhavige Verdrag zijn gesloten. 

Volledigheidshalve voeg ik hieraan toe, dat ook niet in de 
E.D.G. worden opgenomen de eveneens in artikel 10, sub 4, 
genoemde nationale zcestrijdkrachten voor de verdediging van 
niet Europese gebieden, voor welke verdediging de betrokken 
Staat verantwoordelijk is. 

De geachte afgevaardigden de heren Sassen en Wcndelaar 
hebben de aandacht gevestigd op de berichten omtrent gewij-
zigde militaire opvattingen in Amerika. 

Zoals de geachte afgevaardigde de heer Wendelaar reeds 
heeft gezegd, is er geen enkele aanwijzing, dat legereenheden 
uit Europa zullen worden teruggehaald. 

Al worden grote aantallen manschappen genoemd, er is geen 
enkele reden, te veronderstellen, dat het in de bedoeling zou 
liggen thans Amerikaanse troepen aan de verdediging van 
Europa te onttrekken. 

De geachte afgevaardigde de heer Sassen heeft gesproken 
over de wijziging van opvattingen, medegedeeld door de heer 
Forster Dulles, waarbij ook de geachte afgevaardigde de heer 
Wendelaar de New Look noemde. Dulles heeft echter uitdruk-
kelijk gezegd, dat local defence uitermate belangrijk blijft, en 
van Amerikaanse zijde wordt de N.A.V.O.-politiek in volle 
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omvang aanvaard. Er kunnen wijzigingen komen in bepaalde 
strategische opvattingen, maar Amerika zal mede op de bres 
blijven staan tot verdediging van het gehele N.A.V.O.-territoir. 

De geachte afgevaardigde de heer Geugjes heeft gevraagd 
hoe met aanhouden van een defensieplafond de kosten van het 
apparaat van de E.D.G. kunnen worden betaald. Hij wees er 
daarbij op, dat de Staten-Generaal geen vertraging in de op-
bouw der strijdkrachten wensen. 

Inderdaad zullen bij het aanhouden van een defensieplafond 
in de eerste jaren bedragen beschikbaar moeten worden gesteld 
voor het centrale E.D.G.«apparaat. Deze bedragen zullen laag 
gehouden worden, in de eerste plaats al omdat wij immers 
het orgaan willen beperken en ook omdat wij deze gelden 
anders door beperking van uitgaven moeten vinden. 

In de eerste jaren zullen dus bepaalde aanschaffingen moe-
ten worden uitgesteld en hieraan zal een einde komen, indien 
door het instellen of uitbreiden van diensten van het Commis-
sariaat kan worden overgegaan tot een zo mogelijk grotere 
inkrimping of afschaffing van nationale diensten of organen. 

Door de geachte afgevaardigde de heer Geugjes werd gezegd, 
dat Nederland toch niet meer vrij zal zijn om de bijdrage in 
het budget van de Gemeenschap vast te stellen. Andere ge-
achte afgevaardigde, zoals de geachte afgevaardigde de heer 
Schermerhorn en de heer Vixseboxse, willen een effectieve 
Parlementaire controle. 

Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de bijdragen 
aan de E.D.G. worden vastgesteld aan de hand van in de 
N.A.V.O. vastgestelde behoeften. 

De Regering is, voordat een voorstel tot het vaststellen van 
een bijdrage in het budget aan de Staten-Generaal wordt voor-
gelegd, èn in de N.A.V.O.-Raad èn in de Raad van Ministers 
beslissend bij de besluitvorming betrokken. 

De Regering zal b.v. niet kunnen instemmen met voor-
stellen tot het vormen van een strijdmacht, welke in omvang 
zou uitgaan boven hetgeen zij weet, dat door de Staten-
Generaal als defensieplan zou worden aanvaard. 

Ook al zijn in de Raad van Ministers besluiten genomen, 
dan nog zijn, zoals in de stukken reeds werd vermeld, de 
Staten-Generaal geheel vrij in hun beslissing, zij behoeven 
zich slechts te doen leiden door de voorwaarde, bereid te zijn 
een redelijke bijdrage te leveren. 

Door de geachte afgevaardigde de heer Vixseboxse werd 
gesproken over de belangrijke taak van de territoriale troepen, 
over de noodzaak van een coördinatie van de bescherming 
bevolking, over de Amerikaanse steun bij de opbouw van de 
krijgsmacht en over het aantal divisies. 

Zoals de geachte afgevaardigde zegt, zijn deze belangrijke 
onderwerpen waarschijnlijk meer aan de orde bij de be-
handeling van de begrotingen der militaire Departementen, ook 
in verband met het feit, dat het bepalen van de behoeften in de 
N.A.V.O. geschiedt en operationele problemen niet tot het 
terrein van de E.D.G. behoren. 

De geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn is be-
vreesd voor een groeiende vermilitarisering van ons volk. Ik 
neem aan, dat de geachte afgevaardigde niet in het bijzonder 
gevaren ziet in het tot stand komen van de E.D.G., maar de 
gelegenheid aangrijpt, op dit verschijnsel te wijzen en waar-
schuwend bijzondere aandacht hiervoor vraagt. 

Ik ben van mening, dat er in Nederland een zodanige schei-
ding van bevoegdheden tussen de civiele en de militaire instan-
ties bestaat, dat niet gevreesd behoefte te worden, dat eenzijdig 
door militairen beslissingen worden genomen, welke op ons 
volk een onjuiste invloed zouden hebben. 

Deze militaire autoriteiten zijn zich ten volle bewust van 
haar verantwoordelijkheid en plegen met de civiele autoriteiten 
steeds overleg. 

Het gevaar zal toch in Nederland niet zo groot zijn; de 
organen van het geestelijk en maatschappelijk leven hebben 
toch een grote invloed, de sterke bindende kracht van het 
gezin, de nuchterheid van de Nederlander zullen ons toch 
verhinderen te vermilitariseren. 
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Wij /uilen echter wel bereid moeten zijn ter verdediging van 

de vrijheid van ons land en van de vrije wereld onze militaire 
plicht te vervullen. 

Laat ik de geachte afgevaardigde zeggen, dat de Regering 
er nauwlettend op zal toezien, dat in de E.D.G. een gesloten 
besluitsvorming tussen militaire en civiele autoriteiten zal be-
staan, en de politieke controle zal hierop in het bijzonder ge-
richt dienen te zijn. 

Tenslotte nog een opmerking over de geestelijke verzorging, 
waarvoor de geachte afgevaardigden de heren Anema, Sassen 
en Vixseboxse aandacht hebben gevraagd. 

Heb ik het goed begrepen, dan is de geachte afgevaardigde de 
heer Sassen wel ingenomen met hetgeen omtrent de geestelijke 
verzorging in de Memorie van Antwoord werd opgenomen, 
maar wijst de geachte afgevaardigde de Regering er op, dat 
dan ook strak aan het weergegeven Regeringsstandpunt zal 
moeten worden .vastgehouden in het kader van de E.D.G. De 
geachte afgevaardigde de heer Anema is nog ongerust en 
vreest, dat bepaalde beperkingen zullen worden opgelegd, 
waardoor de geestelijke verzorging een gedeelte van haar 
waarde zou verliezen. 

Ik kan de geachte afgevaardigde zeggen, dat de Regering de 
geestelijke verzorging van een even groot belang acht als zij 
dit doen. 

De Regering is zich bewust van het belang van de geeste-
lijke verzorging van de Europese strijdkrachten. Bij de uit-
werking zal zij er dan ook op toezien, dat steeds rekening 
wordt gehouden met de Christelijke levenshouding, door ons 
volk in grote meerderheid aanvaard en erkend. Zij zal er in 
dit verband op blijven staan, dat de geestelijke verzorging van 
Nederlandse militairen dezelfde mogelijkheden krijgt, op 
dezelfde wijze kan worden uitgevoerd als in de Nederlandse 
krijgsmacht het geval is. 

Ik kan reeds mededelen, dat bij het regelen van bezoek door 
geestelijke verzorgers aan zieke militairen onze regeling werd 
aanvaard. Ik ben er van overtuigd, dat in de E.D.G. de geeste-
lijk verzorger, voor zover hij het nodig acht, steeds de Neder-
landse militair zal kunnen bereiken, en omgekeerd, dat de 
Nederlandse militair, indien hij daaraan behoefte heeft, zich 
tot een geestelijk verzorger zal kunnen wenden. 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Sassen: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou allereerst 
dank willen betuigen aan de Regering voor het mondelinge ant-
woord, dat zij heeft gegeven. De heer Minister van Buiten-
landse Zaken, de heer Beyen, gaf in zijn rede op een pétillante 
wijze niet alleen blijk van beheersing van de stof, maar boven-
dien van een literair meesterschap en van een gemak om in 
speels gekozen beelden zijn bedoelingen te verduidelijken. Ook 
het zakelijk-nuchtere en concreet-feitelijke antwoord, dat de 
heer Minister van Oorlog en van Marine aan de Kamer gaf, 
maakte op mij een gunstige indruk. Hoewel wij voor ons geen 
behoefte hadden aan enig antwoord van Minister Luns, wil 
ik. nu hij zelf op overtuigende wijze zijn onvervangbaarheid 
heeft aangetoond, ook gaarne zijn antwoord als onvervang-
baar aanvaarden. Als ik wel heb geluisterd, heb ik geen uit-
drukkelijk antwoord gekregen op een tweetal door mij gestelde 
vragen nopens de artikelen 38 en 107 van het E.D.G.-Verdrag. 
maar ik houd het er voor, dat dit antwoord stilzwijgend is ge-
geven, in de zin van: wie zwijgt, stemt toe. 

Van groot belang acht ik hetgeen door de heer Minister 
van Buitenlandse Zaken, uitdrukkelijk sprekende namens de 
gehele Regering, is gezegd, met betrekking tot ds integriteit van 
het Nederlandse territoir. Wij hebben die verklaring met grote 
aandacht aangehoord en wij vinden reden om de Regering 
dank te betuigen voor de zeer duidelijke en kordate wijze, 
waarop zij ten deze stelling heeft genomen en waardoor zij 

Sassen 
heeft willen wegnemen de zorg, die ik gisteren omschreef als 
de zorg, die ook de Staten-Generaal als goede huisvaders moe-
ten hebben voor het hun toevertrouwde levensbelang, voor de 
onverkorte handhaving van de integriteit van 'slands territoir. 
Ik voeg hieraan toe, dat, zouden één of meer van onze bondgc-
noten of van onze toekomstige bondgenoten het niet eens zijn 
met wat onze Regering hier ten deze uitdrukkelijk, openlijk en 
zelfs in min of meer plechtige vorm ten overstaan van de 
Staten-Generaal als verdragsbreuk heeft gebrandmerkt, zij dan 
daarvan eerlang zouden moeten doen blijken, bij gebreke waar-
van zij hun recht om alsnog later dit te doen zouden hebben 
verwerkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit hetgeen ik tot nu toe aan het 
adres der Regering mocht opmerken, mag worden afgeleid, dat 
ik met genoegen heb kunnen vaststellen, overeenkomstig overi-
gens mijn verzoek, dat de Regering in dit debat niet, als ter 
Bruiloft van Kana, de beste wijn tot het laatste heeft bewaard. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Brandenburg heeft hedenmorgen nog ter sprake gebracht, wat 
ik gistermiddag aanvoerde. Het was opmerkelijk, dat de ge-
achte afgevaardigde daarbij met geen enkel woord heeft weer-
legd, wat de kern was van mijn betoog, voor zover het hem 
belang inboezemde. 

Die kern toch van mijn argumentatie was, dat het felle ver-
zet van de Sovjet-Unie en van het communisme tegen de 
E.D.G. van zuiver politieke aard was. Komt de E.D.G. tot 
stand, dan versterkt zij West-Europa en het vrije Westen, voor-
al politiek. De Sovjet-Unie en het communisme wensen daaren-
legen een verdeeld en verzwakt West-Europa en een verdeelde 
en verzwakte vrije Westelijke wereld. 

Ik zal daarop niei uitvoerig ingaan, zeker niet na het betoog, 
dat de heer Minister van Buitenlandse Zaken over dat zelfde 
onderwerp hedenmiddag in grote stijl heeft gehouden. 

De geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn heeft gister-
avond, in een rede, waarvan ik het tweede deel met instem-
ming en bijzondere waardering heb aangehoord, deze zelfde 
gedachte zeer scherp onder woorden gebracht, toen hij zeide. 
dat deze Sovjet-Unie en het communisme vooral het innerlijk 
bederf van West-Europa en van de vrije Westerse wereld be-
ogen. Daarom bestrijden zij de E.D.G. zo fel, omdat daardoor 
de kansen op het verwekken van dit innerlijk bederf beduidend 
verminderen. Ook daartoe heeft de geachte afgevaardigde de 
heer Brandenburg een welsprekend zwijgen in zijn betoog ge-
daan. De geachte afgevaardigde de heer Brandenburg ken-
merkte zich trouwens wel meer door welsprekende stilzwijgend-
heid in zijn betoog van hedenochtend. Het feit, dat rond 
20 millioen mensen achter het IJzeren Gordijn zuchten, lijden, 
verkommeren en ondergaan in concentratiekampen, wilde hij, 
zo zeide hij, laten voor wat het was. Alle andere gezindten 
daarentegen kunnen, willen en mogen dat feil, dat een der 
meest afschuwelijke is in de hedendaagse wereld, niet zo maar 
..laten voor wat het is". 

