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TITEL
In zijn memoires in 1968 schrijft J.W. Beyen dat ‘de strijd om de Europese integratie
(…) van het begin af aan een strijd over denkbeelden geweest’ is. Hierbij stelt hij dat
‘“les rèves d’aujourdhui sont les réalités de demain.” Gedachten en dromen bepalen
mede “the march of events”.’1 Deze opmerking past bij deze bachelorscriptie waarin ik
mij verdiep in de verschillende ideeën over de Europese integratie die aanwezig waren
in de Nederlandse regering ten tijde van het plan-Beyen (1952-1954). Volgens de
Amerikaanse

politicoloog

Craig

Parsons

is

deze

‘clash

van

denkbeelden’

verantwoordelijk voor het proces van de Europese integratie. Ideeën over de toekomst
van Europa zijn reële gedachten die de Europese samenwerking vooruit kunnen
brengen. Daarnaast slaat deze titel nog op een andere manier op het plan-Beyen. Het
plan wordt wel gezien als een blauwdruk voor de later opgerichte Europese
Economische Gemeenschap (EEG): ideeën worden werkelijkheid.

AFBEELDING VOORBLAD
Kabinet Drees-III (2 september 1952 tot 13 oktober 1956) op het bordes van Paleis
Soestdijk met van links naar rechts en van boven naar beneden: De Bruijn (Minister
voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie), Zijlstra (Minister van Economische Zaken),
Kernkamp (Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen), Algera (Minister van
Verkeer en Waterstaat), Witte (Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting),
Suurhofff (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), Donker (Minister van
Justitie), Van der Kieft (Minister van Financiën), Beyen (Minister van Buitenlandse
Zaken) en Luns (Minister voor Buitenlandse Zaken).

1

J.W. Beyen, Het spel en de knikkers: een kroniek van vijftig jaren (Rotterdam 1968), 219.
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INTRODUCTIE
De ontzetting was groot in Europa toen Nederland in juni 2005 nee zei tegen de
Europese grondwet.2 Het polderland was tot dan toe doorgaans bestempeld als
‘kampioen van het Europees federalisme.’3 Daarvoor in de plaats waren veel
Nederlanders nu juist bang voor Europa, bang om soevereiniteit te moeten overdragen
aan Europa.4 Dit debat over Europa vond niet voor het eerst plaats in Nederland. Een
halve eeuw eerder was het debat ook aan de orde van de dag. Na de Tweede
Wereldoorlog

kwam

de

samenwerking

tussen

Europese

landen

in

een

stroomversnelling terecht.5 Nederland vond deze samenwerking wenselijk, maar de
wisselende contouren van het Nederlandse Europabeleid laten zien dat het niet
gemakkelijk is om de Nederlandse visie op de Europese integratie in deze periode in
een hokje te plaatsen.
In de bestaande literatuur over de Nederlandse houding in het midden van de
twintigste eeuw betreffende de Europese integratie wordt Nederland zowel
omschreven als voor- en tegenstander van een supranationaal Europa. Jan Willem
Brouwer stelt dat de kabinetten geen voorstanders waren van uitbreiding van de
Europese integratie.6 Gerrit Voerman ziet de kabinetten juist als doorgaans profederalistisch.7 Voor beide uitspraken zijn argumenten aan te voeren en daarom is het
zinvol de Nederlandse houding ten aanzien van Europese integratie te onderzoeken.
PLAN-BEYEN
In 1951 reageerde de Nederlandse regering niet positief op het supranationale
karakter van de door de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman,
voorgestelde Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De Nederlandse

‘Overweldigend nee tegen Europese Grondwet’, De Volkskrant, 2 juni 2005.
M. Sie Dhian Ho, ‘Federatiekapioen of trouwe bondgenoot. Het Nederlandse beleid ten aanzien van
de Europese en Atlantische samenwerking’, in: R.E. Ditzhuyzen, A. E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en
A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998) 286-304,
286.
4 ANP, ‘Massaal “nee” tegen Europese grondwet’, De Volkskrant, 1 juni 2005.
5 D. Dinan, Europe Recast. A History of European Union (Hampshire 2004) 5.
6 J.W.L. Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’, 7, online te raadplegen via
http://www.diplomatiekegeschiedenis.nl/contents/pages/1219/beyen.pdf, 3 juni 2011.
7 G. Voerman, ‘3. De Nederlandse politieke partijen en de Europese integratie’, in: K. Aarts en H. van
der Kolk (red), Nederlanders en Europa. Het referendum over Europese grondwet (2005), 44-63, 6263, online te raadplegen via http://irs.ub.rug.nl/dbi/4688b28bc6f86, 3 juni 2011.
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regering drong aan op de instelling van een Raad van Ministers om zo de
supranationale aard van deze samenwerking te matigen. Enerzijds bestond het gevaar
dat de vorming van een continentaal blok de gewenste trans-Atlantische relatie zou
bemoeilijken. Anderzijds zou Nederland als klein land ondergesneeuwd kunnen raken
door de grote landen.8 Eén jaar later, aan het einde van 1952, kwam echter het
voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Willem Beyen,
voor supranationale economische én politieke integratie. Deze voormalige bankier wist
de Nederlandse regering aan zijn kant te krijgen en zodoende presenteerde Nederland
zich in december 1952 in Europa als voorstander van supranationale integratie.9
De supranationale houding van Nederland is ook terug te vinden bij de
onderhandelingen over de Fouchetplannen in de vroege jaren zestig waarbij de Franse
president Charles de Gaulle een Europese Politieke Samenwerking (EPS) op
intergouvernementele basis voorstelde.10 De Nederlandse voorkeur bij deze
onderhandelingen voor Europese samenwerking op supranationale basis is echter in
de bestaande literatuur beschreven als secundair ten opzichte van het streven naar
toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap
(EEG). De relatie tussen de EEG en de Verenigde Staten achtte Nederland van groot
belang en daarvoor was toetreding van het Verenigd Koninkrijk gewenst. Als het land
niet tot de EEG toe zou treden, zou Nederland alleen instemmen met supranationale
economische integratie.11 Het plan-Beyen wordt vandaag wel gepresenteerd als de
oorsprong van de Europese Economische Gemeenschap zoals deze in 1957 ontstond.
Hierbij stelt de historicus A.S. Milward dat ‘Beyen has as much claim as anyone to be
the first architect of the European Economic Community.’12 In het verlengde daarvan is
het wellicht mogelijk Nederland te typeren als grondlegger en voorstander van een
supranationaal, misschien wel federaal, Europa.
B. van der Elshout, ‘Nederland en de onderhandelingen over het Schuman-plan’, Leidschrift 1
(1989), 39-59, 45, 48, 56, online te raadplegen via http://www.leidschrift.nl/nl/archief/61europese-samenwerking/nederland-en-de-onderhandelingen-over-het-schuman-plan ,3 juni 2011;
A.G. Harryvan, In pursuit of influence. The Netherlands’ European Policy during the Formative Years
of the European Union (Brussel 2009) 67.
9 Harryvan, In pursuit of influence, 66 en W.H. Weenink, Bankier van de wereld. Bouwer van Europa.
Johan Willem Beyen 1897-1976 (Amsterdam/Rotterdam 2005) 323.
10 B. Boxhoorn en M. Jansen, De integratie van Europa. Een historische balans (Bussum 1997) 150.
11 Harryvan, In pursuit of influence, 147-150. (O.a. Silj, Bloes, Bodenheimer).
12 A.S. Milward, The European Rescue of the Nation-State (Londen/New York 2000), 185.
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Toch blijkt, uit de korte schets over de periode van voor- en na plan-Beyen, dat
er een spanningsveld bestaat voor wat betreft de Nederlandse houding tegenover
Europese samenwerking. Nederland stond bij het Schumanplan nog afwijzend
tegenover een supranationaal Europa en tegenover politieke eenwording, terwijl het
plan-Beyen juist beide ideeën omvatte. Bij de Fouchetplannen beschouwde Nederland
de aantasting van het supranationale karakter van de EEG vervolgens juist als een
probleem. Uit de literatuur blijkt echter dat dit (supranationale) standpunt eigenlijk
geen idealistische grondslag kende. Hierdoor is het niet duidelijk waar Nederland nu
werkelijk naar streefde. Dit spanningsveld vraagt om uitleg. Is er een bepaalde
ontwikkeling in het Nederlandse Europabeleid aan te wijzen? Dit is echter een zeer
omvangrijke vraag en dus zal ik mij alleen op het plan-Beyen richten. Ik zal uitzoeken
hoe de Nederlandse regering zich opstelde ten opzichte van het plan-Beyen.
Het plan-Beyen lijkt een voorstel te zijn waarmee Nederland zich als
voorstander presenteerde van een federaal Europa. De standpunten rondom de EGKS
en de EPS zorgen er echter voor dat het te betwijfelen valt of Nederland daadwerkelijk
een voorstander was van supranationale integratie. Om dit beter te begrijpen is het
interessant om de Nederlandse standpuntbepaling omtrent plan-Beyen te
onderzoeken. De bepaling van het Nederlandse standpunt voor het plan-Beyen verliep
niet gemakkelijk. Binnen de regering bestond namelijk geen consensus over de
gewenste richting van de Europese samenwerking. Binnen de ministerraad waren
zowel intergouvernementele, (neo)federale als (neo)functionele ideeën aanwezig.
HISTORIOGRAFIE
Hoewel er verschillende artikelen en boeken zijn verschenen over het Nederlandse
Europabeleid, is er relatief weinig literatuur beschikbaar over het plan-Beyen. De
literatuur die bestaat over het plan richt zich daarbij met name op de persoon Beyen
of op de ontvangst van het plan in de andere vijf Europese landen. Zo schreef Jan
Willem Brouwer in zijn artikel Architect van de Europese Gemeenschap? Johan Willem
Beyen (1952-1956) over de vraag in hoeverre Beyen kan worden beschouwd als
bouwer van de Europese Gemeenschap. Brouwer beschrijft met name de invloed van
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Beyen als persoon op de Europese integratie.13 Dit is ook het geval bij de biografie over
Beyen die door W.H. Weenink is geschreven.14
R.T. Griffiths heeft de ontwikkeling van de Europese politieke gemeenschap in
de begin jaren vijftig van de twintigste eeuw intensief bestudeerd. Hoewel het planBeyen hier veel aandacht krijgt, ligt de nadruk bij dit onderzoek op de Europese
onderhandelingen.15 Griffiths heeft in 1985 samen met Alan A. Milward echter ook al
een artikel geschreven over het plan-Beyen en de Europese Politieke Gemeenschap. In
dit artikel is wel veel aandacht voor de Nederlandse onderhandelingen. Hierbij ligt de
focus echter op de lange termijn en willen ze laten zien hoe het voorstel op de agenda
heeft kunnen blijven staan. Bovendien willen ze aantonen dat economische factoren
doorslaggevend waren voor Nederland.16
Anjo G. Harryvan heeft in zijn boek In pursuit of influence het plan-Beyen ook
uitvoerig besproken. Daarbij heeft hij ingezoomd op de onderhandelingen in
Nederland. Het plan-Beyen vormt hier echter geen studie op zich, maar maakt deel uit
van een grote studie naar het Nederlandse Europabeleid van 1952 tot 1973. Toch
besteedt hij in vergelijking met de andere auteurs veel aandacht aan de Nederlandse
onderhandelingen.17 Hierbij gaat hij uit van de small states politics en hij benadrukt dat
kleine staten juist veel macht kunnen uitoefenen in vergelijking met grote staten.
Harryvan wil met dit boek vooral de invloed van Nederland op de Europese
samenwerking laten zien. Hoewel deze historicus dus wel aandacht besteedt aan de
onderhandelingen op nationaal niveau, staat het Europese niveau centraal in dit
onderzoek.18 Bij de analyse van de Nederlandse onderhandelingen karakteriseert
Harryvan het Nederlandse standpunt als ‘instrumenteel supranationaal’. Niet alleen
Harryvan typeert het Nederlandse standpunt op deze manier; de Nederlandse
politicologen Sie Dhian Ho, Van Keulen en Koch spreken ook van ‘instrumenteel

Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’.
Weenink, Bankier van de wereld.
15 R. T. Griffiths, Europe’s First Constitution. The European Political Community, 1952-1954 (London
2000).
16 R.T. Griffiths en A.S. Milward, The Beyen Plan and the European Political Community (Florence
1985).
17 Harryvan, In pursuit of influence.
18 Ibidem.
13
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supranationalisme’, of in ieder geval van een pragmatisch supranationaal standpunt.19
Deze benadering kan zeker gezien worden als een mogelijke grondslag voor de
Nederlandse houding. De vraag blijft alleen bestaan of deze typering betrekking heeft
op de gehele Nederlandse regering, zoals Sie Dhian Ho, Van Keulen, Koch en Harryvan
stellen, of misschien slechts geldt voor een beperkte groep (politici)? Deze gedachte
neem ik dan ook mee in mijn onderzoek.
Aangezien in de huidige literatuur de onderhandelingen op nationaal niveau
nog niet zijn onderzocht vanuit de opvatting dat deze onderhandelingen op zichzelf
interessant waren, is het van belang dat daar nu specifiek aandacht aan wordt
besteed. De onderhandelingen waren op nationaal niveau namelijk ook intensief en
spannend. Daarom is het interessant om dicht bij huis te blijven.
‘CROSS-CUTTING IDEAS’ 20
Binnen de Nederlandse regering bestonden diverse ideeën over hoe de Europese
samenwerking vorm moest krijgen. De idee van Beyen om binnen Europa zowel op
economisch als op politiek terrein samen te werken, kreeg dan ook niet zonder meer
steun van alle ministers. Deze situatie lijkt op wat de Amerikaanse politicoloog Craig
Parsons omschrijft als ‘cross-cutting ideas’.21 In zijn boek A certain idea of Europe
verklaart Parsons de Europese integratie vanuit het constructivisme. Volgens de
constructivisten bepalen ideeën hoe actoren in een bepaalde situatie handelen.
Structurele ontwikkelingen (zoals economische veranderingen) kunnen wel van invloed
zijn op de keuzes die actoren maken, maar de ideeën die zij hebben over Europese
samenwerking zijn doorslaggevend.22
Volgens Parsons moeten we deze ideeën (de zogenaamde ‘cross-cutting ideas’)
zien als de motor achter de Europese integratie. Uiteindelijk zal de samenwerking (of
het nationale standpunt) zijn gebaseerd op één van de ideeën en zal dit idee de
O.a. Sie Dhian Ho, ‘Federatiekapioen of trouwe bondgenoot.’, 286-304, 303; M. van Keulen,
‘Nederlands Europabeleid. De moeizame weg van norm naar inhoud’, Internationale spectator 6
(juni 2006) 297-300, 299 en K. Koch, 2001, 'De valse tweedeling van federalisme en
intergouvernementalisme. Terughoudendheid als traditie in Nederlands Europees beleid', in:
Internationale Spectator 9 (2001) 429-434.
20 Naar aanleiding van het boek ‘Showing Ideas as Causes: The Origins of the Euroepan Union’ en
het artikel A certain idea of Europe van Craig Parsons.
21 C. Parsons, ‘Showing Ideas as Causes: The Origins of the European Union, International
Organiztion 1(2002) 47-84, 48, 53.
22 C. Parsons, A certain idea of Europe (New York 2006) 5.
19
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Europese integratie aansturen. Parsons ziet hier een belangrijke rol liggen voor de
politiek leider. Doordat er tussen de politieke actoren geen consensus bestaat, krijgt
de politiek leider de ruimte om zelf een keuze te maken en de koers te bepalen. Hierbij
zijn de persoonlijke ideeën van deze politiek leider doorslaggevend bij de uiteindelijke
keuze.23 Volgens Parsons moet voor de toepassing van deze theorie een situatie aan
drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten verschillende ideeën (alternatieven)
aanwezig zijn. Ten tweede moeten deze alternatieven reële opties zijn. Ten slotte
moeten leiders hun persoonlijke ideeën hebben gebruikt bij het bepalen van het
nationale standpunt.24
Nu lijken er binnen het kabinet Drees-III ook ‘cross-cutting ideas’ te bestaan. Bij
de nationale standpuntbepaling over het plan Beyen zijn zowel intergouvernementele,
(neo)functionalistische, (neo)federalistische (en ‘functioneel supranationale’) geluiden
te horen.
Intergouvernementeel Europa
Binnen de Nederlandse regering waren er ministers die sceptisch waren als het ging
om meer Europese samenwerking en zij wensten liever een Europa op
intergouvernementele grondslag. Bij intergouvernementalisten staat bij de Europese
integratie de soevereiniteit van nationale staten centraal. Stanley Hoffman gebruikte
een theorie van de internationale betrekkingen, namelijk het realisme, om het proces
van de Europese integratie uit te leggen. Hij benadrukte dat landen alleen zouden
besluiten tot samenwerking met andere landen wanneer dit nationale belangen ten
goede zou komen. Hierbij maakte hij bovendien een onderscheid tussen de low politics
(economie) en high politics (politieke vraagstukken). Volgens Hoffman zou
samenwerking nooit plaatsvinden in de high politics, maar was samenwerking in de
low politics nog wel mogelijk.25
Intergouvernementalisten zullen altijd vanuit het belang van de natiestaat
handelen. De gedachte hierachter is dat staten een duidelijk standpunt formuleren en
met dat standpunt deelnemen aan de onderhandelingen. Vervolgens zullen staten ook

