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Sans doute ai-je pensé un instant que la première étape vers la 
fédération européenne serait cette union des deux pays [Frankrijk en 
Duitsland] et d’eux seuls – et que les autres s’y joindraient plus tard. 

Finalement sur la version originale, j’ajoutai le soir, à la main, que 
l’Autorité serait ‘ouverte à la participation des autres pays 

d’Europe’.212 
Jean Monnet (1976)  

 
 

4 SAMENKOMST ALS ZES (1950–1957) 
 
Een onderzoek naar de omgang van de Europese lidstaten met de buitenwereld kan niet 
beginnen met de dag dat enkele staten voor het eerst als lid-staten om de tafel gingen. 
Het is belangrijk te weten wat hen ertoe bracht een tafel te delen, of liever, er een te 
timmeren. Daarom eerst aandacht voor de Europese stichtingsmomenten tussen 1950 
en 1957 die zes staten samenbrachten. De handeling begint noodzakelijkerwijs in het 
Europa van de geopolitieke buitensfeer. 

De dreiging van een historische bezoekster die op de deur kon kloppen speelde 
bij de stichtingen een beslissende rol. Voor initiatiefnemer Frankrijk was Vrouwe 
Fortuna gehuld in het gewaad van een hersteld en oorlogszuchtig Duitsland. Voor de 
kleinere buurlanden van beide erfvijanden gold hetzelfde. En ook sommige Duitse 
leiders meenden dat de Duitse bevolking tegen haar eigen kwade genius moest worden 
beschermd. (Zij leefden in de angst zelf de ongenode gast aan tafel te zijn.) Met de 
Koude Oorlog diende zich een tweede spook aan, voor allen, in de gedaante van 
communistisch Rusland, afschrikwekkendste macht op het continent. Hoewel de 
Amerikanen hun beschermheer waren, meenden enkele leidende Europese politici dat 
het nodig was in de toekomst zonder hulp van Washington op die (of een andere) 
dreiging te kunnen antwoorden. Dat zouden ze alleen samen kunnen. Deze gedachte 
werd door Washington aangemoedigd, tot op zekere hoogte en tot op zeker moment. 
Een Europese eenheid zou ieders veiligheid in een woelige wereld dienen – voor de vijf 
andere tegen Duitsland, voor de Zes samen tegen Rusland. 
 Zo simpel bleek het niet. Drie stichtingsmomenten moeten worden 
onderscheiden; ze komen chronologisch aan bod. Twee zijn beroemd, want succesvol. 
De ene leidde tot het mijnbouwverdrag van Parijs uit 1951, de andere tot het 
marktverdrag van Rome uit 1957. De druk van de wereld deed zich tijdens deze 
stichtingsmomenten meer voelen dan blijkt uit het afgeknepen, evangelische relaas over 
de Europese aartsvaders dat men in schoolboeken en Brusselse folders aantreft. 
Bovendien was er een derde stichtingsmoment, waarin de Zes plannen maakten voor 
een Europees leger. Deze derde episode, naar doelstelling veruit de ingrijpendste, 
eindigde in 1954 in een dramatische mislukking. Ze is daarom in de publieke 
herinnering zo goed als vergeten. Toch verklaart juist dit fiasco waarom de Zes de 
historische stroom in 1958 niet samen betraden, maar voorlopig meenden te (moeten) 
schuilen in de ‘kleine politiek’. 
 
 1 De stem van Schuman en het oor van Adenauer (vóór 10 mei 1950) 
 
 Als u nu eens met een plan voor Duitsland komt, schreef de Amerikaanse 
minister van buitenlandse zaken in de herfst van 1949 aan zijn Franse collega. In het 
erop volgende voorjaar drong de Amerikaan aan; uiterlijk voor hun volgende 
bijeenkomst moest er iets op tafel liggen. Dit treffen stond gepland voor woensdag 10 
mei 1950 in Londen. Frankrijk zat klem en minister Schuman wist dat goed. Hij moest 
iets doen. 
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In de bijna vijf jaar sinds het einde van de dertigjarige oorlog was het aanzien van 
Europa veranderd. De machtsbalans tussen staten was ten onder gegaan aan de 
zelfvernietigende veroveringsdrang van Hitler. Alleen Rusland en Groot-Brittannië, 
beide aan de periferie van het continent, hadden nazi-Duitsland het hoofd geboden, met 
dank aan Amerika. De overige Europese staten, voor zover niet neutraal gebleven, 
waren of door de nazi’s bezet of met hen verslagen. Aan het begin van het laatste 
oorlogsjaar hadden Stalin, Roosevelt en Churchill in Jalta de kaart van Europa opnieuw 
getekend. De leiders van de Grote Drie hadden de grenzen van Polen naar het westen 
verschoven en Duitsland in drie bezettingszones opgedeeld. Op dringend verzoek van 
Churchill – die vanwege Roosevelts wens zijn troepen naar huis te halen vreesde in 
Europa dan in zijn eentje tegenover de Russen en de Duitsers te komen staan – had ook 
Frankrijk een klapstoeltje aan de tafel van de overwinnaars gekregen. Het had zo een 
eigen bezettingszone verworven, uitgesneden uit de Britse en de Amerikaanse. Tot 
nader order zouden deze vier over Duitsland regeren, zo was in juli 1945 in Potsdam 
besloten. 

Over wat er met het gecapituleerde Duitsland moest gebeuren liepen de ideeën 
tussen de Vier uiteen. De geallieerden deelden weliswaar de vrees voor een herhaling 
van ‘Versailles’, het vredesverdrag dat een onstuitbaar Duits revanchisme had gebaard, 
maar daarmee was nog weinig gezegd. Moest men om oude fouten niet te herhalen 
strenger of genereuzer zijn dan in 1919? Grofweg betoonden de Fransen en Russen zich 
in 1945 van de eerste school; de Britten en Amerikanen aarzelden. Voor zover geen 
gezamenlijke besluiten konden worden genomen, bestierde elk zijn zone. 

Frappant is een redevoering van de Franse generaal en regeringsleider De 
Gaulle, najaar 1945 gehouden in het Kurhaus van Baden-Baden. ‘Wat doen we hier de 
dag na onze overwinning?’, vroeg de oorlogsheld zijn publiek van eigen officieren en 
soldaten.213 De Gaulle schetste een program om de erfvijand definitief te verzwakken. 
De twee hoofdpunten klonken bekend. Eén: permanente Franse aanwezigheid in de 
Duitse territoria links van de Rijn, dat wil zeggen de Saar, de Eiffel, de Palts, een deel 
van Hessen, Keulen. Heus geen ‘annexatie’, zei de Generaal, maar ‘een economische en 
morele unie’. Twee: permanente Franse controle over het Roergebied, waar zich de 
kolen bevonden die West-Europa en Frankrijk nodig hadden. Het gebied diende tegelijk 
als ‘onderpand’ dat de Duitse dreiging neutraliseerde en als ‘hulpmiddel’ dat Frankrijk in 
staat stelde een industriemacht te worden. Treffend was ook dat De Gaulle de verslagen 
natie aanduidde als les Allemagnes, de ‘Duitse landen’. Deze meervoudsuitdrukking was 
gangbaar voordat Bismarck in 1870 een Duitse eenheidsstaat tot stand had gebracht, in 
Franse ogen de bron van het kwaad. Aldus zag de Franse regeringsleider 1945 als het 
uitgelezen moment om in één klap Bismarcks erfenis terug te draaien, Napoleons 
droom te verwezenlijken en Hitlers wapensmederij te exploiteren: Duitsland 
versnipperd, teruggedreven tot achter de Rijn, beroofd van zijn kolen. 

Terwijl Parijs onder De Gaulle het handelen ten opzichte van de verslagen buur 
nog richtte naar oude nationale angsten en motieven, zag men in Washington, Londen 
en Moskou spoedig nieuw historisch bezoek opdoemen. Het was die andere West-
Europese oorlogsheld, Churchill, die de omslag benoemde. Weliswaar had hij kort na de 
Duitse capitulatie de verkiezingen in eigen land verloren, maar zijn moreel en politiek 
gezag in de wereld was ongebroken. In een toespraak gehouden in maart 1946 in 
aanwezigheid van de Amerikaanse president sprak de Britse ex-premier: ‘From Stettin in 
the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. 
Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. 
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, (..) all are 
subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in 
many cases, increasing measure of control from Moscow.’214 Churchills krachtige beeld 
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van een over Europa neergedaald gordijn zette zich vast in de geesten en werd spoedig 
met hoofdletters geschreven als nieuwe werkelijkheid: het IJzeren Gordijn. 

De Amerikanen waren trager dan de Britten in het erkennen van Moskous 
expansiezucht. President Roosevelt, die in april 1945 overleed, had tot het laatst zijn 
hoop voor een vreedzame wereld gesteld op zijn geesteskind de Verenigde Naties en in 
Jalta meer concessies aan Stalin gedaan dan militair gezien nodig – tot ergernis van 
Churchill, anticommunist sinds 1917. Roosevelts opvolger Truman werd minder door 
illusies geplaagd. In een beroemde rede voor het Congres uit maart 1947 deelde hij het 
wereldtoneel op in ‘vrije volkeren’ versus ‘totalitaire regimes’ en vroeg hij zijn 
landgenoten de eerste te steunen in hun strijd tegen de tweede. De aanleiding was een 
hulproep van de Griekse regering, die een communistische machtsovername vreesde. 
Tot dan toe hadden de Britten Griekenland financieel en militair ondersteund, maar 
wegens geldgebrek waren zij gedwongen zich terug te trekken. Washington besloot de 
Britse posities in Europa over te nemen, in Griekenland én Turkije. Het was een 
betekenisvol moment. Van de drie grootmachten uit Jalta waren er nu nog twee over. 
Deze twee waren bovendien geen bondgenoten meer, maar vijanden in een nieuwe, 
‘koude’ oorlog. 