Reeds gisteren heb ik gewezen, in mijn antwoord op een 
interruptie van de geachte afgevaardigde de heer Brandenburg, 
dat deze merkwaardigerwijs nog maar steeds roept om bewijzen 
van algemeen bekende feiten, hoewel die, juist om hun alge-
mene bekendheid, generlei bewijs meer behoeven. Toch wil ik 
trachten, het klaarblijkelijk verlangen van de geachte afge-
vaardigde de heer Brandenburg op dit punt te bevredigen. 

Een internationale organisatie van verzetsstrijders en oud-
politieke gevangenen uit de tweede wereldoorlog heeft een 
grootscheepse actie ontketend tot het bestrijden van de mens-
onterende instelling der concentratiekampen. De Sovjet-Unie 
heeft — en alle satellietstaten hebben op haar voorbeeld — 
alle medewerking daaraan geweigerd en alle onderzoek daar-
naar, voor zover het haar betrof, belet, zulks in tegenstelling 
tot een land als Joego-Slavië, dat wij overigens allerminst als 
een land van vrijheid kunnen erkennen. Het moet dus wel over-
duidelijk zijn, dat de communistische landen, waar het systeem 
van concentratiekampen en slavenarbeid een der grondpijlers 
is van het economische bestel, op dit punt een afschuwelijke 
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waarheid te verbergen hebben, waarvan zij de onthulling met 
reden vrezen. 

Het rapport van de commissie ad hoc, ingesteld door de 
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, in 
samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, be-
staande uit een drietal hoogstaande afgevaardigden: één uit 
India, één uit Noorwegen en één uit Peru, nopens de aan-
wezigheid en de omvang van slavenarbeid en nopens de poli-
lieke en economische redenen tot slavenarbeid nu, met name 
achter het IJzeren Gordijn, kan aan het verlangen van de ge-
achte afgevaardigde naar nog meer feiten op overigens over-
vloedige wijze tegemoet komen. Ook deze commissie kreeg 
haar conclusies niet gedicteerd door wat de geachte afgevaar-
digde heeft genoemd „het Vaticaanse persbureau". 

Nopens de vrijheid van godsdienst, zoals die achter het 
IJzeren Gordijn bestaat, moge ik volstaan met de eerbiedige 
herinnering aan het zowel heldhaftige als huiveringwekkende 
lot van de Hongaarse Kardinaal Mindszenty en van de Poolse 
Kardinaal Vyshinsky. 

Wat de vrijheid van meningsuiting achter het IJzeren Gordijn 
betreft, roep ik slechts in herinnering het dramatisch gebeuren 
in Berlijn en elders op en na 17 Juni 1953, waarvoor de heer 
Schermerhorn terecht ook aandacht heeft gevraagd. De com-
munisten hebben steeds beweerd, dat zij de bevrijders van de 
arbeiders zijn. Toch hebben de arbeiders, zij aan zij met 
anderen, zich toen in Berlijn, in Chemnitz en in vele andere 
plaatsen spontaan en heldhaftig trachten te bevrijden van het 
harde juk. dat hun z.g. ,,bevrijders" hun opleggen. Het waren 
de tanks van de Rode Armee, die deze volkse bevrijdingspoging 
in bloed smoorden. Ik meen, dat met een en ander thans wel 
kan worden volstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Jonkman heeft aan het einde van het debat in eerste termijn 
in een opmerkelijke rede nog van zijn inzichten mondeling 
blijk gegeven. Weliswaar trad hij toen in debat met de Rege-
ring, maar ik vermag niet in te zien, waarom — en ik hoop, 
dat hij dat zelf ook van oordeel zal zijn — de medeleden van 
het lid dezer Kamer de heer Jonkman, zo hij als lid der Kamer 
actief deelneemt aan de beraadslagingen der Kamer, zijn bij-
drage tot dat debat stilzwijgend zouden voorbijgaan. De ge-
achte afgevaardigde de heer Jonkman heeft het z.g. Kleine 
Europa der Zes op verscheidene gronden gecritiseerd. Ik moge 
hem allereerst doen opmerken, dat de Zes nooit ofte nimmer 
zich hebben beschouwd of voorgedaan al „het" Europa. Hun 
vertegenwoordigers in de Raad van Europa hebben eensgezind 
en vrijwel onophoudelijk van het tegendeel blijk gegeven. Ik 
moge ook herinneren aan het woord van de heer Jean Monnet, 
voorzitter van het Hoge Gezagsorgaan der Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal, in Juni 1953 gesproken tot de Ge-
meenschappelijke Vergadering dier Gemeenschap, nl. dat de 
grenzen dier Gemeenschap enkel en alleen zijn en worden be-
paald door de bereidheid van hen, die wel, en de opvatting van 
hen, die niet of nog niet hun wil hebben bepaald om tot die 
Gemeenschap te behoren. Dat zelfde geldt, zie ik het wel, voor 
de E.D.G. 

De geachte afgevaardigde de heer Jonkman heeft uiting 
gegeven aan de vrees, dat deze Gemeenschap van Zes zich 
mogelijkerwijs zou kunnen plaatsen tegenover de negen, de 
medepartners in de Atlantische Gemeenschap, of tegenover het 
Gemenebest. Daartegenover zij aangevoerd, dat — ook bij de 
schriftelijke voorbereiding tot dit wetsontwerp —• in deze 
Kamer èn de Regering èn vele leden dier Kamer uitdruk-
kelijk en niet voor het eerst hebben gesteld, dat integratie met 
enkele landen niet een andere en losser georganiseerde samen-
werking op de geïntegreerde gebieden mag beletten met andere 
landen, die niet aan de integratie deelnemen. 

De geachte afgevaardigde heeft voorts gesteld, dat het 
saamhorigheidsbesef tussen de zes landen ongenoegzaam zou 
zijn om een integratie der zes te kunnen schragen. Dat had 
reeds tegen de Europese Gemeenschap voor Kolen en .Staal 
kunnen en moeten worden aangevoerd. De niet te miskennen 
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realiteit der gemeenschappelijke markt tussen die zes, die in 
minder dan een jaar van haar bestaan het handelsverkeer met 
rond 20 % deed toenemen, het grootscheepse program voor 
de bouw van arbeiderswoningen, dat zij eerlang wenst te gaan 
uitvoeren, duiden er op, dat het wel aan twijfel onderhevig 
is, of dat saamhorigheidsgevoel zo ongenoegzaam is. De geachte 
afgevaardigde wenst blijkbaar eerst de verandering der geesten 
af te wachten, voordat hij een verandering der instellingen in 
overweging wenst te nemen. Ik geloof, dat hij daarbij eniger-
mate voorbijziet, dat de geesten en de instellingen elkander 
wederkerig en gelijktijdig beïnvloeden. 

De vraag van de geachte afgevaardigde, waarom niet op 
Europees gebied een commonwealth-constructie wordt be-
proefd en zelfs geprefereerd, heeft mij eigenlijk verbaasd. Im-
mers, een commonwealth-constructie kan alleen maar werk-
dadig bestaan op basis van een grote en sterke saamhorigheid. 
Als nu waar is, dat in Europa die saamhorigheid nog niet vol-
doende is ontwikkeld, hoe zou dan in dit deel der wereld een 
commonwealth-constructie zoveel redelijker kans van slagen 
hebben dan de weg, die thans wordt bewandeld? Niemand zal 
Minister Beyen er van verdenken, dat hij geen vriendschap en 
waardering gevoelt voor Groot-Brittannië, voor de Britten en 
voor het Gemenebest. Wat de Minister nochtans in zijn ant-
woord aan de geachte afgevaardigde de heer Jonkman op dit 
punt heeft gesteld, acht ik een bewijs van juist en klaar door 
zicht en nuchter, gezond realisme. 

Ook de geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn heeft 
gisteren — in dat deel zijner redevoering, dat ik niet met on-
verdeelde instemming mocht volgen — de kwestie van de saam-
horigheid aangeroerd. Ik wil thans niet met hem in discussie 
treden over de punten, waarin ik met hem van mening ver-
schil, maar ik zou de geachte afgevaardigde de heer Jonkman 
opmerkzaam willen maken op een zeer constructieve gedachte, 
die ik wel later in de woorden van de geachte afgevaardigde 
de heer Schermerhorn heb teruggevonden, doch die ik miste in 
het betoog van de geachte afgevaardigde de heer Jonkman, te 
weten: de gedachte van de onderlinge verantwoordelijkheid. 
Saamhorigheid is namelijk niet een kwestie van sentiment, 
zeker niet van sentiment alleen. Onderlinge verantwoordelijk-
heid is daarvan eveneens een zeer belangrijk wezenskenmerk. 
Die onderlinge verantwoordelijkheid is niet het product van 
onze wil, het is niet iets, dat wij souverein kunnen afwijzen, als 
zij ons niet zint. Het is een roeping, een taak, een opdracht, 
waarin ook wij, met de geachte afgevaardigde de heer Vixse-
boxse, de leiding erkennen en aanvaarden van Gods Voorzienig-
heid. 

De geachte afgevaardigde de heer Jonkman meent, dat wan-
trouwen tegen een der deelgenoten een gebrek van de oor-
sprong is, dat de E.D.G. aankleeft en haar deed ontstaan als 
oplossing voor het probleem, dat West-Duitslands toetreden 
tot de N.A.V.O. zou hebben opgeworpen. Op dit punt heeft 
de Minister een duidelijk en afdoend bescheid gegeven. Ik 
geloof ook, dat ik er aan mag herinneren — het is al in de 
schriftelijke stukken gesteld —, dat in West-Duitsland zelf in 
brede groepen oppositie bestond tegen toetreding tot de 
N.A.V.O., omdat men bevreesd was, dat daardoor nationalisme 
en militarisme weer zouden opvlammen. De E.D.G. is — bij 
het licht dier Westduitse oppositie bezien — dan ook niet ge-
boren uit wantrouwen tegen één der deelgenoten, maar uit 
wantrouwen tegen stromingen, waarvan de Westduitse demo-
cratie ook zelf een heilzame afkeer heeft getoond. Daarmede 
valt het argument, dat de vijf overige West-Duitsland geen 
volledige zelfstandigheid wilden bieden en toen maar in arren 
moede hun eigen zelfstandigheid opofferden. Dat van die vijf 
zeker Nederland moet worden uitgezonderd, omdat de Neder-
landse Regering tegen het toetreden van West-Duitsland tot de 
N.A.V.O. geen bezwaar zou hebben gehad, is door de Re-
gering zelf een en andermaal gesteld. Dat de volledige zelf-
standigheid van die vijf, Nederland incluis, op militair terrein 
niet anders dan formeel bestaat, heeft prof. Anema — door de 
geachte afgevaardigde de heer Jonkman in ander verband met 
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instemming aangehaald — gisteren in zijn magistraal betoog 
met overtuiging aangetoond. 

De inschakeling van de E.D.Ci. in de N.A.V.O. en de ver-
langde steun aan de E.D.G. door het Verenigd Koninkrijk 
zouden naar het inzicht van de geachte afgevaardigde de heer 
Jonkman aantonen, dat deze Zes noch onderling, noch naar 
buiten een bijzondere eenheid vormen. Met betrekking tot deze 
beide factoren moge ik volstaan met te verwijzen eensdeels 
naar het algemene en politieke deel van het voortreffelijk be-
toog van de geachte afgevaardigde de heer Anema van gisteren 
en anderdeels naar de evenzeer overtuigende uiteenzetting, die 
prof. Schermerhorn gisteravond hield over de invloed van de 
techniek op de noodzakelijke beperking van eigen volstrekte 
zelfstandigheid en op de noodzaak tot aaneensluiting en het 
aanvaarden van onderlinge verantwoordelijkheid. 

Oorspronkelijk is zonder twijfel het door de geachte afge-
vaardigde de heer Jonkman ontvouwde alternatief van een 
Westduitse associatie aan de N.A.V.O. Zie ik wel, dan is 
dit alternatief thans echter even oorspronkelijk als onuitvoer-
baar. Er kleven dezelfde bezwaren aan als aan het directe 
N.A.V.O."lidmaatschap van West-Duitsland; er kleven boven-
dien nog andere bezwaren aan, waardoor het tweede en derde 
doelwit, dat — zoals ik gisteren uiteenzette — de E.D.G. wezen-
lijk nastreeft, niet aldus bereikt kunnen worden. 

Ook bij het licht van deze beschouwingen kunnen wij mits-
dien geen wijziging brengen in onze conclusie ten aanzien van 
dit wetsontwerp. 