Parsons, ‘Showing Ideas as Causes’, 53.
Ibidem, 53.
25 M. Cini, ‘Intergovernmentalism’, M. Cini, European Union Politics (Oxford 2010), 86-103, 90-92 en
J. Orbie, Theorie van de Europese integratie (Leuven/Den Haag 2009) 55-56
23
24
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vast blijven houden aan hun standpunt en geen concessies doen. Voldoet de uitkomst
van de onderhandelingen niet aan de eisen van de staat dan zal het land ook niet
akkoord gaan.26
Functionalisme
Een ander geluid dat in de regering viel te onderscheiden, was het functionalisme. De
biograaf van Beyen, W.H. Weenink, omschreef dat Beyen functionalistische principes
hanteerde. In tegenstelling tot bij de aanhangers van het intergouvernementalisme,
staat bij de functionalisten de natiestaat niet centraal. De staat zelf is volgens hen niet
in staat de binnenlandse belangen te behartigen. De grondlegger van deze theorie,
David Mittrany, stelde dat samenwerking niet per se plaats moest vinden binnen
vastomlijnde (territoriale) grenzen. Samenwerking kon beter geschieden op grond van
functionele constructies die afhankelijk van de behoeften (bijvoorbeeld betreffende
atoomenergie) konden ontstaan. Dit proces moest pragmatisch en flexibel zijn.27
Het doel was niet om eerst een gezamenlijke politieke structuur te ontwikkelen
of om een federale staat op te richten, maar de samenwerking was gericht om
concrete sectorale integratie tot stand te brengen, zoals bij de EGKS het geval was.
Deze integratie zou zich uiteindelijk via spillover naar andere sectoren kunnen
uitbreiden. Economische en sociale belangen stonden centraal en deze moesten
‘onafhankelijk van zuiver politieke kwesties, als soevereiniteit, internationaal
georganiseerd worden.’28 Functionalisten menen dat een land zelf niet in staat is om
de belangen te behartigen. Daarentegen wijzen zij een federatie ook af omdat zo een
territoriale afbakening beperkend werkt en te politiek geladen is. Er is niet één vorm
van samenwerking die volgens functionalisten het meest optimaal is. Daarom kijken
functionalisten per situatie welke politieke constructie het meest geschikt is. 29
Federalisme
Daarnaast waren er ook federalistische geluiden waarbij verregaande samenwerking
‘Introduction. Neofunctionalism and it Critics’, in: M. Eilstrup-Sangiovanni, Debates on Eurpean
Integration. A reader (Hampshire/New York 2006) 89-104, 97-99.
27 Orbie, Theorie van de Europese integratie, 23-27 en D. Mitrany, ‘A working Peace System: An
Argument for the Functional Development of International Organiztion’, in: M. EilstrupSangiovanni, Debates on Eurpean Integration. A reader (Hampshire/New York 2006) 45.
28 C.S. Jensen, ‘Neo-functionalism’, M. Cini, European Union Politics (Oxford 2010), 71-85, 74-77 en
Weenink, Bankier van de wereld, 318 .
29 Orbie, Theorie van de Europese integratie, 24.
26
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juist centraal stond. Federalisten zijn het meest Europagezind, althans ze streven
voortdurend naar méér samenwerking tussen Europese landen. Federalisten wijzen
het belang van nationale staten daarbij niet af; ze steunen immers ook het
subsidiariteitsbeginsel. Federalisten zoals Altiero Spinelli, meenden dat het in het
belang van de Europese staten zelf was om hun krachten te bundelen en een
gezamenlijke federatie op te richten. In deze federatie zou er een balans moeten zijn
tussen de deelstaten (natiestaten) en het centrale gezag (de federatie.) Het centrale
gezag zou daarbij een groot deel van de taken bezitten (zoals het buitenlands beleid,
defensie en economisch beleid) en de deelstaten zijn afhankelijk van deze federatie.
De natiestaten houden zelf ook bevoegdheden (bijvoorbeeld op het gebied van het
onderwijs).30 Federalisten benadrukken het belang van supranationale instellingen.
Supranationale organen zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en het
Hof van Justitie staan daarom centraal. Belangrijk bij het federalisme is de
democratische vertegenwoordiging, die bijvoorbeeld bij de directe verkiezingen tot
uiting komt.31
De federatie moet niet tot stand komen via politici of diplomaten, maar door
het Europese volk zelf. Het volk moet vrijwillig instemmen met het centrale bestuur en
met een gezamenlijk grondwet. Binnen het federalisme zijn diverse stromingen te
onderscheiden. Zo gaan sommige federalisten uit van de ‘big-bang’-methode waarbij
de federatie direct moet worden opgericht. Andere federalisten (zoals Spinelli)
geloofden meer in de constitutionele weg waarbij de federatie via steun van het volk
tot stand komt. Een andere federalistische stroming gaat uit van de geleidelijkheid van
het proces: voordat de uiteindelijke Europese federatie zal bestaan zullen landen eerst
gezamenlijk kleine stappen op economisch terrein moeten zetten. Deze stroming
noemde Jean Monnet ook wel het ‘federalistisch functionalisme’, maar kan ook
aangeduid worden met het neofederalisme.32

Ibidem, 16-18 en M. Eilstrup-Sangiovanni, ‘Interwar and Post-war Ideas of Europe’, M. EilstrupSangiovanni, Debates on Eurpean Integration. A reader (Hampshire/New York 2006) 15-86, 18-19
(Introduction).
31 M. Eilstrup-Sangiovanni, ‘Interwar and Post-war Ideas of Europe’, 19 en Orbie, Theorie van de
Europese integratie, 18.
32 Ibidem, 19-20 en D.W. Urwin, ‘The European Community: From 1945 to 1985’, M. Cini, European
Union Politics (Oxford 2010) 15-31, 17.
30
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Neofederalisme, neofunctionalisme en
instrumenteel supranationalisme
Deze laatste visie past weer bij een variant van het functionalisme, namelijk het
neofunctionalisme. Neofunctionalisten veronderstellen dat ‘economische integratie in
een beperkt domein een sneeuwbaleffect met zich meebrengt, waarin steeds meer
economische en uiteindelijk ook politieke (mijn cursivering) domeinen betrokken
worden.’33 Deze neofunctionalisten gaan ook uit van de rationele actor die de
eigenbelangen op korte termijn wil verwezenlijken. Het integratieproces zou baat
kunnen hebben bij ‘verplaatsing van politieke zeggenschap naar het supranationale
niveau (“politieke spillover”).’34 De neofederalisten staan op één lijn met de
neofunctionalisten voor wat betreft de stapsgewijze integratie. Neofederalisten
stappen daarbij echter niet af van hun uiteindelijke ideaal van een federaal Europa.35
Een andere benadering van de Europese integratie die eigenschappen heeft van
het federalistisch functionalisme is het ‘instrumenteel supranationalisme’ van A.J.
Harryvan en M. van Keulen.36 Zij gaan uit van de idee dat ‘Nederlanders spreken over
supranationalisme – maar wat zij werkelijk bedoelen is kaas’.37 Vanuit deze gedachte
menen zij dat supranationalisme niet per se een doel op zich hoeft te zijn, maar ook
een middel kan zijn. Om economische doelen te behalen zullen de landen aan de
Europese Commissie macht geven en het principe van meerderheidsstemming
steunen. Zonder supranationale instellingen zou de economische integratie namelijk
niet van de grond komen omdat ontwikkelingen dan voortdurend afhankelijk zouden
zijn van de steun van alle lidstaten.38 In tegenstelling tot bij het federalisme, maar in
lijn met het functionalisme, ligt bij dit idee het primaat niet bij de politieke
samenwerking, maar bij economische samenwerking. Het is een heel pragmatische
benadering van Europese integratie. Europese samenwerking als praktische noodzaak
waarbij het gaat om ‘supranationalisme met mate (d.w.z. zich beperkend tot het
domein van de economie) en vooral als middel om het Nederlandse belang bij een

Orbie, Theorie van de Europese integratie, 36.
E. van Rooyen, De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland
(Amsterdam 2009), 36-37, 41.
35 Orbie, Theorie van de Europese integratie, 76.
36 Harryvan, In pursuit of influence, 67 en Van Keulen, ‘Nederlands Europabeleid.’, 297-300, 299.
37 R.S. Wood, Europe and the Communitarian Image in Dutch Foreign Policy (Tilburg 1976), 831.
38 Harryvan, In pursuit of influence, 262.
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“level playing field” op de markt en bij binding van de grote Europese landen te
verzekeren.’39 (Zie voor een schematisch overzicht van de ‘cross-cutting ideas’ figuur 1
op pagina 62).
Aangezien deze geluiden in de Nederlandse regering waren te horen en er dus
diverse (reële) ideeën bestonden over de Europese integratie, is de methode van
Parsons (waarbij de nadruk ligt op het bestaan van verschillende ideeën) een goed
vertrekpunt voor dit onderzoek.
PROBLEEMSTELLING
Het doel van dit onderzoek is nu om na te gaan met welke overtuiging Nederland
achter het plan-Beyen stond. Welk idee kreeg uiteindelijk vorm in een nationaal
standpunt. Hierbij zal ik, uitgaande van de theorie van Parsons, ook kijken welke rol
hierbij was weggelegd voor de politiek leider (Beyen in dit geval). Met het antwoord op
deze vraag is het vervolgens misschien ook mogelijk om te bepalen of er sprake was
van een spanningsveld (tegenstelling) in het Nederlandse Europabeleid of dat er wel
degelijk sprake was van continuïteit. Dit is iets dat ik in de epiloog zal behandelen. Het
onderwerp van de Nederlandse standpuntbepaling bij plan-Beyen zal ik benaderen
vanuit de methode van Parsons en de ideeën van de verschillende ministers zal ik
onderscheiden. De vraagstelling die hieruit voortvloeit is:
Welke ideeën over Europese samenwerking vallen binnen kabinet Drees-III te
onderscheiden op basis van regeringsstukken betreffende plan Beyen uit de periode
1952 – 1954 en in hoeverre was het Nederlandse standpunt uiteindelijk een uitwerking
van de intergouvernementele, de (neo)federale of de (neo)functionele idee?
OPERATIONALISERING
In het eerste hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de persoon J.W. Beyen en aan de
ontwikkelingen betreffende de Europese Integratie. Daarnaast zal ik de algemene en
belangrijkste uitgangspunten van het plan-Beyen beschrijven. Vervolgens zal in
hoofdstuk twee tot en met vijf de Nederlandse standpuntbepaling aan bod komen.
Aangezien het plan Beyen zich in de loop van de maanden, mede onder invloed van de
P. van Grinsven, M. van Keulen en J. Rood, Over verkiezingen, politisering en het Nederlandse
Europa-beleid (Den Haag 2006), 8, online te raadplegen via
http://www.clingendael.nl/publications/2006/20061100_cesp_paper_grinsven_keulen_rood.pdf, 4
juni 2011.
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reacties van verschillende ministers, ontwikkelde, zullen vier verschillende casussen
worden besproken. Per casus zal ik de reacties op de plannen binnen de regering
analyseren. De eerste casus heeft betrekking op het memorandum van 11 december
1952, de tweede casus op het memorandum van 14 februari 1953, de derde casus op
de resultaten van de ad hoc assemblee (10 maart 1953) en de vierde casus op het
memorandum van 7 mei 1953 en het einde van de Europese Defensie Gemeenschap.
In hoofdstuk zes zal ik daarna de ‘cross-cutting ideas’ afleiden uit hoofdstuk
twee tot en met vijf. Deze heb ik nodig om in de conclusie antwoord te geven op de
vraag welk idee het nationale standpunt uiteindelijk heeft bepaald. Hierbij zal ik, in
navolging van de theorie van Parsons, ook kijken naar de eventuele invloed van de
politiek leider. In een epiloog zal ik vervolgens nog terugkomen op het spanningsveld
dat ik aan het begin van de introductie heb besproken. Hierbij zal het meer gaan om
mijn persoonlijke visie (op basis van de bestaande historiografie) aangezien een apart
primair onderzoek noodzakelijk is om een volledige analyse te kunnen geven.
METHODE VAN ONDERZOEK
Bij de beantwoording van de hoofdvraag staan twee onderzoeksmethoden centraal:
literatuuronderzoek en archiefonderzoek (primair onderzoek). In het eerste hoofdstuk
zal ik vooral leunen op secundaire literatuur, maar voor de bespreking van het plan
Beyen zal ook primaire literatuur nodig zijn. Daarnaast maak ik gebruik van de
memoires van Beyen. Voor de overige hoofdstukken maak ik hoofdzakelijk gebruik van
primaire bronnen, welteverstaan de notulen van de ministerraden die zijn gehouden
tussen het najaar van 1952 en de zomer van 1954 en andere officiële regeringstukken
met betrekking tot het plan-Beyen en de onderhandelingen over de EDG en de EPG.
Anderzijds zal ook literatuuronderzoek worden gedaan om een algemeen kader te
schetsen.
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HOOFDSTUK 1

WISSELING VAN DE WACHT
EEN INTERNATIONALE FIGUUR

De formatie van het kabinet in 1952 verliep moeizaam. Over de aanstelling van een
minister voor de post Buitenlandse Zaken bestond een duidelijke voorkeur bij ministerpresident Willem Drees. Hij wilde te allen tijde voorkomen dat de minister van
Buitenlandse zaken voor het nieuwe kabinet van katholieke huize kwam. Een figuur
van buiten de Katholieke Volkspartij (KVP) zou volgens hem tegengas kunnen geven in
het katholieke Europa. Een dubbelministerschap was voor deze kwestie dan ook een
geschikte oplossing. Zo kwam het dat de koningin Juliana in de zomer van 1952 twee
ministers aanstelde voor het ministerie van Buitenlandse Zaken: de KVP-er J.M.A.H.
Luns zou zich bezighouden met (bilaterale) kwesties buiten Europa en de partijloze
J.W. Beyen kreeg Europa onder zijn hoede.40
Beyen had voor zijn aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken nog geen
furore gemaakt in de politieke arena. Door zijn inspanningen voor Europa kreeg hij
echter veel naamsbekendheid en we mogen hem nu zeker niet vergeten als het gaat
om de Europese integratie.41 Toch was hij geen politicus in hart en nieren, maar was hij
bovenal een internationale en ‘on-Nederlandse’ zakenman.42 Voor zijn aantreden als
minister van Buitenlandse Zaken bekleedde hij diverse belangrijke functies in de
financiële wereld. Al op jonge leeftijd maakte hij carrière en zo kwam hij in 1935 in
Bazel terecht om daar als vicepresident bij de Bank voor Internationale Betalingen
(BIB) aan de slag te gaan. Vijf jaar later hield hij het hier voor gezien en vertrok hij naar
Londen om daar de directie van Unilever te versterken. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was Beyen een belangrijke adviseur voor de Nederlandse regering in
ballingsschap. Hij was destijds ook verantwoordelijk voor de Nederlandse
afgevaardigden bij de conferentie van Bretton Woods waar de regelingen voor het
internationale betalingsverkeer centraal stonden. Beyen zette zich daarbij in deze

E.H. van der Beugel, ‘Minister Beyen: persoonlijke herinneringen’, Internationale spectator (1991)
101-103, 102; Sie Dhian Ho, ‘Federatiekapioen of trouwe bondgenoot.’, 286-304, 297 en Weenink,
Bankier van de wereld, 289-293.
41 Beugel, ‘Minister Beyen’, 102 en M. Ermers en J. Kragt, ‘Tussen tradities en tractaten: minsiter
Beyen van Buitenlandse Zaken en de Europese integratie’, Internationale spectator (1991) 288-292,
292.
42 Beugel, ‘Minister Beyen’, 101 en Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’, 1, 4.
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periode al in voor Europese samenwerking. Zo zat hij de commissie voor die in 1943
een rapport schreef over het belang van regionale samenwerking.43
Na de oorlog bleef hij betrokken bij Bretton Woods en ging hij in Washington
werken als directeur van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.
Bovendien kreeg Beyen een functie bij het International Monetair Fonds (IMF). In 1952
nam hij afscheid van de financiële wereld en verhuisde hij naar Den Haag om daar zijn
ministerschap te vervullen.44
‘EUROPA-VIRUS’ 45
Het dubbelministerschap op Buitenlandse Zaken leidde vanaf het begin tot conflicten.
Luns en Beyen konden slecht met elkaar door een deur. Daarnaast hoopte Drees met
Beyen tegenwicht te kunnen bieden aan het katholieke Europa. Ironisch genoeg bleek
Beyen juist een groot voorstander te zijn van Europese samenwerking.46 Hij was een
voorvechter van samenwerking tussen Europese landen en maakte van Nederland een
actieve speler op het Europese toneel. Tijdens de oorlog had hij al ervaring opgedaan
met financiële en economische samenwerking en dit beleid zette hij voort in de
hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken. De economische problemen die
zich in de jaren dertig hadden voorgedaan en die ook na de oorlog bleven bestaan,
konden landen volgens Beyen het best oplossen door middel van economische
samenwerking op regionaal niveau.47
In zijn memoires beschrijft Beyen Europa als ‘an animal difficult to define, but
easy to recognize’. Samenwerking op Europees niveau achtte hij als vanzelfsprekend.
Hij stelde bovendien dat Europa van belang was voor het voortbestaan van de landen
zelf, maar zeker ook op mondiaal niveau was Europese samenwerking gewenst. In zijn
optiek beschermde een verenigd Europa de lidstaten en was een Europees
samenwerkingsverband van groot belang voor de Atlantische samenwerking.
Nederland had dus niet alleen eigenbelang bij Europese samenwerking, maar moest de
Europese integratie ook zien als voorwaarde voor een goede relatie met de Verenigde
Ibidem, 3
Ibidem, 4
45 Ermers, ‘Tussen tradities en tractaten’, 290.
46 Beugel, ‘Minister Beyen’, 102 en Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’, 5-6
47 Ibidem, 5-6; Ermers, ‘Tussen tradities en tractaten’, 289 en Weenink, Bankier van de wereld, 315316.
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Staten. De Verenigde Staten waren namelijk voorstanders van samenwerking binnen
Europa.48
Beyen

had

vooral

praktische

redenen

voor

verregaande

Europese

samenwerking. Volgens hem waren de natiestaten zelf niet in staat de binnenlandse
problemen op te lossen. Werkloosheid, handelsbelemmeringen en monetaire
problemen waren daarentegen wel op Europees niveau op te lossen. 49 Zijn biograaf,
W.H. Weenink, schuift David Mitrany, collega van Beyen bij Unilever en tevens
hoogleraar aan de universiteit van Princeton, naar voren als inspiratiebron voor Beyen.
Evenals Mitrany pleitte Beyen voor een functionele, doelgerichte samenwerking
waarbij

lidstaten

macht

af

zouden

staan

aan

supranationale

functionele

samenwerkingsverbanden. Bovendien zou deze samenwerking zich gradueel moeten
ontwikkelen en zou de nadruk bij dit proces moeten liggen bij economische belangen.
Het afstaan van soevereiniteit aan een groter geheel stond in dienst van de nationale
welvaart. Tegelijkertijd plaatste Beyen ook kanttekeningen bij de benadering van
Mitrany. Beyen geloofde dan wel in de functionele benadering van Europese
integratie, maar hij zette zich juist ook af tegen de sectorale integratie. In plaats van de
integratie per economische sector te ontwikkelen, pleitte Beyen voor een integrale
regionale integratie, de zo geheten horizontale integratie.50
Deze graduele integratie zou uiteindelijk kunnen leiden tot een federaal
Europa. Volgens zijn biograaf was Beyen daarmee echter geen federalist pur sang.51 In
de ogen van Beyen was de Europese samenwerking niet per se gericht op het tot stand
brengen van een Europese federatie, maar zag hij een federatie wel als politieke
structuur die mogelijk geschikt was om gestalte te geven aan zijn ideeën. Hij zag ‘een
Europese federatie als het uiteindelijke resultaat van de ontwikkeling der
internationale samenwerking zoals die zich sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog
had afgetekend, een resultaat dat wel op den duur tot een federatie kon, maar

