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De Londense Zeslandenconferentie van 1948 en
de onwetendheid van de Staten-Generaal. door: drs M.D.Bogaarts

Het jaar 1948 is in de buitenlandse politiek van Nederland van uitzonderlijk 
gewicht geweest. Niet alleen werd een blijvend bondgenootschap aangegaan met an
dere West-Europese landen (Verdrag van Brussel), waarmee afscheid werd genomen 
van de aloude zelfstandigheidspolitiek, maar ook heeft Nederland inzake het heet
ste hangijzer in de na-oorlogse internationale politiek, de kwestie-Duitsland, 
partij gekozen voor de oplossing die de westerse bezettingsmogendheden in Duits
land, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, op korte termijn als voorlopige 
constructie wensten: een aparte West-Duitse staat. Nederland heeft namelijk, sa
men met België en Luxemburg, aan het overleg van deze mogendheden in de eerste 
helft van 1948 in Londen over de Duitse kwestie deelgenomen. De daar gemaakte af
spraken legden onder meer de basis voor de Duitse Bondsrepubliek. Door in te stem
men met deze afspraken in ruil voor tegemoetkomingen aan bepaalde wensen heeft de 
Nederlandse regering medeverantwoordelijkheid genomen voor het ontstaan van deze 
republiek en daarmede voor de daardoor gerezen problemen in de Oost-West-relaties. 
Hoewel het Nederlandse parlement aanvankelijk via besloten zittingen en memoranda 
door de regering behoorlijk werd ingelicht over het Nederlandse beleid inzake 
Duitsland, is het over de gang van zaken in Londen in het ongewisse gelaten. Pas 
in 1949, nadat de Bondsrepubliek was ontstaan, werd het parlement summier inge
licht over deze Zeslandenconferentie, zonder dat het op de hoogte werd gesteld 
waarom en tegen welke prijs de wél medegedeelde wensen en eisen inzake Duitsland 
door Nederland waren opgegeven. Het Nederlandse parlement is derhalve buiten de
ze zaak gehouden. Dat geeft te denken en is reden geweest voor nader onderzoek om 
te bezien wat er zich rondom die conferentie van westerse landen over Duitsland 
dan wel heeft afgespeeld, welke positie Nederland met de Beneluxpartners daarbij 
heeft ingenomen en op welke wijze de volksvertegenwoordigingen in de betrokken 
landen over de afloop van de Londense Zeslandenconferentie zijn geinformeerd.
Heeft het Nederlandse parlement zich in de luren laten leggen en zich in een uit
zonderingspositie bevonden door niet door de regering te worden ingelicht?
1• Inleiding: Een westerse conferentie over Duitsland als onontkoombare oplossing.

"We cannot look forward to a unified Germany at this time. We must do the 
best in the area where our influence can be feit", aldus de Amerikaanse Secretary 
of State George C. Marshall in een radioboodschap tot het Amerikaanse volk na af
loop van de mislukte Vier-Mogendhedenconferentie over Duitsland in Londen op 19 
december 1947.1 Hiermee rondde Marshall af wat al onder zijn voorganger Byrnes 
onder druk van president Truman in 1946 in gang was gezet: geen "appeasement"- 
politiek meer jegens de Sovjet-Unie, die als medebestuurder in het verslagen 
Duitsland niet genegen leek de overeenkomst van Potsdam over het beheer van Duits
land in goede samenwerking met de anderen door te voeren en de conferenties van de 
ministers van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van een vredesverdrag met Duits
land tot een succes te maken. De Sovjets eisten wel herstelbetalingen uit geheel 
Duitsland op, maar deden geen enkele poging om de eenheid van Duitsland, die de 
Sovjet-Unie in aansluiting op "Potsdam" zei na te streven, juist op economisch 
gebied te realiseren. Niet alleen kon daardoor het totaal van de door de Sovjets 
begeerde herstelbetalingen niet worden becijferd aan de hand van het economisch 
potentieel van geheel Duitsland, maar ook was het zo niet mogelijk, bijvoorbeeld 
door het uitblijven van voedselleveranties uit de Sovjet-zSne, een minimumbe- 
staansniveau in de overige zónes overeind te houden. Zeker in het eerste na-oor
logse jaar heeft de Franse politiek, gericht als die was op een op alle gebieden 
zoveel mogelijk ontmanteld en verdeeld Duitsland, de problemen in de Geallieerde 
Controleraad, het hoogste gezagsorgaan van de Grote Vier in Duitsland - Frankrijk 
was na "Potsdam" toegelaten als vierde mogendheid - , nog verscherpt. De Franse 
houding werd echter coöperatiever, naarmate Frankrijk meer afhankelijk werd van 
Amerikaanse financiële hulp. De Sovjet-politiek bleef onvermurwbaar. De Amerikanen, 
die ook elders in de wereld werden geconfronteerd met de pogingen van de Sovjets 
hun machtsbereik te consolideren of uit te breiden (Oost-Europa, Dardanellen,Iran), 
kregen er genoeg van. De politiek van de in 1945 overleden president Roosevelt (de
mocraat) om hoe dan ook met "Uncle Joe" Stalin goede betrekkingen te onderhouden 
terwille van de opbouw van de Verenigde Naties en feitelijk ten koste van Oost- 
Europa wreekte zich. De vraag was of Amerika ook de verdere teloorgang van Europa, 
te beginnen met Duitsland, zou accepteren.
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Hoewel aanvankelijk de Amerikaanse politiek inzake Duitsland precies als die 
van de andere geallieerden primair gericht was geweest op bestraffing van de Duit
sers, waarin sporen zichbaar waren van het plan van de Amerikaanse minister Morgen- 
thau om Duitsland te "agrariseren", is deze politiek vooral vanwege de financiële 
lasten bij het beheer van de bezettingszone geleidelijk losgelaten. Het adagium 
werd: "The American taxpayer paid once (na de Eerste Wereldoorlog voor nooit terug
betaalde leningen aan Duitsland om de herstelbetalingen aan de overwinnaars mogelijk 
te maken), he is not going to pay again."  ̂Op 4 mei 1946 hakte generaal Lucius 
Clay, de fungerende Amerikaanse bevelhebber in Duitsland, de knoop door en liet de 
demontage van overbodig geachte industrieinstallaties in en levering ervan aan ge
allieerde landen als herstelbetaling uit zijn zóne stopzetten, tenzij Duitsland 
als een economisch geheel zou worden behandeld. De autarkie van de zónes moest 
worden doorbroken. De Britse generaal Robertson sloot zich voor zijn zóne bij deze 
bruuske handelwijze aan. Op 20 juli 1946 nodigde Amerika de andere drie mogendheden 
in de Controleraad uit hun zónes economisch te laten samenwerken met die van de V.S., 
waarop alleen de Britten positief reageerden. Op 1 januari 1947 startte de Bizone, 
het economisch samenwerkingsverband van de Amerikaanse en Britse zónes, De Ameri
kaanse belastingbetaler draaide voortaan ook op voor het merendeel van de tekorten 
van de Britse zóne. Om de Duitsers een steuntje in de rug te geven bij het puinrui
men, hen enig uitzicht te geven in hun ellende en om het Amerikaanse standpunt in
zake Duitsland zowel tegenover de Russen als tegenover de Fransen duidelijk te mar
keren hield Secretary of State Byrnes, kort voor zijn aftreden, in Stuttgart op 6 
september 1946 een niet mis te verstane redevoering voor een Duits gehoor0 Daarin 
werd de eenheid van Duitsland onderstreept. Er diende een voorlopige Duitse centra
le regering te komen. Afgezien van de (economische) aanhechting van het Saargebied 
aan Frankrijk en de afstand van enige gebieden in het Oosten aan Polen diende het 
Duitse gebied intact te blijven, waarmee vooral de Franse politiek gericht op af
scheiding van het Rijn-Roergebied werd geblokkeerd. Het industriële (vredes-) po
tentieel moest Duitsland in staat stellen zichzelf zonder hulp van buitenaf op Euro
pees niveau te handhaven. "European recovery wille be slow ... if Germany ... is 
turned into a poorhouse." Herstelbetalingen in de vorm van ontmantelingen van de 
oorlogsindustrie bleef een eis; herstelbetalingen uit de lopende productie werden 
als in strijd met "Potsdam" afgewezen. Controle op Duitsland voor veiligheidsdoel- 
einden, met name op het Rijn-Roergebied, had Amerikaanse steun, maar dergelijke 
controle mocht niet uitlopen op manipulatie van het politieke en economische leven 
in Duitsland. Amerika was bereid, zolang er een bezettingsmacht in Duitsland nodig 
was, deel uit te maken van een dergelijke macht. Met deze toezegging werd aan de 
veiligheidsobsessie van de Fransen tegemoet gekomen. Tenslotte deelde Byrnes mee 
dat Amerika het Duitse volk wilde helpen een eervolle plaats onder de vrije en vre
delievende volken van de wereld in te nemen. De redevoering van Byrnes bleef binnen 
de lijnen van "Potsdam", maar legde het accent sterk op het economisch herstel in 
Duitsland. De periode van bestraffing en voorgeschreven lage productieniveaus, 
waaronder ook buurlanden als Nederland te lijden hadden, was wat de Amerikanen be
trof voorbij. Aan de doeleinden van deze door Byrnes aangegeven Duitsland-politiek 
zouden de Amerikanen blijven vasthouden, ook al zou begin 1948 blijken dat deze 
Amerikaanse politiek voorlopig slechts in een deel van Duitsland zou kunnen worden 
toegepast.3