De heer Geugjes: Mijnheer de Voorzitter! Minister Beyen 
heeft gemeend de Kamer in de juiste stemming te kunnen 
brengen met het vertellen van een paar sprookjes. Nu heeft 
het vertellen van sprookjes gemeenlijk de praktische bedoeling 
om de kinderen zoet te houden. Jk meen echter te moeten be-
twijfelen of de sprookjes van de heer Beyen deze uitwerking 
hebben gehad. De Minister zei. dat hij zijn tijd van voorberei-
ding voor zijn antwoord heeft gebruikt om o.a. het sprookje van 
de wolf en de zeven geitjes nog eens na te lezen. Dat was aan 
het antwoord ook wel te merken, want hij heeft vragen, die 
van belang waren, overgeslagen. Nu is de heer Beyen na lezing 
van dit sprookje en na ernstig denken, zoals hij zei, tot de 
conclusie gekomen, dat het verhaal ook gelezen kan worden als 
dat van de wolf en de zes geitjes. Ik zou, zonder het vandaag 
nog eens gelezen te hebben, willen zeggen, dat het verhaal, en 
met meer recht, gelezen kan worden als dat van de wolf en de 
vijf geitjes. 

Ik wil vaststellen. Mijnheer de Voorzitter, dat wij hier van-
daag en gisteren een zeer leerzaam debat hebben gehad. On-
danks het feit, dat wij bij de stemming uit de mond van de 
meeste Kamerleden wel het woordje „ja" zullen horen klinken, 
heeft dit debat van vandaag en gisteren de grote weerstand en 
het grote verzeg die buiten de Kamer tegen het E.D.G.-Verdrag 
bestaan, blootgelegd en nogmaals bevestigd. Geen der Kamer-
leden is er aan kunnen ontkomen uiting te geven aan de 
duizend en één bezwaren, aan de afkeer, die bij de meest ver-
schillende groepen van ons volk bestaat. Verdwenen zijn de 
fanfares en het gejubel uit de eerste periode der z.g. Europese 
eenwording, die is gebleken te zijn de verslaving van West-
Europa aan Amerika. Zelfs waren de debatten in deze Kamer 
nog somberder gestemd dan aan de overzijde het geval was. 
De geachte afgevaardigde de heer Anema was van mening, 
dat niemand hiervoor sympathie en geestdrift kan hebben. Hij 
onderschreef, dat in het Verdrag veel tegenstrijdigheden en veel 
vaagheden zijn, en hij noemde de militaire kant van de zaak 
weinig bevredigend. Desondanks doet hij mee aan de doden-
sprong in het duister, in de zee van tegenstrijdigheden en vaag-
heden van het E.D.G.-Verdrag. Ik moet u zeggen. Mijnheer de 
Voorzitter, zo'n sprong kan mij in het Parlement maar weinig 
bekoren. De geachte afgevaardigde de heer Sassen sprak over 
de feilen en leemten; de geachte afgevaardigden de heren 
Schermerhorn en Wendelaar brachten tal van bezwaren naar 
naar voren en ook de geachte afgevaardigde de heer Vixse-
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boxse erkende vele onvolkomenheden, evenals zijn partijgenoot 
prof. Gerretson. Uw redevoering. Mijnheer de Voorzitter, ligt 
ons allen nog vers in het geheugen. Als u het mij toestaat, zou 
ik willen opmerken, dat ik het met de President van onze Kamer 
eens ben, wanneer hij zegt, dat de E.D.G. geen goede weg is. 
Het standpunt, dat de E.D.G. geen weg zou zijn. kan ik echter 
niet delen. 

Het is wel een weg, een weg die voert naar het verderf. Maar 
ik heb de hoop en het vaste vertrouwen, dat die weg alsnog on-
begaanbaar zal worden verklaard. Onze partij zal al haar 
inspanningen geven om te bereiken, dat die weg van het verderf 
niet zal worden betreden. 

Het verzet, dat door de Kamerleden naar voren is gebracht, 
pleit hen echter niet vrij van de ontzettende verantwoordelijk-
heid, die zij op zich nemen, wanneer zij desondanks vóór de 
E.D.G., vóór de sprong in het duister, zouden stemmen, wan-
neer zij zouden stemmen voor de scheuring van Duitsland. 
Maar dat verzet, dat hier gisteren en vandaag tot uiting kwam, 
is toch buitengewoon hoopvol. Het toont aan wat er in de par-
tijen van de verschillende afgevaardigden en wat er onder hun 
kiezers leeft. Het geeft aan, dat wij aan het begin staan van de 
ontwikkeling, van de ontplooiing van het verzet tegen de E.D.G. 
in ons land, dat aan de E.D.G. — daaraan twijfelen wij geen 
moment — een roemloos einde zal verschaffen. 

De Regering heeft, evenals verschillende Kamerleden, ge-
meend tegen de overal gehoorde weerstand een soort van ver-
dediging van de E.D.G. te leveren. Waar komt die verdediging, 
op de keper beschouwd, eigenlijk op neer? Zij kwam hierop 
neer: 1°. dat ze zeiden: er zijn weliswaar legio bezwaren, maar 
wij zien nu eenmaal geen andere oplossing en daarom zijn wij 
er vóór. Mijnheer de Voorzitter! Dat sommige Kamerleden 
geen andere oplossing zien, wil natuurlijk niet zeggen, dat die 
andere oplossing er niet is. Ik kom hierop nog terug: 2°. be-
stond de verdediging van de E.D.G. uit een aanval op de com-
munisten en de Sovjet-Unie. Hoe steekhoudend de argumenten 
van onze fractie zijn geweest, moge wel blijken uit het feit, dat 
enkele sprekers, o.a. de heren Algra en Schermerhorn en ook 
Minister Beyen, een verlegenheidsargument moesten lanceren, 
toen zij zeiden: de bedoelingen van de communisten zijn niet 
eerlijk. Mijnheer de Voorzitter! Het wapen van de insinuatie is 
nog nooit doeltreffend gebleken en de zaak van de E.D.G. 
moet er toch wel heel zwak voorstaan, wanneer haar suppor-
ters met een dergelijk aftands argument in het strijdperk moe-
ten treden. 

Ik wil op dit defensief van de E.D.G.-supporters alleen dit 
zeggen: Het is niet de eerste maal in de geschiedenis van ons 
land, dat de communisten oproepen tot de eenheid van allen 
tegen een groot en onmiddellijk gevaar. Zij deden dat ook vóór 
1940, toen, evenals nu, de Duitse weermacht ons land bcdreig-
de. Ten einde die eenheid van alle vaderlandslievende krachten 
te ondermijnen, is toen de leuze uitgevonden: fascisme en com-
munisme zijn één. De geschiedenis heeft die leuze echter vol-
ledig vernietigd. 

Wanneer de heer Sassen zegt: zie niet naar mijn woorden, 
maar naar mijn daden, dan zeg ik: accoord, dan zeg ik: kijk 
naar de jaren van de Duitse bezetting. Dat was een toetssteen 
voor ieder en ik ben van mening, dat de communisten die 
toetssteen voor vaderlandsliefde en edele bedoelingen glansrijk 
hebben doorslaan. Dat kan niet van iedereen worden gezegd. 
Ik ontzeg een ieder het recht, de edele bedoelingen van mijn 
partij door de modder te halen. Wij staan op het ogenblik aan 
het begin van de periode, waarin in 1941 de voorbereiding van 
de Februari-staking viel. En als de heer Sassen naar daden 
vraagt, dan is het goed om hem in overweging te geven zich 
nog eens te realiseren, wie de organisatoren van deze staking 
waren in de niet meest gemakkelijke periode van de bezetting. 

Van hetzelfde gehalte was het andere element van de ver-
dediging van de Europese Defensie Gemeenschap, nl. het in 
twijfel trekken van de goede bedoelingen van de Sovjet-Unie. 
De aanval op de Sovjet-Unie culmineerde ik het betoog van 
de heren Beyen en Schermerhorn, die er op wezen, dat de 
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Sovjet-Unie slechts de bedoeling heeft de eenheid in de kapi-
taliitische wereld te ondermijnen. Er is een tijd geweest, dal 
er nog geen Sovjet-Unie was. Het antwoord op de vraag, of er 
vóór het bestaan van de Sovjet-Unie dan geen tegenstellingen 
tussen de kapitalistische landen waren, houdt tevens in de 
weerlegging van deze naïeve verdediging van het E.D.G.-
Verdrag. Van haar geboorte af heeft de Sovjet-Unie het stand-
punt ingenomen, dat zij voorstandster is van het vreedzaam 
naast elkaar bestaan van de beide maatschappelijke stelsels, 
die er in de wereld zijn. Dat is van de aanvang af, haar gehele 
bestaan door. haar standpunt geweest. 

De geschiedenis is er alweer om de edele bedoelingen van 
de Sovjet-Unie te bewijzen. Ik citeer hetgeen Churchill in zijn 
„Gedenkschriften" (Deel I, blz. 408) schrijft — het gaat om 
het begin van het jaar 1939 —: 

„Op 21 Maart deed de Russische Regering, ernstig onder 
de indruk van al hetgeen er gaande was, het voorstel tot 
een Zesmogendhedcn-Confercntic, ofschoon zij in de crisis 
van München overal buiten gehouden was.". 

Ook te dezer zake had Chamberlain een uitgesproken 
mening. 

Op 26 Maart schreef hij in een privc-brief: 
Ik geloof hoegenaamd niet, dal het (de Sov-

jet-Unic) in staat is een doeltreffend offensief uit te hou-
den, zelfs indien het dat wilde. Ook wantrouw ik zijn 
motieven.". 

Het is alsof wij de heer Beyen en de zijnen horen spreken. 
Daarna schrijft Churchill: 

„Daarom werd het Sovjet-voorstel van een Zesmogend-
hedcnconfcrcntic koud ontvangen en van de hand gc-
wczen.". 

Daarvóór, op blz. 405, schrijft Churchill: 
„Tsjecho-Slowakije in de steek gelaten en ten onder ge-

bracht door het Verdrag van München . . . .". 
„Anderzijds: Sovjet-Ruslands ontwijfelbare bereidheid 

om zich met de Westelijke Mogendheden te verenigen, en 
met haar lot redding van Tsjecho-Slowakije door dik en 
dun te gaan, genegeerd ". 

De geschiedenis is sterker dan een geschiedenisleraar, zoals 
de geachte afgevaardigde de heer Algra misschien zal weten, 
en de geschiedenis bewijst onomstotelijk de wil tot vrede van 
de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie staat voor haar beloften, vroeger 
zowel als nu. 

In dit verband sluit ik mij vurig aan bij een gedeelte van het 
pleidooi van de heer Wendelaar, toen hij nl. zeide: Laat de 
grote Mogendheden praten, praten en nog eens praten. Ik voeg 
daaraan toe: en dan is het niet in het belang van dat praten, 
dat ons land in een bloc gaat zitten, dat tegen een van die ge-
sprekspartners is gericht. 

Het gebruik van verlegenheidsargumenten is natuurlijk on-
voldoende om de keiharde feiten, die onze fractie naar voren 
heeft gebracht, onderste boven te gooien. De verlegenheids-
argumentatie kan niet uitwissen, dat een Minister uit het huidige 
Westduitsc Kabinet de eerste territoriale eis van Adolf Hitler 
weer op tafel heeft gelegd, nl. dat de Sudetenduitse gebieden in 
Tsjecho-Slowakije aan Duitsland moeten worden gegeven. Die 
vcrlcgenheidsargumentatie kan ook niet uitwissen, dat een 
Adenauer en een Foster Dulles de E.D.G. zien als een middel 
tot hereniging van Duitsland en dat zij spreken over een z.g. 
bevrijding van het Oosten door middel van de E.D.G. Die ver-
legenheidsargumentatie kan ook niet uitwissen, dat de I.G. 
Farben-directie weer op haar stoel zit, evenmin als het feit, dat 
Foster Dulles met deze l.G. Farben ten nauwste is verbonden. 
Die verlegenheidsargumentatie kan ook niet doen vergeten, dat 
artikel 63 van de Grondwet, waarop de Regering zegt de E.D.G. 
te steunen, op ongrondwettige wijze in onze Grondwet is ge-
komen. Die verlegenheidsargumentatie kan ons ook niet doen 
vergeten, dat de weigering van de Regering om een opsomming 

te geven van de punten, waarop het E.D.G."Verdrag van de 
Grondwet afwijkt, in strijd is met haar eigen uitdrukkelijke 
belofte. Die verlegenheidsargumentatie kan ook niet uitwissen, 
dat West-Duitsland in de E.D.G. noodzakelijkerwijze een ovcr-
wegende positie zal hebben, zoals uw collega, Mijnheer de 
Voorzitter, de voorzitter van de Belgische Senaat dat letterlijk 
heeft gezegd. 

Dit zijn de keiharde feiten en zij staan ondanks alle sprookjes 
nog recht overeind. De geachte afgevaardigde de heer Scher-
merhorn heeft dit zelf, wat betreft de toestand in West-Duits-
Iand, tot een bepaalde hoogte moeten toegeven. 