Beyen, Het spel en de knikkers, 220-222.
Harryvan, In pursuit of influence, 41.
50 Ibidem, 41-42; Beyen, Het spel en de knikkers, 222-225; Brouwer, ‘Architect van de Europese
Gemeenschap?’, 9 en Weenink, Bankier van de wereld, 318.
51Ibidem, 319
48
49
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daarnaar niet noodzakelijkerwijs behoefde te leiden.’52 Dat er binnen Europa moest
worden samengewerkt, stond voor Beyen onomstotelijk vast.53
DE AANLOOP NAAR HET PLAN-BEYEN
Net na de Tweede Wereldoorlog was deze visie binnen de Nederlandse regering niet
terug te vinden. De Nederlandse regering zag samenwerking binnen Europees verband
als noodzakelijk, maar dit standpunt kende voornamelijk een economische grondslag.
Het ging hierbij niet om een Europees ideaal, maar om pure noodzaak. De plannen van
Schuman in 1950 voor een Europese Gemeenschap van Kolen en Staal kregen dan ook
niet meteen de volle steun van Nederland. Ten eerste zag het Kabinet-Drees II deze
samenwerking liever in een groter verband plaatsvinden, bijvoorbeeld binnen de
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES). Ten tweede stond het
kabinet ook negatief tegenover supranationale samenwerking. De voorkeur van de
regering ging uit naar intergouvernementele samenwerking met veel landen waarbij
economische samenwerking centraal zou staan.54 Daarom stelde Nederland bij het
plan voor de EGKS dan ook voor om een Raad van Ministers toe te voegen. Zodoende
trachtte de Nederlandse regering het supranationale karakter van de samenwerking
enigszins in te dammen.55
In 1950 had bovendien de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, D. U.
Stikker, een plan op tafel neergelegd waarin hij pleitte voor een handelsliberalisering
binnen de OEES. Dit plan kreeg geen serieuze aandacht. Dit kwam aan de ene kant
doordat er ook een ander plan op tafel lag, het Schumanplan, dat de oprichting van de
EGKS voorstelde. Aan de andere kant verzetten Italië en Frankrijk zich ook tegen het
Nederlandse plan. Uit het voorstel van Stikker kunnen we de Nederlandse visie op
Europa wel afleiden: samenwerking binnen een grote groep landen en nadruk op
economische samenwerking.56 Het was dus niet voor niets dat Nederland een
afwachtende houding had bij het plan voor de EGKS.

Beyen, Het spel en de knikkers, 225.
Weenink, Bankier van de wereld, 318.
54 Elshout, ‘Nederland en de onderhandelingen over het Schuman-plan’, 44-46 en 56 en Griffiths,
The Beyen Plan and the European Political Community 1-3.
55 Weenink, Bankier van de wereld, 320
56Elshout, ‘Nederland en de onderhandelingen over het Schuman-plan’, 43; Griffiths, The Beyen
Plan, 1 en D. Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland (Utrecht 1995) 152.
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Bij het plan uit 1950 voor de oprichting van een Europees leger stond
Nederland ook niet te springen om mee te doen. De Franse premier Pleven stelde voor
om een Europese Defensie Gemeenschap op supranationale grondslag op te richten.
Hierbij zou ook West-Duitsland worden betrokken. Nederland weigerde in februari
1951 nog mee te doen aan de conferentie in Parijs waarbij Frankrijk, West-Duitsland,
Italië en de Benelux-landen het voorstel voor de EDG zouden bespreken. Nederland
achtte een gezamenlijk leger niet van primair belang en bovendien was Nederland
bang om soevereiniteit in te moeten leveren. Toen echter bleek dat de Verenigde
Staten groot voorstander waren van een Europees leger, koos Nederland er toch voor
deel te nemen aan de onderhandelingen.57
In mei 1952 ondertekenden Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Luxemburg, België
én Nederland het EDG-verdrag. Het plan was daarmee nog niet geratificeerd. Bij het
EDG verdrag was ook gesproken over een politieke autoriteit die de leiding zou nemen.
Het opzetten van deze politieke instelling mocht de ratificatie van het EDG-verdrag
echter niet belemmeren. Daarom zouden de ministers hiermee wachten tot na de
ratificatie.58 Toch kwam de EPG al sneller op de agenda dan gepland. Artikel 38 van het
EDG-verdrag stelde namelijk voor om een Assemblee ad hoc op te zetten om een
verdrag te ontwerpen voor een Europese Politieke Gemeenschap. Dit artikel was op
aandringen van Italië toegevoegd aan het EDG-verdrag om ervoor te zorgen dat de
plannen voor een EPG niet zouden worden uitgesteld. Italië en Frankrijk grepen nu
terug op dit artikel en stelden in augustus 1952 voor om de ad hoc commissie al op
zeer korte termijn in leven te roepen.59
In september 1952 zouden in Luxemburg de ministers van Buitenlandse Zaken
van de zes betrokken landen het Frans-Italiaanse voorstel bespreken. Nederland had
hierbij al opgemerkt dat het alleen mee zou doen met de onderhandelingen wanneer
er economische garanties waren. Ondertussen zette Stikker in Nederland een
studiegroep op om te onderzoeken welk standpunt Nederland in zou moeten nemen
bij die bespreking. Tegenover de overige landen benadrukte Stikker dat het voorstel op
Boxhoorn, De integratie van Europa, 115-11 en A.J. Harryvan ,J. van der Harst, G.MV. Mans en A. E.
Kersten, ‘Dutch attitudes towards European military, political and economic integration (19501954)’, in: G. Trausch(red), The European integration from the Schuman-plan to the treaties of Rome
(Brussel 1993) 321-347, 321-324.
58 Boxhoorn, De integratie van Europa, 117.
59 Griffiths, Europe’s First Constitution , 63, 66-69.
57
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dit moment nog onaanvaardbaar was; de EDG zou eerst moeten worden voltooid en
bovendien had Nederland meer tijd nodig om een standpunt te formuleren.60 Met de
aanstelling van Beyen als minister van Buitenlandse Zaken in september 1952
veranderde de opstelling van Nederland in Europa volkomen. Beyen vond het een
slechte zaak dat Nederland het Frans-Italiaanse voorstel nu al had afgewezen. Hij
pleitte er dan ook voor dat Nederland tijdens het overleg in Luxemburg zich als
voorstander van het plan zou presenteren.61
Beyen wilde het voorstel niet direct afwijzen omdat hij de politieke integratie
belangrijk vond. In de allereerste ministerraad van de nieuwe regering, op 5 september
1952, probeerde Beyen de regering al voor zijn Europese plan te winnen. Hij maakte
duidelijk dat hij het voorstel niet wilde afwijzen. Daarbij merkte hij wel op dat hij zou
voorkomen dat de politieke samenwerking de economische samenwerking in de weg
zou zitten. Politieke en economische integratie zouden hand in hand moeten gaan.
Volgens Beyen was politieke integratie van belang voor de gewenste economische
integratie. Economie was in de optiek van Beyen ook een politieke aangelegenheid en
‘uit economische eenwording moest, wilde deze levensvatbaar zijn, politieke
samenwerking voortkomen.’62
Diverse ministers uitten hun onvrede over de gang van zaken. Ministerpresident Drees waarschuwde voor het gevaar dat de instemming met het voorstel
betekende dat Nederland geen tijd meer zou hebben om een duidelijk standpunt te
kunnen formuleren. Vicepremier Beel vond bovendien dat de politieke samenwerking
niet supranationaal van aard moest zijn. Daarnaast bestond het gevaar dat nu de
politieke integratie op gang zou komen, de economische integratie in de vergetelheid
zou raken. Minister Mansholt van landbouw zag deze gevaren ook, maar stelde dat
zolang Nederland op de economische integratie zou blijven hameren er geen probleem
was. Uiteindelijk kwamen de ministers aan het einde van de raad overeen dat
Nederland zou voorstellen dat de regeringen een aantal maanden de tijd zouden
krijgen om vragenlijsten op te stellen die ze vervolgens zouden voorleggen aan de ad
hoc vergadering. Bovendien zou de ad hoc vergadering zich niet alleen bezig moeten

Harryvan, ‘Dutch attitudes’ 326-327.
Ibidem, 327.
62 Weenink, Bankier van de wereld, 323.
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houden met de politieke integratie, maar vooral met de economische integratie.63 Het
is goed mogelijk deze ministerraadsvergadering als symbool te zien van een omslag in
het Nederlandse Europabeleid: niet langer belemmerde of vertraagde Nederland de
Europese integratie.
Tijdens de bijeenkomst in Luxemburg van 8 tot 10 september 1952
presenteerde Beyen de Nederlandse visie aan Europa en deed hij het voorstel dat de
ad hoc commissie zich niet alleen zou moeten buigen over de politieke integratie, maar
vooral ook over de economische integratie. Om aan dit voorstel gehoor te geven
voegden de zes ministers van de EGKS vervolgens een clausule toe, de zogenaamde
Resolutie van Luxemburg, die benadrukte dat de vergadering de economische
integratie ook zou onderzoeken.64

PLAN BEYEN
Nu er afscheid was genomen van het Stikkertijdperk kon Beyen zijn visie verder
uitwerken. Daartoe zou hij nog voor het einde van 1952 een voorstel indienen in
Europa waarin hij zijn Europese beleid zou presenteren. Met dit voorstel zou Beyen
ervoor zorgen dat Europa Nederland niet langer als spelbreker zag. Tussen september
en november 1952 ging Beyen aan de slag en op 24 november besprak de ministerraad
zijn nota ‘Grondslagen voor het Nederlandse standpunt met betrekking tot het
vraagstuk der Europese integratie’. Dit plan vormde de basis voor wat later het planBeyen ging heten. Nederland presenteerde het plan in december 1952 aan Europa en
in 1953 bleef het plan onderwerp van discussie. Het plan kreeg zo in de loop van de tijd
zijn definitieve vorm.
Het uitgangspunt van het plan was dat de samenwerking tussen de Europese
landen vooral praktisch moest zijn. De Europese integratie moest gericht zijn op het
voorzien in een bepaalde mate van welvaart voor de Europese bevolking. De zes
landen konden dit doel gezamenlijk bereiken door op economisch gebied samen te
werken. Volgens Beyen was samenwerking op alleen politiek terrein niet wenselijk
omdat voordelen alleen waren te behalen wanneer samenwerking op andere
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
05.09.1952.
64 Harryvan, ‘Dutch attitudes’, 327 en A.S. Milward, The European Rescue of the Nation-State
(Londen/New York 2000), 187.
63
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terreinen ook zou plaatsvinden. Economie en politiek waren volgens hem met elkaar
verbonden en deze kon je dus niet loskoppelen van elkaar. Daarom stelde Beyen voor
om het plan voor economische samenwerking verder uit te diepen en duidelijke
stappen te formuleren.65
De voorstellen van Beyen (die we gezamenlijk het plan-Beyen kunnen noemen)
kennen een aantal belangrijke punten: Beyen stelde voor om over te gaan tot de
oprichting van een tariefgemeenschap (douane-unie). Bovendien stelde hij hierbij een
vorm van supranationale samenwerking voor (maar pas als de economische integratie
was gegarandeerd). De economische samenwerking en politieke samenwerking
moesten dus hand in hand gaan. Daarnaast moesten de lidstaten gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor nationale economische problemen die als gevolg van de
integratie zouden kunnen optreden.66
In december was dit voorstel nog redelijk gematigd. Dit was volgens zijn
biograaf vooral een tactische zet omdat hij zodoende meer landen achter zich zou
krijgen. Het was beter om langzaam van start te gaan en niet te snel, zonder genoeg
draagvlak, grote stappen te nemen. Overigens maakte Beyen wel duidelijk dat
bovengenoemde eisen de voorwaarden waren voor deelname van Nederland aan een
Politieke Gemeenschap.67 Op 14 februari 1953 stuurde Beyen een brief aan alle
ministers van Buitenlandse Zaken van de zes betrokken landen. Met de conferentie in
Rome in het vooruitzicht legde hij per brief zijn voorstel nader uit. Zo gebruikte hij nu
voor het eerst het woord douane-unie en gaf hij aan dat hij bij de politieke
gemeenschap ook een gemeenschappelijke markt wilde oprichten. Bovendien pleitte
hij voor de oprichting van een Europees Fonds om de voorstellen te kunnen
financieren en wilde hij ‘clauses de Sauvegarde’ in leven roepen om eventuele

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 485, Memorandum aan de
regeringen van de EGKS 11.12.1952; NA, 2.05.117, (Buitenlandse Zaken, blok 1, 1945-1954)
Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad 16.03.1953; NA, 2.02.05.02 (Arch.
MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 489, Brief en memorandum 07.05.1953 en A.G. Harryvan
en J. van der Harst (red), Documents on European Union (Hampshire/Londen 1997) 71-74.
66 Ibidem, 71-74; NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 485,
Memorandum aan de regeringen van de EGKS 11.12.1952; NA, 2.05.117, (Buitenlandse Zaken, blok
1, 1945-1954) Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad 16.03.1953
en NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 489, Brief en memorandum
07.05.1953.
67 Weenink, Bankier van de wereld, 327-328.
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problemen te kunnen op te lossen.68 In de maanden daarna werden op verschillende
ontmoetingen tussen de ministers het plan van Beyen besproken. Op 10 maart 1953
overhandigde de ad hoc commissie haar aanbevelingen omtrent de Europese Politieke
Gemeenschap. De Nederlandse delegatie bleef ondertussen vasthouden aan haar
voorstel voor economische integratie. Begin mei 1953 stuurde Nederland een nieuw
memorandum naar de overige leden van de EGKS. Dit nieuwe memorandum legde de
nadruk op de wens om een douane-unie op te richten en in het memorandum waren
minder vrijblijvende voorstellen opgenomen. Hiervoor had de Nederlandse regering
specifieke maatregelen opgesteld zoals de coördinatie van het handelsbeleid en de
afschaffing van handelsquoata. In tegenstelling tot eerdere memoranda was dit
voorstel heel specifiek en bevatte het ook schetsen van mogelijke verdragsartikelen. In
de daarop volgende maanden bleven het voorstel van de ad hoc assemblee en het
Nederlandse voorstel onder de aandacht, maar de Franse interne strijd
overschaduwde het geheel en de plannen leken daardoor moeilijk te kunnen worden
verwezenlijkt.69
Opmerkelijk aan het plan van Beyen was dat hij afstapte van de tot dan toe
gebruikelijke verticale, sectorale, integratie, zoals bij de EGKS. Beyen stelde juist een
horizontale, algemene economische integratie voor.70 Dit plan kreeg in het begin ook
geen volledige steun in Europa. Met name Frankrijk bleek een groot tegenstander te
zijn van het voorstel van Beyen. In Frankrijk konden de politici het vooral ook niet eens
worden over het EDG-verdrag. De Gaullisten en de Communisten waren in de Regering
Mendès-France grote tegenstanders van het EDG-verdrag. Enerzijds had de regering
moeite met de betrokkenheid van Duitsland en anderzijds wenste zij het
supranationale karakter van de EDG in te dammen.
Beyen bleef ondanks binnenlandse en buitenlandse twijfels over de plannen
opmerkelijk positief. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken, D. U. Stikker, die
nu ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk was, maakte per brief zijn bedenkingen
over de plannen van Beyen kenbaar. Op 5 maart 1953 schreef hij aan Beyen dat het
plan van Beyen voor hem persoonlijk moeilijk te aanvaarden was. Hiervoor had hij een
Beyen, Het spel en de knikkers, 228-229.
Ibidem, 229; Harryvan, In pursuit of influence, 53-54 en NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal
Archief, Den Haag) inv.nr. 489 Brief en memorandum 07.05.1953.
70 Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’, 9.
68
69

Anne-Marie Brunen

Bachelorscriptie Geschiedenis UU

23/66

aantal punten uitgewerkt. Zo benadrukte hij dat Frankrijk volgens hem nooit in zou
stemmen met de EDG en de gemeenschappelijke markt. Bovendien zou Nederland zich
beter kunnen richten op het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en België.
Stikker was niet positief te spreken over de continentale integratieplannen; hij vreesde
voor dominantie van Duitsland doordat Frankrijk en Italië nu niet sterk waren.
Hierdoor zou Nederland invloed verliezen. Daarnaast vond hij ook dat Nederland met
deze plannen een dubbelzinnig beleid voerde. De traditionele wens om meer
aansluiting te zoeken bij het Verenigd Koninkrijk, was niet te rijmen met de plannen
die nu bestonden voor continentale integratie. Dit zorgde voor verwarring in Europa.
Stikker pleitte voor samenwerking in een groter verband die zich bovendien beperkte
tot

sectorale

integratie.