Het jaar 1947 zou de grondslag leggen van de definitieve deling van Duitsland 
en van Europa. Terwijl de Grote Vier het nog eens konden worden over de opstelling 
van een vredesverdrag met Italië en de As-satellieten, gelukte het hen niet over
eenstemming te bereiken over de grondslagen van een dergelijk verdrag met Duits
land. Andere geallieerden in de strijd tegen Duitsland bleven niettemin hopen op 
een goede afloop van de Duitse kwestie en stuurden begin 1947 nota's over de ge
wenste politieke, economische en territoriale toekomst van Duitsland naar de Gro
te Vier als bouwstenen voor een vredesverdrag. Ook Nederland heeft, na een eerste 
nota over voorstellen tot verwerving van Duits grondgebied en het tijdelijk beheer 
van Duitse economische hulpbronnen (mijnen), een uitgebreid Memorandum over alle 
aspecten van de Duitse kwestie in januari 1947 het licht doen zien.4 Op de voor
jaar sconferentie van de Grote Vier in Moskou, van 10 maart tot 24 april 1947, zijn 
deze nota's niet in behandeling genomen. De conferentie gaf een herhalina van zet
ten te zien. Over de staatkundige structuur en de grenzen van Duitsland bleek gro
te onenigheid. Vooral het demasqué van de Franse politiek was treffend, toen bleek 
dat geen van de andere mogendheden iets voelde voor een opdeling van Duitsland.
Deze conferentie eindigde nog wel met een afspraak om aan het einde van het jaar
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weer bij elkaar te komen, maar veel illusies over een mogelijk accoord tussen de 
Vier en daarmede over het behoud van het "one-world”-concept dat de Verenigde Na
ties schraagde kon men niet meer koesteren. De toon was al op 12 maart 1947 ge
zet, toen Truman voor het inmiddels in meerderheid republikeins en op de penning 
geworden Amerikaanse Congres de voorgenomen steun aan Griekenland en Turkije bij 
het verzekeren van de politieke (westers georiënteerde) orde plaatste in het alge
mene kader van de strijd tegen de onderdrukking ten behoeve van het behoud van de 
vrije wereld. Alleen zo kon de hulp voor deze en andere landen aan het Congres wor
den verkocht. Tegelijkertijd werd hiermee een doctrine afgekondigd die aansloot op 
de feitelijke tweedeling in de wereld. De lancering van het Amerikaanse hulpplan 
voor Europa door Marshall op 5 juni 1947 was weliswaar aan alle niet-fascistische 
landen in Europa gericht, maar de uiteindelijke afzegging door de Sovjet-Unie en 
haar satellieten in Oost-Europa - waaronder het door de communisten gedomineerde en 
als onafhankelijke democratie versleten Tsjechoslowakije - zorgde er voor dat de 
dollars daar terecht zouden komen waar ze bedoeld waren: in West-Europa, waarin de 
westelijke zónes in Duitsland nadrukkelijk - met de warme steun van de nu innig sa
menwerkende Beneluxlanden - werden begrepen (eerste Marshallhulp-conferentie in 
Parijs, zomer 1947)o De Sovjet-Unie beantwoordde dit dollaroffensief door in sep
tember 1947 de Europese communistische partijen op één anti-Amerikaanse lijn te 
krijgen, tot uiting komend in de oprichting van een communistische ideologische 
centrale: het Communistisch Informatie Bureau (Cominform). In Frankrijk en Italië 
lokten de communisten, die over een flinke aanhang konden beschikken, politieke on
lusten uit, die voor de V.S. reden waren deze twee financieel en politiek labiele 
landen extra hulp te geven (Interim-aid). Voor Frankrijk, dat in 1946 ook al een 
grote dollarlening had gekregen, betekende al deze Amerikaanse hulp, tesamen met de 
erkenning dat de Franse politiek inzake Duitsland niets uitrichtte, dat de Gallische 
haan op de Duitse puinhopen een toontje lager moest kraaien.5

Op 25 november 1947 startte in Londen derhalve onder een slecht gesternte de 
najaarsconferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier over 
Duitsland. Voor de aanvoerder van de Sovjet-delegatie, Molotov, bood deze confe
rentie vooral een fraaie gelegenheid fel van leer te trekken tegen de wat hij noem
de door Amerika geinitieerde schending van de Potsdam-overeenkomst. De Rus eiste 
een viermogendheden-controle op het Roergebied, opheffing van de Bizone en afspra
ken over herstelbetalingen. Hij wees evenwel de uitnodiging van Marshall om de 
Sovjet-zóne bij het samenwerkingsverband van de westelijke zónes te doen aanslui
ten om het herstel van Duitsland te bespoedigen van de hand. Marshall was overigens 
niet van plan de Russen in geheel Duitsland voet aan de grond te geven via een 
Roercontrole of een Duitse eenheid op Sovjet-voorwaarden. Dat zou de economische 
plundering van Duitsland door de Sovjet-Unie hebben betekend. Zijn doelstelling 
stond vast: het westers deel van Duitsland moest in West-Europa geintegreerd wor
den. 6 De conferentie heeft het nuttig effect aan westerse zijde gehad dat deze 
stelling van Marshall allengs als onontkoombaar door het westen, meer in het bij
zonder in Frankrijk, werd geaccepteerd en de schuld voor de Duitse en Europese 
deling naar de Sovjetkant kon worden geschoven. De Grote Vier gingen uiteen zon
der een nieuwe datum voor een volgende conferentie te hebben bepaald.

De mislukking van deze bijeenkomst heeft de Europese deling bezegeld. Aan wes
terse kant begreep men dat de Sovjet-Unie haar invloedssfeer zou gaan afgrendelen, 
wat gevolgen kon hebben voor Tsjechoslowakije en voor de presentie van de drie wes
terse mogendheden in West-Berlijn. Ernest Bevin, de Britse Labour-minister van Bui
tenlandse Zaken, kwam nog tijdens de conferentie in Londen bij zijn westerse colle
ga's met het voorstel de West-Europese landen in een of andere vorm van bondgenoot
schap tegen een mogelijk Sovjet-gevaar bijeen te brengen, wat uiteindelijk zou ge
lukken bij het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948, dat Engeland, Frankrijk en de 
Beneluxlanden sloten. Tegenhouden kon men deze deling in Europa met al zijn grimmige 
gevolgen, die men voorzag, niet meer. De Duitse kwestie immers was als vliegwiel 
van het dispuut tussen Oost en West vanwege de belangrijke geografisch-politieke 
en economische aspecten ervan niet meer te stoppen. Nog bij het afronden van de 
werkzaamheden in Londen hebben Marshall en Bevin hun Franse collega Georges Bidault 
weten over te halen in te stemmen met het plan om een aparte conferentie van de 
westerse grote mogendheden aan de financieel-economische problemen van hun zónes 
te wijden. Voorlopige voorzieningen waren immers nodig om de economische ontplooi
ing van (West-) Duitsland, met name om het ambitieuze Marshall-plan voor Europa 
te laten slagen, mogelijk te maken. Voor een dergelijke ontplooiing waren de eer
ste stappen in augustus 1947 al in de Bizone ondernomen door daar verhoging van



- 4 -
het productieniveau toe te staan, waarbij de Fransen wél, doch de Sovjets geen ge
legenheid werd geboden hun zienswijze te geven (driemogendheden-overleg 22-27 au
gustus 1947). Het betekende dat de Duitsers meer verantwoordelijkheid moest worden 
gegeven. Marshall en Bevin waren het er over eens dat dit goed zou kunnen door de 
Bizonale samenwerking, die in de vorm van een Economische Raad (29 mei 1947)al een 
soort volksvertegenwoordiging had gekregen verder uit te bouwen. De Britten, die 
Frankrijk als gendarme op het continent voor ogen hadden en daarom wilden ontzien, 
meenden dat instemming van de Fransen met deze plannen gewenst was. De Fransen op 
hun beurt waren zeer geinteresseerd in controle op de productie en allocatie in het 
Roergebied, in erkenning van de bijzondere status van het Saargebied en in afspra
ken over beveiliging tegen een mogelijke opleving van het Duitse gevaar, zodat Bidault 
zich bereid toonde over technische zaken die niet zouden prejudiceren op politieke 
beslissingen voor geheel Duitsland te praten. Verder wilde hij met het oog op de ver
houding met de Sovjet-Unie, waarmee een apart vriendschapsverdrag bestond, en het 
thuisfront, waar de oppositie (communisten en Gaullisten) voorlopig om de anti-Duitse 
palm streed, niet gaan. Men besloot een dergelijke driemogendheden-conferentie over 
Duitsland begin 1948 in Londen te h o u d e n . ^

Nog voor deze westerse conferentie kon plaats vinden en voordat het Britse ka
binet officieel had ingestemd met de plannen van Bevin voor Duitsland hadden de "on
derkoningen" in de Bizone, de generaals Robertson (UK) en Clay (USA), de voornemens 
van Marshall en Bevin voor hervormingen in de Bizone reeds in daden omgezet. Op 7 on 
8 januari 1948 kondigden zij in Frankfurt, op een conferentie met leidende Duitse 
politici uit de aangesloten deelstaten, de nieuwe constructies voor de Bizone aan: 
de Economische Raad zou worden verdubbeld en meer bevoegdheden (budgetrecht, belas
tingheffing) krijgen, er zou een Deelstatenraad als logische aanvulling op deze Eco
nomische Raad in een federatief stelsel, een Beheersraad (soort economisch kabinet), 
een bizonaal Hooggerechtshof en een Centrale Bank komen. Met dit voorgeborchte van 
een West-Duitse staat stemden de Duitse minister-presidenten uit de Bizone op 26 
januari 1948 in. Op 9 februari 1948 traden deze nieuwe organen in werking. De Fran
sen protesteerden tegen deze stappen, nu zij nergens in gekend waren. Bovendien 
vreesden zij dat de Sovjets in reactie op dit bizonale Duitse economische bestuur 
een eigen bestuur in de voormalige rijkshoofdstad Berlijn zouden vestigen, waar
door de Sovjets zich tegenover de Duitse bevolking als de ware beschermers van de 
Duitse eenheid konden opwerpen. De Amerikanen en de Britten wensten echter geen 
getreuzel meer. De Sovjets konden hen niet meer ophouden,- ook de Fransen niet, al 
werd hen tactisch verzocht hun visie op de oplossing van de Duitse problemen dan 
maar schriftelijk te geven ter voorbereiding van de driemogendheden-conferentie.
Op deze conferentie van de westerse drie mogendheden kon nog wel worden gesproken 
over de politieke, economische en territoriale constructie van alle westerse zónes 
en over een Roer-contröle, maar de richting was al aangegeven door de drastische 
stappen in de Bizone. Aan Frankrijk de keuze om mee te doen. Aan de Beneluxlanden, 
die zo lang gebedeld hadden om inspraak in de Duitse kwestie, om op de stroom mee 
te varen of aan de kant te blijven s t a a n . 8
2. De Beneluxlanden willen en mogen meedoen aan het westers Duitsland-beraad.