De vraag moet worden gesteld: is de Regering in staat ge-
weest de talloze bezwaren, die in de Kamer zijn gehoord tegen 
de E.D.G., weg te praten? En dan zeg ik: Neen. Over de 
vroegere belofte van de Regering, over haar vroegere uitdruk-
kelijkc toezegging tot opsomming van afwijkingen van de 
Grondwet, zegt de heer Beyen: Er zal wel weinig behoefte aan 
bestaan, daarover het debat te openen. Maar verder, er is geen 
sprake van het openen van een debat. Dat debat is van de 
zijdcr der Kamer reeds in volle gang. Het gaat niet aan, dat de 
Regering probeert achter dat debat zonder antwoord een punt 
te zetten. Ik heb met citaten bewezen, dat oud-Minister Stikker 
op het ogenblik, dat artikel 63 werd voorgesteld, uitsluitend en 
alleen heeft gesproken over het E.D.G.-Verdrag als aanleiding 
tot dat artikel 63. Dat was op 7 Februari 1952. Ik heb het voor-
gelezen en zal dit nu niet herhalen, omdat iedereen daarvan 
getuige is geweest. Voorts heeft de Regering veertien dagen 
vóór die datum, op 23 Januari 1952, haar belofte tot opneming 
van de afwijking in de Goedkeuringswet gedaan. Die belofte 
gold dus absoluut en uitdrukkelijk voor het E.D.G.-Verdrag 
en op grond van deze belofte is artikel 63 door de Staten-Gene-
raal aanvaard. Na dat alles zegt de Minister nu: Er is geen 
behoefte om het debat hierover te openen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met dit antwoord ben ik natuurlijk 
absoluut niet tevreden. Dit bewijst, hoe van de zijde van de 
Regering het E.D.G.-Verdrag wordt behandeld. Minister Beyen 
heeft in dit verband ook geantwoord, dat Minister Beel alle 
stukken tekent, waarin de Grondwet ter sprake komt. Mijnheer 
de Voorzitter! Dat is hier juist het geval. De Eindnota heeft 
betrekking op de Grondwet, maar de Nota is niet door of 
namens Minister Beel getekend. 

Uit de redevoering van de Minister zonder Portefeuille is 
mij duidelijk geworden, dat slechts hij onvervangbaar is. Met 
des te meer nieuwsgierigheid herhaal ik mijn vraag: Waar is 
de handtekening van Minister Beel onder de Eindnota? 

Over het horen van de Raad van State heb ik, als ik goed 
heb geluisterd, in het geheel geen antwoord gekregen. De 
Regering heeft de Raad van State, toen zij artikel 63 voor-
stelde, niet gehoord.Tk verzoek de Regering op deze vraag als-
nog te antwoorden. En clan vraag ik niet, of het horen van 
de Raad van State gebruik of geen gebruik is, maar ik vraag 
de Regering slechts met ja of neen te antwoorden op de vraag: 
Is het niet horen van de Raad van State in overeenstemming 
met de Grondwet? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een paar vragen gesteld, 
waarop ik, heb ik goed geluisterd, geen antwoord heb ont-
vangen. Tk wil ze niet allemaal herhalen, maar enkele zou ik 
toch nogmaals aan de Regering willen stellen: Hoe is de uit-
spraak van Adenauer over de bevrijding van het Oosten te 
rijmen met de uitsluitend verdedigende taak, die de Regering 
de E.D.G. toedicht? Kan de Regering het voorts tegenspreken, 
dat de nazi's in West-Duitsland weer hoog te paard zitten, en, 
zo zij dit mocht tegenspreken, kan de Regering dit dan aan-
tonen? Minister Beyen heeft het wel gehad over lieden, die in 
West-Duitsland met slechte bedoelingen rondlopen. Rondlopen, 
Mijnheer de Voorzitter, kun je natuurlijk overal, vooral nu in 
West-Duitsland de gevangenisdeuren voor deze misdadigers 
worden opengezet. Mijn vraag had echter betrekking op nazi's 
op hoge posten, en daarop heb ik geen antwoord gekregen. 

Een andere vraag van mij aan de Regering was: Wat heeft 
Minister Zijlstra met het antwoord aan de heer Welter bedoeld? 
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Misschien, dat het Commissariaat niet voor de volle 100 pet., 
maar wel voor 75, voor 50 of voor 10 pet. onze nationale 
industrie kan vernietigen? 

Minister Staf heeft gesproken over de eed van trouw aan de 
Koningin. Daar zal ik niet lang bij stilstaan. Ik wil alleen mijn 
vraag herhalen, waarop ik geen antwoord heb gekregen: Is de 
eed van trouw aan de Koningin van meer kracht dan tic trouw 
aan de E.D.G.? Dit is een kort gestelde vraag en daarover kan 
dus geen verwarring bestaan. 

Minister Staf heeft ook gesproken over een passende bij-
dragc aan de E.D.G. Ik heb in eerste instantie al gevraagd: 
Zal wat passend is voor de E.D.G. ook passend worden be-
oordeeld door de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der 
Statcn-Generaal? Bovendien, als ik mij de verdragstekst uit het 
hoofd goed herinner, dan staat er dit in: Indien binnen drie 
maanden van het begrotingsjaar de deelnemende Regering niet 
accoord gaat met de bedragen, die door het Commissariaat zijn 
vastgesteld, worden zij bindend voorgeschreven. 

Verder heb ik een vraag gesteld over de internationale con-
venties en of het feit, dat de E.D.G. niet het verbod erkent van 
het gebruik van chemische en bacteriologische wapens, volgens 
de Regering geen stap terug is. 

Minister Luns heeft in zijn toespraak betoogd, dat hij het 
eens is met de passage in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer, waarin staat: 

„Nederland maakt van deze gemeenschap zelf deel uit 
en behoudt in wezen cen zelfde mate van souvereiniteit 
als tot op heden sedert de jongste wereldoorlog is uitge-
ocfend." 

Nu heb ik in de pers een bericht gelezen over een rede van 
Minister Luns voor de Amsterdamse Universiteitsvereniging 
voor den Haag en omstreken, waarin hij heeft gezegd het toe 
te juichen, dat men inbreuk op de eigen souvereiniteit zal 
moeten toestaan. Misschien wil Minister Luns zo vriendelijk 
zijn deze tegenspraak te verklaren. 

Door velen is als argument aangevoerd: er is geen alter-
natief. De geachte afgevaardigde de heer Sassen is daarbij 
zelfs zover gegaan te beweren, dat aan de Sovjet-Unie zovele 
malen om een alternatief is gevraagd, maar dat de Sovjct-Unic 
nooit antwoord op deze vraag heeft gegeven. 

In dezelfde adem spreekt de heer Sassen dan over de Rus-
sischc nota's. Ik moet derhalve aannemen, dat de heer Sassen 
wel de data van de Sovjet-nota's kent, maar helaas niet de 
inhoud. 

Er is een alternatief, en dat heb ik in eerste instantie naar 
voren gebracht: een herenigd Duitsland als vredelievende en 
democratische Staat, welker vredelievendheid en democratie ge-
garandcerd worden door de grote Mogendheden, die Duitsland 
in de tweede wereldoorlog bevochten hebben, alsmede door de 
kleine buurlanden, waaronder Nederland. 

Die oplossing zou een garantie zijn èn voor de Sovjet-Unie 
èn voor Nederland zowel als voor alle buurlanden. 

Ook op het punt van de garanties, die in dit debat aan de 
orde zijn geweest, zijn wij niet veel wijzer geworden. Wij 
weten alleen, dat er morgen geen protestbrief van het cen of 
andere land in de brievenbus van het Departement van Buiten-
landsc Zaken zal liggen. De Amerikaanse mannen met de hoge 
hoeden en de pantserplaten, die Hitler aan de macht hebben 
gebracht, willen nu de E.D.G. tot werkelijkheid maken. Onder 
leiding van de wolf willen zij de vijf landen in West-Europa 
als geitjes het vlees voor het slachtveld laten leveren voor een 
oorlog tegen de Sovjet-Unie. De Amerikanen verbinden zich 
zelf tot niets, garanties geven zij niet. Zij atomiseren hun strijd-
macht en trekken hun troepen uit Europa terug. Als Amerika 
zijn zin krijgt, dan wordt West-Europa, dan wordt Nederland 
slagveld in een nieuwe wereldoorlog en dan een atoomoorlog. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mijn repliek begonnen met 
te zeggen, dat ook in de debatten in deze Kamer de weerspic-
geling is te vinden van het groeiende verzet tegen de E.D.G. 
Op alle manieren — directe en indirecte — ontwikkelt zich 

Gcugjes c. a. 
dit verzet. Ik wil op cen van die indirecte uitingen van verzet 
de aandacht vestigen en dat is de grote beweging in ons land 
om de vijfde Mei als nationale feestdag te behouden. De vijfde 
Mei is het zinnebeeld van onze nationale zelfstandigheid. De 
vijfde Mei is de dag van de overwinning op de Duitse weer-
macht. De Regering wil de E.D.G. en daarmede de oprichting 
van de Duitse weermacht en de opheffing van onze nationale 
zelfstandigheid. Dus is het volkomen logisch, dat zij elke her-
innering aan die vijfde Mei wil doen vervagen. Wij verheugen 
ons zeer over die beweging voor de vijfde Mei, vooral in de 
kring van de P.v.d.A. en van het N.V.V., dwars tegen de op-
vattingen der Regering in, dwars tegen de E.D.G.-politiek der 
Regering in. 

De meerderheid der Kamer kan dit ongrondweltige onder 
Amerikaanse druk tot stand gekomen Verdrag goedkeuren, 
maar het zal gaan, zoals het met de twee Rotterdamse zaken-
lieden is gegaan. U kent de geschiedenis. Zij hebben iets ge-
daan, wat de Amerikanen niet zindc. Toen wilden die Amc-
rikanen hun boeken zien. Dat gaat zo tegenwoordig in ons 
..vrije" Nederlandje. Maar het antwoord van deze zakenlieden 
was: wij hebben de Duitse bezetter niet in onze boeken laten 
snuffelen, wij zullen het ook de Amerikaanse bezetter niet laten 
doen. 

Zo is het, Mijnheer de Voorzitter! De eenheid uit de jaren, 
toen wij door de Duitse weermacht onderdrukt werden, zal 
zich herstellen, nu het gevaar dreigt, dat die weermacht op-
nieuw wordt opgericht. De strijd tegen de E.D.G. is begonnen, 
hij gaat door. Het leven is sterker dan het papier, waarop het 
E.D.G.-Vcrdrag staat geschreven. Dat heeft de heer Schermer-
horn terecht en zeer goed gezien. Van Albert Kesselring, in 
1947 ter dood veroordeeld en thans weer springlevend op het 
politieke toneel in West-Duitsland, is de uitspraak: aan de 
E.D.G. behoort de toekomst! Evenwel zijn de voorspellingen 
van Kesselring nog nooit uitgekomen. 

Zo zal ook zijn voorspelling t.a.v. de E.D.G. niet worden 
verwezenlijkt. De toekomst is niet aan de E.D.G. Wel kan de 
E.D.G.-politiek ons land en ons volk nog veel leed en veel 
ellende bezorgen. Daarom zijn wij er zo fel tegen. Maar de 
toekomst is niet aan de E.D.G. De toekomst is niet aan Kessel-
ïing en zijn bondgenoten. De toekomst is aan hen, die ons 
vaderland lief hebben, en zij worden gevonden in alle lagen 
van het Nederlandse volk. De toekomst is aan hen. die de 
lessen van 1940 niet zijn vergeten, die slechts een belang 
hebben, nl. de vrede, de nationale zelfstandigheid van ons land 
en de beveiliging van onze grenzen tegen een nieuwe Duitse 
weermacht. 

De heer Wendelaar: Mijnheer de Voorzitter! Ik acht mij met 
het oog op het late uur verplicht mij de uiterste zelfbeperking 
op te leggen, maar er zijn toch enkele opmerkingen, die ik 
niet mag nalaten. 

Voordat ik inga op het betoog van de Regering, meen ik cen 
enkele opmerking te moeten maken aan het adres van de heer 
Kapteijn. die tot mijn leedwezen niet meer aanwezig is, daar hij 
naar Luxemburg moest. In verband daarmede zou ik mij willen 
aansluiten bij het leedwezen van Minister Beven over het niet 
aanwezig zijn van zijn collega de heer Zijlsira. Dat spijt ook 
mij, want toen ik de heer Kapteijn hoorde spreken, dacht ik: 
Ik zal afwachten wat Minister Zijlstra te zeggen heeft. Ik heb 
dat nu niet gehoord. Misschien doe ik de heer Kapteijn onrecht 
en dat zou mij spijten, maar ik meen. dat hij gezegd heeft, dat 
hij door de grote bestellingen ten behoeve van de E.D.G. de 
kans zag een zekere mate van dirigisme tot stand te brengen. 
Dat zint mij niet. Als de geachte afgevaardigde dat gezegd 
heeft, meen ik daartegen te moeten opkomen. Liever sluit ik 
mij aan bij de passage in de Memorie van Antwoord, waarin 
de Ministers zeggen, dat dit Verdrag in wezen niet van econo-
mische strekking behoort te zijn. Het spreekt natuurlijk van-
zelf, dat de Staat thans grote opdrachten heelt te vergeven, 
maar dat behoeft niet tot dirigisme te leiden. Ik vertrouw, dat 
het ook niet zo zal zijn. 
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Ik kom thans tot hetgeen de Regering, in de eerste plaats 

de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd. De ver-
klaring, die de Minister heeft afgelegd over het niet sluiten 
van een afzonderlijke vrede en het niet teruggeven van het 
territoir, moet mijns inziens ons aller instemming hebben. Ik 
wilde maar, dat ik een middel wist om de Minister en een ieder, 
o1 ie dit verder aangaat, duidelijk te doen gevoelen, dat wij 
allemaal daar volledig achter staan. Ik vond dit een belangrijke 
verklaring van de Minister. Hetgeen de Minister daarover 
zeide, vormt wel niet een deel van het Verdrag, maar het is 
toch een zeer belangrijke interpretatie van dat Verdrag. De 
Minister heeft dus tot uiting gebracht, dat hij meent, dat het 
verdragsschennis zou zijn, indien niet voldaan zou zijn aan de 
hier algemeen gedeelde eis. dat het territoir in zijn geheel moet 
worden teruggegeven. 