De

aansluiting

van

Duitsland

bij

een

Europese

verdedigingsstructuur zou opnieuw onderzocht moeten worden. Stikker achtte
namelijk een mislukking van de EDG groot.71
Uit de reactie van Beyen blijkt dat hij de kritiek van Stikker naast zich neerlegde.
De Nederlandse regering had volgens hem namelijk te maken met een ander klimaat
ten opzichte van de jaren ervoor. De Duitse herbewapening was nu noodzakelijk en
Nederland was met de toetreding tot de EGKS bovendien de weg ingeslagen van de
supranationale integratie. Samenwerking met het Verenigd Koninkrijk was voor
Nederland op dit moment bovendien niet voordelig aangezien de Engelsen geen
voorstanders waren van Europese integratie. Beyen bleef achter zijn plan van
supranationale continentale integratie staan.72 Beyen trok dus zijn eigen plan en gaf
geen gehoor aan de bestaande twijfel. Hij had groot vertrouwen in zijn ideeën.
Toch was dit vertrouwen niet gerechtvaardigd en bleek de scepsis van Stikker
en Drees meer terecht. In augustus 1954 strandde het plan doordat Frankrijk het EDGverdrag niet ratificeerde. Het plan-Beyen was een voorstel in het verlengde van de
plannen rondom de EDG. Met een streep door het EDG-verdrag kwam nu ook een
einde aan het Nederlandse voorstel.73 Beyen zag hiermee zijn ideaal van een politiek
én economisch verenigd Europa voor dit moment verloren gaan. Uit de volgende
hoofdstukken zal blijken dat een groot deel van de ministerraad dit verlies niet voelde.
NA, Brief Stikker aan Beyen 05-03-1953, http://www.inghist.nl/pdf/europa/G01199.pdf.
NA, Brief Beyen aan Stikker 11-03-1953, http://www.inghist.nl/pdf/europa/G01205.pdf.
73 Ibidem, 10; Beyen, Het spel en de knikkers, 229-230 en Hellema, Buitenlandse politiek van
Nederland, 174.
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HOOFDSTUK 2

MEMORANDUM DECEMBER 1952

Met een minister-president en een aantal ministers die niet bepaald warm liepen voor
de Europese integratie, leek het voor Beyen niet gemakkelijk steun te vinden in de
Nederlandse ministerraad voor zijn Europese ideeën. Beyen had de ministerraad in
september 1952 al inzicht gegeven in zijn visie op Europa. Hij wist de raad te
overtuigen van de idee dat Nederland politieke integratie niet per definitie af moest
wijzen.74 Dit was echter pas het begin van een lange periode van onderhandelingen,
beleidswijzigingen, teleurstellingen en meevallers.
Minister-president Willem Drees had zich in het Kabinet-Drees II (15 maart
1951 – 2 september 1952) geschaard achter de minister van Buitenlandse Zaken, D.U.
Stikker, die ook weinig voelde voor Europese integratie. Als het ging om economische
integratie zagen zij dit het liefst gebeuren in een groot verband waar het Verenigd
Koninkrijk ten minste bij zou worden betrokken. Het voorstel van Stikker om
intensiever samen te werken binnen de Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking (OEES) kreeg dan ook de steun van Drees. Hierbij zou de samenwerking
op internationaal niveau wel plaatsvinden, maar zou dit op intergouvernementele
basis gebeuren waardoor Drees geen nationale macht in zou hoeven te leveren.
Mansholt typeerde Drees als een ‘typisch nationale figuur’ die als hij ‘het Albertkanaal
overgaat, *op+ een andere planeet *komt+’.75 Beyen dacht daarentegen voortdurend
internationaal. Bovendien is uit de besproken briefwisseling tussen Stikker en Beyen
gebleken dat de visie van Stikker (en die van Drees) totaal verschilde van de Europese
ideeën van Beyen.
Uit de notulen van de ministerraden, in de periode van september 1952 tot het
voorjaar van 1954, blijkt dat binnen het Kabinet-Drees III (1952-1956) niet alleen Drees
weinig enthousiast was als het ging om de Europese integratie. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld de minister van Landbouw, Mansholt, en de minister van Economische
Zaken, Zijlstra, stonden de minister van Oorlog, Staf, de vicepremier Beel en de
minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, Kernkamp, kritisch tegenover de
plannen van Beyen. Toch wist Beyen de regering achter zich te krijgen. Dit ging echter
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
05.09.1952.
75 Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’, 7-8 en H. Daalder en N. Cramer, Willem
Drees (Houten 1988), 140.
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niet gemakkelijk en de meningen binnen de ministerraad bleven verdeeld. Bovendien
moest Beyen zijn plannen ook enigszins bijstellen. Hierna zal ik in verschillende
hoofdstukken de onderhandelingen over het plan Beyen (najaar 1952 tot zomer 1954)
bespreken. Hierbij zullen de drie opeenvolgende memoranda van het plan-Beyen
(december 1952, februari 1953 en mei 1953) en de plannen van de Assemblee ad hoc
(maart 1953) als uitgangspunten dienen en zal ik nagaan hoe de ministers tegenover
het plan van Beyen stonden. Daarnaast zullen de Europese ontwikkelingen met
betrekking tot de Europese Politieke Gemeenschap aan bod komen en zal ik bovendien
aangeven waar de kernpunten voor de Nederlandse regering lagen. In hoofdstuk zes
zal ik op basis van deze vier empirische hoofdstukken aangeven welke ‘cross-cutting
ideas’ aanwezig waren in kabinet-Drees III. Ik zal nu eerst beginnen met (de
ontwikkelingen rond) het memorandum van 11 december 1952.
CONCEPTNOTA BEYEN
In november en december 1952 vond in de Nederlandse regering overleg plaats over
de ideeën van Beyen omtrent Europese integratie. Beyen maakte in een conceptnota
getiteld ‘de grondslagen van het Nederlandse standpunt met betrekking tot het
vraagstuk der Europese integratie’, duidelijk dat zijns inziens Europese samenwerking
noodzakelijk was om de West-Europese beschaving te verdedigen.76 Het was van
belang dat het levenspeil in Europa zou worden beschermd en dat deze bovendien
mogelijk zou worden verhoogd. Hiervoor was economische integratie gewenst.
Behalve zijn ideeën omtrent de oprichting van een douane-unie, zoals die in het vorige
hoofdstuk al zijn besproken, vond Beyen ook dat deze economische integratie baat zou
hebben bij een politieke structuur. Daarom was het afstaan van macht aan een
Europees orgaan vereist. Beyen stelde hierbij dat een federatie wellicht een geschikte
(staats)vorm was voor deze samenwerking. Op dit moment was de tijd echter nog niet
rijp; er was nog geen Europese verbondenheid tussen mensen. Dit zou zich langzaam

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2679, Brief van Beyen aan
Drees met nota ‘Grondslagen van het Nederlandse standpunt met betrekking tot de vraagstelling
der Europese integratie’ 10.11.1952.
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moeten ontwikkelen. Bovendien hoefde het resultaat niet per se een federatie te
zijn.77
Beyen deed een aantal concrete voorstellen voor deze politieke integratie: hij
was ‘tegen directe verkiezingen’, voor ‘uitbreiding van rechten in de Assemblée’ en
tegen ‘het beginsel der unanimiteit voor de beslissingen van de Raad van Ministers.’78
Daarnaast wilde hij een kleine commissie in Nederland voorzitten die het plan verder
zou onderzoeken en aanbevelingen zou doen, de commissie-Beyen. Opmerkelijk punt
uit de nota is dat Beyen de douane-unie wel noemde, maar stelde dat ‘voor het te
bereiken doel – de verhoging der productie teneinde een verhoging van het Europese
levenspeil te bereiken – is een algemene “Union douanière” vooralsnog niet nodig.’79
MINISTERRAAD 24 NOVEMBER 1952
De conceptnota die Beyen naar de rest van de EGKS-leden wilde sturen, besprak de
ministerraad op 24 november 1952. Uit de notulen komt naar voren dat ministerpresident Drees diverse kanttekeningen plaatste bij het plan-Beyen. Zo vond hij dat
Beyen teveel macht bij de Assemblee ad hoc neerlegde voor wat betreft het bepalen
van het ontwerp voor een politiek verenigd Europa en beviel hem ‘de methode om
deze Assemblee maar haar gang te laten gaan niet. Als de andere regeringen niets
doen, stelt spreker het op prijs, dat de Nederlandse Regering zich tot de Assemblee ad
hoc zal wenden.'80
Drees kon zich vinden in het voorstel voor de oprichting van een douane-unie,
maar meende hierbij wel dat deze zich stapsgewijs moest ontwikkelen. Daarbij was de
economie voor hem van groot belang.81 Zo legde hij al tijdens de Algemene
beraadslaging op zes november aan de Tweede Kamer uit dat volgens hem een
politieke samenwerking ‘alleen dan betekenis heeft, maar dan ook grote betekenis,

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2679, Brief van Beyen aan
Drees 10.11.1952 en Beyen, Het spel en de knikkers, 225.
78 NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2679, Brief van Beyen aan
Drees 10.11.1952.
79 NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2679, Brief van Beyen aan
Drees 10.11.1952.
80 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
81 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
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indien tevens een economische integratie zal worden nagestreefd’.82 Wanneer de
samenwerking alleen betrekking zou hebben op de EDG en de EGKS dan zouden er
‘meer bezwaren rijzen dan er voordelen in gelegen’ waren.83 Volgens Drees zouden de
lidstaten bovendien zelf meer inspraak moeten hebben via de Raad van Ministers.
Beyen liet zich op dit punt overtuigen en erkende dat het een goed idee was om de
Raad van Ministers meer te betrekken bij het proces van Europese integratie. Drees
benadrukte bovendien dat stemming bij unanimiteit voor een klein land zoals
Nederland juist cruciaal was. Hij was zich bewust van het feit dat enige overdracht van
macht noodzakelijk was voor een daadkrachtig optreden van een politiek orgaan, maar
benadrukt de problematiek rondom het beperken van de unanimiteitsregel. Een
gedeeltelijke oplossing voor dit probleem zou de ‘instelling van een senaat met
regeringsvertegenwoordigers als leden’ zijn.84
Minister Suurhoff van Sociale Zaken zag een probleem bestaan in de nota.
Beyen stelde namelijk voor dat ‘de Assemblée zo *kan worden opgebouwd+, dat zij in
beginsel, het vertegenwoordigend orgaan zal zijn voor alle gebieden, die haar
geleidelijk, bij tractaat, door de betrokken Regeringen worden toegewezen, zonder dat
reeds bij haar oprichtingsstatuut wordt aangeduid, welke deze gebieden zullen zijn.’ 85
Hierdoor zou er volgens Suurhoff onvoldoende garantie zijn voor economische
integratie. Beyen reageerde met het antwoord dat hij het niet wenselijk vond als het
nieuwe orgaan de taak kreeg de plannen te maken. Regeringen zouden volgens hem
zelf moeten kunnen bepalen op welke terreinen ze macht zouden willen overdragen.86
Via intergouvernementele verdragen zou langzaamaan macht worden overgedragen
aan een supranationaal orgaan.
De minister van Financiën, van der Kieft, en minister Suurhoff wensten dat de
plannen bovendien meer concreet zouden moeten worden. Ook minister Mansholt
van landbouw en visserij liet in een brief gericht aan Beyen weten dat een precieze

NA 2.21.286 (Arch. W. Drees) (Nationaal Archief, Den Haag) inv. nr: 96, brief van Drees aan de
redactie van Vrij Nederland 9.12.1952.
83 Ibidem.
84 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
85 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
86 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
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uitwerking van de plannen noodzakelijk was om zo een duidelijk Nederlands standpunt
naar andere landen uit te kunnen dragen.87 Mansholt kon zich overigens wel prima
vinden in het algemene voorstel van Beyen. Het lijkt er bovendien op dat de integratie
wat hem betreft niet ver genoeg kon gaan: hij wilde geen ‘gemeenschap die in de lucht
hangt’ en hij zag de douane-unie als motor voor de integratie.88
Mansholt was op het congres over een verenigd Europa dat in mei 1948 in Den
Haag plaatsvond, al overtuigd geraakt van de federalistische idee van een politiek
verenigd Europa.89 Vanuit dit idee achtte hij politieke samenwerking binnen Europa
wenselijk. Dit benadrukte hij ook in zijn brief aan Beyen. Hij schreef dat hij snapte dat
een douane-unie op dat moment misschien overhaast was, maar hij zag het
tegelijkertijd ook juist als middel om andere landen te overtuigen van economische
integratie. Een douane-unie was volgens hem concreet. Het leek hem lastig andere
landen te overtuigen van de noodzaak, ‘tenzij de politieke beslissing (…) reeds op een
duidelijke en in een verdrag vastgelegde wijze is tot stand gekomen’.90
Mansholt kreeg in zijn ideeën steun van de Nederlandse bevolking, tenminste
als we de plaatsen Delft en Bolsward als representatief beschouwen. Op 17 december
1952 werden hier namelijk de eerste referenda gehouden. Op initiatief van de
Europese Beweging moesten de inwoners van deze steden aangeven voor of tegen de
Europese integratie te zijn en daarbij ging het specifiek om “een verenigd Europa”,
“een Europese politiek”, “een democratische vertegenwoordiging” en een “Europese
grondwet”. De opkomst was hoog. In Bolsward kwam maar liefst 88% van de inwoners
en in Delft 75%. Bovendien waren de inwoners groot voorstander van deze (federale)
vorm van Europese integratie. In Bolsward was 96,6% van de bevolking voor Europese

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952; NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 22917, Brief
Mansholt gericht aan Beyen 13.11.1952.
88 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952;
89 J. van Merriënboer, Mansholt. Een biografie (Amsterdam 2006), 215.
90 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952; NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 22917, Brief
Mansholt gericht aan Beyen 13.11.1952.
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samenwerking en in Delft 93%.91
Het voorstel van Beyen paste ook bij de idee dat Minister Zijlstra van
Economische Zaken had over de Europese integratie. Zijlstra was na de oorlog
geïnteresseerd geraakt in de ideeën van de Beweging van Europese Federalisten en de
ideeën van de Europese Liga voor Economische samenwerking. ‘Het nationalisme van
de afzonderlijke staten zou zijn scherpe kantjes verliezen wanneer (…) Europese,
bovennationale instellingen’ zouden worden opgericht en ‘deze zouden op hun beurt
de kern kunnen vormen van wat men met stoutmoedige fantasie een Europese
regering zou kunnen noemen.’92 Voor wat betreft het plan Beyen gaf Zijlstra zijn steun.
Hij was alleen meer concreet over de op te richten douane-unie. In een notitie van
Zijlstra van oktober 1952 komt naar voren dat Zijlstra het eens was met de gedachte
van Beyen dat samenwerking op politiek niveau een middel is om economische
integratie te verwezenlijken. Hierbij stelde hij dat een politieke samenwerking zonder
economische inhoud niet wenselijk was. Een politieke autoriteit kon de economische
integratie vooruit helpen en beschermen. Daarom deed hij in de nota een aantal
concrete voorstellen, zoals harmonisering van de prijs- en loonpolitiek en een vrij
handels-, betalings- en personenverkeer. De stappen in het plan van Beyen waren voor
Zijlstra nog te minimaal.93
Tijdens de ministerraad van 24 november 1952 maakte Zijlstra duidelijk dat hij
nog meer ambitieuze ideeën had dan Beyen. Waar bij Beyen de oprichting van een
douane-unie nog niet aan de orde was, zou Zijlstra ‘blz 10 en 11 *waar gesproken werd
over de douane-unie] wat stelliger willen formuleren, waarbij als perspectief voor de
verdere toekomst een economische unie wordt gesteld en voor de naaste toekomst
een douane-unie.’94 Net zoals Beyen zag Zijlstra economische en politieke integratie
dus hand in hand gaan, maar Zijlstra was minder gematigd dan Beyen.