Voor de beleidsfunctionarissen van de departementen van Buitenlandse Zaken van 
de Beneluxlanden, die zich met de Duitsland-zaak bezig hielden, waren de stormachti
ge ontwikkelingen inzake de Oost-West-verhouding en Duitsland aan het einde van 1947 
reden om met elkaar in conclaaf te gaan en de strategie voor een gezamenlijk beleid 
voor Duitsland uit te stippelen. Aanvankelijk hadden de drie landen ieder afzonder
lijk een beleid inzake Duitsland geformuleerd en begin 1947 aan de Grote Vier hun 
wensen en visie op het Duitse probleem kenbaar gemaakt. Nederland had toen al de 
wens voorop gesteld om de buurlanden te betrekken bij het bepalen van het beleid 
in Duitsland. Daarnaast had Nederland aangedrongen op beperking van de bezettings
macht, vereniging van de zónes, economische en sociale bestaanszekerheid voor de 
Duitsers en inschakeling van de Duitsers bij hun eigen voedselvoorziening. Duits
land moest een federatieve staatsvorm krijgen. Daarnaast diende er voor gezorgd te 
worden dat de vroegere bundeling van economische macht (kartels, concerns) blijvend 
tot het verleden zou behoren. Een apart regime voor de controle op het Rijn-Roer
gebied voor een beperkte tijd, waarin Nederland moest kunnen deelnemen, werd door 
Nederland wenselijk geacht, evenals inschakeling van de nabuurstaten bij de contro
le op de demilitarisatie van Duitsland. Inschakeling van Duitsland in de Europese 
economie werd noodzakelijk genoemd, waarnaast Nederland echter ook eisen op terri
toriaal en economisch (tijdelijk beheer van Duitse kolen- en kalimijnen door Neder
land) terrein formuleerde. In de Benelux was over dit laatste punt de nodige wrij
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ving ontstaan. Op wezenlijke punten - de politieke en economische opbouw van Duits
land, de noodzaak tot inschakeling bij de controle en het te voeren beleid in dit 
land door de Grote Vier - waren de drie kleine landen het eens. Het gemeenschappelijk 
inzicht dat de wensen van deze drie landen nauwelijks aan bod kwamen temidden van die 
van de andere geallieerden deed de drie landen, naar de geest van de Beneluxovereen- 
komst, hun beleid inzake Duitsland coördineren. De Nederlandse minister van Buiten
landse Zaken in het rooms-rode kabinet-Beel (1946-1948), de partijloze beminnelijke 
beroepsdiplomaat mr. C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, had al in het kabi
netsberaad eind 1946 zijn afkeuring uitgesproken over het eisenpakket inzake Duits
land. Deze Beneluxoriëntatie van het Duitslandbeleid was voor hem een mogelijkheid 
het eisenpakket naar de achtergrond te werken en zich te richten op hetgeen gezamen
lijk tot stand kon worden gebracht. De Beneluxsamenwerking, die ook al bij het 
Marshall-hulpoverleg in Parijs in de zomer van 1947 opmerkelijk succesvol was ge
weest, leidde tot het indienen van een gezamenlijk memorandum over de Duitse kwestie 
bij de Grote Vier eind november 1947, waarin vooral de andruk werd gelegd op de wens 
van de drie landen betrokken te worden bij het overleg van de Grote Vier over Duits
land, wanneer de belangen van de drie landen in het geding waren. Voor Nederland, dat 
het economisch slechter ging dan de partners in de Benelux, ging het er bovenal om 
op de een of andere wijze gehoor te vinden bij de Grote Mogendheden voor de klachten 
over de aanhoudende discriminatie van Nederland als traditionele handelspartner van 
Duitsland door de autoriteiten in de bezettingszones in Duitsland, meer in het bij
zonder die in de Bizone. Juist aan het einde van 1947, toen Nederland de bodem van 
de deviezenkas zag en het economisch herstel van de eerste jaren dreigde te stagne
ren, was het van levensbelang het vrijwel tot stilstand gekomen handelsverkeer met 
Duitsland op gang te brengen.9

Nog tot halverwege december 1947, ten tijde van de conferentie van de Grote 
Vier in Londen, hebben de Beneluxlanden gemeend dat de Oost-West-tegenstelling zou 
kunnen worden overbrugd en Duitsland niet zou worden v e r d e e l d . p as na afloop van 
de conferentie in Londen, toen diplomatieke sonderingen uitwezen dat een aparte wes
terse bijeenkomst over Duitsland in de maak was, begreep men in Brussel, Den Haag en 
Luxemburg dat een voorlopige deling van Duitsland op handen was en dat de Benelux
landen voor de keuze stonden ofwel vast te houden aan de Viermogendhedenconstructie 
in Duitsland en geen partij te kiezen in het geschil tussen de mogendheden - wat 
vanwege de instemming met de Marshall-hulp en met de politieke implicaties ervan 
niet goed meer voorstelbaar was - ofwel de feiten in Duitsland onder ogen te zien en 
te trachten bij de westerse mogendheden aan de onderhandelingstafel te komen. Eind 
december 1947 werd vanuit Londen bericht dat de Beneluxlanden wellicht gehoord zou
den worden tijdens de voorgenomen westerse conferentie. Dat was voor de Beneluxlan
den onaanvaardbaar.*1 Men wilde op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan het over
leg over Duitsland. Op 12 januari 1948 lieten de diplomatieke vertegenwoordigers van 
de drie kleine landen in Washington, Londen en Parijs weten dat de drie landen vol
uit betrokken wensten te worden in het voorgenomen overleg over Duitsland. De drie 
landen waren immers zwaar getroffen door de oorlog en in hun afhankelijkheid van de 
Duitse economie kwetsbaar voor de maatregelen in de bezettingszones in Duitsland. Zij 
konden ook de nodige ervaring met Duitsland als waardevolle component in het voorge
nomen overleg aanbieden. Het leek de drie landen redelijk, gelet op de betrokkenheid 
bij de economische reconstructieplannen voor Europa - waarbij de westelijke zónes in 
Duitsland een eentrale plaats hadden - , hen ook bij verdere stappen inzake Duits
land in te s c h a k e l e n . 12 Met dit verzoek aan de westerse mogendheden hadden de Bene
luxlanden strikt genomen de facto de voorlopige deling van Duitsland a priori aan
vaard en er de consequenties uit getrokken. Dit betekent dat nog vóór de oprichting 
van de Westerse Unie, algemeen gezien als het breukpunt in het buitenlands beleid 
van de betrokken landen, door de Beneluxlanden een eerste stap was gezet op de weg 
naar de erkenning van de tweedeling in Europa.

Over de mate waarin de Beneluxlanden in het Londens overleg zouden moeten wor
den betrokken heerste de nodige verwarring. Er waren diplomaten van de westerse Gro
te Drie die vonden dat de Beneluxlanden hun Militaire Missies - de diplomatieke ver
tegenwoordigingen bij de Geallieerde Controleraad in Berlijn - maar beter moesten 
gebruiken om invloed op de Duitse zaken te verwerven, waarbij het verzet van de 
bevelhebbers Clay en Robertson tegen deelneming van de Beneluxlanden aan het volle
dig overleg over Duitsland een rol speelde. De beide bevelhebbers meenden dat de 
Beneluxlanden zich niet mochten mengen in de uitsluitende bevoegdheden van de Gro
te Mogendheden - i.c. die van de bevelhebbers - en daarom slechts hun visie op be
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paalde aspecten van het Duitse probleem konden geven zonder deel te nemen aan het 
beraad over tekst en inhoud van de te nemen maatregelen. Ook de Fransen, die achter
docht koesterden jegens de Beneluxlanden vanwege de groeiende aanspraken van de Noor
derburen bij allerlei overleg in West-Europees verband, wierpen bedenkingen op tegen 
de entree van "Spaakistan", zoals zij de Benelux naar de energieke socialistische 
premier en minister van Buitenlandse Zaken van België Paul-Henri Spaak wel plachten 
aan te duiden. Voor de Fransen speelde het formeel overeind houden van de viermogend- 
heden-status in Duitsland een grote rol, zodat het karakter van overleg over interne 
zaken in Duitsland niet mocht worden aangetast door andere landen daarbij te betrek
ken. Het wantrouwen tussen Frankrijk en de Beneluxlanden inzake de reorganisatie in 
Duitsland was trouwens wederzijds. De drie kleine buurlanden van Duitsland zagen in 
de Franse bezwaren tegen verhoging van de Duitse productie ook een poging om de Fran
se industrie en daarmee de Franse macht in West-Europa te doen prevaleren. De Fransen 
hadden aan de andere kant de Beneluxsteun nodig om daadwerkelijke controle op het 
Roergebied, waar de Britten en de Amerikanen weinig voor voelden, te verkrijgen. De 
Beneluxstaten maakten hiervan gebruik evenals van de wens van de Amerikanen en de 
Britten om West-Duitsland en West-Europa economisch en politiek tot een stabiele re
gio om te smeden.1-’