Vanaf nu ging het snel. In juni 1947 presenteerde de Amerikaanse generaal 
Marshall een plan voor omvangrijke financiële steun aan alle Europese staten. Wel vroeg 
Washington de Europeanen de onderlinge verdeling zelf te organiseren. Londen en 
Parijs namen het voortouw. Rusland verbood Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en 
andere staten in zijn invloedssfeer op dit aanbod in te gaan. Zo bevestigde Stalin van 
zijn kant de politieke demarcatielijn tussen Russen en Amerikanen, tussen ‘Oost-
Europa’ en ‘West-Europa’ (dit laatste inclusief Griekenland en Turkije). De laatste 
illusies inzake de Sovjets die de regeringscentra ten westen van deze grens nog 
koesterden, verdwenen met de communistische staatsgreep in Praag, februari 1948.* 
 
Deze snelle omwenteling in de naoorlogse Europese verhoudingen plaatste de kwestie 
Duitsland in een geheel nieuw licht. Frankrijk had, als sinds Bismarck driemaal onder de 
voet gelopen buurland, het meeste moeite zich aan de situatie aan te passen, maar deed 
dit ten slotte op radicale wijze. 
 Parijs kon de doelstellingen uit De Gaulles Baden-Baden-toespraak niet 
verwezenlijken. Het Rijnland kon vanwege verzet van de bondgenoten niet worden 
gecontroleerd; alleen de Saar werd voorlopig in een economische unie met Frankrijk 
gebracht. De controle op het Roergebied, dat in de Britse bezettingszone lag, bleef 
buiten bereik. De inperking van een potentiële centrale Duitse macht kreeg enige 
gestalte in het verbod op pan-Duitse politieke partijen, maar was niet gediend met de 
samenvoeging, begin 1947, van de Amerikaanse en de Britse zones in een ‘dubbelzone’. 

Vanwaar deze bescheiden resultaten? Frankrijk kon maar beperkt druk 
uitoefenen op Washington. Het land was economisch ernstig afhankelijk van 
Amerikaanse kredieten; Parijs zond tot aan oud-premier Léon Blum de oceaan over om 
bij bankiers en politici om leningen te verzoeken. Met het begin van de Koude Oorlog 
(1947–1989) werd deze afhankelijkheid nog zichtbaarder. Terwijl Frankrijk de eerste 
jaren na de bevrijding positie had gezocht tussen de Anglo-Amerikanen en de Russen, 
bevond het zich vanaf 1947 willens nillens in het westerse kamp. Maar tegelijk versterkte 
de Koude Oorlog, binnen die afhankelijkheidsrelatie, de Franse positie. Parijs kon 
namelijk in Washington met het schrikbeeld schermen dat de communisten (destijds 
goed voor een kwart van de stemmen) het land zouden overnemen als niet bepaalde 
toezeggingen werden gedaan. Aldus begon een periode van diplomatieke 

                                                 
* Daarentegen bleken de illusies binnen de West-Europese intelligentsia duurzamer, want beter bestand 
tegen politieke feiten. 
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achterhoedegevechten, waarin Parijs vooral obstakels opwierp voor de door Washington 
gewenste aanpak van het Duitse probleem, maar daarmee wel succes boekte. 

De eerste verrassing kwam in mei en juni 1948, tijdens een conferentie in 
Londen over de toekomst van Duitsland. Deze werd gehouden tussen Amerika, Groot-
Brittannië, Frankrijk en de drie Beneluxlanden. Hier maakte Washington de vragen 
betreffende Duitsland ondergeschikt aan het weerstreven van de Sovjet-Unie. De lijn die 
de Amerikaanse minister Byrnes in september 1946 al had ingezet in een befaamde 
toespraak in Stuttgart werd voortgezet: ondanks de afgesproken herstelbetalingen mocht 
Duitsland ‘geen armenhuis’ worden; het land moest zichzelf economisch kunnen 
organiseren en de Duitse bevolking zou zichzelf weer moeten regeren.215 Amerika 
wenste nu de stopzetting van de ontmanteling van de Duitse industrie plus de 
oprichting van een grondwetsvergadering voor een West-Duitse staat, die behalve de 
dubbelzone ook de Franse zone zou moeten omvatten. 

Voorafgaand aan de Londense conferentie hadden Amerikanen en Britten 
eenzijdig aangekondigd dat het regionale gezag in hun dubbelzone de economische 
soevereiniteit over het Roergebied zou mogen uitoefenen. Hiervan was men in Parijs in 
paniek geraakt. De kolen- en staalindustrie terug in Duitse handen, groen licht voor een 
Duitse staat: het was een nachtmerriescenario. Moest Frankrijk van de conferentie 
weglopen? Daarvoor stond het te zwak. Anderzijds hoefde het ook niet alles te slikken. 
De regering gaf het verzet tegen een West-Duitse staat op, maar kreeg één cruciale eis 
ingewilligd: de Duitse kolen- en staalproductie zou onder toezicht komen van een 
‘Internationale Roer Autoriteit’. Op termijn zouden er behalve vertegenwoordigers van 
de zes in Londen aanwezige staten ook Duitse vertegenwoordigers (kunnen) 
plaatsnemen. Kortom, onder druk van Washington aanvaardde Parijs in juni 1948 een 
Duitse staat in ruil voor Franse medezeggenschap over het Roergebied. 

Hoewel de Franse regering tevreden kon zijn over deze deal, stuitten de 
Londense akkoorden op groot binnenlands verzet. Zo kort na de bevrijding zag de 
publieke opinie in ‘de moffen’ nog steeds een grotere vijand dan in ‘de rooien’ uit 
Moskou. Ze ervoer nu met een schok dat van de naoorlogse plannen met Duitsland 
vrijwel niets over was. Aanhangers van De Gaulle, wiens partij in de oppositie zat, 
betichtten de minister van buitenlandse zaken van landverraad. De regeringscoalitie 
wankelde, maar kreeg de akkoorden met een nipte meerderheid door het parlement (300 
voor, 286 tegen). 

Kort erna, op de nationale feestdag 14 juli, bracht de regering een opmerkelijke 
verklaring uit om de onzekerheid van de bevolking over Duitsland weg te nemen. In 
twee zeldzaam eerlijke hoofdpunten werden de Fransen op hun historische lot gewezen. 
Eén: de werkelijkheid van ‘zeventig miljoen Duitse mensen’ in het midden van Europa 
maakt een terugkeer van Duitsland in het concert der Europese naties onafwendbaar. 
Twee: de diepgaande omwenteling in de verhouding van de beide grootmachten 
Amerika en Rusland maakt dat Duitsland voor Frankrijk nog slechts een secundair 
gevaar betekent, ten hoogste een klein conflict binnen een groter conflict; derhalve kon 
het ‘Frans-Duitse duel als beëindigd’ worden beschouwd.216 Enkele dagen later viel de 
Franse regering alsnog. Eind juli 1948 werd Robert Schuman de nieuwe minister van 
buitenlandse zaken. 
 Het Roerstatuut, dat begin 1949 in werking trad, kon men op twee manieren 
lezen. In de ene lezing verwezenlijkte het een Frans veiligheidsdoel: permanente voogdij 
over de Duitse kolen- en staalindustrie, bekrachtiging van de heerschappij van de 
winnaars over de verliezers. In een andere lezing was het een tussenoplossing, de eerste 
stap naar een gelijkberechtiging van Duitsland in een federatie van Europese naties. Met 
argumenten van het eerste, klassieke type had de Franse diplomatie in Londen de 
Amerikaans-Britse weerstand tegen de regeling overwonnen. Toch waren ook 
argumenten van het tweede type in de openbaarheid te horen. Hoewel de Duitse 
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verontwaardiging over de Roerregeling niet gering was, sprak de Süddeutsche Zeitung 
najaar 1948 van een ‘Übergangslösung’ waarvan de definitieve oplossing ‘über die 
Schicksalfrage entscheiden wird, ob es in Europa eines Tages wirklich Europäer geben 
wird oder doch nur Nationen’.217 Begin 1949 ontwikkelde een Franse jurist in Le Monde 
dezelfde argumentatie. Het Roerstatuut was een eerste etappe naar een Europese 
federatie; een volgende etappe zou de geallieerde controle door een Europese controle 
moeten vervangen. De lucide conclusie: ‘Le problème fondamental de l’heure consiste 
donc à définir des transitions qui permettent la libération progressive de l’Allemagne vis-
à-vis de ses vainqueurs au fur et à mesure de son intégration, à côté des autres peuples 
du vieil Occident, au sein d’une Europe simultanément construite.’218 Zo waren de 
Roerkolen voor beide partijen in dit debat ‘onderpand en hulpmiddel’ (De Gaulle): ten 
dienste ofwel van een klassieke Franse veiligheidsstrategie ofwel van een overgang naar 
een Europese federatie. 
 
Het was Schuman die deze sluimerende tegenstelling in de Franse Roer-/Duitsland-
/Europapolitiek zou gaan doorbreken met een beslissend initiatief. Hoewel Duitse 
waarnemers al kort na zijn aantreden een omwenteling ontwaarden – volgens Die Zeit 
verliet Frankrijk onder de nieuwe minister ‘voor het eerst sinds Richelieu’ het pad van 
de machtsbalans ten gunste van een Europese ordening219 – maakte Schuman deze 
beweging niet meteen. Zolang de spanning tussen beide interpretaties niet verder was 
opgevoerd, hoefde dat niet. 