‘Bolsward en Delft stemmen morgen over Europa’, Nieuwsblad van het Noorden, 16 december
1952, 5, online te raadplegen via http://www.europanu.nl/id/vgxzcc99z9yw/bolsward_en_delft_stemmen_morgen_over, 21 juni 2011 en P. Dekker, A.
van der Horst, H. Kox e.a., Marktplaats Europa (Den Haag 2007), 17, online te raadplegen via
http://www.scp.nl/english/dsresource?objectid=22008&type=pdf, 21 juni 2011.
92 J. Zijlstra, Per slot van rekening (Amsterdam/Antwerpen) 53.
93 NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2703, Notitie van Zijlstra over
de economische inhoud van een Europese Politieke Integratie 10.1952.
94 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952;
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De uitleg van Beyen in december 1952 in de overwegend federaal ingestelde
Tweede Kamer bevestigt dat Beyen voorzichtiger was in vergelijking met Mansholt en
Zijlstra. Zo stelde hij dat ‘het idealisme ten aanzien van de vereniging van Europa een
van de beste dingen [is] die wij de laatste jaren hebben zien opkomen, en het is juist
dat zonder idealisme niets nieuws geschapen en geboren kan worden.’ Daarentegen
waarschuwde hij wel dat ‘constructies die niet levensvatbaar of niet goed doordacht
zijn het werkelijke doel’ zullen aantasten.95
In navolging van de opmerkingen van de ministers verscheen op 25 november
1952 een herziene versie van de conceptnota van 10 november. Deze nota vertoont
weinig verschillen met die van begin november, behalve dat het opgeven van de
unanimiteit ‘onaanvaardbaar *is+, zolang niet de dekking der lasten supra-nationaal
geregeld is en de inning der dekkingsmiddelen supranationaal zou geschieden’.96
Zolang er dus geen goed werkende organen bestonden, moest de unanimiteitsregel
blijven bestaan. Hiermee volgde Beyen de wens van de sceptische ministers, zoals
Drees, op. Bovendien staat in deze nota dat Nederland beslist tegen directe
verkiezingen was.97 In lijn met de ministerraad van 24 november werd het belang van
het stichten van een douane-unie benadrukt, maar lag de nadruk op de gedachte dat
‘bij het aan het publiek in uitzicht stellen van een “Union douanière” voor het gehele
gebied (…) men er zich echter voor *hoede+ verwachtingen te wekken met betrekking
tot een zeer snelle verwezenlijking.’98
IN EUROPA
Op 11 december 1952 stuurde Beyen de eerste versie van het plan naar de leden van
de EGKS. Dit memorandum bevatte een aantal kleine wijzigingen ten opzichte van het
plan zoals deze daarvoor nog bestond: de douane-unie werd niet genoemd, maar de
nadruk lag op de afschaffing van de onderlinge tarieven op de korte termijn. Hiermee
lijkt Beyen zijn eigen idee over de oprichting van een douane-unie – dat een douaneunie op dit moment nog te vroeg was – te hebben verwerkt in het memorandum. Aan
de wens van Mansholt en Zijlstra om de douane-unie juist expliciet te benoemen gaf
Brouwer, Architect van de Europese Gemeenschap?, 10 en Weenink, Bankier van de wereld, 326.
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 484, Brief en Nota 25.11.1952.
97 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 484, Brief en Nota 25.11.1952.
98 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 484, Brief en Nota 25.11.1952.
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Beyen geen gehoor. Daarnaast bevat het memorandum de opmerking dat niet het
nieuw op te richten supranationale orgaan de regels voor de tariefgemeenschap zou
moeten ontwerpen, maar de lidstaten zelf zouden hier overeenstemming over moeten
bereiken. Hiermee volgde hij de wens van de sceptische ministers op om meer
inspraak op het proces te hebben. Ten slotte waren in dit memorandum specifieke
opmerkingen opgenomen over de mogelijkheid om voor bestaande sectoren, zoals de
landbouwsector, al snel supranationale instituties op te richten.99
De reacties van de EGKS-landen op het Beyen waren niet heel negatief. Met
name Italië, België en Luxemburg leken positief te staan tegenover het voorstel voor
economische integratie.100 Frankrijk wees het voorstel daarentegen af. Nederland had
bovendien gepleit voor getrapte verkiezingen voor de Assemblee, maar uit een kort
verslag van de Commission Constitutionelle van de Assemblee ad hoc komt naar voren
dat een meerderheid daar directe verkiezingen juist zag als manier om de
verbondenheid tussen de staten te versterken.101
Aangezien het plan Beyen een voorstel was die parallel liep aan de
onderhandelingen voor de EDG, zorgden de onderhandelingen over dit verdrag in de
gehele periode voor problemen bij de onderhandelingen over de EPG en het plan
Beyen. Terwijl Frankrijk juist zelf met het voorstel was gekomen voor de oprichting van
een gezamenlijke defensie, bleek Frankrijk in de loop van de maanden meer afstand te
nemen van het plan. Vooralsnog leek het niet dat Frankrijk het verdrag daadwerkelijk
zou ratificeren. Drees zag dit als een groot probleem en benadrukte ‘dat de deviatie
van de Franse regering van het EDG-verdrag veel te onschuldig wordt voorgesteld.’102
Frankrijk bleek in het geheel, bij de onderhandelingen over de EDG en de EPG, dus een
vertragende factor te zijn waar Nederland rekening mee diende te houden.

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 485, Memorandum aan de
regeringen van de EGKS 11.12.1952 en Harryvam, In pursuit of influence, 46-47.
100 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
05.01.1953.
101 NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2679, Memorandum en
verslag van de Commission Constitutionelle van de Assemblee ad hoc 31.12.1952.
102 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 486, Brief en nota inzake EDG
23.01.1953 en NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen
Ministerraad 26.01.1953 (citaat).
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HOOFDSTUK 3

MEMORANDUM 14 FEBRUARI 1953

In het memorandum dat Nederland aan de andere regeringen had toegezonden op 11
december 1952 had Beyen vermeld dat Nederland concrete stappen wilde ontwerpen
om invulling te geven aan de doelstelling van economische integratie. De EGKS-landen
hadden ook laten weten meer duidelijkheid te wensen over de plannen. Daarvoor
kwam op 28 januari 1953 in Nederland een herziene versie van het memorandum op
tafel te liggen. Beyen wenste hiermee opnieuw uiting te geven aan de idee dat
politieke en economische integratie hand in hand moesten gaan. Bovendien omvatte
dit memorandum de idee dat een gemeenschappelijke markt het uiteindelijke doel
moest

zijn.

Wat

betreft

de

institutionele

structuur

van

dit

nieuwe

samenwerkingsverband pleitte Nederland nog voor getrapte verkiezingen en wenste
het de Raad van Ministers niet direct te vervangen door een federale senaat. Hiervoor
was het nog te vroeg.103
Tussen 28 januari en 14 februari 1953 vond de discussie over het nieuwe
concept plaats in de Nederlandse regering. Nogmaals liet Beyen aan de ministers
weten dat de Europese ministers voorstanders waren van directe verkiezingen. In de
notulen van 9 februari 1953 zien we dat Mansholt zich opnieuw zeer positief uit laat
over de plannen. Hij vond directe verkiezingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
minister Algera, van Verkeer en Waterstaat, bovendien geen probleem en hij vond dat
in het geval besloten zou worden tot directe verkiezingen Nederland dit niet zou
moeten afwijzen.104 Minister Zijlstra bleef ook bij zijn standpunt en hij ‘acht de vorming
van een douane-unie de beste methode om inhoud te geven aan het streven naar
verdere integratie.’105
Minister-president Drees wilde geen water bij de wijn doen voor wat betreft de
directe verkiezingen. Voor dit standpunt kreeg hij bijval van Beyen. Volgens Beyen
waren directe verkiezingen op dat moment niet gewenst omdat er dan grote

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 486, Memorandum voor
ontwerp van een standpunt met betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie 28.01.1953;
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 486, Brief en nota van Luns en
Beyen inzake EPG 05.02.1953 en Harryvan, In pursuit of influence, 48.
104 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministeerraad
09.02.1953.
105 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministeerraad
09.02.1953.
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tegenstellingen zouden ontstaan binnen de Assemblee.106 Dit zou het proces van
integratie niet ten goede komen.
De gehele ministerraad ging vervolgens akkoord met het concept van 28 januari
en Nederland stuurde op 14 februari 1953 het nieuwe memorandum naar de EGKSlidstaten. Uit dit memorandum en uit de extra bijlagen komt Nederland naar voren als
voorstander van het instellen van supranationale instituties. Nederland pleitte voor
het geven van bevoegdheden aan de EPG. De Nederlandse regering had voor het
uitvoerende orgaan van de toekomstige EPG beperkte bevoegdheden opgesteld,
waaronder de beslissingsbevoegdheid over de ontwijkingclausules wanneer lidstaten
te maken hadden met ‘troubles fondamentaux’. Desondanks wilde Nederland de
macht van de lidstaten ook niet uit het oog verliezen. Het proces van economische
integratie zou plaatsvinden volgens automatische stappen, vooraf vastgelegd door de
lidstaten en dus niet door een supranationaal orgaan opgelegd. Hiermee gaf het
memorandum van Beyen gestalte aan de wens van minister Zijlstra dat er meer
garanties moesten worden opgenomen. Zodoende schreef Beyen dat ‘la réalisation
progressive, moyennant des délais préablablement fixés, d’une Union Tarifaire, devrait
figurer dans ce Traité.’107 Voordat de samenwerking was bekrachtigd moesten dus
duidelijke afspraken worden gemaakt over de inhoud van deze samenwerking. Deze
taak zou niet in handen moeten komen van de nog op te richten supranationale
instelling.108 Dit is een wijziging ten opzichte van het vorige memorandum uit
december: daar was de implementatie van de samenwerking nog in de handen van de
toekomstige Europese politieke autoriteit gelegd.
Uit het verslag van de conferentie in Rome (24-25 februari 1953) blijkt dat
België en Italië het Nederlandse initiatief voor economische integratie nog steeds
steunden en dat Frankrijk en Duitstand nog niet overtuigd waren. Bij de
onderhandelingen lieten landen weten wel voorstander te zijn van een beperkte

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
09.02.1953,
107 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 487, Verslag van de
ministersconferentie van de zes Schuman-landen te Rome op 24 en 25 februari 1953 28.02.1953,
citaat uit bijlage 4: Resumé toelichting Beyen op memorandum van 14 februari 1953.
108 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
09.02.1953; NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 487, Brief en verslag
van de ministersconferentie in Rome (24/25 februari 1953) 28.02.1953 en Harryvan, In pursuit of
influence, 48-49.
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politieke samenwerking waarbij een politiek orgaan alleen de EGKS en de EDG zou
overkoepelen (en waarbij dus geen verdere economische integratie zou plaatsvinden).
Bovendien bestond er in Rome nog steeds grote steun voor het instellen van directe
verkiezingen voor de Assemblee. Iets waar Nederland op dat moment nog op tegen
was.109
Op de ministerraad van 2 maart 1953 sprak Mansholt ‘verheugd over de steun
voor de voorstellen inzake economische integratie’ en hij achtte ‘een algemene
benadering van het vraagstuk van de economische integratie noodzakelijk’.110
Aangezien de Assemblee ad hoc op 10 maart de resultaten voor de EPG zou
presenteren, stelde de ministerraad dat Nederland hierbij in de gaten moest houden
of de vergadering de Nederlandse eisen had meegenomen. Daarvoor moest de
Nederlandse regering nu duidelijk formuleren wat de belangrijkste punten voor
Nederland waren. Drees sloot zich aan bij deze gedachte en stelde bovendien dat de
regering voldoende tijd moest krijgen om de voorstellen van de Assemblee te
bestuderen. Zijns inziens waren nu de nationale regeringen aan zet en moest
Nederland voorkomen dat de beslissingen over de hoofden van nationale regeringen
zouden worden gemaakt.111

NA, 2.05.117, (Buitenlandse Zaken, blok 1, 1945-1954) Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398,
Notulen Ministerraad 16.03.1953.
110 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
02.03.1953.
111 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
02.03.1953.
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HOOFDSTUK 4

RESULTATEN AD HOC ASSEMBLEE

In de ministerraden van 16, 20 en 29 april 1953 spraken de ministers uitvoerig over het
ontwerpverdrag dat op 10 maart was ontvangen van de ad hoc Assemblee. Beyen was
niet ontevreden met het voorstel en was ‘van oordeel, dat het ontwerpverdrag een
belangrijk stuk is, dat de Regeringen niet naast zich neer kunnen leggen. Men zou het
kunnen beschouwen als een “working paper”.’112 Toch waren niet alle ministers dit
met hem eens. Bij de bestudering van het ontwerpverdrag valt op dat de Assemblee ad
hoc een gemeenschappelijke markt noemde als doel van de oprichting van de politieke
gemeenschap, maar dat zij aan dit voorstel geen verplichtingen verbond. De nadruk lag
vooral op de incorporatie van de EDG en de EGKS in de EPG en het voorstel was geheel
vrijblijvend. De economische integratie zou alleen daadwerkelijk tot stand komen
wanneer bij dit nieuwe politieke orgaan de Raad van Ministers unaniem en de
Volkskamer en de Senaat met meerderheid zouden instemmen met het voorstel.
Hierdoor konden de landen de economische integratie dus gemakkelijk tegenhouden
met een veto.113
COMMISSIE BEYEN
In Nederland bestudeerde de commissie Beyen ondertussen het voorstel. In een
verslag dat op 24 april 1953 verscheen, maakte de commissie duidelijk dat het voorstel
van de ad hoc vergadering niet naar volle tevredenheid van de commissie was. Volgens
de commissie leek het politieke orgaan alleen de EGKS en de EDG te zullen
overkoepelen. Dit moest Nederland zien te voorkomen als het zijn eigen plannen op
het gebied van de economische integratie wenste uit te voeren. Artikel 82 van het
verdrag verwees naar het oprichten van een Gemeenschap, maar ‘waar artikel ’82 *van
het ontwerp-verdrag] voorts aan de Gemeenschap slechts bevoegdheden geeft, zou
Nederland positief op de vervulling van taken kunnen aandringen’, aldus de leden van

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
113 European NAvigator, ‘Draft Treaty embodying the Statute of the European Community’ ( 10
maart 1953), online te raadplegen via www.ena.lu, 5 juni 2011 en Griffiths, The Beyen Plan, 12-13.
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de commissie.114 De gemeenschap leek in dit verband nog teveel op een orgaan zonder
concrete (economische) taken.
FELLE REACTIES IN DE MINISTERRAAD
Naar aanleiding van het ontwerpverdrag en de reactie van de commissie Beyen, vond
in april ook de discussie in de ministerraad plaats. Op 12 mei zouden de ministers van
Buitenlandse Zaken van de zes landen weer bijeenkomen om hun reacties op het
verdrag uit te wisselen. Daarvoor was het van belang dat Nederland duidelijk voor
ogen kreeg wat het uit de onderhandelingen wenste te halen. Op de
ministerraadsvergadering van 29 april 1953 kwam het voorstel uitvoerig aan bod. De
gemoederen liepen hoog op en Beyen leek weinig steun te ontvangen van zijn eigen
regering. Minister Beyen schetste eerst in het kort de tot dan toe gevolgde koers van
Nederland. Het kwam er op neer dat Nederland een politieke gemeenschap alleen zou
aanvaarden ‘als hieraan eerst een taak op economisch gebied wordt gegeven.’ 115 De
Nederlandse adviescommissie had een paar dagen eerder laten weten dat bij het
oprichten van een politieke gemeenschap de economische integratie vastomlijnd en
verregaand moest zijn. Verschillende ministers in de regering vroegen zich af of dit nog
wel mogelijk was.
Vooral minister-president Drees, die altijd al zijn twijfels had geuit, bleek meer
dan tevoren sceptisch te zijn over de integratieplannen. Al voor de commissie Beyen
haar licht had laten schijnen op het verdrag, meldde Drees op de ministerraad van 20
april dat voor hem een politieke gemeenschap die alleen de EGKS (en eventueel de
EDG) zou omvatten niet te aanvaarden was.116 Hij kwam tijdens de ministerraad van 29
april met nieuwe argumenten. Zo was hij niet direct tegen het afstaan van
soevereiniteit of tegen de voorgestelde economische integratie, maar achtte hij de
samenwerking met de EGKS-landen niet gewenst. De betrokken landen waren niet
stabiel: de Franse en Italiaanse parlementen wankelden en er waren communistische
invloeden te bespeuren. Bovendien waren er te weinig staten betrokken bij de
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 488, Brief van de
adviescommissie Europese integratie met bijlagen 24.04.1953.
115 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
116 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
20.04.1953.
114

Anne-Marie Brunen

Bachelorscriptie Geschiedenis UU

37/66

integratie waardoor Duitsland en Frankrijk de macht in handen zouden krijgen. Drees
verlangde in feite naar een samenwerking in een groot en los, wellicht
intergouvernementeel, verband. Bovendien geloofde hij dat ‘men nog niet weet wat
de gemeenschap werkelijk zal gaan doen en dat economische eenheid, die het
belangrijkste is, niet is te verwachten. (…) Als een verdrag alleen vage woorden inzake
de economische integratie zou bevatten, voelt spreker er niets voor. (…) *Bovendien
zijn] slechts weinig van onze wensen in het ontwerp-verdrag terecht gekomen.’117 Hij
uitte daarnaast zijn onvrede over de organisatorische aard van de gemeenschap. Door
de unanimiteitsregel en het bestaan van het grote aantal instanties zou de
gemeenschap niet voldoende slagvaardig zijn.118 Deze laatste opmerking is op zich
opmerkelijk te noemen aangezien Drees in november 1952 nog had opgemerkt dat de
unanimiteitsregel voor een klein land als Nederland cruciaal was. Aan de andere kant
merkte Drees toen ook al op dat beperking van de unanimiteitsregel tegelijkertijd
gewenst was voor daadkracht en dat een senaat mogelijk kon worden ingesteld om de
vinger aan de pols te houden.119 Een andere mogelijke verklaring is af te leiden uit de
idee dat Nederland wellicht verwachtte dat het met behulp van supranationale
organisaties de nationale economische belangen beter kon behartigen. De wens om de
unanimiteitsregel te beperken zou zodoende niet voortkomen uit een supranationaal
ideaal, maar uit economische overwegingen.120
Drees en minister Beel plaatsten ook hun vraagtekens bij de voordelen van
economische samenwerking. Volgens Beel en Drees leidde samenwerking juist tot een
verhoging van kosten. Net zoals de minister-president twijfelden ook de ministers Beel,
Staf en Kernkamp over de vorm van samenwerking. De angst bestond dat men in zou
stemmen met een lege huls en niets terug zou krijgen voor het afstaan van
soevereiniteit. Minister Kernkamp stond ‘tegenover het ontwerp-verdrag nogal
aarzelend’ en hij was ‘er niet van overtuigd, dat het geen “windowdressing” is’.121