De Minister moge het mij ten goede houden, indien ik daar-
aan nog een enkele opmerking verbind, die ik reeds bij 
interruptie heb geplaatst en die til. slaat op de wijze, waarop de 
Minister zich heeft uitgelaten met betrekking tot hetgeen er is 
gebeurd met Indie, direct na de bevrijding van Tndië. Ik heb 
gezegd, dat ik liever niet in het verleden wil terugtreden; daarbij 
blijf ik. Ik kan echter toch niet nalaten te zeggen, dat ik wat 
de Minister toen zeide met de grootste verbazing heb aan-
gehoord. Dat daar de Japanners zijn verdreven met de hulp 
van de bondgenoten staat vast, daaromtrent bestaat geen ver-
schil, maar dat die bondgenoten alles hebben gedaan om Indië 
na die bevrijding aan ons terug te geven, daarvan is geen 
sprake. Ik ga daarop nu echter niet verder in. 

Ik kom thans tot hetgeen de Minister van Oorlog en van 
Marine in het bijzonder aan mijn adres heeft gezegd. Ik maak 
mijn excuses aan de Ministers van Buitenlandse Zaken over het 
verwijt, dat ik tot hen heb gericht en dat blijkbaar bij de Mi-
nister van Oorlog en van Marine thuishoorde. Intussen is dat 
op zich zelf niet zo belangrijk. Waarom het ging was een fout 
in het stuk, een fout, gemaakt door de Regering. Minister Staf 
heeft dat toegegeven: hij heeft gezegd, dat dit een onjuistheid 
is geweest. Ik ben zeer verheugd over de wijze, waarop de 
Minister deze zaak hier heeft rechtgezet. Met een verkeerde 
uitleg van de woorden van Minister De Greef moet het mijns 
inziens nu maar eens uit zijn. De heer De Greef heeft zich 
klaarblijkelijk vergist door te spreken van noordelijke sector, 
terwijl hij bedoelde „noordelijke leger van de centrale sector". 

Ik dank Minister Staf ook voor zijn verklaring over de 
Marine. Ik heb in eerste instantie gezegd, dat ik die passage in 
de Memorie van Antwoord niet had begrepen. De Minister 
heeft het nu zo duidelijk uitgelegd, dat ik het thans begrijp. 
Maar dan mag ik toch zeggen, dat het op blz. 11 van de 
Memorie van Antwoord niet heel duidelijk was gesteld. Ik moet 
dat dus blijkbaar zo lezen, dat het gros der Marine niet uit de 
nationale strijdkrachten zal worden gelicht en ondergebracht 
bij de E.D.G., maar dat het als nationale strijdkracht samen 
zal werken in N.A.V.O.-verband. Dat misverstand is dus op-
gelost. 

Tenslotte rest mij. Mijnheer de Voorzitter, u en de Verga -
dering mede te delen, dat mijn fractie in haar geheel van plan 
was vóór dit verdrag te stemmen, maar dat de heer Molenaar 
wegens het vervullen van een spreekbeurt buiten deze ge-
mcentc verhinderd is aan de stemming deel te nemen; hij 
heeft de Vergadering moeten verlaten. 

De heer Gerrctson: Mijnheer de Voorzitter! Slechts over 
enkele punten wens ik iets te zeggen. 

De geachte afgevaardigde de heer Wendelaar heeft mij aan 
het begin van zijn rede op de hem eigen vriendelijke wijze een 
aanmerking gemaakt, dat ik mij aan het begin van de eerste 
instantie had moeten laten inschrijven in plaats van aan het 
einde, omdat hij mij daardoor niet had kunnen beantwoorden. 
Ik stel op een juiste debat-orde buitengewoon veel prijs. In mijn 
Nota aan de heer Beaufort van 12 Mei 1953 hebben de heren 
dat kunnen zien. 

Voor deze mijns inziens niet verdiende aanmerking, die niet 
de eerste is. die ik van de zijde der V.V.D. krijg, ben ik zeer 
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gevoelig. Ik heb de geachte afgevaardigde om het debat te bc-
korten mijn antwoord laten lezen. Kern daarvan is, dat hij mij 
had kunnen beantwoorden nu, bij de replieken. De heer Bcau-
fort heeft mij destijds mede namens de heer Molenaar toege-
voegd: dat zij mijn antwoord in eerste instantie hadden ver-
wacht (Handelingen, Eerste Kamer 1952/1953, blz. 430). Ik 
heb dit in de Handelingen eens nagezien en mijn licht bij meer 
ervarenen opgestoken, maar voor zover ik heb kunnen nagaan, 
is de normale debat-orde. dal men bij de replieken antwoordt 
op hetgeen in eerste instantie is gezegd. 

De heer Wendelaar: U heeft mij nu wéér niet in eerste in-
stantie beantwoord; u doet het nu wéér in tweede instantie, 
zodat ik nu wéér uitgesloten ben van het geven van een ant-
woord! 

De heer Gerretson: Ik mag dan volgens de heer Wendelaar 
verkeerd debatteren: ik houd mij, tot ik van ongelijk overtuigd 
word, aan de enige mij bekende debat-orde. Ik herhaal, dat ik 
mij stipt wens te houden aan de ten deze in onze vergadering 
beslaande usantie, omtrent welke het mij tot dusver niet is 
gelukt vastheid te erlangen. Laat ons trachten omtrent die 
usantie vriendschappelijk tot gelijk inzicht te geraken. 

In de tweede plaats, Mijnheer de Voorzitter, heb ik in mijn 
rede van hedenmorgen kortheidshalve een zin laten uitvallen, 
die ik toch gaarne in de Handelingen zag. Namelijk „dat ik 
met de geachte afgevaardigden de heren Vixseboxse en Scher-
merhorn opineer tegen onze Voorzitter en onze nestor, in die 
zin, dat ik de inschakeling van Duitsland in de E.D.G. verre 
verkieslijk acht boven een opname zonder meer in het Atlan-
tisch Verdrag". 

In de derde plaats wil ik iets zeggen over de kwestie van het 
Belga-démenti. Ik geloof zonder enig voorbehoud de verklaring 
van Minister Staf. 

Ik dank hem er voor, dat hij die verklaring op zulk een 
oud-Hollandse ruiterlijke wijze heeft gedaan. Ik vraag ook de 
pers van dit dementi goede nota te nemen en er voor te zorgen, 
dat het verspreid wordt, want wanneer de beweerde bedoeling 
inderdaad zou bestaan, dan zouden wij voor grote moeilijk-
hcden zijn komen te staan. De zaak is in deze Kamer nu vol-
komen uit, maar die zaak is natuurlijk verder nog niet uit. 
Wij hebben nu immers deze merkwaardige positie, dat Minister 
Staf niet alleen heeft gezegd, dat het niet juist is, doch dat hij 
bovendien heeft gezegd — en dat is nog heel wat belangrijker 
—, dat er zelfs nooit over gesproken is. Dit is wel een heel 
sterk dementi van het communiqué. Toen dat communiqué 
met dat ongelooflijke bericht kwam, heb ik gedacht: dat zal 
wel een fout zijn in het communiqué. Maar het is volkomen 
begrijpelijk, dat de militaire medewerkers van de dagbladen 
op dat Belga-communiqué zijn ingegaan, omdat zo'n commu-
niqué als officieus wordt beschouwd. Aangezien ik echter als 
volksvertegenwoordiger bijzonder voorzichtig moet zijn, heb 
ik mij ter meest bevoegde plaatse in Brussel zekerheid ver-
schaft omtrent de zakelijke juistheid er van in die zin of het 
juist weergaf wat Minister De Greef in de Belgische Leger-
commissie heeft gezegd. Ik kan deze zekerheid hier moeilijk 
in de Kamer voorlezen, maar ik heb daarvan reeds kennis 
gegeven in een schrijven aan de voorzitter van de Commissie 
van Rapporteurs en, zoeven in de pauze, ook aan Minister Staf. 
Ik zal van deze zekerheid aan beide heren een kopie zenden, 
waaruit zal blijken, dat ik volkomen gerechtigd was en ben 
om dit communiqué als weergave van de mededelingen van 
Minister De Greef in de Belgische Legercommissie zakelijk 
juist te achten. Deze mijn persoonlijke inlichtingen kloppen 
volkomen met de mededeling der Regering bij monde .van de 
Ministers Beyen en Luns in hun Nota van 14 Januari: (wij) 
..zien geen reden om de zakelijke juistheid van het gestelde in 
het . . . aangehaalde Belga-communiqué in twijfel te trekken". 
Wij staan nu voor het feit van een volstrekte onverenigbaarheid 
van de mededeling van Minister Staf in deze Kamer en die. 
door Minister De Greef in de Belgische Legercommissie ge-
daan. Ik constateer deze onverenigbaarheid, doch ik zal er in 
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Gerretson 
deze Kamer niet verder over praten. Ik vind dat volmaakt 
onnodig: de historie plaatst zovele vraagtekens, waarop nooit 
een antwoord komt. 

Toch heb ik wel enige zachte kritiek op het beleid van 
Minister Stal'. Hij heeft er nl. in de Tweede Kamer over ge-
sproken, dat er meer mensen bij hem moesten komen, militaire 
medewerkers van bladen, om te worden voorgelicht. Welnu, 
dan was het ook de taak van de inlichtingendienst van het 
Ministerie, ter wille van de voorlichting aan de pers, om dit 
Bclga-communiqué onmiddellijk te dementeren. 

Ook heeft de Minister in de Tweede Kamer gezegd: ,,De 
generaal De Greef, mijn Belgische collega, weet ook van niets" 
(Handelingen Tweede Kamer, 1953/1954, blz. 570, tweede 
kolom). Dat geloof ik ook absoluut. De Minister heeft er niets 
van geweten; maar dan zeg ik: dan zijn de diensten van Buiten-
landse Zaken niet in orde. Het gold hier toch een opzien-
barend communiqué van een officieus persbureau, dat in de 
gehele Belgische pers is verspreid. Jk heb 19 berichten en 
artikelen verzameld, die over de bewuste verklaring gingen. 
Waarvoor heeft de Regering toch haar informatiediensten'? 
Men kan het niet toeschrijven aan de ambassade in Brussel, 
want deze wordt uitstekend bediend. Er moet onmiddellijk 
over deze zaak een brief zijn ontvangen. Bovendien is er in 
Brussel ter gelegenheid van het bezoek van generaal Gruenther 
een officiële maaltijd geweest, waarbij de Nederlandse ambas-
sadeur, volgens de lijst der tafelgasten, niet heeft aangezeten, 
wat in diplomatieke kringen bevreemding heeft gewekt. 

Deze mededeling heeft toen in diplomatieke kring gecircu-
leerd en dit werd zo verklaard, dat hieruit bleek, dat het inder-
daad het plan was, de Benelux-Ianden, wat de defensie betreft, 
in tweeën te splitsen, bij de Moerdijk. Het mogen dan hoog-
diplomatieke kletspraatjes zijn, maar door het uitblijven van 
een démenti kan het niet aan de militaire medewerkers verweten 
worden, dat zij het Belga-communiqué als redelijk juist hebben 
beschouwd, wat tenslotte ook het geval blijkt te zijn geweest. 

Ik heb verder als klein bezwaar tegen de Minister, dat zijn 
wijze van citeren in de Tweede Kamer van de mededelingen 
van zijn ambtgenoot in de Belgische Kamer van Volksvertegen-
woordigers niet zuiver is geweest op een essentieel punt. De 
Minister heeft een essentieel woord weggelaten. Nu is het 
eigenaardige, dat precies dat zelfde essentiële woord is ge-
schrapt door het Algemeen Nederlands Persbureau. Maar dit 
is meer een kwestie voor de krant. Uit zulk een merkwaardige 
coïncidentie trekt een voorzichtig historicus nog wel geen con-
clusie, maar hij schudt er wel een beetje zijn hoofd over. 

Ik wil hier alleen opmerken, dat het A.N.P. in de commu-
niqué's van buitenlandse persbureaux niet naar zijn subjectief 
inzicht zakelijke wijzigingen behoort aan te brengen, want dan 
is het niet langer een objectief persbureau en zou het de in-
druk maken door onzichtbare banden gebonden te zijn. 