Van doorslaggevend belang in de discussie over de toelating van de Beneluxlan
den tot de Londense conferentie was de coincidentie van de plannen voor dit afzonder
lijk westers overleg over Duitsland met de lancering van het plan voor de totstand
koming van een West-Europese Unie door Bevin op 22 januari 1948 in het Lagerhuis. 
Concreet kwam dit plan van Bevin neer op een gezamenlijke uitnodiging van Engeland 
en Frankrijk aan de Beneluxlanden om een dergelijke unie, waarin de afweer van geva
ren van buitenaf en van binnenuit - lees: het communisme - in gezamenlijke actie de 
kern vormde, te sluiten. De kleine naties begrepen dat Bevin hiermee ook de verant
woordelijkheid voor het betrekken van de Beneluxlanden bij het Duitse probleem op 
zich had genomen.14 Dat bleek juist getaxeerd, want Bevin stelde zelf enkele dagen 
na zijn Lagerhuisrede aan Amerika en Frankrijk voor om als punt zes van de agenda 
van het voorgenomen Londens overleg de associatie van de kleine landen in de poli
tiek ten aanzien van Duitsland op te nemen. Amerika, dat al aan de Beneluxlanden had 
laten weten het belang van de drie landen bij de toekomst van Duitsland te onderken
nen en aan de wens van de drie om betrokken te worden in het Duitslandoverleg de no
dige aandacht te geven, vond dit een goed idee en deed het voorstel een vertegenwoor
diger van de Benelux de zittingen van de Grote Drie te laten bijwonen. Voor de Ameri
kanen speelde mee dat zij bij het uitblijven van een viermogendheden-overeenkomst 
over Duitsland er rekening mee hielden dat toekomstige participatie van West-Duits
land in de West-Europese Unie niet onmogelijk was.^ Dat betekende op voorhand dat 
een Unie, gericht tegen het Duitse gevaar - zoals de Fransen wilden om de mogelijk
heid van aansluiting van de Sovjet-Unie bij de Unie open te houden - , geen zin had. 
Het betekende ook dat voor Amerika de noodzaak in de constructie van de Londense 
conferentie de schijn van intern overleg van de bevoegde mogendheden over Duitse 
aangelegenheden minder zwaar woog. Wél was Amerika van mening dat de Beneluxlanden 
niet betrokken konden worden in operationele besluiten, die de jurisdictie van de 
bezettende mogendheden betroffen. De Amerikanen wensten geen vertraging in de nood
zakelijke stappen bij de reorganisatie in Duitsland. In de Beneluxhoofdsteden werd 
met genoegen vernomen dat de Franse diplomatie zich haastig instelde op een andere 
houding ten opzichte van Duitsland om te voorkomen dat de V.S. en Engeland zonder 
Frankrijk hun plannen voor Duitsland zouden doorzetten. De Fransen erkenden dat het 
succes van het Bevin-plan afhankelijk was van deelneming van de Beneluxlanden aan het 
westers overleg over Duitsland.^ Indien althans de drie kleine landen bereid waren 
hun tot dan toe onafhankelijke buitenlandse politiek - waarin de samenwerking in de 
Verenigde Naties centraal stond - in te ruilen voor een blijvend bondgenootschap in 
West-Europa, kwamen de Beneluxlanden in de riante positie om het succes van het 
Bevin-plan afhankelijk te maken van toelating tot het aanstaande Londense overleg.
Op hun bijeenkomst eind januari 1948 formuleerden de regeringsdelegaties van de 
Beneluxlanden met nog meer klem de stelling dat de drie kleine landen moesten kun
nen meepraten over de Duitse kwestie als voorwaarde tot toetreding tot een wester
se unie.17

De koppeling tussen de toetreding tot een westerse unie en inspraak in de Duit
se kwestie is succesvol geweest. Op 7 februari 1948 bracht de Britse onderminister 
Hector McNeil in opdracht van Bevin een bezoek aan Brussel, waar hij tegenover 
Spaak en diens collega uit Luxemburg Joseph Bech de toezegging deed dat de Benelux-
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landen zouden worden uitgenodigd voor de Londense conferentie. Een week lang hoorde 
men vervolgens niets meer, zodat België namens de Beneluxlanden aan Londen liet we
ten dat de drie kleine landen onverbiddelijk vasthielden aan hun eis en geen genoe
gen zouden nemen met de mogelijkheid hun visies op het Duitse probleem ter confe
rentie voor te dragen, zeker niet gelet op het voorstel van Bevin voor een westerse 
unie.18 yan Boetzelaer heeft in de Eerste Kamer op 24 februari 1948 over deze Bene- 
luxvoorwaarde verklaard dat het niet betrekken van de Beneluxlanden in het overleg 
over de toekomst van Duitsland in strijd werd geacht met de opzet van Bevin "om ons 
in die westerse gemeenschap naast Frankrijk en Engeland een belangrijke plaats te 
doen i n n e m e n " . 19 Engeland heeft het allemaal goed begrepen. Op 19, 20 en 21 febru
ari 1948 hielden de Amerikaanse en Britse delegaties een voorconferentie, waaruit 
overigens eens te meer bleek dat de Londense conferentie een Amerikaans-Brits plan 
behelsde dat de Fransen min of meer werd opgedrongen, na deze hiervoor rijp te heb
ben gemaakt door Amerikaanse-Britse erkenning (28 januari 1948) van de economische 
aanhechting van het Saargebied aan Frankrijk (ingang:1 april 1948).20 Op deze voor- 
conferentie werd men het eens over het Britse voorstel de drie kleine landen aan de 
besprekingen over Duitsland te laten deelnemen, behalve bij die punten die het in
terne geallieerde beheer in de zones zouden betreffen. Het op 23 februari 1948 in 
het Old India Office in Londen begonnen driemogendheden-overleg over Duitsland be
sloot als eerste punt de Beneluxlanden op deze voorwaarde aan het overleg te laten 
deelnemen. De Britse delegatieleider en gastheer namens Bevin, de "Permanent Under- 
secretary of State for the German Section", Sir William Strang, heeft daarop de 
drie Beneluxlanden per telefoon en brief uitgenodigd naar Londen te komen.21

De drie kleine landen hadden al de nodige stappen ondernomen om een delegatie 
voor de Londense conferentie samen te stellen in de veronderstelling dat slechts 
diplomatieke slordigheid de oorzaak van het uitblijven van een gepaste uitnodiging 
kon zijn. Hoewel de Grote Drie in het Westen het aan de Beneluxlanden zelf overlie
ten te bepalen of er een gemeenschappelijke delegatie van de drie kleine landen 
moest worden geformeerd, hadden de Beneluxlanden al besloten met één delegatie aan 
de besprekingen deel te nemen. De delegatie zou worden aangevoerd door de Nederland
se ambassadeur bij het Hof van St.James, jhr.mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen, 
die als gewiekst diplomaat de volle achting genoot van de regeringen van de drie 
landen. De Nederlandse belangen werden groter geacht dan die van de Beneluxpartners, 
zodat het logisch was, toen de Belgen eenmaal de leiding hadden van de Beneluxdele- 
gatie bij de onderhandelingen over een westerse unie, dat een Nederlander de dele
gatie in Londen zou aanvoeren. Spaak bleek echter wel bevreesd dat de Hollanders 
"want to push too hard and too soon", zoals een Amerikaans diplomaat in Brussel te 
horen kreeg.22 op 26 februari 1948 verscheen de Beneluxdelegatie aan de onderhande
lingstafel. De eigenlijke Londense Zesmogendheden-conferentie over Duitsland, zoals 
deze bijeenkomst - wellicht ironisch - in de geschiedschrijving soms wordt genoemd,
kon beginnen.23
3. De Zeslandenconferentie stippelt een gemeenschappelijk beleid uit.

Het bekend worden van de plannen van de westerse mogendheden om een aparte con
ferentie over Duitsland te beleggen heeft tot de nodige schermutselingen met het Sov
jetblok geleid. Bij nota van 13 februari 1948 protesteerde de Sovjet-Unie tegen de 
veronderstelde poging van de westerse mogendheden om de Viermogendhedenstatus van 
Duitsland geweld aan te doen en zich niet te willen houden aan "Potsdam". In de pas 
met deze Sovjet-politiek hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Tsje- 
choslowakije en Joegoslavië op een vergadering in Praag op 17 en 18 februari 1948 
gewaarschuwd voor een oplossing in Duitsland, die dit land tot een haard van onrust 
en instrument van nieuwe agressie zou kunnen doen omvormen. Om te voorkomen dat het 
allemaal zo ver zou komen vroegen deze landen aan de conferentie te mogen deelnemen. 
Zij slaagden er echter niet in de positie van de Beneluxlanden te bereiken. De nota- 
wisseling tussen Amerika en Engeland enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds liet de 
nodige verscherping van toon zien; Frankrijk, dat niet had deelgenomen aan het over
leg in Potsdam, achtte zich niet in deze controverse betrokken. Het Amerikaans- 
Britse verweer kwam er op neer dat bij afwezigheid van overeenstemming over de afge
sproken behandeling van Duitsland als één geheel de westerse mogendheden voor hun 
z5nes tot eenheid wilden komen, waarbij de Sovjet-Unie zich altijd kon aansluiten.24 
Belangrijker nog voor de sfeer ter conferentie en voor wijze waarop het Sovjet-ge- 
drag werd geinterpreteerd was de Tsjechoslowaakse regeringscrisis, die was geëindigd 
met de overname van de volledige macht door de communisten op 25 februari 1948 via 
de weg van intimidatie en politieke stakingen. Zeker voor de Amerikanen was dit het 
sein met grote klem de andere deelnemers aan het overleg in Londen te winnen voor



een snelle reorganisatie van (West-) Duitsland. De wijze waarop de Sovjets op de 
hoogte werden gesteld van de einduitkomsten van het Londens overleg was voor hen ver
volgens weer aanleiding tot een politiek offensief tegen het Westen over te gaan.