In de loop van 1949 kwam de klassieke, machtspolitieke motivering van het 
Roerstatuut onder druk. Twee tegenvallers deden zich voor. Ten eerste constateerden 
de Fransen al spoedig dat de controle van de Roer-Autoriteit over de Duitse kolen- en 
staalindustrie ontoereikend was. De Duitsers zouden de grenzen ervan opzoeken, de 
bepalingen oprekken. De regeling bood niet de gewenste veiligheidsgaranties. Ten 
tweede groeide de Amerikaanse druk op Parijs om in te stemmen met een verhoging 
van de Duitse kolen- en staalproductie boven het in 1945 vastgelegde maximum. 
Vreemd was dit verzoek niet. De geforceerde ontmanteling van de zware industrie, die 
met groot banenverlies gepaard ging, stuitte op massief verzet van de Duitse bevolking. 
Ze kreeg gezien de gelijktijdige verlening van Marshallhulp ter bestrijding van armoede 
en werkloosheid enigszins absurde trekken. De Britse Labourregering, die vanwege de 
eigen mijnbouwarbeiders Parijs lang had gesteund in de ontmantelingspolitiek, kon de 
lokale demonstraties in het Roergebied niet langer de baas en gaf de ontmanteling in 
oktober 1949 feitelijk op. Zodoende stond Schuman de maand erna, op de halfjaarlijkse 
vergadering met zijn Amerikaanse en Britse collega’s, alleen in zijn verzet tegen de 
opkomst van de Duitse kolen- en staalindustrie. Zijn laatste verdedigingslinie was de 
Franse zeggenschap in de wankele Roer-Autoriteit. Het viel te voorzien dat ook die 
kaart hem weldra uit handen zou zijn gespeeld. 

Tegelijk ontstond er vanaf najaar 1949 ruimte voor een Frans initiatief buiten het 
Roerstatuut om. Drie ontwikkelingen zijn van belang. In Bonn, ten eerste, was in 
september 1949 de eerste West-Duitse regering gevormd. Bondskanselier Adenauer 
zocht voor Duitsland een ontsnapping uit de status van paria onder de naties die het 
Hitlerregime had gebracht. Zijn absolute prioriteit was de terugkeer van zijn land als 
soevereine speler in het Europese concert. Adenauer scheen bereid in ruil hiervoor 
concessies te doen, ook inzake de zeggenschap over de Roer. In een interview met een 
Amerikaanse journalist, in maart 1950, had de bondskanselier bovendien betoogd dat 
‘eine Union zwischen Frankreich und Deutschland (..) einem schwerkranken Europa 
neues Leben und einen kraftvollen Auftrieb’ zou kunnen geven.220 Daarbij opperde hij 
een economische unie op te richten. 

In Washington, ten tweede, was minister Acheson tot de conclusie gekomen dat 
de sleutel tot het bereiken van doelen van de Duitslandpolitiek in Parijs lag. In een brief 
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hierover aan zijn ambassadeurs in Europa bepleitte hij de oprichting, door de 
Europeanen, van ‘supra-national institutions, operating on a less than unanimity basis 
for dealing with specific, economic, social and perhaps other problems’.221 Kort erna, op 
30 oktober 1949, schreef Acheson aan Schuman: ‘I believe that our policy in Germany, 
and the development of a German Government which can take its place in Western 
Europe, depends on the assumption by your country of leadership in Europe on these 
problems.’222 Al anderhalf jaar eerder hadden Franse diplomaten geconstateerd dat hun 
land het respect van Duitsland zou verliezen wanneer het steeds Amerika zou volgen. 
Het moest zelf iets doen. Nu kreeg het een kans. 

In Londen, ten derde, bestond weinig begrip voor de Franse problemen, zo 
concludeerden Parijse topambtenaren voorjaar 1950. De recente ervaringen in de 
Marshallhulporganisatie (1948) en de Raad van Europa (1949), waar Londen en Parijs de 
boventoon voerden, leerden dat internationale samenwerking met de Britten niet diep 
genoeg kon gaan om de Duitsers in te tomen. Terugvallen op een Frans-Britse Entente 
was ook geen vertrouwenwekkende optie, na de Duitse invasies in Frankrijk van 1914 
en 1940. 

Kortom: Bonn had een welwillend oor, Londen bleef doof en Washington 
moedigde aan een eigen geluid te ontwikkelen. Langer wachten kon niet. In deze 
constellatie van vrijheid en dwang vond Schuman een stem. 
 
Vanaf hier is het verloop in de Europese handboeken duizenden malen verteld. In april 
1950 omarmde Schuman een voorstel dat topambtenaar Monnet hem voorlegde. In de 
ministerraad van woensdag 3 mei meldde hij dat hij de week erna iets wilde bespreken. 
Aangezien hij woensdag de 10de in Londen moest zijn voor een Frans-Brits-
Amerikaanse conferentie verzocht hij de volgende ministerraad met een dag te 
vervroegen. Op maandag 8 mei was minister Acheson op doorreis in Parijs. De 
Amerikaan sprak zijn steun uit voor het plan. Londen werd niet op de hoogte gesteld. 

Diezelfde 8 mei bracht een persoonlijke boodschapper van Schuman een bericht 
aan Adenauer in Bonn. Deze stemde op eigen gezag, per ommegaande en ‘aus ganzem 
Herzen’ in met het voorstel dat de Fransman hem deed.223 De bondskanselier begreep 
onmiddellijk welke kans hier lag. ‘Dit is onze doorbraak’, zei hij tegen zijn adviseurs.224 
Voor de eerste maal sinds de oorlog zou Duitsland op gelijke voet lid worden van een 
internationale organisatie. Het betekende een terugkeer in het statenconcert, een 
verankering in het westerse bondgenootschap en een onomkeerbare stap naar 
herwonnen nationale handelingsvrijheid. Bovendien beschouwde Adenauer een 
vereniging van Frankrijk en Duitsland ‘als een middel ter verdediging van West-Europa 
tegenover een militair opdringend Rusland’.225 In het licht van deze existentiële politieke 
doelen verbleekte het delen van soevereiniteit over kolen en staal tot een ondergeschikte 
kwestie. 
 Met het principe-akkoord uit Bonn presenteerde Schuman het voorstel op 
dinsdag 9 mei in de Franse ministerraad, waar het vrijwel zonder debat werd 
aangenomen. Om zes uur in de avond begaf hij zich naar de Salle de l’Horloge van zijn 
ministerie. Voor de inderhaast opgetrommelde binnenlandse en buitenlandse pers 
lanceerde Schuman, met matte, aarzelende stem, zijn befaamde voorstel: ‘Le 
gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande 
de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte 
à la participation des autres pays de l’Europe. (..)[C]ette proposition réalisera les 
premières assises concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation 
de la paix.’226 

Tijdens de vragenronde na zijn toespraak kon Schuman niet op alle technisch-
economische kwesties antwoorden. Bovendien had hij haast de trein naar Londen te 
halen. Een verbaasde journalist: ‘Is het soms een sprong in het onbekende?’ ‘Oui, c’est 
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ça’, antwoordde de minister, nu wel plechtstatig, ‘un saut dans l’inconnu.’227 Terecht 
geldt de Schumanverklaring als Europa’s conceptiemoment. Ze was noodkreet en 
vreugdekreet ineen. 
 
 2 Europa niet in uniform (na 25 juni 1950) 
 
 In de vroege uren van zondag 25 juni 1950 overschreden Noord-Koreaanse 
troepen de demarcatielijn met Zuid-Korea. De inval werd in Washington onmiddellijk 
geduid als Russische zet in de Koude Oorlog. Tot dan toe waren politieke spanningen 
tussen beide grootmachten, zoals tijdens het maandenlange pokerspel om Berlijn, 
militair niet geëscaleerd. Nu was het anders. De communisten namen de wapens op. 
Dat kon Washington niet toestaan. Een tegenzet ter plekke zou moeten volgen. 

Dit verre toneel had weerslagen elders. Betekende de aanval het begin van een 
wereldwijd communistisch offensief? Stond wat Zuid-Korea die nacht overkwam ook 
West-Europa te wachten? Hierover groeide de onrust. 
 
Na de Duitse capitulatie was in West-Europa een nieuw stelsel van militaire allianties 
ontstaan. In maart 1948 sloten Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland en 
Luxemburg het ‘Pact van Brussel’, dat tot wederzijdse bijstand bij een aanval verplichtte. 
Directe aanleiding was de communistische coup van Praag, in februari. De vijf 
oprichters hadden vooral Rusland maar ook Duitsland als aanvaller op het oog. Ze 
wisten dat hun pact weinig waard was zonder inbreng van het machtige Amerika, dat als 
enige westerse natie over de atoombom beschikte. Met succes vroegen ze de 
Amerikaanse regering om een veiligheidsgarantie. In april 1949 werd in Washington het 
Noord-Atlantische Verdrag gesloten. Ondertekenaars waren Amerika, Canada, de vijf 
van Brussel en nog vijf Europese staten (IJsland, Noorwegen, Denemarken, Portugal en 
Italië). De landen verplichtten zich tot wederzijdse militaire bijstand in geval van een 
aanval. Het westelijke deel van het oude Europese statensysteem was vervangen door 
een Atlantisch systeem. 