Persbureau's als Reuter en Tass zijn, zoals ik het weleens 
heb uitgedrukt, gevaarlijke Rijksverduisteringsdienslen. Ik zou 
het niet aangenaam vinden, wanneer ook het Algemeen Neder-
lands Persbureau die verkeerde weg zou opgaan. 

Ik kom nu tot het voorlaatste punt, de territoriale garanties. 
Ik heb vernomen, dat Minister Beyen een nieuwe, een „kers-
verse" interpretatie heeft gegeven. Jk zal daarover niet met hem 
discussiëren, maar ik geloof, dat het nodig is, dat de strijd 
over de betekenis van artikel 5 Atlantisch Verdrag worde uit-
gevochten. Nu ben ik geen jurist, maar aangezien ik dit zo 
belangrijk vind, heb ik, toen de Regering haar interpretatie, dat 
de bedoelde garantie in zake het Nederlands territoir in arti-
kel 5 is neergelegd, handhaafde, tot mij zelf gezegd: uw verstand 
reikt blijkbaar niet toe om een eenvoudige verdragstekst te 
verstaan, ik zal dus het oordeel vragen van enige volkenrechts-
kundigen, wier autoriteit boven bedenking is: jhr mr G. van 
Nispen tot Sevenaer, H.M.'s oud-gezant te Rome. die uit hoofde 
van zijn bijzondere kennis van de internationale verhoudingen 
door H.M. Koningin Wilhelmina in 1918 als Kabinetsformateur 
is aangezocht: prof. mr J. Ph. Suyling. oud-hoogleraar in het 
volkenrecht te Leiden, en prof. mr dr J. H. W. Verzijl, wiens 
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reputatie ik niet behoef te onderstrepen. Ik zal deze oordelen 
niet voorlezen, dat zou te veel van de tiju der Kamer vragen. 
De beide eerstgenoemde deskundigen hebben, op mijn verzoek, 
hun oordeel op schrift gesteld. Prof. Suyling, die bedlegerig is, 
kon dat niet doen, maar mij is uit gesprekken en briefwisseling 
bekend, dat hij met de strekking van de beide andere oordelen 
geheel accoord gaat. Mijnheer de Voorzitter, ter bekorting van 
de discussie verzoek ik u deze oordelen als een noot in de 
Handelingen te doen opnemen. 

De Voorzitter: Indien geen technische bezwaren zich daar-
legen verzetten, heb ik geen bezwaar bij uitzondering aan het 
verzoek van de heer Gerretson tot het doen opnemen van een 
noot in de Handelingen te voldoen. ') 

De heer Gerretson: Ik zal dus wachten totdat de Kamer 
de Regeringsinterpretatie kan vergelijken met die der ge-
noemde volkenrechtskundigen. Bij de behandeling van de 
begroting van Buitenlandse Zaken zal ik zo vrij zijn een con-
clusie te trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot het laatste en moei-
lijkste punt. Ik heb mijn stem in beraad gehouden, niet om 
te wachten op het antwoord van de Regering, want ik zelf heb 
haar gevraagd mij op dit punt thans geen antwoord te geven, 
maar om met mij zelf nog eens te overleggen of het bewijs 
voor de juistheid van mijn inzicht sterk genoeg is om mijn 
stem te bepalen. De voor mij thans beslissende vraag is: welk 
is het karakter van de overeenkomst, bedoeld in artikel 15, 
alinea 3, van het onderhavig Verdrag? 

De Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de Raad 
van Ministers, heeft zich bij de discussie over dit Verdrag 
in de Tweede Kamer verzet tegen het verdienstelijke, echt 
democratische amendement-Klompé, dat de instemming heeft 
van naar ik meen mijn gehele fractie, althans van haar grote 
meerderheid. Dat verzet heeft mij destijds van een zo bij 
uitstek democratisch Staatsman als deze Minister uitermate 
verbaasd. Ik heb het toen niet geheel begrepen, maar in ver-
band met paragraaf 15 van de Nota van 14 Januari is mij 
plotseling een licht opgegaan, want deze Minister wilde de 
overeenkomst, bedoeld in artikel 15, lid 3, van het onder-
havige Verdrag als uitvoerings(executieve)overeenkomst van 
het Verdrag beschouwd zien. Dit is echter, naar mijn inzicht, 
bepaaldelijk onjuist: deze overeenkomst is kennelijk een con-
stitutieve overeenkomst, die organisch tot het ons ter goed-
keuring voorgelegde E.D.G.-Verdrag behoort en daarvan pars 
corporis is. 

Ik zal op de overwegingen, die mij tot dit inzicht geleid 
hebben, thans niet ingaan. Daarmede wacht ik tot de behande-
ling van de door mij aangevraagde interpellatie. Dan is het 
zaak om dit meer grondig te bespreken. Het zou dit debat op 
het ogenblik denatureren. Ook is dit punt door de Regering te 
laat in de stukken aangeroerd, zodat geen behoorlijke 
schriftelijke behandeling is mogelijk geweest. De Regering heeft 
haar bedoeling eigenlijk pas volledig uitgesproken in haar Nota 
van 14 Januari. Dat is een correlaat van de gewoonte van de 
Regering om het belangrijkste te zeggen niet bij haar antwoord, 
maar bij de dupliek, zodat men dan voor de derde maal het 
woord zou moeten vragen. Ook in het debat over Suriname 
is dat het geval geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik houd het er voor, dat de meerdere 
helft van het bewijs, dat het ons ter goedkeuring aangeboden 
Verdrag niet in zijn organisch geheel is aangeboden, is geleverd. 
En het zal duidelijk zijn, dat ik, staande in deze overtuiging 
— ik hoop zeer van het tegendeel overtuigd te worden — op 
grond van constitutionele bezwaren mijn stem moeilijk aan dit 
ontwerp kan geven. 

Op deze grond, niet als tegenstander van het Verdrag, stem 
ik tegen dit ontwerp. 

' ) Zie noot op blz. 196. 
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De heer Brandenburg: Mijnheer de Voorzi t ter! In de eerste 
plaats wil de Minister van Buitenlandse Zaken opmerken , dat, 
ofschoon hij ongetwijfeld een grote mate van welsprekendheid 
bezit, hij toch naar mijn mening de arrogant ie tegenover dat-
gene, wat door onze partij en door de woordvoerder van onze 
partij naar voren is gebracht , moet nalaten. 

De Voorzitter: Het woord . .arrogantie" is niet juist. 

De heer Brandenburg: Goed , Mijnheer de Voorzitter, dan 
wil ik dat intrekken, maa r de minachting, waa rmede hij spreekt 
over de vaste nummers , lijkt mij van achter de Regeringstafel 
geen ernstige manier van beantwoording van de discussies. 

De Voorzitter: Wilt u in plaats van . .minachting": gering-
schatting zeggen? 

De heer Brandenburg: Goed, Mijnheer de Voorzi t ter , ik ben 
gaarne bereid datgene te doen, wat u mij in dezen adviseert. 
Ik wil er op wijzen, dat de Minister heeft gesproken over het 
misverstand na de Parijse rede van Minister Dullcs. D o o r de 
rede, die hij daarna op 22 December in Washington heeft 
gehouden, is dat geheel en al weggenomen. Ja, m a a r dan had 
de Minister er toch aan moeten toevoegen, dat die ommezwaai 
van de heer Dulles m a a r niet vrijwillig is tot stand gekomen, 

N o o t van de 
De bedoelde vragen luidden : 
a. Is. naar Uw oordeel, de ..zekerheid" (die de Regeering zegt te 

ontleenen aan art. 5 van het N.A.V.) „dat geen der bondgenooten af-
zondcrlijk vrede zal sluiten, voordat het geheele grondgebied van het 
Koninkrijk (in Europa) zal zijn bevrijd of teruggegeven", door de tekst 
van art. 5 van het N.A.V. gerechtvaardigd'? 

Jhr mr O. van Nispen tot Sevenaer dd. 13 Januari 1954: 
Ad a. Het antwoord hierop luidt, dat van een verdragsverplichting 

van die aard in artikel 5 niet wordt gerept. Iedere ondertekenaar van het 
Verdrag heeft de beslissing, wel in overleg met de andere ondertekenaars. 
„luch netton as it deems necessary"'. De beslissing over hetgeen verder 
gebeuren zal. is, evenals de ratificatie, in handen van ..their respective 
conslitutional proecsses". Ten overvloede vindt men dit nog in artikel 11 
van hel Verdrag vastgesteld, hen beroep op de woorden van artikel 5, 
dal de actie moet dienen ,.to restore and maintain the security of the 
North Atlantic Area" gaat naar mijn mening wegens de vaagheid van 
deze woorden niet op. Dit te minder nu het getal der ondertekenaars 
van het Verdrag is uitgebreid. 

Ad b. Van een verdragsverplichting van de aard als hier bedoeld, 
die vaak in verdragen van militaire bijstand wordt opgenomen, wordt 
met geen woord gesproken. ledere poging om die „hineinzuinter-
pretieren" is zonder twijfel tot mislukking veroordeeld. De Regering ziet 
ook zeer wel in, dat van een beroep op een verdragsverplichting van die 
aard geen sprake kan zijn. De Regering beroept zich daarop dan ook 
niet. Zij beroept zich op de regelen van de internationale goede trouw, 
die zouden impliceren, dat de bondgenoten bij een Verdrag als het 
onderhavige geen vrede afzonderlijk zullen sluiten. 

Dat de regelen van de internationale goede trouw een uiterst zwak 
fundament bieden om de internationale politiek op te bouwen heeft de 
geschiedenis, in het bijzonder die der laatste veertig jaren, wel ruim-
schoots aangetoond. 

l>rof. mr dr J. H. W. Vcrzijl dd. 12 Januari 1954: 
Ad « . . . Ik bepaal mij tot de eigenlijke vraag («), die als volgt te 

herformuleren is: Vloeit de hierboven tussen aanhalingstekens geformu-
leerde inhoud der verdragsverbintenis inderdaad duidelijk en redelijker-
wijs-niet-betwistbaar uit de tekst van artikel 5 voort? 

Wanneer men bedenkt, dal het overal in het recht voorkomt, dat zelfs 
schijnbaar-duidelijke teksten toch niet — en dat volkomen bona fide — 
volgens hun prima facie cnig-mogelijke betekenis kunnen worden uit-
gelcgd. hetzij omdat zij kennelijk te ruim zijn geformuleerd, hetzij omdat 
hel verband, waarin zij voorkomen, zich daartegen verzet, is het niet 
bevreemdend, dat zekerheid over de interpretatie van een tekst a fortiori 
afwezig is, wanneer in die tekst over een bepaald vraagpunt geheel wordt 
gezwegen en men de oplossing van dat vraagpunt er dus alleen door 
..uitlegging'* in kan leggen. Zou de oplossing in handen liggen van een 
onpartijdig gerechtshof, dan zou ook in een dergelijke situatie voldoende 
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doch onder druk van de verontwaardiging en de tegenstand, 
die de Parijse rede, waarin hij openlijk heeft gezegd wat hij 
bedoelt, in de wereld, in Engeland. Frankrijk en ook in ons 
land heeft teweeggebracht. 

Ik heb reeds gezegd, dat het de Minister van Buitenlandse 
Zaken zeker niet ontbreekt aan welsprekendheid, en met die 
welsprekendheid heeft hij het E.D.G.-Verdrag hier in deze 
Kamer verdedigd. Jk wil er aan toevoegen, dat in de tijd van 
het München-Verdrag de toenmalige Regeerders met dezelfde 
welsprekendheid en met dezelfde overtuiging zijn toegejuicht 
als de redders van de vrede in de wereld. Ik geloof, dat de 
leden van deze Kamer zich deze gebeurtenis juist daarom nog 
eens goed voor de geest moeten halen, omdat Chamberlain en 
Daladier door de toenmalige Dreesen, Beyens, Lunsen en Staf-
fen, en hoe ze verder toen mochten heten, zijn bejubeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor thans weer een opmerking 
maken, dat ik de naam Chamberlain niet goed uitspreek. Ik 
ben maar een Amsterdamse bouwvakarbeider. Ik kan echter 
wel goed verstaan waar het Nederlandse werkende volk bc-
hoefte aan heeft. Misschien kan ik dat een beetje beter dan 
de heren, die zo uitermate goed de Nederlandse taal kennen 
en ook in staat zijn vreemde woorden uit te spreken. Het gaat 
er niet om, of het goed of slecht uitgesproken is. De heer 
Minister van Buitenlandse Zaken weet wie ik bedoel. Ik stel 
dus vast, dat in die jaren de Staatslieden in ons land en de 

heer Gerretson 

b. Zou, naar Uw oordeel, zoolang het Nederlandsche grondgebied in 
Europa zich geheel of gedeeltelijk in handen bevindt van een vijand, die 
een of meer Atlantische bondgenooten gewapend had aangevallen, een 
afzonderlijke vrede door één of alle dier bondgenooten mei die vijand 
gesloten een grove schending van een in art. 5 van hel N.A.V. neer-
gelegde verdragsverplichting zijn? 

waarborg voor een bona fide „inlegging" bestaan. In het tegenover-
gestelde geval ontbreekt die waarborg ten enenmale. 