Zoals vermeld is het overleg in Londen in twee sessies verlopen, van 26 febt uüt i 
tot 7 maart en van 20 april tot 2 juni 1948. In de tussenperiode hebben de drie wes
terse bevelhebbers in Duitsland vergaderd in Berlijn, in overleg met onder meer do 
Beneluxvertegenwoordigingen, otn de diverse voorstellen uit de eerste sessie zoals de 
vorm van het contact tussen de Beneluxlanden en de bezettende mogendheden in Duits
land uit te werken ten behoeve van de tweede sessie. Deze tweede sessie is niet zo 
vlot verlopen als de eerste en moest onderbroken worden om het overleg, dat op een 
dood punt was gekomen, door middel van ruggespraak in de verschillende hoofdsteden 
uit het slop te halen. Vooral aan Franse zijde kostte het de nodige moeite om in 
de beveiliging tegen het Duitse gevaar mee te gaan met de zeer gematigde Amerikaans- 
Britse voorstellen. Bidault, die tevoren in de Assemblée had beloofd over het in 
Londen te voeren beleid verantwoording af te zullen leggen, begreep dat zijn delega
tie, onder leiding van de ambassadeur in Londen René Massigli, met concrete resulta
ten ter vervulling van een deel van de Franse Duitsland-politiek moest terugkomen.
De Amerikanen, aangevoerd door hun ambassadeur in Londen Lewis L. Douglas, hebben 
zich ingespannen de aarzelende Fransen duidelijk te maken dat er een ander gevaar 
dreigde dan het oude Duitse. De vergroting van de communistische invloedssfeer 
was voor de Amerikanen reden om aan te dringen West-Duitsland voor West-Europa te 
behouden en de Duitse bevolking te ontzien, zoals inzake de Roercontrole en de poli
tieke opbouw. De Fransen wilden echter onder geen beding dat er een acoord zou wor
den getekend dat voor de aanhangers van De Gaulle, communisten en conservatieven re
den zou kunnen zijn te geloven dat Duitsland zonder meer op de been werd geholpen.
Het Britse standpunt, dat consolidatie van West-Europa zonder Duitsland onmogelijk 
was, leidde er toe de Amerikanen op deze weg grotendeels te volgen en tussen Amerika 
en Frankrijk te bemiddelen. Frankrijk zou onder druk van de internationale ontwikke
lingen uiteindelijk bereid zijn een aantal oude denkbeelden, zoals de afscheiding van 
het Roergebied, te laten schieten in ruil voor concrete afspraken over een Roercon
trole, over de nadrukkelijk federatieve staatsopbouw in Duitsland en over de veilig
heid door middel van blijvende aanwezigheid van Amerikaanse bezettingstroepen zolang 
de vrede in Europa niet zou zijn verzekerd. Het slotcompromis tussen de Grote Drie 
is buiten de Beneluxdelegatie om tot stand gekomen, tot ergernis van deze delegatie. 
Dit slotcompromis is vervolgens aanleiding geweest tot onenigheid binnen de Franse 
diplomatie;Massigli heeft niettemin getekend en Bidault bleef aarzelen. Van de Be
neluxlanden heeft vooral Nederland water in de wijn moeten doen op het terrein van 
de territoriale en economische claims om het tempo van de Amerikaans-Britse plannen 
voor Duitsland goed te kunnen bijhouden. De Beneluxlanden deelden de Franse obsessie 
voor het Duitse gevaar, maar waren te zeer afhankelijk in economisch opzicht van het 
Duitse herstel om de Franse kaart geheel te kunnen steunen. De Nederlandse regering 
was te zeer bevreesd voor de gevolgen van een mogelijk instabiel Duitsland naast de 
deur om bezwaar te blijven aantekenen tegen de geringe aandacht voor de territoriale 
en economische claims op de conferentie van Londen.

De agenda van het overleg was bekend gemaakt. Gesproken zou worden over de in
schakeling van de Beneluxlanden in het beleid inzake Duitsland, de plaats van de wes
terse zones in het Marshallhulp-overleg, de rol van de Duitse economie in die van 
Europa en de controle op het Roergebied, de beveiliging tegen het Duitse gevaar, de 
herstelbetalingen, de politieke en economische organisatie van Duitsland en tenslot
te de voorlopige territoriale regelingen. Hoewel de Beneluxdelegatie niet vooraf 
overleg had gevoerd over een gezamenlijke koers voor al deze punten en tamelijk on
voorbereid ter conferentie verscheen, heeft de delegatie zich niettemin ras laten 
gelden. Nadat de Beneluxdelegatie algemene beschouwingen op het Duitse politieke en 
economische herstel had geleverd conform de memoranda van de drie kleine landen uit
1947, heeft zij op 28 februari 1948 een aparte nota ingediend over de zo zeer gewenste 
associatie van de Beneluxlanden in de toekomstige politiek van de mogendheden be
treffende Duitsland.^Hierin werd gewezen op de verklaringen van de Grote Vier in
1945, die inschakeling van andere landen in het kader van de V.N. en bij de voorbe
reiding van een vredesregeling met Duitsland mogelijk maakten. Douglas voelde, onder 
invloed van generaal Clay, die evenals zijn collega's Robertson en Koenig aan de con
ferentie deelnam, niets voor een verplichting tot consultatie voorafgaand aan be
paalde noodzakelijk geachte maatregelen. Ook de Engelsen waren terughoudend, omdat 
de dominions hadden laten weten toch al gebelgd te zijn over de inspraak van de 
Beneluxlanden en hadden geëist op gelijke voet te mogen deelnemen aan de bespre
kingen over de toekomst van Duitsland. Daar kwam bij dat de drie westerse mo
gendheden nog altijd rekening hielden met de mogelijkheid van herstel van het vier-
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mogendhedenoverleg over Duitsland, waarin een formele toekenning van bepaalde rech
ten aan de Beneluxlanden niet paste„ De Nederlandse vasthoudendheid in deze zaak, 
pas na enige aarzeling ook door de Belgen voluit gesteund, heeft toch resultaten op
geleverd. Het officiële antwoord van de drie grote mogendheden op 6 maart 1948 kwam 
er op neer dat het belang van de Beneluxlanden bij beslissingen in Duitsland werd 
onderkend, maar dat men niet verder wilde gaan dan de drie bevelhebbers te vragen 
afspraken te maken voor nauwere samenwerking met de Beneluxvertegenwoordigingen in 
Duitsland. De bevelhebbers hebben in hun overleg in Berlijn deze consultatie met de 
Beneluxlanden als eerste agendapunt afgewikkeld. Afgesproken werd dat via de consu
laten in Frankfurt (Bizone) en in Baden-Baden (Franse zóne) en door middel van re
gelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van de Beneluxlanden met de politieke ad
viseurs van de bevelhebbers de Beneluxlanden op de hoogte zouden worden gesteld van 
voor deze landen belangrijke stappen in Duitsland, om commentaar zou worden gevraagd 
en de toegang tot bepaalde instanties zou worden vergemakkelijkt. De Militaire Mis
sies van de drie kleine landen, die aan dit overleg - tesamen met vertegenwoordi
gingen van Australië, Canada en Zuid-Afrika - deelnamen, gingen met deze regeling, 
die verplichte consultatie uitsloot, accoord. Vermoedelijk om moeilijkheden met an
dere landen, die eveneens geassocieerd wensten te worden in het beleid inzake Duits
land - zoals Italië - , te voorkomen, is van specificatie van de betrokkenheid van 
de Beneluxlanden in het beleid in Duitsland in het eindcommuniqué van 7 juni 1948 
afgezien.27

Bij het begin van de eerste sessie was het tweede agendapunt, de inschakeling 
van de westelijke zónes in het Marshallhulp-overleg, afgehandeld. Amerika wenste dat 
de drie zónes aan de besprekingen in Parijs over het hulpplan in maart 1948 konden 
deelnemen, waarmee de andere mogendheden instemden. Omdat het hier een competentie 
betrof van de drie mogendheden, werd de Beneluxdelegatie slechts op de hoogte ge
steld van het besluit dat voor de drie kleine landen zeer welkom was. Verwacht mocht 
immers worden dat hiermee een eerste stap werd gezet naar vergroting van de Duitse 
productie en koopkracht en daarmee naar betere handelsbetrekkingen tussen de buur
landen en Duitsland. De op 15 maart 1948 door Bevin geopende Marshallhulp-conferen
tie keurde met algemene stemmen de toelating van de westerse zSnes goed. In dit ver
band moet ook de Amerikaanse druk om tot economische coördinatie tussen de drie z6- 
nes te komen worden genoemd. Frankrijk kreeg in Londen van Douglas te horen dat deze 
coördinatie van de Franse zóne met de Bizone gewenst werd, omdat er anders geen Ame
rikaanse hulp in het kader van de Marshall-gelden aan de Franse zóne zou worden ge
geven. Frankrijk zwichtte hiervoor. Afgesproken werd dat de buitenhandel van de 
Franse zóne vanaf 1 augustus 1948 met die van de Bizone zou worden samengevoegd. De
ze datum werd in het slotcommuniqué van de Londense conferentie niet genoemd. Een 
poging van Nederlandse zijde om door middel van een nota van de hand van de Neder
landse adviseur ter conferentie en regeringscommissaris voor Marshallhulp-aangele- 
geneheden, de econoom dr. H.M. Hirschfeld, het thema van de Duitse economie binnen 
Europa aan te snijden liep spaak. Dit agendapunt is even ter sprake gekomen in de 
tweede sessie. Overeengekomen werd dat dit een zaak voor de organisatie van de 
Marshallhulp (de O.E.E.S.) w a s . 28

Ook het vraagstuk van de demontage van (oud-oorlogs-) industrieën ten behoeve 
van de herstelbetalingen aan de geallieerden kwam aan de orde, zij het terloops en 
buiten de protesterende Beneluxdelegatie om. In het kader van de Marshallhulp en de 
problemen met de Sovjet-Unie leek deze demontage minder goed te passen. Toch negeer
de het State Department de druk van het Congres om demontage van voor de Europese 
economie belangrijke industrieën uit te sluiten en ook Engeland voelde er weinig 
voor de Sovjets het argument van schending van "Potsdam" op dit punt in handen te 
spelen. Men besloot derhalve aan de demontage vast te houden, al zou een deel ervan 
hangende de tegenprestaties uit de Sovjet-zöne worden achtergehouden. Voor de Bene
luxlanden, die nog herstelbetalingsgoederen uit de westerse zónes te verwachten had
den, was dit een niet onbelangrijke m e e v a l l e r . 29