West-Duitsland was buiten dit Atlantische pact gehouden. In de zomer van 1950 
had de jonge Bonner republiek weliswaar een grondwet en een regering, maar ze had 
geen buitenlandse politiek, geen diplomatieke dienst en geen leger. De gedachte aan 
Duitse uniformen alleen al zorgde in de buurlanden, met name Frankrijk, voor paniek. 
Maar wie zou op termijn de vijftig miljoen West-Duitsers tegen een inval uit het Oosten 
verdedigen? Deze vraag lag al even te wachten, maar eiste na de uitbraak van de 
Koreaanse crisis antwoord. 
 In beginsel hield de Amerikaanse atoomdreiging elke militaire agressor op 
afstand. De militaire strategie eiste niettemin dat men ook zonder de bom enige weken 
kon standhouden tegen binnenvallende sovjettroepen, zo oostelijk mogelijk. Hoe dan 
ook zouden er Amerikaanse soldaten in West-Duitsland blijven zolang er Russische 
soldaten in Oost-Duitsland waren, zo had minister Byrnes al in 1946 beloofd. Tot 
‘Korea’ hadden militaire analisten in Washington geen gehoor gevonden voor hun 
stelling dat de verdediging van West-Europa gediend was bij Duitse divisies. Drie weken 
voor 25 juni had minister Acheson nog onverkort de Duitse demilitarisatie bepleit. Vier 
weken na 25 juni liet de hoogste Amerikaanse gezagsdrager in West-Duitsland aan de 
pers weten dat men de Duitsers de kans moest geven zichzelf te verdedigen. Maar hoe? 
‘The real question’, schreef de minister achteraf, ‘was not whether Germany should be 
brought into a general European defense system but whether this could be done 
without (..) giving Germany the key position in the balancing of power in Europe.’228 

In september kwam een eerste gelegenheid de kwestie met de Navo-
bondgenoten te bespreken. Het militaire gezichtspunt had in Washington de overhand 
gekregen. De Amerikanen wilden een deal: ze waren akkoord meer troepen over te 
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brengen voor de verdediging van Europa, op voorwaarde van hogere Europese 
defensie-uitgaven, een geïntegreerd commando en opname van Duitsland in het 
bondgenootschap. Dit laatste onderdeel van het pakket kwam voor alle Europeanen als 
een schok. Toen de eerste schrik voorbij was, vonden Londen, Rome en Den Haag het 
voorstel een genereus aanbod. Voor Parijs daarentegen bleef het onaanvaardbaar. 
Schuman werd bijgevallen door de gepassioneerd anti-Duitse defensieminister Jules 
Moch (‘Pas de Wehrmacht’). 
 Intussen werd in Parijs aan een alternatief gewerkt. De Franse delegatieleider 
Monnet had snel begrepen dat de Koreaanse crisis de onderhandelingen over het 
Schumanplan – die vijf dagen voor de Noord-Koreaanse aanval waren geopend – op 
het spel zette. Immers, zodra de Duitsers dankzij hun lidmaatschap van het westerse 
bondgenootschap hun militaire soevereiniteit hadden herwonnen, zouden ze weinig 
reden meer hebben hun kolen- en staalindustrie uit handen te geven. Anderzijds zou 
Frankrijk de Amerikaanse druk niet lang kunnen weerstaan. Bij zijn politieke bazen 
bepleitte Monnet daarom een sprong vooruit, de oprichting van een Europees leger naar 
model van het Schumanplan. Na een meerdaagse discussie in het kabinet gingen de 
ministers akkoord. Zo kon op zijn minst een categorisch ja of nee op het Amerikaanse 
verzoek voorlopig worden vermeden. 

Op 24 oktober 1950 hield minister-president Pleven een redevoering in het 
Franse parlement. De regering had gehoopt, zei hij, de geesten langzaam aan het idee 
van een Europese gemeenschap te laten wennen alvorens de delicate kwestie van een 
gezamenlijke defensie aan te vatten. Maar ‘les événements mondiaux ne lui [de regering] 
laissent pas de répit.’ De Duitse herbewapening die de omstandigheden verlangden, zou 
vroeg of laat het Duitse militarisme doen herrijzen. De wrede lessen uit de recente 
geschiedenis wenste Frankrijk niet nog eens te leren. De uitweg was ‘la création, pour la 
défense commune, d’une armée européenne rattachée à des institutions politiques de 
l’Europe unie’229 Eén Europese minister van defensie zou in samenspraak met de 
bestaande nationale defensieministers de besluiten nemen. Pleven nodigde Groot-
Brittannië en de vrije naties van continentaal Europa uit de kwestie in Parijs te 
bestuderen, na ondertekening van het Schumanplan. 

Dit Franse tegenvoorstel voor een Europees leger opende een politiek spektakel 
in drie bedrijven. Eerst volgde een Atlantisch diplomatiek feuilleton, ten tweede een 
Europees constitutioneel experiment en ten derde een Frans ideologisch debat. Aan het 
slot van dit derde bedrijf kreeg de hoofdfiguur het genadeschot. Daarmee was men 
terug bij af. 
 
Eerste bedrijf (oktober 1950–mei 1952): het Atlantische feuilleton. De reacties op het 
Plevenplan waren nogal gemengd. In Londen was men afwachtend. De Benelux was 
niet enthousiast, zeker zolang de Britten afzijdig bleven. In Bonn steunde men het 
beginsel maar was er felle kritiek op de discriminerende elementen. Als enige zou 
Duitsland namelijk geen eigen generale staf en ministerie van defensie krijgen, mocht 
het geen wapenindustrie ontwikkelen en zou het geen ‘divisies’ van soldaten maar kleine 
‘gevechtseenheden’ leveren. In Washington zag men het voorstel als pure 
vertragingstactiek. Het zou maanden zo niet jaren duren voor zo’n leger er was, en het 
Amerikaanse militaire establishment had vooral haast. Zowel de Amerikanen als de 
Fransen hielden aan hun eigen plan vast. De impasse duurde tot de zomer van 1951. 

Niettemin opende in februari 1951 – toch nog twee maanden voor de 
ondertekening van het mijnbouwverdrag waarin het Schumanplan resulteerde – de 
Parijse conferentie waartoe Pleven had uitgenodigd. Slechts vier gasten hadden zich 
gemeld: Italië, West-Duitsland, België, Luxemburg. De overige Navo-bondgenoten 
stuurden waarnemers. Voorzitter Schuman benadrukte in zijn openingsrede dat er geen 
sprake van was de Atlantische defensie te vertragen of in gevaar te brengen. Maar, 



 131 

vervolgde hij, ‘le système atlantique, s’il suffit à des exigences urgentes en même temps 
que temporaires, laisse subsister le problème de l’Europe. Nous croyons qu’en tout état 
de cause, quelles que soient les solutions intercontinentales ou mondiales adoptées par 
ailleurs, il y a une Europe à organiser, une Europe à faire sortir d’un morcellement 
devenu anachronique et absurde.’230 

Het voorjaar van 1951 ging de aandacht uit naar een zijtoneel. Moskou 
schermde weer eens met de gedachte van een verenigd, neutraal Duitsland en wilde 
erover confereren met de drie andere geallieerden. Voor Parijs was het geen 
onaantrekkelijke optie: een onbewapend Duitsland was altijd nog beter dan Duitsers in 
Europese uniformen. Maandenlang vooroverleg bleef vruchteloos. Ook de Fransen 
erkenden in juni dat met de Sovjets geen zaken viel te doen. Tevens matigden zij – na 
het vertrek van defensieminister Moch wegens verloren verkiezingen – de anti-Duitse 
bepalingen. Van hun kant steunden de Amerikanen nu het Plevenplan. Tijdens een 
lunch met Monnet, eind juni, schaarde de Navo-opperbevelhebber en toekomstig 
president Eisenhower zich achter een Europese defensie, niet als militair ideaal maar als 
psychologisch beste weg naar een stabiel Europa. De generaal won op zijn beurt 
president Truman voor de Europese eenwording. In politieke (niet: militaire) kringen in 
Washington geloofde men een fundamentele herschikking van de West-Europese naties 
te kunnen bewerkstelligen. 

Naar buiten toe zetten de Amerikanen nu alles op de Europese defensiemacht. 
Als gulle gever van geld en troepen konden ze eenvoudig druk uitoefenen op de vijf 
deelnemende staten om haast te maken met de onderhandelingen. Evenzo dwongen ze 
Nederland zich als zesde aan te sluiten. Den Haag meldde zich in oktober aan de 
vergadertafel voor wat nu – naar analogie van het door dezelfde zes staten ondertekende 
mijnbouwverdrag – ‘Europese Defensie Gemeenschap’ ging heten. De Britten, hoewel 
een hoeksteen van het oorspronkelijke Plevenplan, dachten er niet over mee te doen. 
Tot teleurstelling van de Zes veranderde dit niet toen Churchill eind 1951 de 
verkiezingen won. Als leider van de Britse oppositie had hij mooie redevoeringen over 
de Europese eenwording gehouden (hoewel niet over de plaats van Groot-Brittannië 
daarin), maar eenmaal in Downingstreet 10 benadrukte hij vooral de kracht van de 
natiestaten. Tijdens een staatsbezoek aan Washington klonk het aldus: ‘He [Churchill] 
pictured a bewildered French drill sergeant sweating over a platoon made up of a few 
Greeks, Italians, Germans, Turks, and Dutchmen, all in utter confusion over the 
simplest orders. What he hoped to see were spirited and strong national armies 
marching together to the defense of freedom singing their national anthems. No one 
could get up enthusiasm singing, ‘March, NATO, march on!’231 

Er waren nog tal van ministeriële vergaderingen aan beide zijden van de oceaan 
nodig – in Washington, Ottawa, Rome, Lissabon, Straatsburg, Bonn, Parijs – voor alle 
militaire en politieke problemen waren gladgestreken. Eind mei 1952 was het zover. In 
Parijs ondertekenden zes ministers van buitenlandse zaken het verdrag tot vaststelling 
van de Europese Defensie Gemeenschap. Er klonken hooggestemde woorden. De 
Amerikaanse minister Acheson, net als de andere leden van het Atlantische 
bondgenootschap aanwezig, sprak van ‘the beginning of the realization of an ancient 
dream – the unity of the free peoples of Western Europe.’232 