Kan nu. niettegenslaandc het ontbreken in artikel 5 van elke aan-
duiding van een verbod om afzonderlijk vrede te sluiten, zulk een verbod 
niettemin met enige stelligheid als onafwijsbare consequentie uit de 
overige inhoud van dat artikel, gezien in het licht van zijn geschiedenis, 
afgeleid worden? 

Een verbod voor bondgenoten om afzonderlijk vrede te sluiten is een 
der gebruikelijkste bedingen van alliantieverdragen (zie bijv.: artikel 1 
Zweibundsverlrag van 7 Oct. 1879; artikel 5 Dreibundsvertrag van 20 Mei 
1882: artikel 4 Oostenr.-Roemcense alliantie van 30 Oct. 1883; artikel 5 
van het nieuwe Dreibundsvertrag van 6 Mei 1891 ; artikel 4 van het 
nieuwe Ooslenr.-Roemeense alliantieverdrag van 25/13 Juli 1892; arti-
kel 5 van de Frans-Russische militaire alliantie van 1892; artikel 5 van 
hel nieuwe Dreibundsvertrag van 28 Juni 1902, resp. 5 Dec. 1912; decla-
ratie van de Triple Enlenle van 4 Sept. 1914. met toetreding van Japan, 
19 Oct. 1915. en Italië, 30 Nov. 1915; artikel 2 van de Engels-Japanse 
alliantie van 13 Juli 1911. enz., enz.). Nu kan men betogen, dat, juist 
omdat dit zo*n gebruikelijk beding is. ook in geval van stilzwijgen van 
zulk een Verdrag een dergelijk verbod bij bona fide uitlegging er in be-
grepen moei worden geacht. Betogen van auteurs in die richting hebben 
voor de staten-praktijk uiteraard generlei waarde. Immers, wanneer de 
politieke situatie ongunstig of de oorlogsmoeheid groot is, wordt met 
dergelijke overwegingen en uilleggingen-bona-fide toch geen rekening ge-
houden en met een ernstig gezicht beroep gedaan op het tegenovergestelde 
argument a contrarie, dal een dergelijk verbod blijkbaar in de betrokken 
alliantie nooit is beoogd. En mag men inderdaad aannemen, dat in het 
Noord-Atlantische Verdrag het verbod van afzonderlijke vredesluiting 
beoogd en ernstig gemeend is, zelfs voor het geval van sterk sprekende 
contraire politieke indicaties of van simpele oorlogsmoeheid (zoals in 
Korea)? Naar mijn mening is er niets in artikel 5. dat daarop wijst; 
zelden heb ik zo'n nietszeggende tekst ter omschrijving van alliantie-
verplichtingen gezien als deze. 

. . . Ad b. Gezien de glibberige tekst en commentaren, zou onder 
bepaalde, ons uit de historie van Abessynië, Oostenrijk. Tsjecho-Slowakije. 
Manlsjoerije. Korea, etc. maar al Ie bekende omstandigheden, een on-
bevredigende afzonderlijke vrede zeker geen grove schending van arlikcl 5 
zijn. Meer nog. ik ben overtuigd, wanneer Nederland voor het wegwerken 
van een Russische basis op IJsland of op een eiland in de Aegeïsche Zee 
in oorlog met Rusland zou moeien blijven en zich stuk zou moeten laten 
bombarderen, het een schone collectie van juridische argumenten bijeen 
zou verzamelen om vrede te sluiten! 

Laten wij van anderen geen verbintenissen verwachten, die wij zelf niet 
ten volle zouden honoreren. 
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Brandenburg 
Staatslieden in andere landen de bevolkingen in hun land heb-
ben voorgehouden althans, dat het Verdrag van München de 
vrede in Europa had gered. Het was de Minister-President, 
wijlen de heer Benesj, die op dezelfde wijze voor het Tsjechi-
sche volk is verschenen als nu de Regering hier bij monde 
van de heer Beyen voor het Nederlandse Parlement verschijnt. 
Ik herhaal, dit E.D.G.-Verdrag is een nieuwe München-over-
eenkomst, die, indien het Nederlandse volk en de andere vol-
ken, die er mede te maken hebben, niet waakzaam zijn, zoals 
in 1939 het geval is geweest, een zelfde rol zal kunnen gaan 
spelen. 

Dit E.D.G.-Verdrag zal dan dezelfde rol gaan vervullen. Het 
zal nl. de nieuwe Hitlers, die op het ogenblik in Duitsland 
weer in het zadel zitten, zoals door mijn fractiegenoot de heer 
Geugjes met tientallen feiten is aangetoond, in de gelegen-
heid stellen bun revanchegedachten uit te leven om datgene 
te bereiken, wat hun in de jaren 1940—1945 niet is gelukt. 

Ik wil voorts nog een opmerking maken over datgene, wat 
de heer Sassen in verband met hetgeen ik in eerste termijn heb 
aangevoerd aan mijn adres heeft gezegd. Dat gaat nl. om die 
kwestie van die 20 millioen mensen, die achter het IJzeren 
Gordijn in concentratiekampen zouden zitten. Dat is een 
fabeltje, dat uit bepaalde kringen komt. De Sovjet-Unie en de 
andere volksdemocratieën staan open voor een ieder, die daar 
met eerlijke bedoelingen heengaat om zich op de hoogte te 
stellen hoe daar de maatschappelijke, politieke en staatsrechte-
lijke verhoudingen zijn. 

De heer Sassen heeft ook over de geloofsvervolging gesproken 
en daarbij verwezen naar het lot van kardinaal Mindszenty en 
andere Katholieke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Ik 
neem onmiddellijk aan, dat er maatregelen tegen hen zijn ge-
troffen. Dat is echter volkomen terecht gebeurd, want indien 
deze kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hun geestelijk ambt 
wensen te gebruiken om te complotteren tegen de Staat, waar-
in zij hun kerkelijk ambt uitvoeren, dan is dat kerkelijke kleed, 
dat zij dragen, geen enkele garantie, dat zij dit ongestraft 
kunnen doen. En dat is maar goed ook, want de geschiede-
nis heeft ons, wat dit betreft, weer een heel dure les geleerd. 

Laten wij dan maar eens naar Spanje kijken. Daar hebben 
de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders onder leiding van het 
Vaticaan een actieve rol gespeeld. Zij hebben daar in samen-
werking met de toenmalige rebel Franco, en met Mussolini en 
Hitler de wettig gekozen democratische Regering onder de voet 
gelopen. Deze feiten kunnen door niemand worden ontkend. 
Er was een wettig gekozen Regering en het is de werkzaam-
heid van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders geweest, die 
het door de Spaanse werkende bevolking gewilde bewind over 
de kling heeft gejaagd. Het is daarom vanzelfsprekend, dat, 
gezien deze ervaringen, de volksdemocratische Regeringen en 
ook de Regering van de Sovjet-Unie niet zullen toestaan, dat 
men daar maar ongestraft handelingen kan verrichten, die 
legen de belangen van het land en volk ingaan. 

Tenslotte wil ik nog een opmerking maken in verband met 
datgene, wat de heer Minister van Buitenlandse Zaken naar 
voren heeft gebracht naar aanleiding van uw rede, Mijnheer 
de Voorzitter! Niettegenstaande alle welsprekendheid van de 
Minister ten aanzien van uw zeer belangrijke argumenten, 
Mijnheer de Voorzitter, heeft hij zich er maar met een kleine 
opmerking aan het slot van zijn betoog van afgemaakt, nl. 
mei de opmerking, dat men maar vertrouwen moet hebben in 
het welslagen. De bezwaren, door de heer Jonkman naar voren 
gebracht, gingen niet over vertrouwen, maar waren van staats-
rechtelijke aard. Natuurlijk kan men een beroep doen op het 
vertrouwen. Maar hoe kan men beroep op vertrouwen doen, 
indien men reeds vandaag de dag bemerkt, dat bestaande ver-
dragen met voeten worden getreden? Is het soms niet waar, dat 
ten aanzien van de vrije vaart op de Rijn de Actie van Mann-
heim door de hedendaagse Duitse Regering als een vodje pa-
pier wordt beschouwd? Daarom heeft het beroep van de Mi-
nister geen recht van bestaan. Wij hebben hier te maken met 
degenen, die in het verleden hebben getoond — en dat ver-
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leden is van zeer recente datum —, dat zij elke overeenkomst, 
die zij met Tsjecho-Slowakije, met ons land. of met een ander 
land hadden gesloten, aan hun laars hebben gelapt en met 
hun zwarte en bruine nazi-bandictenlroepen de grenzen hebben 
overschreden, de volkeren hebben geterroriseerd en de landen 
hebben leeggeplunderd. Daarom zullen wij — ook de heer 
Geugjes heeft dit reeds uitdrukkelijk naar voren gebracht — 
niet alleen onze stem niet geven aan dit wetsontwerp, maar 
zullen wij ook alles doen om de volkeren tegen de E.D.G. te 
mobiliseren. 

De heer Schermerhorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het 
niet erger maken dan het reeds is. Ik zal mij daarom beperken 
tot enkele korte opmerkingen. In de eerste plaats wil ik een 
woord van dank brengen aan de Regering voor haar antwoord 
op de concrete vragen, die ik heb gesteld. 

Ik heb in het betoog van de Minister veel teruggevonden, 
waaraan ik mij uitermate sterk verwant gevoel en dat ik, 
naar ik meen, ook gisteravond tot uitdrukking heb gebracht. 
De opmerkingen, die de Minister heeft gemaakt over de be-
tekenis van de Benelux-samenwerking voor het Europese ver-
band, hebben mij verheugd. Deze opmerkingen hebben ge-
tuigenis afgelegd van een realistische kijk en toch ook van 
erkenning van de grote betekenis, die deze samenwerking op 
politiek terrein zal hebben. Ik sluit mij aan bij degenen, die 
hun grote instemming hebben betuigd met de verklaring van 
de Minister van Buitenlandse Zaken in zake de garanties voor 
het teruggeven van het Nederlandse territoir. 

Eerlijk gezegd, kan mij bij die gedachte het woord „on-
geschonden" niet gemakkelijk over de lippen komen, want als 
ik mij afvraag hoe eventueel de physieke toestand van Neder-
land zou zijn, wanneer wij in die situatie terecht zouden 
komen, dan is, wat de teruggave betreft, waarschijnlijk de 
vraag: aan wie en hoe en is de teruggave alleen juridisch in 
orde? Over dit laatste verheugen wij ons en wij sluiten ons 
gaarne aan bij de verklaring van de Minister, maar deze som-
bere opmerking terzijde kon ik toch niet onderdrukken. 

Wat Minister Staf gezegd heeft over de parlementaire con-
tröle, wekt bij mij toch nog wel bedenking. Ik vind dat een 
uiterst zwak punt. Elk apparaat en in het bijzonder het mili-
taire apparaat heeft, als ik eens een Duits woord mag ge-
bruiken van een thans in Amerika levende Duitse wijsgeer, 
Tillich, een zekere „innere Damonie". Het kan best waar zijn, 
dat er een parlementaire, nationale controle bestaat op de 
uitgaven en de plannen a priori, maar het beeld, dat de Minis-
ter hier geeft, betekent eigenlijk, dat er van een controle op 
de besteding achteraf vrijwel niets terecht kan komen, wel in 
theorie, maar ik ontken, dat dit feitelijk mogelijk is. 

Het verheugt mij, dat de Minister van Oorlog en van 
Marine zo de nadruk gelegd heeft op de noodzaak van de 
politieke controle op de besluitvorming, die verdeeld zal 
moeten worden, zo sterk mogelijk, over civiele en militaire 
instanties. Het is dezelfde vrees, die ik zoeven noemde, die 
mij instemming doet betuigen met deze opzet. Dat ik met die 
gedachte van penetratie van de militaire geest in land en volk 
ook nog iets anders bedoel dan alleen dit. spreekt vanzelf, 
maar ik ga daarop op dit ogenblik niet dieper in. 

Het is gewoonte, bij de replieken nog een enkel woord te 
wijden aan hetgeen opgemerkt is door de medeleden van deze 
Kamer. De heer Kapteijn is op het ogenblik niet aanwezig. 
Daarom zou ik toch nog wel een enkele opmerking willen 
maken aan het adres van de heer Wendelaar. Men moet het 
betoog van de heer Kapteijn niet zo interpreteren, dat hier 
de werking van de E.D.G. op economisch gebied zou moeten 
worden gehanteerd als een welkom middel om een zeker 
dirigisme te bevorderen. De bedoeling van het betoog van 
de heer Kapteijn is geweest, te laten zien. hoe de moderne 
ontwikkeling van zaken, ook ten gevolge van dit Verdrag, 
waarbij een enorm productievolume in handen van één ap-
paraat wordt gelegd, er toe leidt, dat het gehele economisch 
leven van West-Europa, of men het mooi of lelijk vindt, 
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deze kant uitgaat en daardoor beïnvloed wordt en dat het 
alleen de vraag is. hoe men de bezwaren, die hieraan zonder 
enige twijfel verbonden zijn, vooral in de overgangsperiode, 
zoveel mogelijk kan ondervangen. Dat was de zin van het 
betoog van de heer Kapteijn, zoals ik dat uit een persoonlijk 
gesprek met hem heb begrepen. 