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
118 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
119 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 397, Notulen Ministerraad
24.11.1952.
120 Wood, Europe and the Communitarian Image, 831.
121 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
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Mansholt zag daarentegen meer mogelijkheden in het ontwerpverdrag en hij
was ‘niet van oordeel, dat de doeleinden in het ontwerp-verdrag weinig omschreven
zijn (…) Hij kan zich *bovendien+ voorstellen, dat ook accoord wordt gegaan met een
politieke organisatie, zonder dat vaststaat, dat een tariefgemeenschap wordt
gevormd.’122 Zodoende ‘*drong+ “Europa” als ideaal *bij Mansholt+ steeds verder naar
voren, terwijl de kaas [de economie] langzaam maar zeker op het tweede plan terecht
kwam.’123 Hij legde zich desondanks neer bij het, in zijn ogen, minimalistische plan.
‘Minister de Bruijn kan zich de bezwaren van de minister-president wel voorstellen,
maar is toch geneigd het eens te zijn met de ministers Beyen en Mansholt. Een
standpunt van afwachten zal wellicht zowel internationaal als in ons land politiek niet
houdbaar zijn.’124 Beyen stelde daarnaast dat de kritiek van de ministers op het
voorstel eigenlijk ook te laat kwam. Hij was ‘van oordeel, dat als de regering zich op
het standpunt stelt, dat er nooit iets van deze samenwerking zal komen, men zich dan
van het begin af anders er tegen over had moeten stellen. De Regering heeft echter
enkele memoranda over deze zaak aan de andere vijf regeringen gezonden.’
Nederland moest wellicht water bij de wijn doen.125
Beyen legden de aanbevelingen van de studiecommissie naast zich neer en
besloot niet om de plannen nog meer uit te breiden. Hij ging daarnaast wel akkoord
met enkele voorwaarden die de ministers naar voren hadden geschoven. Zo erkende
hij het belang van een paritaire samenstelling van de senaat. Zijns inziens was deze
samenstelling een goede garantie voor de belangen van kleine landen zoals Nederland.
Minister Beyen bleef optimistisch over de aanvaarding van de Nederlandse eisen in
Europa. Minister-president Drees en minister Beel deelden niet in dit optimisme. Drees
dreigde zelfs met aftreden als de economische samenwerking niet tot stand zou
komen.126

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
123 Merriënboer, Mansholt, 223.
124 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
125 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
126 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
29.04.1953.
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HOOFDSTUK 5

MEMORANDUM 7 MEI 1953 EN HET EINDE VAN PLANBEYEN

Tijdens de ministerraad van 29 april 1952 had Beyen gezegd dat hij een nieuw
memorandum op zou stellen. Op 7 mei 1953 zond de Nederlandse regering zodoende
een derde versie van het plan-Beyen naar de EGKS-lidstaten. Dit memorandum bevatte
opnieuw het voorstel voor de oprichting van een tariefgemeenschap, maar hierbij lag
nu meer nadruk op de vorming van een douane-unie. De tariefgemeenschap was nu
een stap op weg naar de douane-unie in plaats van een losstaand doel. Met deze regel
zouden landen meer gebonden zijn aan de economische integratie (zoals ook door de
commissie Beyen was aangevoerd). Een tariefgemeenschap was te vrijblijvend en zoals
ook uit de notulen van de ministerraad is gebleken, was deze vrijblijvendheid juist een
grote angst bij veel ministers. Volgens het memorandum moest het verdrag nu ook
een datum vaststellen waarop alle handelsbelemmeringen zouden worden afgeschaft.
Bovendien legde de Nederlandse regering in dit memorandum meer nadruk op
beleidscoördinatie.

De

Nederlandse

regering

had

een

aantal

belangrijke

verdragsartikelen opgesteld die meer inhoud moesten geven aan de economische
integratie en die er voor zouden zorgen dat de economische integratie daadwerkelijk
tot stand zou komen.127
ONTEVREDEN MINISTERS
Het plan was nu dan wel meer specifiek; aan de wensen van de regering kwam het
toch nog steeds niet voldoende tegemoet. De secretaris van Algemene Zaken, C.L.W.
Fock, wees hier in een brief gericht aan de minister-president ook op en legde hierbij
de nadruk op institutionele kwesties. Zo lag de macht voor wat betreft het opstellen en
uitvoeren van het plan (onder andere de afschaffing van handelsbelemmeringen) nu
bij de uitvoerende raad. Dit kwam niet overeen met de wens van (een deel van) de
Nederlandse regering dat het plan en de uitvoering daarvan al definitief moesten zijn
voordat Nederland daadwerkelijk in zou stemmen. Het gewenste automatische
karakter voor wat betreft de afschaffing van handelsbelemmeringen was in het

NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 489, Brief en memorandum van
Beyen 07.05.1953 en Harryvan, In pursuit of influence, 53-55.
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verstuurde memorandum niet voldoende aanwezig.128 Minister-president Drees nam
deze visie in de ministerraad van 11 mei 1953 over en benadrukte dat er harde
garanties nodig waren als Nederland zijn wilde steun geven aan het plan. Beyen liet
zich op dit punt overtuigen en beloofde het te benadrukken bij de onderhandelingen in
Europa. Hiermee zag de kritische Drees zijn ideeën terug in het regeringsstandpunt.129
Het plan kreeg in de overige Europese landen geen aanzienlijke steun. E.H. van
der Beugel, directeur-generaal Economisch en Militair Pulpprogramma, en J. L. Homan,
directeur integratie van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische
Betrekkingen van Economische Zaken, merkten bij hun reis langs de Europese
hoofdsteden in mei 1953 op dat de meeste landen de wens van economische
integratie wel deelden, maar veel landen hadden over de inhoud daarvan andere
(meer minimalistische of maximalistische) ideeën.130 Bij de conferenties in de zomer
van 1953 in Parijs en Baden-Baden kon de Nederlandse delegatie het niet voor elkaar
krijgen concrete resultaten te behalen. Dit was niet het gevolg van tegenstand van alle
EGKS-lidstaten, maar het gevolg van de Franse blokkade. Beyen hoopte nog dat de
Fransen onder Amerikaanse druk de EDG alsnog zouden ratificeren en daarmee ook
zouden instemmen met het Nederlandse voorstel voor een douane-unie.131
Ondertussen was ook het debat over het plan in Nederlandse kring rumoerig.
Uit een briefwisseling tussen minister Mansholt en minister Beyen uit het najaar van
1953 blijkt dat Mansholt heel ontevreden was over de gang van zaken. Hij probeerde
Beyen nog te overtuigen van de idee van ‘auto-extension’. Hierbij zou het uitvoerende
orgaan de bevoegdheid krijgen voor het opstellen en verwezenlijken van de
plannen.132 Beyen kon zich niet vinden in dit voorstel. Voor hem moesten er eerst
garanties zijn over economische integratie en was politieke integratie ‘zonder
economische integratie niet bestaanbaar.’ Zijns inziens zou dan een politieke
gemeenschap kunnen ontstaan ‘die geen taak op economisch gebied heeft (...) en
zoiets doet de gedachte der Europese eenwording kwaad en geen goed.’ Op zich had
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 489, Fock (KMP) bespreekt brief
en memorandum van 7 mei 1953 08.05.1953.
129 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
11.05.1953 en Merriënboer, Mansholt, 225.
130 NA, nummer onbekend, Eerste reacties op het Nederlandse voorstel, 30.05.1953.
131 Harryvan, In pursuit of influence, 60-62
132 NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2689, Brief Mansholt aan
Beyen 28.09.1953.
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Beyen geen bezwaar tegen ‘auto-extension’, maar omdat de wens van economische
integratie bij andere landen minder aanwezig was, bestond de mogelijkheid dat van
economische integratie dan helemaal niets terecht zou komen. Hierbij gaf Beyen wel
toe dat mogelijk concessies nodig waren vanuit Nederland, dit kon bijvoorbeeld gelden
voor het automatische karakter van de samenwerking.133 Volgens Beyen moest
Nederland ook niet zomaar akkoord gaan, er moest wel een echte gemeenschap tot
stand komen.134
Ondanks verwoede pogingen van Mansholt bleef dit het standpunt van de
Nederlandse regering. De meerderheid van de ministers was niet ‘bereid (…) tot
overdracht van een deel van de soevereiniteit (…) voor het bereiken van een lege
huls.’135 Mansholt was in de regering ‘een van de twee of drie aanvoerders van de
extreem Europees-federalistische vleugel.’136 Met deze visie stond hij redelijk
geïsoleerd. Zelfs minister Zijlstra, die zich meestal redelijk kon vinden in de ideeën van
Mansholt, was voorzichtiger. Volgens hem moest Nederland echt alleen macht afstaan
als er op economisch gebied stappen zouden worden gezet.137 Dit was ook de
gedachte die bij de meerderheid van de ministerraad weerklank vond.
Op 26 november 1953 zou er weer een ontmoeting plaatsvinden tussen de zes
Europese landen. Deze keer was de conferentie in Den Haag. Uit vooroverleg met de
ministers van buitenlandse zaken was gebleken dat waarschijnlijk nog geen
overeenstemming zou worden bereikt over de economische integratie. Beyen voelde
de hete adem van de Nederlandse ministers in zijn nek. De ‘druk’ van Drees zorgde
ervoor dat Beyen geen concessies zou kunnen doen, terwijl hij van Mansholt juist de
NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2689, Brief Beyen aan
Mansholt 3.10.1953 (citaten uit deze brief) en NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den
Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad 05.10.1953 en NA, 2.05.81 (Ministerie van BuZa:
Bewindslieden) (Nationaal Archief, Den Haag( inv.nr. 1, Brief Beyen aan Jacobus de Beus
22.04.1954.
134 NA, 2.05.117 (Min. van BuZa: Code-archief 1945-1954) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr
16850, Rede van minister Beyen bij internationale havendag: “De Europese gedachte in de storm”
28.9.1954.
135 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
02.11.1953; NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 495, Brief en nota van
Mansholt aan de Ministerraad 17.11.1953 en NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den
Haag) inv.nr 398, Notulen Ministerraad 23.11.1953.
136 A.G. Harryvan, J. van der Harst en S. van Voorst (red.), Voor Nederland en Europa. Politici en
ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945-1974 (Amsterdam
2001), 44-45 (interview met dr. E.H. van der Beugel (1952-1956: Directeur-generaal voor het
Economisch en Militair Hulpprogramma (DGMEHP), minister van Buitenlandse Zaken.
137 NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398, Notulen Ministerraad
26.10.1953.
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aanbeveling kreeg om zich niet blind te staren op de douane-unie.138
SPELBREKER FRANKRIJK
Beyen bleef echter voet bij stuk houden op de conferentie in Den Haag voor wat
betreft de oprichting van een douane-unie, het uiteindelijke doel van een
gemeenschappelijke markt en een supranationale besluitvorming. Daarbij was hij wel
bereid in te stemmen met directe verkiezingen. Beyen had in Den Haag de kern van
het Nederlandse beleid dus verdedigd. De schikking met betrekking tot de directe
verkiezingen was ook niet zomaar gedaan, maar was gezien het verzet in de andere
Europese landen een tactische zet.139
Begin 1954 leek het plan-Beyen meer kans van slagen te hebben dan eerder
gedacht. Op de studieconferentie in Parijs (december 1953 – maart 1954) groeiden
Nederland, Italië, Luxemburg, België en Duitsland meer naar elkaar toe in hun ideeën
over Europese integratie. Frankrijk stond er alleen voor. Toch was dit nog geen reden
tot blijdschap. Met name Drees had al vaker gesteld dat Frankrijk een gevaarlijke factor
in het geheel was en zijn angst bleek te kloppen. De Radicaal Pierre Mendès was in
1954 aan de macht gekomen in Frankrijk. Mendès was minder gesteld op Europa en
wenste dan ook een meer minimale EDG. Zo zette hij zich af tegen de supranationale
besluitvorming binnen de EDG. Dit was voor Nederland juist een cruciaal punt.140
Om ervoor te zorgen dat het plan toch steun zou ontvangen, wilde de
Nederlandse delegatie meer speelruimte in de onderhandelingen. In een brief van
Beyen aan Mansholt uit oktober 1953 had Beyen al aangegeven dat de Nederlandse
delegatie wellicht meer speelruimte zou moeten krijgen gezien de grote weerstand die
bestond. Zo zou Nederland misschien minder stellig moeten zijn als het ging om het
automatische karakter en zou Nederland mogelijk bereid moeten zijn de
overgangsperiode te verlengen.141 In mei en juni 1954 week de Nederlandse
afvaardiging in Europa op enkele punten af van het oorspronkelijke Beyen-plan. In juni
NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr 398, Notulen Ministerraad
23.11.1953 en Weenink, Bankier van de wereld, 335-336.
139 Weenink, Bankier van de wereld, 336-337.
140 Ibidem, 338-339.
141 Beyen, Het spel en de knikkers, 230-234; Griffiths, The Beyen Plan, 35-38 en NA, 2.02.05.02 (Arch.
MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr 399, Notulen Ministerraad 13.04.1954 en
NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 268, Brief Beyen aan Mansholt
03.10.1953.
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1954 tijdens een bijeenkomst van de Economische Commissie van de EPG maakte de
Nederlandse delegatie, onder leiding van J.L. Homan, duidelijk dat Nederland bereid
was concessies te doen. Zo zou Nederland eventueel een langere aanloopperiode
goedkeuren en zouden kleine stappen ook steun ontvangen. Bovendien was enige
flexibiliteit per sector mogelijk. De Nederlandse delegatie merkte daarbij wel op dat de
integratie wel volgens hetzelfde systeem moest plaatsvinden. Het einddoel, namelijk
een gemeenschappelijke markt, bleef bovendien onveranderd. Uiteindelijk zouden alle
onderlinge tarieven toch echt moeten verdwijnen.142 Het Nederlandse standpunt
veranderde op Europees dus enigszins van vorm, maar het standpunt bleef in de kern
gelijk. Deze ‘omslag’ was dus geen soloactie van de Nederlandse delegatie, maar kreeg,
gezien de opmerkingen van Beyen uit het najaar van 1953 en het voorjaar van 1954,
steun van Beyen. Beyen streefde nog steeds zijn ideaal van een gemeenschappelijke
markt na, maar was ook realistisch en stelde daarom zijn eisen enigszins bij. Daarbij
verloor hij het einddoel niet uit het oog en bleef hij stellig als het ging om de
gemeenschappelijke besluitvorming en de economische inhoud.
Deze concessies hadden echter geen enkel resultaat. In augustus 1954 wees
Frankrijk de EDG af door het verdrag niet te ratificeren. Er zou dus geen EDG komen en
bovendien was hiermee het plan voor een politieke gemeenschap ook van tafel.143
NIET VOOR NIETS
De mislukking van de EDG had dus grote gevolgen voor de politieke
eenwordingsplannen. Toch was het allemaal niet voor niets geweest. In een interview
uit de jaren negentig verwoorde Zijlstra dit gevoel als volgt: ‘Toen de EDG in 1954
mislukte, werd dat als een teleurstelling ervaren door de mensen die dit gezien hadden
als een wezenlijke opstap naar een echt federaal Europa. Maar toch niet in die zin dat
“de zaak” was mislukt. Dat is ook wel juist gebleken, want vrij kort daarop zijn we met
de Europese Economische Gemeenschap begonnen. Men heeft een andere uitweg
gezocht, die veel vruchtbaarder bleek te zijn.’144

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 270, Verslag van de
Economische Commissie van de EPG op 3 en 4 juni 1954 08.06.1954 en Griffiths, European First
Constitution, 147.
143 Beyen, Het spel en de knikkers, 230-234; Griffiths, The Beyen Plan, 35-38.
144 Harryvan, Voor Nederland en Europa, 348.
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De discussie was na de nederlaag van de EDG dus niet helemaal gesloten. Nu er
geen debat meer was over politieke en militaire integratie, was er ruimte vrijgekomen
voor nieuwe economische voorstellen. Bij deze voorstellen waren de Benelux-landen
intensief betrokken en zij kregen het voor elkaar om op de conferentie in Messina in
juni 1955 de economische integratie bovenaan de agenda te plaatsen. De Nederlandse
regering had met dit voorstel ingestemd en Beyen kreeg daarmee ‘bevestiging van de
juistheid van zijn in de afgelopen twee jaar gevoerde beleid’.145. Over de haalbaarheid
en over de vorm van de Europese integratie bleven nog wel verschillende ideeën
bestaan. Harryvan merkt op dat Beyen bij de plannen die hij samen met de Belgische
minister Spaak maakte voor Europese economische integratie geïsoleerd stond voor
wat betreft het vertrouwen in de plannen. Zowel binnen de Nederlandse regering als
op Europees niveau was twijfels over de haalbaarheid en de precieze vormgeving van
het plan. Toch wist Beyen door zijn ‘desperate tenacity’ de Nederlandse regering te
overtuigen van zijn ideeën.146 De historicus Brouwer schrijft in zijn artikel over Beyen
dat Beyen een grote bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse beleid betreffende
Europese integratie: ‘Allereerst vormt zijn keuze voor Europese besluitvorming op
bovennationale grondslag, vooral op economisch gebied, tot op de dag van vandaag de
kern van het Nederlandse Europabeleid. Ten tweede was zijn blauwdruk voor een
Westeuropese douane-unie de basis van de EEG [die in de tweede helft van de jaren
vijftig werd opgericht+.’147

Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap?’ 10 en Ermers, ‘Tussen tradities en
tractaten’, 291.
146 Ibidem, 291; Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 186-187 en Harryvan, In pursuit of
influence, 91-92, 98
147 Brouwer, Architect van de Europese gemeenschap?, 19.
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HOOFDSTUK 6