De stroom aan verwikkelingen sinds de verschijning van Vrouwe Fortuna in 
Korea in juni 1950 tot aan dit antwoord twee jaar later had veel van de betrokkenen 
gevergd. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Stikker vertelde jaren later 
hoezeer hij was getroffen door ‘the tremendous pressures of the moment, the 
inescapability of them and how they dominate twenty-four hours a day.’ Pas de ervaring 
van die maanden had hem doen beseffen ‘how heavily events on a world scale impinged 
upon a small European nation’s domestic affairs.’233 
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De zes regeringen beschikten nu over een ondertekende tekst, een ankerpunt, 
dat ter ratificatie aan hun zes parlementen werd voorgelegd. Het Europese 
defensieverdrag was verstrekkend. Artikel één sprak van een Gemeenschap ‘van 
supranationale aard’. Een aanval op een van de lidstaten gold als een aanval op alle – net 
als in het Navoverdrag, maar met Duitsland erbij. De gemeenschappelijke instellingen 
waren gemodelleerd naar die van de mijnbouwgemeenschap: een Raad van ministers, 
een parlementaire Vergadering, een Commissariaat (de bescheidener naam voor de 
Hoge Autoriteit) en een Hof van Justitie. De lidstaten waren gerechtigd nationale legers 
te onderhouden voor hun niet-Europese gebiedsdelen en voor de bewaking van het 
staatshoofd, maar verder werden alle troepen overgedragen aan de Gemeenschap. De 
soldaten zouden een gemeenschappelijk uniform dragen, al was nog niet vastgesteld hoe 
het eruit zou zien.* Het verdrag werd aangegaan voor vijftig jaar. 
 
Tweede bedrijf (september 1952–maart 1953): een Europees constitutioneel experiment. Met 
de ondertekening van het defensieverdrag had men op papier Duitse soldaten in 
Europese uniformen gehesen. Dit schiep een ongekende situatie. Immers, wat is een 
leger – als onderscheiden van een roofbende – anders dan een instrument van een 
bepaalde politiek, en wie anders formuleert die politiek dan de regering van een staat? In 
dit geval echter vielen de troepen voor opleiding en materieel onder een Europese 
bureaucratie, ontvingen ze orders van de Amerikaanse opperbevelhebber van de Navo 
en hadden ze de in de Raad verenigde nationale ministers als politiek gezag. Deze 
institutionele vernuftigheid omzeilde een probleem, zonder het op te lossen: het 
Europese leger zou er eerder zijn dan de Europese politieke orde die het een hoogste 
baas kon bieden, civiel of militair.† 
 Het defensieverdrag erkende deze voorlopigheid. Op voorspraak van de 
Italiaanse premier en minister van buitenlandse zaken, de federalist De Gasperi, was een 
bepaling opgenomen die de toekomstige parlementaire Vergadering belastte met het 
ontwerp van een definitieve politieke vorm – ‘federale of confederale structuur’.234 In 
zekere zin riep dit artikel het Straatsburgse parlement uit tot Europese constituerende 
vergadering. Hoewel het verdrag nog niet was geratificeerd, gingen in augustus 1952 
stemmen op in Rome en Parijs om deze clausule op voorhand in werking te stellen. Zo 
zou de ‘achterstand’ van de politieke op de militaire afspraken kunnen worden 
ingelopen. De gedachte was er de parlementaire Vergadering van de Gemeenschap voor 
te gebruiken; het mijnbouwverdrag was juist de maand ervoor geratificeerd en dezelfde 
Zes staten waren er lid van. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad van ministers 
van de mijnbouwgemeenschap, in september, aanvaardden de zes ministers dit plan. 
(Aldus functioneerde de Raad reeds in zijn allereerste bijeenkomst niet alleen als 
gremium voor mijnbouwaangelegenheden en dus instelling van de Gemeenschap, maar 
onmiddellijk als tafel van de gezamenlijkheid van lidstaten.) Raadsvoorzitter Adenauer 
kon de parlementaire Vergadering van de Zes, die gelijktijdig voor haar 
oprichtingsvergadering bijeen was, de opdracht geven. Het enthousiasme in Straatsburg 
was groot. De Belg Spaak werd gekozen tot voorzitter van de constituante, met extra 
leden uitgebreid en ‘Ad Hoc Assemblee’ gedoopt. Men zette zich aan het opstellen van 
een statuut voor een Europese Politieke Gemeenschap. 

                                                 
* In de zomer van 1952 vergaderde een interim-comité in Parijs over de Europese uniformen. De 
deelnemende Nederlandse diplomaat vertelt hoe men ‘de vraag besprak hoe het uniform van de Europese 
militairen eruit zou moeten zien, de kleur, de snit, en alles wat daarbij hoorde, zowel voor het 
gevechtstenue als voor meer feestelijke uitmonsteringen. Welke distinctieven moesten er komen voor 
welke rangen? Hiervoor werden militaire kleermakers geraadpleegd, werd een modeshow gehouden waar 
verschillende ontwerpen werden getoond, maar overeenstemming was er nog lang niet.’ (Charles Rutten, 
Aan de wieg van Europa en andere Buitenlandse Zaken. Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 23) 
† Vergelijk hoe in 1992 werd afgesproken één Europese munt in te voeren zonder bijbehorende bindende 
economische politiek. 
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 Op 9 maart 1953 – enkele dagen na de dood van Stalin – hadden de 
Straatsburgse parlementariërs een ontwerpgrondwet gereed. Er was gestreden over 
constitutionele klassiekers als de zetelverdeling tussen landen, Kamer en Senaat, de 
benoeming van de uitvoerende macht en de tekst van de preambule (‘Wij, de volkeren 
van...’). In zijn lyrische aanbiedingsrede aan de ministers had voorzitter Spaak de 
woorden aangehaald die George Washington bij de presentatie van de Amerikaanse 
Grondwet in 1787 had gesproken. Raadsvoorzitter Bidault, de Franse minister die kort 
ervoor Schuman was opgevolgd, repliceerde koeltjes met een frase van koningin 
Elizabeth I van Engeland: ‘Salut aux chercheurs d’aventures.’235 

Weliswaar kwam een half jaar later in Rome een regeringsconferentie bijeen, 
maar de wil om voortgang te boeken was verdwenen. De zich voortslepende 
onderhandelingen werden een parodie. Zolang onzeker was of het Europese leger er wel 
zou komen voelde geen van de Zes de noodzaak overhaast ingrijpende beslissingen over 
het gezamenlijke politieke leven te nemen. Europa ontstond niet ad hoc. 
 
Derde bedrijf (januari 1953–augustus 1954): een Frans ideologisch debat. Na de 
ondertekening van het defensieverdrag door de zes regeringen was het woord aan de 
nationale parlementen. Die maakten aanvankelijk geen haast. Het was de nieuwe 
Amerikaanse regering-Eisenhower, sympathisant van de supranationale zaak, die er 
vanaf begin 1953 druk op zette. Den Haag viel als eerste in het gelid. Luxemburg (goed 
voor één divisie) wilde wachten op Brussel, dat voor ratificatie de Belgische grondwet 
moest wijzigen. Dat laatste overkwam ook Bonn vanwege een klacht tegen het verdrag 
bij het Duitse Constitutionele Hof. Niettemin hadden deze vier hoofdsteden het verdrag 
in april 1954 geratificeerd. Resteerden er twee. Rome was van goede wil, maar wachtte 
op Parijs. Daar zat het probleem. 
 In Frankrijk gebeurde iets bijzonders. Het plan voor een Europees leger werd de 
inzet van een intens nationaal debat. De kwestie spleet partijen en families. Het land was 
verdeeld – naar de Franstalige afkorting voor de defensiegemeenschap – in cédistes en 
anticédistes. Tot wanhoop van opiniepeilers pasten publieke en parlementaire voorkeuren 
inzake de CED op geen enkele electorale kaart. Vertrouwde belangenafwegingen en 
posities weken voor diepe politieke emoties als vaderlandsliefde, angst voor oorlog of 
geloof in verandering. Een vermaard politiek waarnemer stelde na afloop: ‘Entre janvier 
1953 et août 1954, se déchaîna la plus grande querelle idéologico-politique que la France 
ait connu probablement depuis l’affaire Dreyfus’236 
 Volgens velen had het debat iets onwerkelijks. Het leek een ‘godsdienstoorlog’ 
of ‘metafysische oorlog’.237 Opvallend was dat dezelfde argumenten tot tegengestelde 
conclusies konden leiden. Bij de ene spreker maakte het Europese leger een Duitse 
herbewapening onmogelijk, dankzij supranationale vervlechting; bij de andere spreker 
maakte het die bewapening juist mogelijk, want wie zag niet een Duitse soldaat door dat 
Europese camouflagepak schemeren? Fanatici aan beide zijden weigerden elk 
compromis. Voorstanders van een Europese federatie deden alsof er buiten het leger 
geen heil was. Tegenstanders betoogden dat niet alleen Duitsland een leger zou krijgen 
maar bovendien Frankrijk het zijne zou verliezen. De vraag naar een politiek of militair 
alternatief, naar het risico van geen Duitse bewapening werd niet gesteld. 
 Het debat sleepte zich voort omdat geen regering – en ze volgden elkaar in hoog 
tempo op – sterk genoeg was om verdragsratificatie in het parlement af te dwingen met 
de vertrouwensvraag. De christen-democratische, ‘Europese’ partij van Schuman en 
Pleven was in de oppositie beland, terwijl de gaullisten vanaf 1953 deel uitmaakten van 
de regering. Wat betreft de buitenlandpolitieke situatie scheen, na de dood van Stalin en 
het einde van de Korea-oorlog, een oorlog in Europa niet meer op punt van uitbreken 
te staan, terwijl Frankrijk de toegezegde divisies inmiddels hard nodig had in Indochina 
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en Algerije. Het feit dat Groot-Brittannië niet meedeed woog ook zwaar.* Na een 
politieke crisis over de catastrofale Franse nederlaag tegen de Vietnamese communisten 
in Dien Bien Phu, in mei 1954, trad een nieuwe regering aan. Premier Mendès-France 
had andere prioriteiten dan het Europese leger en wilde de knoop doorgehakt zien. 
Noch voor de bondgenoten noch voor Frankrijk zelf mocht de ambiguïteit voortduren, 
zo stelde Mendès-France in zijn intreerede. Hij voegde toe: ‘Que la nation soit déchirée, 
dans un pareil moment, par la controverse passionnée qui s’est élevée sur les formes, les 
modalités et les institutions de cette communauté défensive, que, depuis des mois notre 
pays retentisse d’une grande et douloureuse querelle et que cette querelle risque de se 
prolonger pendant des années encore, voilà ce à quoi un patriote ne peut consentir, 
voilà ce à quoi nous devons mettre un terme, au nom de l’unité nationale elle-même.’238 
In deze woorden, hoewel door de cédistes met applaus begroet, lag de uitkomst besloten. 