De conferentie heeft het meest de aandacht getrokken door de overeenstemming 
over de instelling van een controleorgaan voor het Roergebied. Ter voldoening zowel 
aan de veiligheidseisen van de buurlanden als aan de wens van de bezettingsautori- 
teiten in de Bizone en van de Beneluxlanden naar vergroting van het Duitse produc
tievermogen, moest een vorm van controle worden gevonden op de belangrijkste smidse 
en cokes- en kolenproducent van Duitsland, het Roergebied. Het Franse plan om het 
Roergebied van Duitsland los te koppelen en onder geallieerd viermogendheden-bestuur 
te plaatsen zou Sovjet-invloed hebben betekend in dit kerngebied van Duitsland, waar
voor de Amerikanen niet nalieten te waarschuwen. Frankrijk bleek bereid met gealli
eerde westerse controle op de productie in het Roergebied genoegen te nemen, mits 
de Beneluxlanden daaraan zouden deelnemen. Hoever de zeggenschap van dit orgaan
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zich zou uitstrekken was een omstreden punt. De Amerikanen wilden voorkomen dat de 
oprichting van dit controleorgaan door de Duitsers als een strafmaatregel zou kunnen 
worden gezien. Ook voelden de Amerikanen er weinig voor om, zoals de Beneluxdelegatie 
suggereerde, door middel van dit orgaan een bepaalde economische politiek aan Duits
land op te leggen. Dit zou immers de competentie van de militaire bevelhebbers raken. 
Tenslotte wensten de Amerikanen dat het controleorgaan geen besluiten kon nemen, die 
strijdig zouden zijn met hetgeen door de Marshallhulp-instanties in Duitsland - de 
Amerikaanse administrateur met zijn staf - zou worden voorgeschreven. Eigenlijk wil
den de Amerikanen van dit hele controleorgaan slechts een facade overlaten en dit or
gaan pas in werking stellen na de installatie van een West-Duitse regering, omdat de 
Amerikanen steeds meer de publieke opinie in Duitsland wilden ontzien. De Fransen 
gingen hier dwars tegen in, vooral met het oog op het thuisfront. Aangezien Frankrijk 
liet weten bij een eventueel militair conflict tussen Amerika en de Sovjet-Unie geen 
partij te kunnen en te willen zijn, moest Amerika trachten Frankrijk niet verder van 
zich te vervreemden en in het westers kamp te houden, met name ook vanwege d<? te ver
wachten moeilijkheden in Berlijn. Zowel inzake de opzet en het tijdstip van invoering 
van het Roer-controleorgaan als inzake de samenstelling van de grondwetgevendn verga
dering in Duitsland heeft Amerika concessies gedaan aan Frankrijk. Het besluit om het 
controleorgaan vó<5r de oprichting van een West-Duitse staat in het leven te roepen en 
uit te rusten met bevoegdheden ter controle van de verdeling van grondstoffen en goe
deren had vanzelfsprekend de volle instemming van de Beneluxlanden. De kleine drie 
zouden in het controleorgaan gezamenlijk evenveel stemrecht hebben als één grote mo
gendheid. Besloten werd op Amerikaans verzoek dat West-Duitsland in de toekomst, 
naast de Grote Drie en de Benelux, zitting zou krijgen in het controleorgaan. De Be
nelux zouden ook worden betrokken bij de voorbereiding van de gedetailleerde overeen
komst en de vaststelling van de internationale competentie van het Roer-controleor
gaan en zouden tevens worden geraadpleegd over het tijdstip, waarop het orgaan zou 
gaan functioneren. Doordat de Benelux deel zou uitmaken van dit orgaan, zouden de 
drie landen ook toezicht verkrijgen op het nakomen van de ontwapeningsverplichtingen 
van de Duitsers, waarvoor dit controleorgaan óók was bedoeld. Het orgaan zou tevens 
gelegenheid kunnen bieden op te komen voor de buitenlandse belangen in het Roerge
bied, zo hoopte de Beneluxdelegatie. De Nederlandse afgevaardigden in Londen be
schouwden dan ook de Roerregeling als pure winst. Het slotcommuniqué van de conferen
tie heeft de Roer-afspraken volledig bekend gemaakt, uiteraard om de Fransen tegemoet
te komen.30

Nu het Franse plan om tot internationale beheer van het Roergebied van de baan 
was en was vervangen door internationale controle op bepaalde industrieën, hadden ook 
andere plannen met betrekking tot eigendom en zeggingsmacht over de industrieën in 
het Roergebied en elders geen schijn van kans meer. De Engelsen wensten nationalisa
tie, maar waren al voor deze conferentie met de Amerikanen overeengekomen dat het ei- 
gendomsvraagstuk een zaak voor de toekomstige Duitse regering was en dat intussen 
Duitse beheerders onder geallieerde controle de industrieën draaiende moesten houden. 
Dat betekende dat de Nederlandse voorstellen over socialisatie van grote bedrijven 
(Memorandum van 14 januari 1947) rijp voor het archief waren. Ter conferentie werd 
slechts vastgelegd dat de grote bedrijven aan banden zouden worden gelegd. Het Franse 
voorstel om dit besluit in het slotcommuniqué op te nemen om de publieke opinie in 
het eigen land gunstig te stemmen werd onder Engelse druk van tafel genomen. De Brit
ten zouden zich, indien dit voorstel zou zijn aangenomen, verplicht hebben gevoeld 
hun nationalisatieeisen van stal te halen, eveneens terwille van het politieke thuis
front. Omdat de zes landen over het eigendomsvraagstuk vreesden geen eensgezindheid 
te bereiken, liet men dit onderwerp verder rusten. Hierdoor werd de mogelijkheid ge
schapen voor de Amerikanen en in hun kielzog de Britten om door een fait-accompli-po- 
litiek de volledige teruggave van de Duitse kolen- en staalbedrijven aan hun Duitse 
eigenaren, voor zover gezuiverd, voor te bereiden. Wél werden de kartels ontmanteld 
en de opgelegde straffen ten uitvoer gelegd. Met de buitenlandse belangen werd zoveel 
mogelijk rekening gehouden. Op 10 november 1948 kondigden de militaire bevelhebbers 
uit de Bizone de totale overdracht aan, waartegen Frankrijk tevergeefs heeft gepro
testeerd. 31

De Londense conferentie kwam wel tot besluiten omtrent de niet-discriminatie van 
geallieerde (buitenlandse) belangen in Duitsland, een thema dat vooral door Frankrijk 
en de Benelux naar voren was gebracht. Voor Nederland ging het hier om een belang van 
ongeveer 1 miljard gulden (1948) in de westerse zónes. Tot dan toe hadden de buiten
landse eigenaren vrijwel niet kunnen beschikken over hun eigendom in Duitsland (be
leggingen, saldi), noch hun bevoegdheden op basis van (mede-) eigendom in bedrijven 
kunnen uitoefenen. Protestnota's, zoals ook Nederland dife had ingediend, hadden niets 
uitgehaald. Ter conferentie besloot men een intergouvernementele werkgroep ter bestu-
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dering van dit vraagstuk in te stellen, welke inderdaad in het najaar van 1948 bij
een is gekomen. Toegezegd werd verder dat de Beneluxlanden door de militaire gouver
neurs vooraf in kennis zouden worden gesteld van maatregelen, die de eigendomsbe- 
langen van de Beneluxlanden zouden raken, opdat de Beneluxlanden hun visie zouden 
kunnen geven. Ook zouden de gouverneurs met de Beneluxlanden die maatregelen bespre
ken, die nodig waren om het beheer van de eigendommen weer in eigen hand te nemen.
In het slotcommuniqué van "Londen" is het beginsel van non-discriminatie van buiten
lands bezit in Duitsland en de intergouvernementele werkgroep vastgelegd. De toezeg
gingen aan de Beneluxlanden waren niet op schrift gesteld en waren als een "heren- 
accoord" te beschouwen.32