CROSS CUTTING IDEAS

Nu alle relevante regeringsstukken in hoofdstuk twee tot en met vijf zijn geanalyseerd,
is het tijd om de verschillende ideeën over Europese integratie te onderscheiden.
Binnen de ministerraad waren namelijk heel uiteenlopende visies op de Europese
eenwording aanwezig. Een groot deel van de ministers, onder wie Staf, Beel, Kernkamp
en de minister-president Drees stelde zich heel terughoudend op bij de
onderhandelingen. Aan de andere kant waren er juist ook ministers die de Europese
integratie een warm hart toedroegen, zoals minister Beyen, Mansholt en Zijlstra. In dit
hoofdstuk zal ik de belangrijkste ideeën bespreken, die betrekking hebben op de
personen Beyen, Mansholt, Drees en Zijlstra. Hiervoor maak ik gebruik van de
resultaten uit hoofdstuk twee tot en met vijf.
BEYEN – FEDERALISTISCHE NEOFUNCTIONALIST
Uit het door mij uitgevoerde empirisch onderzoek blijkt dat Beyen zich aan de ene kant
inzette voor de Europese samenwerking, maar aan de andere kant nog redelijk
gematigd was in vergelijking met bijvoorbeeld minister Mansholt. Volgens Beyen
waren politieke en economische samenwerking onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Politieke integratie was zijns inziens niet mogelijk zonder dat deze samenwerking een
economische inhoud kende. De economie stond centraal, maar er moest wel een
politieke ‘structuur’ zijn. Hij streefde er dus niet zozeer naar om een federatie op te
richten waarbij de politieke samenwerking het fundament zou vormen, maar hij
streefde naar een samenwerking die de economische belangen zou behartigen.
Daarvoor moesten de landen de onderlinge handelsbelemmeringen afschaffen en het
beleid meer coördineren. Om dit alles te reguleren was een supranationale Europese
autoriteit nodig. Dit politieke orgaan moest echt niet zomaar alle macht in handen
krijgen, maar dit moest stapsgewijs (wanneer de tijd daarvoor rijp was) plaatsvinden.
Daarom achtte hij het ook van belang dat van tevoren duidelijke afspraken op papier
stonden over de invulling van de samenwerking. Op deze manier kon ook worden
voorkomen dat er zoiets als een ‘lege huls’ tot stand zou komen waarbij Nederland
helemaal geen baat zou hebben.
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Beyen was, zoals ook W.H. Weenink stelde, geen federalist pur sang. Beyen
vond niet dat ‘ons volksbestaan geen basis zou hebben zonder een Verenigd
Europa’.148 Hij zag een federatie als mogelijke geschikte staatsvorm, maar de
samenwerking was niet direct gericht op het tot stand brengen van een federatie
Beyen was wel tegen de unanimiteitsregel en stelde dat de macht (uiteindelijk) bij het
uitvoerende orgaan moest liggen. Aan de andere kant moesten staten nu wel zelf
kunnen beslissen op welke terreinen ze macht zouden overdragen. Daarom moest de
Raad van ministers nog blijven bestaan. Hij pleitte bovendien voor getrapte, in plaats
van directe, verkiezingen. Volgens hem bestond er nog geen Europees eenheidsgevoel
en daarom waren directe verkiezingen nu nog niet gepast.
Beyen was dus geen federalist. In zijn standpunt zijn daarentegen wel
federalistische aspecten terug te vinden (supranationaal, voor politieke samenwerking
en hij had ook niets tegen een federatie), maar het was niet per se een ideaal. Aan de
andere kant was hij ook geen aanhanger van het intergouvernementalisme; hij zag
zeker heil in het overdragen van macht aan Europa. Hij stelde dat ‘het mindere gaat
niet, omdat de band, die de landen verbindt, niet eng genoeg is, omdat er geen
gezamenlijke verantwoordelijkheid is, en omdat hoe graag menigeen het ook zou
willen, de tijd vòòr 1914 voor altijd voorbij is, waarin soevereine staten zich, zonder
tractaat, zonder internationale organisaties, zonder supranationaal gezag, zonder
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, onderwiepen aan de beginselen van vrije
handen en stabiele wisselkoersen.’149
Hij geloofde, zoals zijn biograaf al naar voren schoof, meer in een pragmatische
aanpak. Overdracht van macht had in het bijzonder economische voordelen. De
functionalistische benadering past dus bij het denkbeeld van Beyen. Helemaal sluitend
is dit echter niet; Beyen was namelijk geen voorstander van de spillover methode. Hij
geloofde meer in algemene economische integratie. In feite past hij dus meer bij het
rijtje neofederalisme, neofunctionalisme en instrumenteel supranationalisme. (Zie
figuur 1, pagina 62). Samenwerking was noodzakelijk, maar de totstandkoming van het
NA, 2.05.81 (Ministerie van Buitenalndse Zaken: Bewindslieden) (Nationaal Archief, Den Haag)
inv.nr 1, Brief van Beyen aan Jacobus de Beus 22.4.1954.
149 NA, 2.05.117 (Min. van BuZa: Code-archief 1945-1954) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr
16850, Rede van minister Beyen bij internationale havendag: “De Europese gedachte in de storm”
28.9.1954.
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samenwerkingsverband moest goed verlopen. Daarbij stond de haalbaarheid van
economische doelstellingen centraal. De ideeën van Beyen zijn dus meer
neofunctionalistisch (en hij past ook bij het instrumenteel supranationalisme) die
daarbij eventueel een federale opzet goedkeurde. De spillover methode kreeg niet zijn
voorkeur, maar aan de andere kant blijkt uit de stukken dat hij de integratie ook niet
wilde overhaasten en dus wel een voorkeur had voor kleine stappen (op weg naar een
groter geheel). Daarnaast is de spillovemethode wel terug te vinden in zijn redenering
dat ‘politieke samenwerking (…) zou onvermijdelijk volgen als er eenmaal een netwerk
van effectieve internationale instellingen was ontstaan, maar het moest niet andersom
gebeuren’; een federatie was een utopie, flexibiliteit en een geleidelijke ontwikkeling
waren eerst nodig.150
MANSHOLT - FEDERALIST
In tegenstelling tot Beyen was Mansholt radicaler als het ging om de Europese
integratie. Voor Mansholt kon de samenwerking niet ver genoeg gaan. De plannen van
Beyen waren voor Mansholt alleen maar beginstappen (op weg naar een federaal
Europa). Mansholt sprak zich tijdens de onderhandelingen telkens heel positief uit over
de plannen. Van der Beugel zegt over de houding van Mansholt: ‘Als je dat lijstje ziet,
wie er in dat kabinet met Beyen heeft gezeten, dan is degene die het met zijn extreme
Europese politiek eens was inderdaad in de eerste plaats, in de tweede plaats en in de
derde plaats Sicco Mansholt’.151
Mansholt probeerde Beyen ook te overtuigen van zijn eigen ideeën. Zo vond hij
dat Nederland in moest stemmen met alleen politieke samenwerking, zouden directe
verkiezingen niet moeten worden afgewezen en was auto-extension voor hem de
meest ideale manier om tot Europese samenwerking te komen. Hij geloofde dat een
supranationaal Europees orgaan het meest geschikt was om vorm te geven aan de
plannen. Als nationale staten teveel invloed zouden hebben zou er weinig terecht
komen van de integratie.
Mansholt was een voorstander van supranationale samenwerking. Zo deed hij

150
151

Weenink, Bankier van de wereld, 319.
Harryvan, Voor Nederland en Europa, 46.
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op zijn eigen terrein, de landbouw, in de begin jaren vijftig ook supranationale
voorstellen. Deze voorstellen waren gericht op de oprichting van de ‘green pool’, om
de landbouwmarkten tussen de Europese landen te integreren.152
Mansholt is zodoende gemakkelijk te karakteriseren als federalist. Hij streefde
naar meer samenwerking in Europa en stelde hierbij de politieke samenwerking
voorop. Daarnaast was hij ook een groot voorstander van de directe verkiezingen en
moest er volgens hem veel macht worden overgedragen aan supranationale
instellingen (ook als zij geen economische taken hadden).
DREES - INTERGOUVERNEMENTALIST
Drees stond juist lijnrecht tegenover Mansholt en ‘wat Europa betreft was Drees
voorstander van een wat voorzichtiger tempo dan Mansholt.’153 Drees was geen
tegenstander van Europese samenwerking, maar hij was heel sceptisch over de
totstandkoming van deze samenwerking. Uit de ministerraadnotulen blijkt dat hij best
bereid was enige soevereiniteit af te dragen aan Europa. Dit was echter alleen gewenst
als Nederland daar ook iets voor terug zou krijgen, zoals economische voordelen. Dit
was ook de enige reden dat hij toekomst zag in de plannen van Beyen. Als de Europese
Politieke Samenwerking ook economische taken kreeg, dan was het de moeite waard,
maar wanneer dit niet gebeurde dan wilde Drees er ook niets mee te maken hebben.
Zo waarschuwde hij in 1953 zelfs met zijn aftreden als de politieke gemeenschap alleen
de EGKS en de EDG zou omvatten en dus verder geen economische taken zou hebben.
Wat dat betreft was hij onverzettelijk.
Hij was bovendien bang dat andere landen het stabiele Nederland zouden
kunnen ontwrichten en hij was bang dat economische doelstellingen op de tweede
plaats zouden belanden. Opmerkelijk is dat Drees wel wenste dat het uitvoerende
orgaan voldoende bevoegdheden kreeg. Hij vreesde dat de instelling anders niet
daadkrachtig op kon treden. Daarbij voegde hij overigens wel toe dat de nationale
staten een belangrijke stem behielden en dat niets aan de staten zou worden
opgedrongen. Zo wilde hij dat alle afspraken over de economische samenwerking van
tevoren waren vastgelegd.
152
153

Ibidem, 269.
Ibidem, 337.
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Hoewel Drees wel geloofde in Europese samenwerking, zag hij deze
samenwerking voorlopig nog liever gebeuren tussen de nationale staten zelf. Hij had er
op dit moment namelijk nog geen vertrouwen in dat een Europees orgaan de nationale
belangen zou kunnen behartigen. Hiermee keerde hij zich niet af van economische
samenwerking (douane-unie, gemeenschappelijke markt etc.) maar twijfelde hij wel
over

de

haalbaarheid

van

dit

project.