De compromisformule die Mendès-France in de zomer met de Britten en de vijf 
Europese partners poogde te onderhandelen – verzwakking van het supranationale 
karakter door opschorting van de meerderheidsbesluitvorming – had geen resultaat. De 
toezeggingen van de Vijf gingen niet ver genoeg.† De poging kwam hem bovendien 
binnenlands op felle kritiek van beide kampen te staan: tussen ondermijning van de 
Franse soevereiniteit en verraad aan de Europese gedachte scheen geen middenweg. 

(Drie gaullistische ministers stapten uit Mendès’ regering wegens diens instemming met 
het supranationale principe, terwijl Schuman en de socialist Philip tezelfdertijd 
verklaarden de schending ervan onaanvaardbaar te vinden.) In deze ideologische 
stemming verkeerde het Franse parlement toen het zich op 30 augustus 1954 uitsprak 
over een voorstel het defensieverdrag niet in behandeling te nemen. Voor: 319; tegen: 
264. Prompt hieven de gaullistische afgevaardigden de Marseillaise aan. 

Zo viel, vier jaar na de lancering van het Plevenplan in diezelfde Assemblee, het 
doek voor het Europese leger. 

 
Naspel. Er was razendsnel een alternatief. Het initiatief kwam van de Britten. Binnen een 
maand spraken de zes ondertekenaars van de gesneefde defensiegemeenschap met Groot-
Brittannië, Amerika en Canada in Londen over de ontstane situatie. Weer een maand later, 
op 23 oktober, werden in Parijs drie akkoorden getekend. Ten eerste: het Pact van Brussel, 
in 1948 gesloten tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en de Benelux, werd uitgebreid met 
Italië en Duitsland. Het nu zevenkoppige verbond werd omgedoopt tot ‘West-Europese 
Unie’. Ten tweede: de westerse bezettingsmachten erkenden de Bondsrepubliek als 
soevereine staat en zouden het bezettingsregime beëindigen. Washington, Londen en Parijs 
behielden zich alleen de zeggenschap over de Duitse vereniging en de vaststelling van de 
Duitse grenzen voor; over die kwesties zou ooit in samenspraak met Moskou een definitief 
vredesverdrag moeten worden getekend. Het vrije West-Duitsland legde zichzelf alleen het 
verbod op het gebruik van kernwapens op. Ten derde: de Bondsrepubliek werd uitgenodigd 

                                                 
* Hier ligt een belangrijk verschil met de mijnbouwgemeenschap van 1951 (of ook de muntunie van 
1992). Economische of monetaire Europese politiek is voor de Fransen goed denkbaar met alleen de 
Duitsers; die beschikten immers over de kolen en de munt waarover ze medezeggenschap zochten. 
Daarentegen is het voor buitenlandse en militaire politiek belangrijk dat de Britten meedoen, die net als de 
Fransen beschikken over een zetel in de Veiligheidsraad, een behoorlijk leger (met nucleaire wapens), een 
wereldwijd diplomatiek netwerk bemand door een naar Europese maatstaf weergaloze diplomatie en 
onder de radar bijgestaan door een legendarische spionagedienst. 
† Sommigen onder hen hebben achteraf betreurd dat ze Parijs in augustus 1954 niet meer bewilligden. 
Want wat was eigenlijk erger: helemaal geen defensiegemeenschap of eentje naar Franse snit? De 
Italiaanse ambassadeur Ducci vergeleek de houding van de Vijf, aangevuurd door Spaak, later met ‘the 
General of the Jesuits who when asked by the Pope to Reform the Order or dissolve, replied: ‘Either we 
stay as we are, or not be at all’: they would not accept the Mendes France proposals.’ (Roberto Ducci, in: 
William Fursdon, The European Defence Community. A history, Londen 1980, 288) 
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toe te treden tot de politieke en militaire structuur van het Atlantische bondgenootschap. 
De uitnodiging kwam van alle Navo-leden, dus ook Frankrijk. 
 Deze ‘Akkoorden van Parijs’ werden op 30 december 1954 door de Franse 
nationale Assemblee geratificeerd. Een raadsel, voor wie zich de hoogoplopende debatten 
tot vier maanden eerder herinnerde. Het was alsof de historische bezoekster nu pas vol in 
de ogen werd gezien. De keuze was niet die tussen wel of geen Duitse herbewapening. Ze 
was die tussen Duitse soldaten in een Europees of in een Atlantisch leger. 

Op 5 mei 1955 trad West-Duitsland toe tot de Navo. Daarmee was de 
Amerikaans-Brits-Franse bezetting formeel ten einde. 

 
 

3 Suezkanaal en Hertoginnedal (op en om 6 november 1956) 
 
 Enkele maanden nadat een dertigtal Afrikaanse en Aziatische staten zich op een 
conferentie in Bandung voor het eerst als ‘Derde Wereld’ had gemanifesteerd, bracht 
hun voorman Nasser het idee van een ongebonden politiek blok in de praktijk. In 
september 1955 kocht de Egyptische president wapens van Tsjecho-Slowakije. Dit was 
de eerste wapenleverantie van Moskou aan de Arabische wereld. Tegelijk zocht Nasser 
financiële steun in Washington en Londen voor de bouw van een enorme dam in de 
Nijl, die energie en welvaart voor de Egyptische bevolking zou moeten brengen. In de 
zomer van 1956 trokken de Amerikanen hun kredietaanbod plotseling in. Op zoek naar 
een andere inkomstenbron voor zijn prestigeproject deed Nasser een pokerzet. 
Gewapenderhand nationaliseerde hij op 26 juli het Suezkanaal. 
 Londen was gegriefd. Het Kanaal, aangelegd met Frans en Egyptisch geld en 
geopend in 1869, verbond Groot-Brittannië met de koloniën India, Australië, Nieuw-
Zeeland en het Verre Oosten. Na de Britse verovering van Egypte werd het een 
internationaal erkende vrije doorgang onder Britse bescherming (1888). Nog begin jaren 
vijftig waren tachtigduizend Britse soldaten in een garnizoen bij Suez gelegerd. De 
Kanaalmaatschappij was grotendeels in handen van Britse en Franse financiers. Wel was 
het belang van de zeeweg tussen Middellandse en Rode Zee inmiddels verschoven. 
Deze was niet langer de strategische as van het Empire, maar de handelsroute via welke 
tweederde van de West-Europese olie werd ingevoerd. Zeggenschap erover bleef vitaal. 
 Na Nassers actie volgde een zomer van vruchteloos diplomatiek overleg. De 
Britse premier Eden en de Franse premier Mollet beschouwden Nasser als een nieuwe 
Mussolini; beiden vergeleken zijn geschriften met Hitlers Mein Kampf.239 Elke concessie 
scheen hun appeasement. Bij de Britse ergernis over de blokkade van de mediterrane vloot 
voegde zich de Franse woede over Egyptes militaire steun aan het Algerijnse verzet, dat 
een burgeroorlog tegen het moederland was begonnen. Daarentegen scheen de 
Amerikaanse president Eisenhower gebruik van geweld uit te sluiten. Hij stond voor 
verkiezingen, te houden op 6 november, en wenste zich niet te identificeren met 
koloniale machten op hun retour. Langs diplomatieke weg kon geen Egyptische 
terugtrekking worden afgedwongen. Daarop sloten Londen en Parijs een geheime deal 
met Israël, het enige land dat zijn scheepvaart door Nasser geblokkeerd zag. 
 Op 29 oktober viel de Israëlische infanterie Egypte binnen. Zoals afgesproken 
riepen Groot-Brittannië en Frankrijk de strijdende partijen op zich uit de Kanaalzone 
terug te trekken. Op Nassers (ingecalculeerde) weigering volgde op 31 oktober een 
Brits-Franse luchtaanval op Egyptische doelen, vanuit Britse bases op Cyprus. Een 
tegenslag was dat niet alleen Rusland maar ook Amerika, bij monde van Eisenhower, de 
aanval publiekelijk veroordeelde. Militair liepen de zaken beter. Binnen twee dagen had 
de Brits-Franse luchtmacht de Egyptische weerstand gebroken. Een landing van 
grondtroepen stond evenwel pas voor de zevende dag gepland. Vier dagen lang 
gebeurde er weinig. 
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 Intussen vond aan de periferie van het Russische imperium een volksopstand 
plaats. In Hongarije was een revolutie uitgebroken. Sovjettanks waren in brand 
gestoken, een meerpartijenregering was geïnstalleerd, de neutraliteit uitgeroepen. Dit 
laatste was voor Moskou onduldbaar. Op 4 november trok het Rode Leger Boedapest 
binnen. De opstand werd bloedig neergeslagen. Amerika en zijn bondgenoten stonden 
machteloos. De ‘dooi’ in de Koude Oorlog, die velen na de dood van Stalin meenden te 
ontwaren, bleek illusoir. Een hernieuwd gevoel van dreiging bekroop West-Europa. 
 Eén dag na dit machtsvertoon stuurde de Russische premier Boelganin brieven 
naar Eden, Mollet en Eisenhower. De ‘roofdierachtige’ agressie jegens Egypte moest 
stoppen, aldus het Kremlin. Beide West-Europese regeringsleiders werd in nauw 
verholen termen de mogelijkheid van een nucleaire aanval op Londen en Parijs 
voorgespiegeld, indien de Kanaalactie niet werd afgeblazen. De brief aan Eisenhower, 
anders van toon, suggereerde dat Russen en Amerikanen samen de vrede in het Midden-
Oosten zouden herstellen. 