Naast de besluiten over de Roercontrole, waren vooral die over de opzet van de 
politieke organisatie van de Duitsers van belang. Door de Beneluxdelegatie is ter 
conferentie het confederatiemodel naar voren gebracht; de Amerikanen wensten een fe
deratieve staatsvorm naar Amerikaans model en de Engelsen een iets meer gecentrali
seerde staatsvorm. De Fransen wilden een zo zwak mogelijke Duitse staat, waarin de 
deelstaten eigen diplomatieke betrekkingen zouden kunnen onderhouden. De Fransen 
maakten hun instemming met de Amerikaans-Britse visie afhankelijk van de concrete re
sultaten in het veiligheids- en Roercontroleprobleem, waarin ze gesteund werden door 
de Beneluxdelegatie. Na afloop van de eerste sessie werd bekend gemaakt dat de zes 
het er over eens waren dat een federale regeringsvorm, die de rechten van de respec
tieve staten voldoende beschermde, maar tegelijkertijd voorzag in een behoorlijk cen
traal gezag, de beste basis was voor het uiteindelijke herstel van de Duitse eenheid. 
In de tweede sessie moest het federatiemodel praktisch worden uitgewerkt en de com
petenties van de centrale regering worden vastgelegd. Na bepaald te hebben dat er een 
twee-kamersysteem zou komen, naar Amerikaans model, bleef als belangrijkste strijd
punt over de samenstelling van de grondgevende vergadering. De Fransen wilden die sa- 
raenstellen uit door de regering van de deelstaten aangewezen leden en de Amerikanen 
en de Britten uit personen, die door verkiezingen in de deelstaten door de bevolking 
daarvoor zouden worden aangewezen. Het compromis, dat bereikt kon worden door Frank
rijk op andere punten belangrijk tegemoet te komen en massief te dreigen zonder i 
Frankrijk door te gaan, luidde dat de gedelegeerden voor de constituante zouden wor
den gekozen volgens een door de wetgevende lichamen van de deelstaten vast te stellen 
procedure. De delegaties in "Londen" waren ook over het tempo, waarin de toekomstige 
staatsvorm van West-Duitsland zou worden ingevoerd, en over het voorlopig karakter 
van deze staat verdeeld. De Amerikanen en de Britten wensten de Duitsers zo snel mo
gelijk bij de vorming van een Duitse staat te betrekken en daardoor mede verantwoor
delijk te maken voor hun eigen toekomst. De Fransen alsook de Beneluxafgevaardigden 
stelden zich meer terughoudend op. Vooral de Fransen drongen aan op voorzichtigheid, 
omdat zij bevreesd waren dat het enige resultaat van een installatie van een West- 
Duitse regering de oprichting van een Oost-Duitse staat zou kunnen zijn, waardoor 
de spanningen tussen Oost en West zouden kunnen worden vergroot. Engeland meende dat 
het slechts ging om een voorlopige regering van Duitsland, maar Douglas verwachtte 
niet dat in de komende generatie voor het Duitse probleem een oplossing kon worden 
gevonden, die enigszins voldeed aan de westerse desiderata. Erg voorlopig zou die re
gering voor de westerse zönes derhalve niet zijn. In het slotcommuniqué bleef de Duit
se eenheid natuurlijk nadrukkelijk als doel van de reorganisatie vermeld. Verklaard 
werd dat het noodzakelijk was dat het Duitse volk op basis van een vrije en democra
tische regeringsvorm uiteindelijk de eenheid, op dat moment verstoord, moest herkrij
gen. Derhalve diende het Duitse volk in de verschillende staten politieke organisa
ties en instellingen in het leven te roepen, waardoor het in staat zou zijn binnen 
de grenzen van afspraken over bezetting en controle volledige bestuursverantwoorde- 
lijkheid te verwerven. De militaire gouverneurs zouden de minister-presidenten van de 
deelstaten in de westerse zönes (vóór 15 juni 1948, hetgeen in het slotcommuniqué 
niet werd vermeld) bijeenroepen om hen verlof te geven tot het installeren van een 
grondwetgevende vergadering. Ter conferentie was men het eens geworden, na Franse 
concessies, om deze vergadering te laten starten op 1 september 1948, welke datum 
niet openbaar is gemaakt. Tegenover de Franse instemming met deze datum stond de 
Amerikaans-Britse toezegging ter conferentie om een West-Duitse regering niet eerder 
dan in de loop van 1949 te inaugureren. Evenmin werd de afspraak bekend gemaakt dat 
de bevolking zich bij enkelvoudige meerderheid zou kunnen uitspreken over de consti
tutie, de deelstaten daarentegen met gekwalificeerde meerderheid (twee-derde). Deze 
afspraak was zo opgesteld met het oog op de effecten van de mogelijke aansluiting 
van de deelstaten uit de Sovjet-zöne op de stemverhoudingen. Wél werd in het slot
communiqué de federale regeringsvorm, die de rechten van de deelstaten zou bescher
men, zou voorzien in een behoorlijk centraal gezag en individuele rechten en vrij
heden diende te garanderen, als raamwerk aangegeven. Indien de Duitse grondwet aan
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deze richtlijnen zou voldoen kregen de militaire gouverneurs volmacht deze grondwet 
voor te leggen aan de bevolking in de deelstaten ter r a t i f i c a t i e . 33

De Beneluxdelegatie heeft zich met Frankrijk sterk gemaakt voor een afdoende 
beveiliging tegen hernieuwde Duitse agressie. Voor een deel kwam de Roercontrole hi;.') 
aan tegemoet, maar deze twee delegaties wilden meer. De Beneluxdelegatie stelde voor 
om in het toekomstige Duitse staatsbestel een garantie tegen remilitarisatie in te 
bouwen. De Amerikanen vonden dit geen realistisch voorstel, omdat een dergelijke ga
rantie voorlopig niet voor het Oost-Duitse gebied was te verkrijgen. Douglas en zijn 
staf vonden trouwens dat het veiligheidsprobleem in Europa totaal van karakter was 
veranderd door de aan de Sovjets toegeschreven agressieve politiek. Het probleem 
voor de Amerikaanse diplomatie was dat geen garanties konden worden gegeven, noch 
tegenover de deelnemers aan het Londense overleg, noch tegenover dezelfde landen in 
het kader van de onderhandelingen over een - eventueel atlantische - westerse unie, 
zonder toestemming van het Congres. Douglas kon daarom op 1 maart 1948 niet verder 
gaan dan toe te zeggen dat de Amerikaanse troepen, ook na opheffing van het militai
re bestuur in Duitsland, voor een lange tijd in Duitsland zouden blijven, bijvoorbeeld 
zolang er sprake was van een communistische dreiging. Dit Amerikaanse voorstel had 
de instemming van alle delegaties. De Amerikaanse delegatie heeft in dit verband la
ter de ontwikkelingen in Amerika genoemd, die wezen op het aangaan van militaire ver
plichtingen jegens West-Europa. President Truman had op de dag van de ondertekening 
van het Verdrag van Brussel op 17 maart 1948 zijn steun aan de vrije landen toege
zegd en bevestigd dat Amerika de troepen in Duitsland voor onbepaalde tijd zou hand
haven. Op 19 mei 1948 had de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen uit 
het Amerikaanse Congres een motie van senator Vandenberg aangenomen, waarin de Ameri
kaanse deelneming aan regionale en andere defensieaccoorden in het kader van het 
Handvest van de Verenigde Naties terwille van de veiligheid van de vrije wereld 
werd aanbevolen. Op 11 juni 1948 zou deze motie door de senaat worden aanvaard, 
waarmee de formele barrières voor de V.S. om met West-Europa een militair bondge
nootschap te sluiten waren opgeruimd. Het waren deze twee stappen in Amerika die 
voor de Fransen en de Beneluxlanden het veiligheidsprobleem niet alleen inzake 
Duitsland, maar ook voor West-Europa als geheel, in een ander licht hebben ge
plaatst. De vrees voor scherpe reacties van de kant van de Sovjet-Unie op de plan
nen voor de westerse zones was hierdoor enigszins getemperd, waardoor men durfde 
door te zetten. In het slotcommuniqué werd aangekondigd dat de drie westerse mo
gendheden hun strijdkrachten in Duitsland zouden handhaven tot de vrede in Europa 
zou zijn verzekerd en slechts zouden terugtrekken na onderling overleg. Onderling 
overleg zou altijd worden gevoerd, indien een van de drie mogendheden van mening 
zou zijn, dat er gevaar bestond voor herstel van de Duitse militaire macht of 
voor het voeren van een agressieve politiek door dit land. De afspraken tussen de 
vier mogendheden over de Duitse ontwapening en industriële en wetenschappelijke 
beperkingen werden bevestigd. Gedurende de bezettingsperiode zou door middel van 
een in de westerse zönes op te richten Militaire Veiligheidscommissie controle 
worden uitgeoefend om deze afspraken te doen nakomen en aanbevelingen op te stel
len voor de militaire gouverneurs. Voor de periode na de bezetting door de vier 
mogendheden werd beslist dat Duitsland geen agressieve macht mocht worden en dat 
daarom aan de terugtrekking van de bezettingstroepen een accoord tussen de betrok
ken regeringen vooraf moest gaan over maatregelen ter controle op demilitarisatie, 
ontwapening, industrieën en over voortgaande bezetting van enkele strategische 
plaatsen. Was het veiligheidsprobleem in het slotcommuniqué geheel in het teken 
van het Duitse gevaar geformuleerd, in het "top secret" geclassificeerde door de 
delegatieleiders getekende rapport van de conferentie in Londen was hieraan toe
gevoegd de verwijzing door de Amerikaanse delegatie naar de verklaring van Truman 
en de motie van senator Vandenberg, waardoor West-Europa tegen Slle gevaren leek 
te kunnen worden afgeschermd dank zij Amerikaanse steun.^

Voor de Beneluxdelegatie, Nederland in het bijzonder, hing instemming met de 
afzonderlijke Londense conferentie onder meer ook af van de vraag in hoeverre reke-T Cning zou worden gehouden met de territoriale en economische wensen. Nederland had 
eind 1946 bij de Grote Vier grenscorrecties voorgesteld, die neerkwamen op annexa
tie van 1750 km^ Duits grondgebied met 119.000 inwoners, waarnaast een lijst van 
onder beheer te stellen kolen- en kalimijnen in het Nederrijnse gebied was ingediend. 
Luxemburg, dat evenals Nederland zwaar onder de oorlog te lijden had gehad, had ook 
nogal vergaande claims geformuleerd. België daarentegen verlangde slechts enkele 
kleine grenscorrecties en heeft ruchtbaarheid gegeven aan zijn afkeuring van de 
plannen van de Beneluxpartners. Het State Department had al in de loop van 1947 
beslist dat conform de redevoering van Byrnes in Stuttgart alleen kleine correc
ties in afwachting van een vredesverdrag mogelijk waren. Ook de Engelsen, die wel-
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- 13 -
willend de Nederlandse plannen in studie had genomen - het ging in dit geval om hun 
zone - , lieten weten grenscorrecties die niet door de locale bevolking zouden wor
den gesteund af te wijzen .^De Fransen waren de enigen die de claims van de drie klei
ne landen steunden. In de eerste sessie van de Londense conferentie zijn de claims 
niet ter sprake gekomen. Michiels van Verduynen liet na deze sessie de Nederlandse 
regering weten dat volgens hem de politieke ontwikkelingen de kans op verwezenlij
king van de territoriale claims hadden verminderd. De economische claims stonden 
zelfs niet eens ter discussie. Hij stelde daarom Den Haag voor om de eisen in te rui
len tegen de garantie tot levering tegen kostprijs gedurende enige tijd van kolen en 
staal Duitsland. Op 5 april 1948 besloot het kabinet aan de grenscorrecties evenwel 
vast te houden en bij afwijzing compensatie te vragen. Een eventuele onderzoekscom
missie van de mogendheden over deze zaak kon op instemming van de Nederlandse rege
ring rekenen. Op 12 mei 1948, tijdens de tweede sessie, vroeg de Beneluxdelegatie 
bij brief om een dergelijke commissie. De Beneluxlanden hadden haast, omdat de claims 
onvervulbaar waren als er een Duitse regering zou zijn geinstalleerd. De Amerikanen 
lieten echter weten dat economische claims, die uitgingen van het idee van compensa
tie voor geleden schade, niet aan de orde waren en de rest meer een zaak was voor de 
vredesconferentie.-1'7 De Britten vonden de claims van de drie landen niet in overeen
stemming met het Europese Herstelplan. De Franse steun was te zwak, geprikkeld als 
de Fransen waren over de Beneluxhouding in andere kwesties. Men eindigde op de af
spraak dat een commissie zou worden ingesteld om enkele kleine voorlopige grenscor
recties, bijvoorbeeld om locale verbindingen te verbeteren, te overwegen. Deze cor
recties zouden wel vrijwel onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gelegd. Dit was 
wel een zeer mager resultaat en Michiels van Verduynen heeft in het kabinetsberaad 
van 24 mei 1948 in Den Haag dit voorstel dan ook beneden de maat genoemd. Voor de 
Nederlandse regering was de evolutie in de internationale politiek echter zo snel 
gegaan, dat de eensgezindheid van het Westen in Londen zwaarder telde dan het suc
ces van de eigen c l aims.38