Hiermee

past

hij

goed

bij

de

intergouvernementele traditie die uitgaat van de idee dat staten alleen macht af
zullen staan als het rationeel is en ze daar dus ook echt voordelen uit kunnen halen. Op
dit moment was dat voor Drees eigenlijk nog niet het geval. Daarom wilde hij ook niet
dat een supranationaal orgaan de inhoud van de samenwerking zou bepalen. Dit
moest volgens hem aan de staten zelf worden overgelaten.
ZIJLSTRA - NEOFEDERALIST
Minister Zijlstra sprak vol lof over de ideeën van minister Beyen. Daarbij durfde hij, net
zoals Mansholt, ook nog een stap verder te gaan. Aan de ene kant kon Zijlstra zich
goed vinden in de idee van Beyen dat politieke samenwerking een middel was om
economische integratie te verwezenlijken. Daarom benadrukte hij ook keer op keer
tijdens de ministerraden dat dit niet losgekoppeld moest worden en dat Nederland
niet akkoord zou kunnen gaan met alleen een vorm van politieke integratie. Hiermee
stond hij dus op een lijn met Beyen, maar ook met de sceptische minister-president
Drees.
Tegelijkertijd ging Zijlstra ook een stapje verder in zijn idee over Europese
samenwerking. Zo zag hij net als Beyen de douane-unie als stap op weg naar een
groter geheel. De stappen van Beyen waren zijns inziens nog te minimaal en hij wenste
dat Beyen dan ook meer concrete uitspraken deed over het einddoel van deze
samenwerking. In de optiek van Zijlstra zou dit einddoel een economische unie moeten
zijn. Dit in combinatie met zijn wens voor een politieke structuur maakt dat Zijlstra
tussen Mansholt en Beyen in stond met zijn visie op de Europese integratie.
Zijlstra is daarmee een goed voorbeeld van een neofederalist. Zijn ideaal van
algemene samenwerking was aanwezig, maar hij realiseerde zich dat deze
samenwerking niet zomaar tot stand kon komen. De economische samenwerking
achtte Zijlstra bijvoorbeeld van wezenlijk belang. Politieke samenwerking zonder
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economische inhoud was volgens hem niet wenselijk. Hij vond dus net als Beyen dat
politieke en economische integratie hand in hand moest gaan, maar hij was minder
gematigd in zijn standpunt dan Beyen en vond dus eigenlijk dat de afschaffing van de
handelsbelemmeringen slechts een stap in de goede richting was, maar nog geen
eindpunt.
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CONCLUSIE
De jaren vijftig van de twintigste eeuw waren belangrijk voor de Europese integratie.
Daar zien we de wortels liggen van het Europa zoals we dat vandaag de dag kennen.
Toch blijft Europa zich nog steeds ontwikkelen. De Europese Unie kunnen we
vergelijken met een huis waar een continue discussie over de inrichting zal blijven
bestaan. Europa is er dan wel, de deur staat op een kier, maar helemaal open durven
we de deur nog niet te zetten. Toch zijn we al een hele stap verder met de integratie in
vergelijking met een halve eeuw geleden. We voeren een gezamenlijk monetair beleid,
hebben dezelfde munt (euro), stellen onze grenzen open (interne markt) en stemmen
het beleid op elkaar af (als het gaat om bijvoorbeeld landbouw, sociaal beleid,
economie, justitie en milieu).
Meer dan vijftig jaar geleden ging de Europese samenwerking van start.
Frankrijk, Nederland, West-Duitsland, Italië, België en Luxemburg wensten allemaal
meer samen te werken; eenheid was voor alle betrokken landen een noodzaak. Toch
was het nog onzeker wat de toekomst zou brengen. De jaren vijftig waren dus bij
uitstek een periode voor grote ideeën, initiatieven en experimenten. Politici hadden
een uitgesproken mening als het ging om Europa en de discussies over Europa waren
dan ook levendig. Te midden van deze Europeanisering verscheen ook de Nederlandse
minister J.W. Beyen op het toneel en hij legde in 1952 zijn ambitieuze plan voor meer
Europese politieke en economische samenwerking tussen de zes EGKS-landen op tafel:
het plan-Beyen.
In deze periode was de relatie tussen Nederland en Europa nog pril. Het planBeyen werd in Europa bestudeerd, maar ook in Nederland voerden de ministers
voortdurend discussies over het plan. Het plan van Beyen was in de ogen van sommige
ministers zeker (over)ambitieus te noemen, terwijl andere ministers zich juist direct
positief uitlieten over het plan. Het doel van deze bachelorthese was nu om na te gaan
welke ideeën over Europese samenwerking binnen het kabinet Drees-III aanwezig
waren en in hoeverre het Nederlandse standpunt uiteindelijk een uitwerking was van
de intergouvernementele, het (neo)federale of het (neo)functionele idee.
Om na te gaan welke ideeën binnen de Nederlandse regering bestonden in de
tijd dat het plan-Beyen op de agenda stond (september 1952 – augustus 1954) heb ik
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vier casussen besproken in dit onderzoek (hoofdstuk twee tot en met vijf). Bij deze
casussen heb ik enerzijds gelet op de houding van verschillende ministers en anderzijds
heb ik gekeken naar hoe het plan in de loop van de tijd haar vorm kreeg en welke
punten daarbij centraal stonden. Zodoende ben ik nu in staat om antwoord te geven
op de hoofdvraag.
De ideeën die binnen de ministerraad aanwezig waren variëren van heel
sceptische tot heel pro-Europese ideeën. De ministers Beyen, Mansholt en Zijlstra en
de minister-president Drees vielen vooral op met hun ideeën over hoe de Europese
samenwerking gestalte moest krijgen. De meningen die binnen de ministerraad
aanwezig waren heb ik gekoppeld aan deze ministers. In hoofdstuk zes heb ik
vastgesteld dat Drees een voorkeur had voor een intergouvernementeel Europa. Hij
was geen tegenstander van Europese integratie, maar stelde het belang van de
natiestaat voorop en wilde nationale invloed behouden. Bovendien wilde hij zijn steun
alleen geven aan het plan indien de politieke samenwerking duidelijke economische
doelstellingen zou krijgen. Als dat niet zo was zou hij geen toestemming geven. Hij
dreigde daarbij met zijn ontslag.
In tegenstelling tot Drees was Mansholt juist voor een federale samenwerking
waarbij hij ook zijn steun gaf indien alleen politieke samenwerking van de grond zou
komen. Hij wenste hierbij zoveel mogelijk macht te geven aan het centrale orgaan,
pleitte voor auto-extension en voor directe verkiezingen. Ook Zijlstra was een groot
voorstander van Europese samenwerking. Zijns inziens was politieke en economische
samenwerking gewenst, maar hij waarschuwde wel voor het gevaar van een lege huls.
Uiteindelijk moest de samenwerking (via kleine, concrete stappen) wel intensief
worden en zou een echte economische unie tot stand moeten komen waarbij dus het
nationale economische beleid van de lidstaten gemeenschappelijk zou zijn. Zijlstra was
voorzichtiger in vergelijking met Mansholt en dat is een van de redenen dat hij een
voorbeeld van een neofederalist is. Beyen daarentegen had trekken van alle drie de
ministers. Hij geloofde aan de ene kant in economische én politieke samenwerking en
hij had een voorkeur voor supranationale instellingen. Aan de andere kant wilde hij
niet dat er een politieke structuur zonder economische inhoud zou komen. Daarom
wilde hij geleidelijk de samenwerking vooruitbrengen en daarbij de binnenlandse
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belangen niet uit het oog verliezen. Hierdoor valt hij te typeren als een
neofunctionalist met een instrumenteel supranationaal karakter.
Binnen de Nederlandse regering bestonden bij de ministers dus diverse ideeën
over Europese samenwerking. Uit het archiefonderzoek komt naar voren dat het debat
in Nederland over uitersten ging. Toch viel mij op dat ondanks de scepsis, van onder
andere Drees, het plan geen halt werd toegeroepen. Het plan veranderde in de loop
van de maanden wel van vorm, maar het ging dan om details en niet om een grote
koerswijziging. Zo werd het plan meer concreet: bij de versie van 7 mei 1953 was de
douane-unie als doelstelling in het plan opgenomen, kwamen er meer garanties (via
ontwerpverdragsartikelen) en zou de unanimiteitsregel in den beginne moeten blijven
bestaan. Deze aanpassingen weken echter niet af van de ideeën van Beyen zelf; Beyen
wilde uiteindelijk ook dat er een douane-unie zou komen en hij benadrukte dat het
proces van integratie soepel moest verlopen. Hij was voor overdracht van nationale
macht aan een bovennationaal orgaan, maar dat kon alleen vanaf het moment dat de
economische wensen waren ingewilligd (of in ieder geval waren vastgelegd).
Doordat er geen consensus bestond binnen de Nederlandse regering over waar
de Europeanisering zich naartoe moest bewegen, kreeg Beyen eigenlijk vrij spel. Beyen
was de beslissende figuur bij het vormgeven van het Nederlandse standpunt. Deze
uitspraak kan ik illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden. Zo veranderde
Beyen naar aanleiding van de debatten in november en december 1952 zijn standpunt
betreffende de douanie-unie niet, ondanks dat Mansholt en Zijlstra daar wel op
aandrongen. Hij noemde de douanie-unie echter nog niet en legde de nadruk op de
‘kleine stappen’. Hij ging wel akkoord met de eis van Drees voor wat betreft de
unanimiteit, maar eigenlijk is deze zet in lijn met zijn eigen ideeën. Beyen wenste
namelijk geen samenwerking zonder dat deze een economische inhoud kende. De
unanimiteitsregel was een middel om dit te bewerkstelligen. Bovendien liet Beyen in
maart 1953 ook in een reactie op de brief van Stikker weten dat hij de bedenkingen
van Stikker niet deelde. Beyen probeerde Stikker juist de overtuigen van zijn eigen
ideeën.
Daarnaast legde Beyen in 1953 de resultaten van de studiecommissie naast zich
neer. Hij ging wel akkoord met enkele minimale wensen van ministers (onder andere
de paritaire samenstelling van de senaat), maar hier stond hij zelf ook achter (in deze
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fase van de integratie). In het memorandum van mei 1953 werden de plannen
vervolgens meer omlijnd, hij noemde de douane-unie wel en het plan bevatte ook
verschillende verdragsartikelen. Dit past bij de wensen van Beyen voor de
toekomst/richting van de Europese integratie. Voor ministers zoals Drees was het plan
echter nog niet veilig genoeg, terwijl ministers zoals Mansholt druk uitoefende op
Beyen om juist minder eisen te stellen. Bovendien had Beyen ook te maken met een
overwegend federaal ingestelde Tweede Kamer en was de Nederlandse bevolking,
zoals blijkt uit de gehouden referenda in Delft en Bolsward, ook voorstander van een
federaal Europa. Te midden van deze controverses wist Beyen voet bij stuk te houden
en zijn eigen ideeën (douane-unie, gemeenschappelijke markt) door te voeren. Dat hij
bij de Europese onderhandelingen bereid was om in te stemmen met directe
verkiezingen en bereid was het automatische karakter enigszins af te zwakken en de
overgangstermijn te verlengen lijkt de standvastigheid van Beyen in eerste instantie
niet te ondersteunen. Toch was dit geen idealistische keuze van Beyen, maar was het
een tactische zet: Nederland moest ergens concessies doen om andere landen mee te
krijgen. Deze schikking was in zijn ogen het minst nadelig voor Nederland.
Het Nederlandse standpunt (in de vorm van de plannen zoals die aan de rest
van Europa werden gepresenteerd) lijken dus vooral een weerspiegeling te zijn van de
ideeën van Beyen. Met deze conclusie kan ik direct twee andere conclusies onder de
aandacht brengen. Ten eerste valt op te merken dat het Nederlandse standpunt met
betrekking tot de Europese integratie ten tijde van plan-Beyen valt te typeren als een
neofunctionele benadering van Europese integratie die vooral pragmatisch was. De
plannen laten een bepaalde volgorde van stappen zien (van de afschaffing van
handelsbelemmeringen tot de oprichting van een gemeenschappelijke markt) en
volgens Beyen was de Europese samenwerking van primair belang voor Nederland,
voornamelijk vanuit economisch oogpunt. Daarvoor was het afstaan van macht aan
supranationale instellingen van wezenlijk belang (instrumenteel supranationaal), maar
dit proces moest wel realistisch zijn (en dus passen bij de ‘feiten’.)
Ten tweede valt nu te concluderen dat de rol van Beyen cruciaal is geweest
voor de nationale standpuntbepaling. Het standpunt dat Nederland uitdroeg in Europa
was dus meer een standpunt van Beyen zelf, dan een volledig ‘Nederlands’ standpunt.
De gedachte van Parsons dat leiders hun persoonlijke ideeën kunnen omzetten in
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nationaal beleid, lijkt aansluiting te vinden bij de Nederlandse onderhandelingen over
het plan-Beyen. Beyen wist namelijk ondanks druk van zowel sceptische als van meer
ambitieuze ministers, zijn eigen plan te trekken. Hiermee lijkt hij gebruik te hebben
gemaakt van het gebrek aan consensus binnen de ministerraad. Ik moet hierbij wel
opmerken dat Beyen natuurlijk ook voordeel heeft kunnen putten uit het feit dat zijn
mening precies tussen die van bijvoorbeeld Drees en Mansholt stond, waardoor je zijn
standpunt ook zou kunnen beschouwen als de gulden middenweg. Toch bevestigt dit
naar mijn mening de theorie van Parsons alleen maar omdat het laat zien dat Beyen
door de grote tegenstellingen binnen het kabinet, nu in staat was zijn eigen ideeën
naar voren te schuiven.
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EPILOOG
In de inleiding van deze scriptie heb ik het spanningsveld blootgelegd voor wat betreft
het Nederlandse Europabeleid. Eén van de vragen die ik hier stelde was of Nederland
een overtuigd voorstander was van supranationale Europese integratie. In deze
scriptie heb ik mij alleen gericht op het plan-Beyen. Op de vraag of Nederland een
federatiekampioen was, moet ik antwoorden dat dit voor de periode 1952-1954 niet
het geval was. Het Nederlandse standpunt kende geen federalistische grondslag. In
deze epiloog wil ik nu de ruimte gebruiken om terug te komen op het eerder
geschetste spanningsveld. Hierdoor krijgt deze scriptie naar mijn idee een
meerwaarde. In hoeverre past het Nederlandse standpunt betreffende het plan-Beyen
bij de rest van de periode? Deze vraag is echter lastig te beantwoorden zonder eerst
uitgebreid primair onderzoek te doen. Daarom zal het antwoord in deze epiloog ook
niet sluitend zijn, maar een afweging worden tussen verschillende visies en
argumenten. Daarmee hoop ik toch enigszins aan te kunnen geven waar Nederland nu
werkelijk naar streefde als het om Europa ging. Is er een bepaalde continuïteit aan te
wijzen of juist niet?
Bij historici die tot nu toe over dit onderwerp hebben geschreven, bestaat
consensus over de doelstellingen van het Nederlandse Europabeleid. Naast het belang
van de Atlantische samenwerking staat de gedachte centraal dat Nederland als klein
land zijn economische belangen moet verdedigen tussen de grote spelers. Daarvoor is
het overdragen van soevereiniteit aan Europese supranationale instellingen gewenst,
aldus Hellema, Sie Dhian Ho, Van Keulen, Van der Beugel, Voorhoeven, Harryvan en
Nijenhuis. De Nederlandse wens om meer macht te geven aan supranationale
instellingen, valt te typeren als instrument, enerzijds om de plaats tussen dominante
landen als Frankrijk en Duitsland veilig te stellen en anderzijds om economische
belangen te waarborgen.154
Over de uitgangspunten van het Nederlandse Europabeleid zijn de historici dus
eensgezind. Toch valt hiermee de houding van Nederland ten aanzien van de Europese
Sie Dhian Ho, Federatiekapioen of trouwe bondgenoot’, 302 en Harryvan, In pursuit of influence,
171, H. Nijenhuis, ‘De Nederlandse tactiek in de onderhandelingen over een Europese politieke unie
(1960-1962): Nee tegen De Gaulle!’, Internationale Spectator (1987) 41-49, 42 en E.H. Van der
Beugel, ‘Nederland in de naoorlogse Westelijke samenwerking’, Internationale Spectator (1995)
126-132, 128.
154
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samenwerking in de verschillende perioden niet direct te verklaren. Verschillende
historici, zoals Sie Dhian Ho, Harryvan, Kerstens, Ermers, Kragt, Van der Harst en Mars
menen bijvoorbeeld dat met de komst van Beyen dit beleid pas in gang werd gezet.155
Voor de komst van Beyen nam Nederland geen standpunt in van verregaande
Europese samenwerking. Tijdens het kabinet-Drees II vonden de onderhandelingen
plaats over de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. In mei 1950 had Robert
Schuman het voorstel gedaan om de kolen- en staalindustrieën samen te brengen en
onder een supranationale autoriteit te plaatsen. Nederland verzette zich in eerste
instantie tegen dit plan. Het supranationale karakter van de samenwerking, de
afwezigheid van het Verenigd Koninkrijk, het gevaar van verhoging van de prijzen (die
voor Nederland als netto-importeur cruciaal waren) en de mogelijke aantasting van het
beleid van lage lonen maakten dat Nederland een voorbehoud maakte.156
De Nederlandse regering was niet tegen economische samenwerking. In juni
1950 presenteerde D. U. Stikker namelijk een plan voor Europese integratie die uitging
van een intergouvernementele vorm van samenwerken die gericht was op de
verwezenlijking van een gemeenschappelijke Europese markt.157 De Nederlandse
regering zag meer in samenwerking binnen een groot los verband zoals de OEES, dan
binnen het continentale Europa van de zes.158 Het kabinet-Drees II wilde wel ‘de
internationale positie van Nederland (vrije markt, integratie van Duitsland) (…)
verbeteren’ door op Europees niveau samen te werken. Hiervoor was het overdragen
van macht aan supranationale instituties bovendien niet ondenkbaar, maar deze
overdracht mocht alleen ‘wenselijk en doelmatig (...) zijn en bij voorkeur beperkt
blijven tot de uitvoerende taken.’159 Nederland had als exportland (bijvoorbeeld op
gebied van landbouw) wel baat bij het openstellen van grenzen en van de verlaging
van onderlinge handelstarieven. Deze doelstellingen waren ook terug te vinden in het
plan van Stikker.160

Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap’, 16 en Sie Dhian Ho, Federatiekapioen of
trouwe bondgenoot’, 303.
156 Boxhoorn, De integratie van Europa, 113-114; Brouwer, ‘Architect van de Europese
Gemeenschap’, 7-8; Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 153 en Elshout, ‘Nederland en de
onderhandelingen over het Schuman-plan’, 46.
157 Ibidem, 56.
158 Ermers, ‘Tussen tradities en tractaten’, 288.
159 Ibidem, 46.
160 Griffiths, The Beyen Plan, 1-3.
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Voor wat betreft het plan van Schuman eiste Nederland daarom dat een Raad
van Ministers zou worden aangesteld om het supranationale element van de
samenwerking in te dammen. Bovendien wenste Nederland dat er een aantal clausules
aan het verdrag zouden worden toegevoegd die betrekking hadden op de Nederlandse
economische belangen (vrije concurrentie, non-discriminatie). Deze Nederlandse eisen
waren uiteindelijk terug te vinden in het samenwerkingsverdrag.161
In de periode 1952-1954 verschoof het Europabeleid van Nederland richting
supranationale Europese samenwerking. Door toedoen van minister Beyen nam de
Nederlandse regering het standpunt in dat supranationale integratie gewenst kon zijn
om haar economische doelstellingen veilig te stellen. Deze omslag is voornamelijk toe
te schrijven aan Beyen zelf. De ideeën vonden nauwelijks steun in de ministerraad en
daarom is het Beyen die alle lof verdient voor deze beleidswijziging.162 Hij gaf de
economische traditie een nieuwe input door er een supranationale tint aan te geven:
de supranationale methode als middel om economische doelstellingen te bereiken en
om ‘Europese voortgang in ongewenste richting te vertragen’.163 Desondanks bleef de
ministerraad wel sceptisch en was ze niet geheel overtuigd van de ideeën.
Uit mijn bronnenonderzoek is bovendien gebleken dat Nederland wenste dat
de economische doelstellingen vooraf waren vastgelegd en dus niet door het
supranationale orgaan zouden worden opgesteld. Economische doelstellingen stonden
dus voorop en niet zozeer idealistische supranationale gedachten, zoals ook blijkt uit
de afwijzing van het supranationale karakter van de EDG. De Nederlandse regering was
pragmatisch als het ging om overdracht van macht aan Europa.164 Tijdens de
onderhandelingen over de EEG in het midden van de jaren vijftig bleef Nederland ook
vasthouden aan de oprichting van een douane-unie en wenste het deze doelstelling zo
precies mogelijk te laten opnemen in het verdrag.165
Enkele jaren later, tijdens de Fouchetonderhandelingen (1960-1962) speelde
opnieuw de discussie over de overdracht van macht aan Europa. De onderhandelingen

Elshout, ‘Nederland en de onderhandelingen over het Schuman-plan’, 56-57.
Sie Dhian Ho, Federatiekapioen of trouwe bondgenoot’, 297, 303.
163 Ibidem, 303.
164 Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 189 en M. van Keulen, ‘Retour Brussel – Den Haag:
Europees bestuur en Nederlandse belangen’, in: A. van der Vleuten (red.), De Bestuurlijke Kaart van
de Europese Unie (Bussum 2007) 242.
165 Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 186-187.
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waren gericht op de totstandbrenging van een Europese politieke unie. Nederland had
een heel uitgesproken mening en stelde dat het moest gaan om supranationale in
plaats van intergouvernementele samenwerking en het Verenigd Koninkrijk moest ook
deelnemen.

Historici

verklaren

deze

paradox

(enerzijds

voorstander

van

supranationale samenwerking en anderzijds voorstander van toetreding van de
Engelsen die juist tegen supranationale samenwerking waren) met het argument dat
Nederland primair streefde naar toetreding van het Verenigd Koninkrijk, maar indien
dat mislukte zich alleen wilde inzetten voor supranationale economische integratie.166
Op het gebied van defensie wenste Nederland bijvoorbeeld niet los te komen van het
Amerikaanse beleid en op economisch gebied moest de samenwerking supranationaal
van aard blijven omdat dat de enige mogelijkheid was om de binnenlandse belangen te
beschermen; de macht van grote lidstaten kon zo worden ingeperkt.167
Uit de bovenstaande schets komen verschillende (mogelijke) karakteristieken
van het Nederlandse Europabeleid naar voren. Ten eerste streefde Nederland mijns
inziens niet naar een federaal Europa en waren de voorstellen voor supranationale
samenwerking niet vanuit een dergelijk ideaal geboren. Bij de EGKS-onderhandelingen
uitte Nederland kritiek op de supranationale instituties, bij het plan-Beyen was
supranationale samenwerking vooral een middel en geen doel en bij de Fouchetonderhandelingen stond de voorkeur voor supranationale integratie op de tweede
plaats en was het opnieuw een instrument. De supranationale samenwerking was
meer een voorkeur dan een echte eis. Zo was Nederland bij het plan-Beyen bereid
concessies te doen als het ging om het automatische vorming van de douane-unie en
ook bij de EEG onderhandelingen deed Nederland een schikking. Bij de tweede fase
van de integratie was namelijk nu sprake van unanieme besluitvorming bij het
landbouw- en verkeersbeleid. De Raad van Ministers kreeg bovendien ook meer
invloed dan Nederland in eerste instantie wilde.168
Hiermee kom ik bij mijn tweede typering, namelijk dat Nederland vooral heel
pragmatisch te werk ging. Dit geldt overigens vooral voor de periode vanaf 1952.
Zowel

bij

het

plan-Beyen,

bij

de

oprichting

van

de
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Nijenhuis, ‘De Nederlandse tactiek in de onderhandelingen over een Europese politieke unie’, 42.
Boxhoorn, De integratie van Europa, 149-150.
168 Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, 187 en Boxhoorn, De integratie van Europa, 120,
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Fouchetonderhandelingen was Nederland voor supranationale samenwerking om
enerzijds economische belangen veilig te stellen en anderzijds om de dominantie van
de grote lidstaten in te perken. Bij de onderhandelingen over de EGKS was de
Nederlandse regering nog tegen supranationale Europese integratie, hoewel de
historicus Elshout in zijn proefschrift over de opstelling van het kabinet tijdens de
onderhandelingen over de EGKS stelt dat Nederland de ‘overdracht van bevoegdheden
aan bovennationale organen niet principieel uitgesloten’ had en de regering had ‘bij
haar beschouwing hierover in het parlement, in november 1948, (…) benadrukt dat
overdracht van soevereiniteit wenselijk en doelmatig zou moeten zijn’.169
Ten derde stond het economische primaat voorop in het Nederlandse
Europabeleid: samenwerking moest gericht zijn op de behartiging van binnenlandse
economische belangen. Politieke constructies zonder economische inhoud waren niet
gewenst. Dit was het geval bij de EGKS-onderhandelingen aangezien Nederland
vreesde dat deze supranationale constructie zou leiden tot een politiek verenigd
Europa. Bij de onderhandelingen over het plan-Beyen en de Fouchetplannen stond
opnieuw de economie centraal. Bij de politieke samenwerking mocht geen ‘lege huls’
tot stand komen en bij de Fouchetplannen wenste Nederland alleen supranationale
samenwerking op economisch terrein. Nederland was bovendien bereid enige
concessies te doen als het ging om de supranationale samenwerking, maar deed nooit
water bij de wijn als het ging om economische vraagstukken.170
De economie is dus een constante factor binnen het buitenlands beleid.
Daarnaast kreeg het supranationalisme, als instrument, vanaf 1952 meer aandacht.
Voor dit laatste aspect verdient de persoon Beyen speciale aandacht. Hoewel hij deels
heeft voortgebouwd op een traditie van het primaat van de economie, heeft hij het
supranationalisme als instrument aangereikt. Weenink concludeert in zijn biografie
over Beyen dat ‘zonder Beyen had kabinet-Drees de Europese integratie nooit zodanig
gesteund, maar eerder hebben tegengehouden’. En zo zien we dat ‘“les rèves
d’aujourdhui sont les réalités de demain.” Gedachten en dromen bepalen mede “the
march of events”.’171

Elshout, ‘Nederland en de onderhandelingen over het Schuman-plan’, 46.
Boxhoorn, De integratie van Europa, 120.
171 Beyen, Het spel en de knikkers, 219.
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