Terwijl men die maandagavond 5 november in Moskou op antwoorden op deze 
ultimata wachtte, begonnen Brits-Franse paratroepen de grondaanval op havenstad 
Port-Said, was Londen bezorgd over de Amerikaanse speculatie tegen de pond, werd in 
Parijs een topontmoeting tussen Mollet en de Duitse bondskanselier voorbereid en 
maakte Washington zich op voor de presidentsverkiezingen, de volgende dag. In Bonn 
stapte een hoog gezelschap op een speciale nachttrein naar Parijs. Vlak voor vertrek 
ontving men afschriften van Boelganins brieven. Ontzette blikken in de coupé: dit kon 
‘den ‘großen’ Krieg, den atomaren Krieg’ betekenen.240 Ook dit gezelschap had die 
nacht genoeg te overdenken. 
 
In een opgeknapt kasteeltje in het Hertoginnedal nabij Brussel vonden in dezelfde 
zomer van 1956 onderhandelingen plaats tussen de zes lidstaten van de Europese 
mijnbouwgemeenschap. 
 Na het dramatisch sneuvelen van de defensiegemeenschap, in augustus 1954, lag 
de Europese gedachte in zwijm. Frankrijk had door zijn nee het initiatief in de Europese 
politiek verloren. Duitsland verkeerde evenmin in de positie stappen te zetten. De 
Italiaanse en Belgische regeringen, voorvechters van politiek federalisme, waren 
ontmoedigd. Alleen de Nederlandse regering zag zich volgens de verantwoordelijke 
minister Beyen ‘niet gedwongen haar gedachten inzake de Europese eenwording een 
geheel andere richting te geven’.241 Den Haag had nimmer geloofd in politieke integratie 
zonder economische integratie en haalde eerder ingediende plannen voor een Europese 
markt tevoorschijn. De mijnbouwautoriteit rond voorzitter Monnet, ten slotte, ijverde 
voor uitbreiding van het bestaande werkterrein naar kernenergie, de energiebron van de 
toekomst. 

In het voorjaar van 1955 lanceerden de drie kleinste leden van de Zes een 
gezamenlijk plan voor én de markt van Beyen én de atoom-pool van Monnet. Dit gaf de 
aanzet naar een Europese doorstart. Op een ministersconferentie in het Siciliaanse 
Messina stemden de Zes met het Beneluxplan in (juni 1955). Experts zouden onder 
voorzitterschap van de Belgische minister Spaak een studie naar markt en atoomkartel 
verrichten. De Zes nodigden ook Londen uit. Niemand hoefde zich te committeren. 
Een klein jaar later lag er een eindrapport. 

Inzake de economische integratie bepleitten Spaak c.s. een douane-unie, met op 
punten een gezamenlijke economische politiek. De Beneluxlanden en Italië hadden 
hierbij alles te winnen. De vraag was wat de grote drie zouden doen. Voor de Britten, 
ten eerste, ging de voorgestelde economische integratie te ver. Londen had liever een 
regionale vrijhandelszone, mede vanwege de politieke implicaties. In tegenstelling tot 
een vrijhandelszone namelijk, waarbij de deelnemers alleen onderling de 
handelsbelemmeringen wegnemen, vraagt een douane-unie ook om een 
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gemeenschappelijk tarief ten aanzien van de buitenwereld. Een buitentarief betekent: 
gezamenlijke handelspolitiek, gezamenlijke instellingen, als eenheid optreden naar 
buiten. Toen eind 1955 duidelijk werd dat consensus over zo’n douane-unie ontstond, 
ging de Britse vertegenwoordiger naar huis. Daarmee waren de Zes weer onder elkaar. 
Voor de Fransen, ten tweede, druiste handelsliberalisatie in tegen een onveranderlijke 
protectionistische politiek. Na verkiezingen in januari 1956 trad onverwacht een linkse 
regering aan, waarvan enkele leidende figuren de economie wilden moderniseren. De 
gedachte dat Frankrijk de buitenlandse concurrentie niet aankon bleef buiten die kleine 
kring niettemin sterk. De Duitsers, ten derde, waren intern verdeeld. Minister van 
economie Erhard pleitte op economische gronden voor een vrijhandelszone à la 
Londen, terwijl buitenlandse zaken bereid was een prijs te betalen voor politieke 
verzoening met Parijs. Bondskanselier Adenauer greep niet beslissend in. Op één punt 
nam het Duitse kabinet wel een beslissing: men zou niet de atoomgemeenschap 
aanvaarden zonder de markt. De Fransen, van wie Bonn meende dat ze alleen op dat 
eerste uit waren, zouden moeten kiezen tussen alles of niets. 
 In mei 1956 moesten de Zes in Venetië de stap zetten van vrijblijvende studie 
naar bindende onderhandelingen. Het vraagteken was Frankrijk. Tevoren sprak de 
Franse minister Pineau met conferentievoorzitter Spaak. Aangezien de andere vijf een 
economische gemeenschap willen, meende de laatste, was voor Frankrijk het moment 
gekomen ja of nee te zeggen. ‘En wat als we nee zeggen?’, vroeg Pineau. ‘Heel simpel. 
Dan is er binnen zes maanden een vrijhandelszone. Sommigen van uw vrienden zullen 
blij zijn dat de Britten aanhaken. Maar geen vrijwaringen en overgangstermijnen meer. 
Uw boeren en industriëlen zullen pijn lijden. Aanvaardt U wat onvermijdelijk is’, zo 
besloot Spaak zijn advies, ‘in de loop van de discussie zult U voldoende gelegenheid 
vinden Uw belangen te verdedigen.’242 Deze laatste hint bleek voldoende. In Venetië zei 
de Fransman, tot verrassing van vier van zijn vijf collega’s: ja. Daarmee was de 
vergadering geslaagd. Een maand later kon de regeringsconferentie tussen de Zes 
beginnen. Spaak was opnieuw voorzitter, op voorstel van... Pineau. 
 Pas na de zomer kwamen de onderhandelingen in het Hertoginnedal serieus op 
gang. Spaak had voorgesteld dat elke delegatie een lijst met probleempunten zou 
inleveren. Op 20 september presenteerden de Fransen hun lijst. Parijs vroeg opname 
van de overzeese gebiedsdelen in de markt; een veto op de overgang naar de tweede 
etappe ervan; sociale harmonisatie, met name de veertigurige werkweek en gelijk loon 
voor mannen en vrouwen; uitzonderingsbepalingen voor eigen exportsubsidies en 
importheffingen, bij betalingsbalansmoeilijkheden en omwille van de Algerijnse crisis. 
Er viel een diepe stilte. Even meende Spaak dat dit het einde was. Toen werd besloten 
de kwestie door te schuiven naar ministerniveau. De Franse eisen hadden de 
onderhandelingen niet opgeblazen, maar werden de focus ervan. 
 Het weekeinde van 20–21 oktober zouden de ministers de zaak moeten vlot 
trekken. Op de eerste dag deed Pineau een concessie inzake de overgang van de eerste 
naar de tweede etappe van de markt. Hij verwachtte als ruil een Duits toegeven op het 
punt van de veertigurige werkweek. Voor minister van economie Erhard, eveneens in de 
Bonner delegatie aanwezig, was en bleef dat onaanvaardbaar. Daarop trok Pineau zijn 
concessie weer in. Men was terug bij af. Ook een besloten zitting bracht geen uitkomst. 
De conferentie eindigde in een mislukking, allerwegen aan Duitse verdeeldheid – zo niet 
sabotage – toegeschreven. 
 In Bonn beschouwden sommigen dit echec als een zegen. Erhard hoopte nog 
steeds op een vrijhandelszone met de Britten. Minister voor atoomvragen Strauss deed 
liever rechtstreeks nucleaire zaken met Amerika. Buitenlandse zaken wilde wel door op 
de sinds Messina ingeslagen weg. Adenauer hield zijn opties open. Eerder die zomer was 
de bondskanselier geschrokken van een plan van een Amerikaanse topmilitair de 
troepen uit Europa naar huis te halen. Daarop had hij publiekelijk geopperd de West-
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Europese Unie, waarvan ook Groot-Brittannië deel uitmaakte, te benutten voor 
politiek-militaire samenwerking; alleen zo kon tegen Amerika en Rusland enig gewicht 
worden gemaakt. Tegelijk wilde de bondskanselier het beeld vermijden dat juist 
Duitsland de onderhandelingen tussen de zes ‘Messinastaten’ had laten stuklopen. 