Er zou buitengewoon veel te zeggen zijn over hetgeen onze 
communistische medeleden hier betoogd hebben, maar ik 
moet eerlijk bekennen — ik zeg het met andere woorden 
dan het van achter de Regeringstafel heeft geklonken —, dat 
een debat met de communisten eigenlijk niet alleen waarde-
loos is, maar een weerzinwekkende bezigheid. 

De Voorzitter: U bedoelt niet: met de leden in deze zaal! 

De heer Schermerhorn: Ik spreek over de communisten in 
het algemeen. 

De heer Brandenburg: U had vóór mij moeten discussi-
eren, maar niet moeten wachten, totdat ik het woord gevoerd 
heb. Ik heb u geantwoord op uw rede; daarop had u moeten 
ingaan. 

De heer Schermerhorn: omdat men zich eenvoudig 
beperkt tot het herhalen van betogen, die men gehouden heeft 
zonder ook maar in het minst in te gaan in feite op de 
bestrijding, die men ondervonden heeft. Wanneer de heer 
Brandenburg in eerste instantie het zo voorstelt, alsof ik 
in mijn betoog zou hebben gezegd, dat de kapitalistische 
wereld eenvoudig een wereld is zonder tegenstellingen, dan is 
dit onjuist. Waarom het draait, is dit, dat volgens de Leninis-
tische theorie — dat kan door de heer Brandenburg niet 
worden ontkend — het communisme als zodanig wordt be-
vorderd door het versterken van de tegenstellingen, die, dat 
geef ik toe, van nature hier en daar bestaan. 

De heer Brandenburg: Komt u dan eens met die theoretische 
gegevens naar voren! 

De heer Schermerhorn: De heer Brandenburg is er telkens 
sterk in, naar bewijzen te vragen. 

De heer Brandenburg: Neemt u ze dan mee in de volgende 
vergadering. 

De heer Schermerhorn: Een enkel bewijsje, waarnaar de heer 
Brandenburg vraagt, voor onze tegenzin in de communistische 
heilstaat kan ik hem hier werkelijk nog wel leveren. Die levens-
wijze — dit in aansluiting aan hetgeen de heer Sassen heeft 
gezegd — kunnen wij niet verdragen. De weerstand in West-
Europa gaat tegen het feit, dat in Rusland een zelfde barbarij 
bestaat als wij zagen onder het nazi-regime. Ik heb met eigen 
ogen gezien een transport gevangenen in Chita aan de Trans-
siberische Spoorweg, bij een temperatuur van 42° C onder nul. 
Ik weet wat dit betekent. Wij mogen hier ook af en toe mensen 
in de gevangenis stoppen, maar die mensen opgepakt te doen 
zitten in een kleine beestenwagen, zo'n veewagen met kleine 
Malies er voor, met aan de vier hoeken een soldaat met de 
bajonet op het geweer, is een beestachtige handelwijze. Al 
heeft iemand nog zulk een misdrijf begaan, een politiek of 
ander misdrijf, dan nog is het volstrekt mensonwaardig mede-
mensen op die wijze te tracteren. Schiet ze dan dood. Nu kan 
de heer Brandenburg zeggen: „Al die verhalen zijn niet waar", 
maar dit is iets, dat ik zelf heb gezien, en dat is wel waar. Dat 
is volstrekt voldoende geweest om mij voor de rest van mijn 
leven vierkant te doen staan tegenover al degenen, die bereid 
zijn een pleidooi te leveren voor deze levensvorm en voor de 
mogelijkheden, die daarin liggen. Het is voor mij nauwelijks 
te verdragen op deze wijze te horen spreken over de nazi's, met 
volstrekte negatie van al datgene, wat in precies dezelfde lijn 
in Rusland gebeurt. Daarom acht ik zulk een debat met com-
munisten een weerzinwekkende bezigheid. 

De heer Staf, Minister van Oorlog en van Marine: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Geugjes heeft 
mij gevraagd naar de eed van trouw. Ik wil hierop in verband 
met het gevorderde uur liever niet te ver ingaan. Ik heb al 
gezegd, dat er geen misverstand kan zijn omtrent de eed van 
trouw en dat er geen conflict kan zijn, omdat de officieren de 
eed van trouw afleggen aan de Koningin. Er wordt geen eed 
afgelegd dan aan de Koningin. Wanneer hij officier wordt in 
een doelgemeenschap, waarin hij gaat werken, zal hij ook trouw 
zijn aan die gemeenschap. 

Wat de passende bijdrage betreft, geloof ik, dat de geachte af-
gevaardigde een verkeerde termijn heeft genoemd. Er is een 
termijn van drie maanden gesteld, maar die geldt voor het in-
dienen van de begroting bij de Raad. Daarna wordt bepaald, 
dat de begroting overeenkomstig de Grondwet van de Staat 
moet worden behandeld. Het is wel duidelijk, dat hierdoor alle 
rechten van de Statcn-Generaal worden gehandhaafd. 

De geachte afgevaardigde de heer Schermerhorn heeft ge-
sproken over de zwakheid van die parlementaire controle. Ik 
wil er op wijzen, dat er naast het wegvallen van zekere rechten 
een zekere nationale bevoegdheid van controle blijft, want aan 
de repressieve controle is verbonden een décharge van het 
executieve orgaan voor het financiële beheer door een parle-
mentair orgaan, nl. de Assemblee. De Assemblee wordt blijk-
baar niet bijzonder hoog aangeslagen. Ik meen toch te weten, 
dat dit een parlementair orgaan zal zijn. Van deze kant van 
de tafel zien wij de Assemblee als een parlementair orgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nog gaarne iets willen zeggen 
naar aanleiding van de opmerkingen van de geachte afgevaar-
digde de heer Gerretson. 

Ik moet zeggen, dat het mij niet gemakkelijk wordt ge-
maakt, want mij wordt gezegd, dat ik in mijn citeren in de 
Tweede Kamer niet zuiver ben geweest. Ik heb geciteerd: 

„Op het huidige ogenblik verzeker ik u, dat nog geen 
enkele beslissing werd overwogen voor het stationneren 
bij ons van vreemde contingenten.". 

Ik heb niet gezegd, dat dan volgt: dit is een mogelijkheid, 
zo niet een waarschijnlijkheid, waarop wij voorbereid moeten 
zijn. Er staat niet: op het huidige ogenblik verzeker ik u, 
dat nog geen enkele beslissing werd genomen, zelfs niet over-
wogen. Als het nog niet eens overwogen werd, mag ik toch die 
mogelijkheid, die waarschijnlijkheid wel weglaten. Ik geloof, 
dat daardoor bepaald niet een andere strekking aan dit citaat 
werd gegeven. 

Maar ik begrijp niet, hoe de Benelux-verhouding er bij 
komt, als generaal Gruenther in Brussel op bezoek komt. 
Dat ontgaat mij. Generaal Gruenther is hier geweest en ik 
heb niet gedacht, noch ook mijn ambtgenoot van Buiten-
landse Zaken — dat doen wij niet —, aan de mogelijkheid 
de Belgische ambassadeur in contact te brengen met generaal 
Gruenther. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft uiteen-
gezet, hoe de verhoudingen zijn in de Benelux en hoe wij 
marcheren in de E.D.G. en bij de onderhandelingen; er is 
bovendien een goede collegiale verhouding met mijn Bel-
gische collega. De politieke samenwerking is, zoals reeds werd 
gezegd, uitnemend. Generaal Gruenther is door de Koningin 
ontvangen en heeft bij Haar de maaltijd gebruikt; daar wordt 
geen ander bijgehaald. Men wil de zaak toch wel erg ge-
wichtig maken! 

Maar het wordt nog erger, want nu is het onze Voorlichtings-
dienst en nu is er een opzienbarend communiqué geweest. 

Ik moet zeggen, dat dit communiqué nauwelijks onze aan-
dacht heeft gekregen. Dat is dan blijkbaar een fout geweest: 
men had het ons moeten voorleggen. Dit is echter in onze 
gedachten gekomen door vragen in het Voorlopig Verslag en 
later meer nauwkeurig in het Eindverslag. Daar stond in wat 
precies in de tekst stond. Het belangrijkste van alles was: 
er is niets beslist. Wat er stond over de Noordeuropese sector 
vond ik zo onzinnig, dat het niet tot mij is doorgedrongen 
en ik een terechtwijzing van de geachte afgevaardigde de heer 
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Wendelaar nodig had om het te begrijpen. Geen zinnig mens 
kan toch menen, dat Nederlandse troepen in N.A.T.O.-ver-
band naar Denemarken of Noorwegen gaan. Maar het is ook 
niet een communiqué geweest; het is geweest een mededeling 
van de Belga-correspondent. Ik heb inlichtingen hier voor mij. 
Ik wilde, dat ik deze eerder had gekregen, dan had ik de 
geachte afgevaardigde eerder uit de droom kunnen helpen. 
Het is dus geen officieel communiqué; het is een volkomen 
onofficieel bericht, dat door een verslaggever is opgesteld en 
waarin door een door hem begane vergissing de Noord-
europese sector werd genoemd. Het is ook wel wat veel ge-
vraagd van iemand, die niet geheel op de hoogte is, het ver-
schi! tussen de Noordeuropese sector en de noordelijke groep 
uit de centrale Europese sector te onderkennen. 

Meer is er niet aan de hand met dit opzienbare commu-
niqué. Ik ben er niet van onder de indruk. Mijnheer de Voor-
zitter, dat zal u duidelijk zijn. Een correspondent heeft wat 
opgevangen of heeft mededelingen gekregen van het verslag 
in de commissie van de Kamer. Dat is alles, waarom het 
gaat. Ik heb volkomen duidelijk gezegd wat hiervan waar 
was en wat niet. Het is een verslag en geen communiqué 
geweest. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Het wetsontwerp wordt aangenomen met 36 tegen 4 stemmen. 
Vóór hebben gestemd de heren De Dreu, Schuurmans, Kolff, 

Derksen, Diepenhorst, Kraaijvanger, De Vos van Steenwijk, 
Woudenberg, Schermerhorn, Van Walsum, Van Tilburg, De 
Zwaan, Rip, Regout, Sassen, Van Velthoven, De Goeij, 
Schipper, Anema, Kropman, Wibaut, Oosterhuis, Mertens, 
Louwes, Algra, Ruijs de Beerenbrouck, Nijkamp, Van der 
Himst, Roebroek, Cammelbeeck, In 't Veld, Vixseboxse, 
Hellema, Wendelaar, Beaufort en Tjalma. 

Tegen hebben gestemd de heren Geugjes, Brandenburg, 
Gerretson en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de vereiste meerderheid van 
twee/derden is verkregen. 

Ik deel nog het volgende aan de Kamer mede. 
Het is mijn bedoeling haar weder in openbare vergadering 

bijeen te roepen tegen Dinsdag, 26 Januari a.s., des namiddags 

Voorzitter 
te half twee uren. Voor openbare behandeling is dan aan de 
orde het wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk III der Rijks-
begroting-1952 (3242), waaromtrent ik de Nota naar aanleiding 
van het Eindverslag dezer dagen verwacht. De Centrale Af-
deling heeft reeds besloten, die dag in de afdelingen te doen 
onderzoeken de hoofdstukken VIIIA (Oorlog), VIIIB 
(Marine) en XI (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) 
der Rijksbegroting-1954, benevens de begrotingen van het 
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf (3200 G) en van het Land-
bouw-Egalisatiefonds (3200 C) voor dat dienstjaar. 

Ik zal aan de Centrale Afdeling voorstellen, in de afdelingen 
te doen onderzoeken: 

a. op Dinsdag, 2 Februari a.s., de hoofdstukken X (Eco-
nomische Zaken) ca. en VI (Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen) der Rijksbegroting-1954, alsmede het wetsontwerp 
betreffende de Jeugdraad (2577); 

b. op Dinsdag, 9 Februari a.s. hoofdstuk III (Buitenlandse 
Zaken) der Rijksbegroting-1954. 

Voorts ligt het in mijn bedoeling, op Dinsdag, 9 Februari e.k., 
voor openbare behandeling aan de orde te stellen het voorstel 
tot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. 

Eindelijk deel ik nog mede, dat de Memorie van Antwoord 
betreffende de Algemene Beschouwingen over de Rijksbe-
groting-1954 eerst begin Februari zal verschijnen, gelijk mij is 
medegedeeld. In verband hiermede ligt het in mijn voornemen, 
de Algemene Beschouwingen aan de orde te stellen in overleg 
met de Regering tegen Dinsdag, 16 Februari e.k. 

De vergadering wordt te 7.40 uren namiddag gesloten. 

Verbetering 
In de redevoering van de heer Wendelaar: 
blz. 125, kolom 2, reg. 7 en 6 v.o., staat: „nog niet verdaagd 

en zouden onze debatten vlak daarna zijn gekomen"; lees: 
zodat onze debatten vlak daarna zouden zijn gekomen, juist 
verdaagd. 
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