Toen de Franse premier de bondskanselier uitnodigde voor een topberaad, 
besloot deze erop in te gaan. Hooggeplaatste ambtenaren in Bonn en Parijs 
beschouwden zo’n ontmoeting als de enige gelegenheid de impasse in het Hertoginnedal 
te doorbreken. Deze was Chefsache geworden. Compromisteksten werden voorbereid. 
Hoewel Adenauer van zijn minister van buitenlandse zaken en van leidende 
parlementariërs het dringende verzoek kreeg niet naar Parijs af te reizen aangezien de 
Fransen zich internationaal onmogelijk maakten met hun actie bij het Suezkanaal, 
besloot der Alte toch te gaan. Juist in tijden van crisis was het belangrijk solidariteit te 
tonen. 
 
Op dinsdagmorgen 6 november arriveert de Duitse delegatie in Parijs. Het gesprek 
tussen beide regeringsleiders in Hôtel Matignon gaat vrijwel onmiddellijk over de 
gespannen situatie in Suez en Boedapest. Mollet blijkt de Russische dreiging van een 
aanval op Parijs serieus te nemen. Adenauer leest in Boelganins brief aan Eisenhower 
het aanbod de wereld tussen beide supermachten te verdelen. De bondskanselier 
fulmineert tegen de Amerikanen, wier belang in het avondland gestaag afneemt, en stelt 
dat West-Europa zich op wat voor manier ook moet verenigen. Ook informeert de gast 
of de Fransen wel zeker weten dat ze nucleair gedekt zijn door Washington als de zaak 
uit de hand loopt. Dat vindt Mollet een goede vraag. De Franse ambassadeur in 
Washington wordt op onderzoek uitgestuurd. Tijdens de lunch arriveert een telegram 
met het zeer ontwijkende antwoord van de Amerikaanse minister Dulles. 
 Tegen vier uur in de middag, de Frans-Duitse besprekingen zijn weer hervat, 
gaat de telefoon. Guy Mollet neemt op, gebaart zijn minister Pineau mee te luisteren. 
Het is Anthony Eden aan de lijn. De Britse premier klinkt moegestreden, gebroken. ‘We 
moeten stoppen’, zegt hij. ‘Het pond is verder gedaald; er dreigt paniek. Ik heb net een 
telefoontje van Eisenhower persoonlijk gehad. Hij geeft me twaalf uur om een staakt-
het-vuren af te kondigen.’ ‘Vraag uitstel,’ dringt Mollet aan, ‘we kunnen nog terrein 
winnen, onze onderhandelingssituatie verbeteren.’ ‘We houden het geen twee dagen 
meer vol!’, antwoordt de Brit. ‘Probeer het, wij staan u bij!’ Dan komt het hoge woord 
eruit: ‘Ik heb al toegezegd.’243 
 Voor de Fransen is dit een harde slag. Met name Mollet is ontdaan. De Britten 
hebben hen niet tevoren geraadpleegd, alle afspraken geschonden. Hun hart ligt 
duidelijk niet op het continent. Mollet en Pineau aarzelen hun gedachten in het bijzijn 
van de Duitse gasten uit te spreken. Adenauer echter heeft alles begrepen en doorbreekt 
de stilte: ‘Als ik u was, zou ik aanvaarden. Dat is wijsheid.’ Na een nieuwe stilte zegt de 
bondskanselier: ‘En nu moeten we Europa maken!’244 
 Kort erna stemmen Mollet en Adenauer zonder op- of aanmerkingen in met de 
door hun ambtenaren voorbereide compromisvoorstellen betreffende de 
gemeenschappelijke markt. Hiermee zijn alle strijdpunten van twee weken tevoren 
beslecht, behalve de status van de overzeese gebiedsdelen. Ook aanvaardt de 
bondskanselier dat de toekomstige atoomgemeenschap, die louter civiele doelen heeft, 
een lidstaat niet zal verbieden zelf atoomwapens te ontwikkelen. Ten slotte sluiten beide 
leiders een akkoord over Frans-Duitse militaire samenwerking. Dankzij deze successen, 
bereikt op een in eigen land zeer omstreden bezoek, kan de bondskanselier de terugreis 
naar Bonn met een gerust hart aanvangen. 
 
Het staakt-het-vuren rond het Suezkanaal ging middernacht in. Nadat de Britten voor 
de Amerikaanse druk waren gezwicht, legden de Fransen zich erbij neer. De Israëlische 
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troepen trokken zich terug. Enkele maanden later werden in de Sinaï neutrale troepen 
gelegerd om de Israëlisch-Egyptische grens te bewaken; ze bleven er tien jaar. In 
Londen trad Eden, ziek en gebroken, in januari 1957 af; hij werd opgevolgd door 
Macmillan. In Parijs viel Mollets regering in juni. Zijn minister Pineau, die aanbleef, 
schreef achteraf over zijn ervaring in de Suez-zaak: ‘Quand on est pris dans un 
enchaînement d’événements qui suivent un cours, on est un peu comme un bateau sur 
une rivière. Le pilote est là pour éviter des obstacles; il s’épuiserait en vain à stopper le 
courant.’245 

De les uit de gebeurtenissen van 6 november was niet moeilijk te trekken. De 
Egyptische chef-propaganda schreef twee weken later: ‘There are only two Great 
Powers in the world today, the United States and the Soviet Union. (..) The ultimatum 
put Britain and France in their right place, as Powers neither big nor strong.’246 Beide 
vernederde bondgenoten wisten dat ze niet onvoorwaardelijk op Amerikaanse steun 
konden rekenen. Ze trokken hieruit niet dezelfde conclusie. Londen schikte zich in de 
rol van gezagsgetrouwe kolonel, in eigen land special relationship genoemd. Het zou een 
kwart eeuw duren voor het opnieuw een buitenlandpolitiek initiatief durfde te nemen 
dat niet door Washington werd gesteund. Parijs daarentegen besloot de steven naar het 
continent te wenden. Op de Frans-Britse alliantie rekende het niet meer; ook in militaire 
zaken zette het de kaarten op Duitsland. Wel zette Parijs vaart achter de ontwikkeling 
van een eigen atoomwapen. Dat verminderde de afhankelijkheid van Washington en 
bood een garantie van een machtsoverwicht over de continentale buren. 

In het Hertoginnedal kon Spaak de Europese onderhandelingen spoedig 
hervatten. Met de Frans-Duitse akkoorden van 6 november waren de belangrijkste 
horden genomen. Verdragsteksten konden worden voorbereid. Over het buitentarief, de 
institutionele vormgeving, financiële regelingen en het landbouwbeleid – een in de 
slotfase ingebrachte Franse eis – bereikten de zes ministers overeenstemming in 
januari/februari 1957.* Toen stond alleen de Frans-Belgische wens van opname van de 
overzeese gebiedsdelen in de Europese markt nog open. Duitsland, gesteund door de 
andere drie, was er fel tegen. Het haalde bijvoorbeeld liever goedkope bananen uit Zuid-
Amerika dan dure uit de Franse Antillen. 

Aangezien ambtenaren noch ministers eruit kwamen moesten de 
regeringsleiders de knoop doorhakken. Mollet nodigde zijn vijf collega’s uit voor een 
Top in Parijs, op 18–19 februari. Adenauer, Segni, Bech, Van Acker en Drees kwamen 
naar Matignon. Deze bijeenkomst in Parijs kan gelden als de eerste Top van 
regeringsleiders en dus als vroegste voorloper van de Europese Raad. Parijs voelde al in 
1957 het nut van een onderhandelingsforum waar op het hoogste niveau elke lidstaat 
afzonderlijk zijn nationale belangen kon afwegen tegen de gezamenlijke Europese 
belangen. Nog kon de patstelling over de overzeese gebiedsdelen niet worden 
doorbroken. Tot gastheer Mollet, die meende dat de ratificatie door de Assemblee 
anders zou mislukken, op zeker moment de bondskanselier bij de arm nam voor een 

                                                 
* Soms wordt gezegd dat het stichtingspact van 1957 in de kern een deal was tussen Franse 
landbouwbelangen en Duitse industriebelangen. Dit is een mythe (krachtig weerlegd in Alan Milward, The 
European rescue of the nation-state, Londen 1992, 283, 310). Het Franse ministerie van landbouw was in mei 
1956 tégen aanvaarding van het Spaakrapport; het ging pas in de laatste maanden van de 
onderhandelingen op zoek naar voordelen voor de eigen boeren. Het verdrag van Rome bevatte alleen de 
richtlijnen voor een landbouwpolitiek, die in de overgangsperiode zouden moeten worden uitgewerkt. 
Bovendien kwamen deze richtlijnen uit Nederlandse koker. De grondliggende deal Franse landbouw 
versus Duitse industrie kwam later, precies gezegd op 14 januari 1962. In 1955–1957 was de hoofdzaak: 
de Fransen Euratom, de Duitsers een Europese markt. Zie ook de verdeling van de posten: voorzitter van 
de Commissie voor Euratom werd een Fransman (Louis Armand), voorzitter van de Commissie voor de 
markt een Duitser (Hallstein), terwijl de landbouwpolitiek zou mogen worden ontworpen door een 
Nederlander (Mansholt). 
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wandelingetje in de tuin. Dit bleek vruchtbaar. Adenauer, groot Europeaan, nam de 
bananen erbij. 

Op 25 maart 1957 werden op het Capitool in Rome het verdrag voor een 
atoomgemeenschap en dat voor een economische gemeenschap ondertekend. 
Kerkklokken in de hele stad werden geluid. Na zes parlementaire ratificaties werden 
beide verdragen op 1 januari 1958 van kracht. 