Reeds tussen de twee sessies in, toen de balans kon worden opgemaakt aan de 
hand van de eerste ontwerpen van de Londense conferentie voor de reorganisatie in 
Duitsland, had de regering al een instructie vastgesteld, waarbij het Roer-controle- 
orgaan werd aanvaard, mits een bevredigende oplossing kon worden gevonden voor de Ne
derlandse belangen in Duitsland; geen bezwaar werd aangetekend tegen een voorlopige 
federale regering in West-Duitsland, zij het dat de internationale consequenties 
terdege moesten worden beseft; het standpunt over de claims werd bepaald, zoals hier
voor genoemd. Hoewel Michiels van Verduynen de regering er bij het einde van de twee
de sessie op heeft moeten wijzen dat Amerika nogal had afgedongen op de afspraken 
van de eerste sessie teneinde de Duitse bevolking zoveel mogelijk te ontzien, kon 
niet worden ontkend dat de Beneluxlanden het een en ander hadden weten te bereiken 
ter conferentie. Aan de algemene wensen die de drie landen gezamenlijk eind 1947 
hadden ingediend was voldaan. Nederland en Luxemburg hadden echter inzake de claims 
vrijwel niets bereikt. Daar stond het uitzicht op herstel van het handelsverkeer 
tussen de kleine buurlanden en de Duitsers zelf tegenover. De Nederlandse minister
raad besloot dan ook accoord te gaan met de resultaten van het Londense overleg op 
24 mei 1948. Een zwaar argument voor het kabinet was, dat er een einde moest komen 
aan de regeringsloosheid in Duitsland, waarin het communisme een goede voedingsbo
dem kon vinden. Minister-president Beel was er zich van bewust dat de installatie 
van een regering in West-Duitsland het einde van de oorspronkelijk gewenste terri
toriale claims betekende. Er waren volgens hem echter offers nodig voor de veilig
heid van West-Europa, waarvoor de V.S. zich zware inspanningen wilden getroosten. 
Nederland moest zich derhalve distantiëren van Frankrijk, dat aan het slot van de 
conferentie dwars lag, en het pakket voorstellen aanvaarden, zoals ook België en 
Luxemburg bereid waren te tekenen. Op het laatste moment is Frankrijk toch nog om
gegaan en kon het slotcommuniqué worden uit g e g e v e n .39
4. De gevolgen en de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Zes.

De Zeslandenconferentie heeft de Oost-West-betrekkingen op een dieptepunt ge
bracht. In een protestnota liet de Sovjet-Unie al op 6 maart 1948 weten de resulta
ten van het Londens overleg niet te zullen erkennen. De Sovjet-bevelhebber in Duits
land. maarschalk Sokolovsky, wenste op de bijeenkomst van de Controleraad op 20 maart 
1948 op de hoogte te worden gesteld van de inhoud van de besprekingen in Londen, 
maar hij kreeg niet meer dan het gepubliceerde communiqué van de eerste sessie. Hij 
verliet daarop boos de Controleraad, die vervolgens niet meer bij elkaar is gekomen.^O 
Men had de Sovjet-acties voorzien. Om bijvoorbeeld de met de Sovjets gelieerde Ita
liaanse communisten zo min mogelijk aanleiding tot agitatie te geven was de heropening



van het overleg al verschoven tot na de algemene verkiezingen in Italië(18 april).On
gerustheid over de Sovjet-acties heeft zeker de Beneluxdelegatie en die van Frankri jk 
op de tweede sessie beheerst. De eerstgenoemde delegatie diende een note verbale in, 
waarin op de mogelijke gevolgen van een Oost-West-confrontatie over Duitsland werd in
gegaan. In geval van oorlog tussen de Sovjet-Unie en de drie westerse mogendheden im
mers zou het inmiddels gesloten Verdrag van Brussel gevolgen kunnen hebben voor de po
sitie van de Lage Landen. De Benelux wilde daarom goed op de hoogte worden gebracht 
van de inschatting van de drie westerse mogendheden, Amerika voorop, van de gevolgen 
van de Londense conferentie. Met name was men geinteresseerd of de geallieerden in Bel
lijn zouden blijven, wanneer de Sovjets gebruik zouden gaan maken van de lacune in dn 
overeenkomsten over de toegangswegen over land naar de westerse sectoren in Berlijn.Op 
de achtergrond speelde dat de Beneluxlanden bezorgd waren over de militair zwakke posi
tie van Frankrijk. Frankrijk zelf was zich daarvan bewust en heeft de nodige voorstel
len gedaan om de aanbevelingen een minder provocerende toon te geven bijvoorbeeld door 
de installatie van een West-Duitse regering meer naar de toekomst te verschuiven. Te
vergeefs heeft Massigli aan het slot van de conferentie voorgesteld om in een aparte 
nota aan de Sovjet-Unie het voorlopig karakter van de aanbevelingen te onderstrepen en 
de Russen uit te nodigen deel te nemen aan de besluiten. De grote mogendheden hebben 
de drie kleine landen verzekerd in Berlijn te zullen blijven. Amerika met name toonde 
zich vastberaden. Omdat aan een Amerikaanse eindoverwinning bij een mogelijk conflict 
niet werd getwijfeld in Londen en de Sovjet-dreigementen ook als politieke manoeuvres 
werden gezien, durfde men het risico van de koers van de Londense conferentie verder 
aan.41 Daarmee was de teerling geworpen.
Het sobere slotcommuniqué van de conferentie van 7 juni 1948 kregen de Sovjet-ambassa- 
deur in Londen en de Sovjet-bevelhebber in Duitsland twaalf uur voordat het wereldkun
dig werd gemaakt. Op 16 juni 1948 verliet de Sovjet-delegatie het bestuurscollege van 
de Grote Vier voor Berlijn. De geldsanering, welke eerst in de drie westelijke zönes 
en vervolgens in de drie westelijke sectoren in Berlijn op 20 en 23 juni 1948 na voor
aankondiging bij de Sovjets werd ingevoerd, was voor de Sovjets de directe aanleiding 
West-Berlijn op 24 juni 1948 definitief, na maandenlange prikacties, af te grendelen.
Het Westen heeft daarop met een tijdig voorbereide luchtbrug het westelijk deel van de 
stad moeten verzorgen. Het was niet het enige dat de Sovjet-Unie tegen de Londense 
plannen in stelling bracht. Op 23 en 24 juni 1948 werd een officiële tegenconferentie 
van de Oostblok-staten gehouden op initiatief van de Poolse en Russische regering om 
over de Londense aanbevelingen te discussiëren. Uiteraard werd daar "Londen" gezien 
als een poging van het Westen de vier-mogendhedenstatus van Duitsland op te heffen en 
werden voorstellen gedaan alsnog te komen tot herstel van deze status en tot uitvoe
ring van de besluiten van "Potsdam". De controverse tussen twee rond de Duitse kwestie 
verenige blokken begon nu eerst goed, wat voor de V.S. even aanleiding is geweest te 
aarzelen of de plannen van Londen moesten worden d o o r g e z e t . 42
Tegen deze achtergrond overhandigden de drie westerse militaire gouverneurs op 1 juli 
1948 in drie nota's - over de opzet van de grondwet, van de deelstaten en van een be- 
zettingsstatuut - de conclusies van het westers beraad over de toekomst van Duitsland 
aan de deelstatenchefs van de drie zönes in Frankfurt. De meningen van de politici in 
deze zönes over de westerse plannen waren zeer verdeeld. De voorzitter van de CDU in 
de Engelse zöne, de latere eerste bondskanselier Konrad Adenauer, noemde in een brief 
aan Alfred Mozer, internationaal secretaris van de PvdA, de voorstellen catastrofaal: 
"Der Versailler Vertrag (1919) ist dagegen ein Rosenstrausz". De Duitse eenheid en vrij
heid leken verloren. Onder uitdrukkelijke verwijzing naar het provisorisch karakter 
van de West-Duitse staat lieten de minister-presidenten op 26 juli 1948 toch weten de 
"Frankfurter Dokumente"te accepteren. Op 1 september 1948 is de Parlementaire Raad(de 
grondwetgevende vergadering) van de westerse zönes met haar werk begonnen. Na de nodi
ge bemoeienis van de westerse mogendheden met de opzet van de toekomstige grondwet en 
overeenkomsten van deze drie landen over de fusie van de zönes en een bezettingssta- 
tuut (Washington 8 april 1949), kon op 23 mei 1949 de grondwet van de Bondsrepubliek 
Duitsland worden afgekcndigd. In de oostelijke zöne was, toen eenmaal de koers van het 
Westen in 1947 kon worden onderkend, de ontwikkeling naar een zelfstandige staatsvorm, 
eveneens als provisorium bedoeld voor geheel Duitsland (via het Volkscongres voor een
heid en vrede), gelijkop gegaan. De door de communistische eenheidspartij gedomineerde 
volksraad nam op 19 maart 1949 de grondwet van de Duitse Democratische Republiek aan.43 

Ook de andere aanbevelingen van "Londen" zijn uitgewerkt. Een inter-gouvernemen- 
tele werkgroep van de zes landen heeft in de zomer van 1948 vergaderd over de kleine 
grenscorrecties. Op 22 maart 1949 werden bij het Protocol van Parijs de conclusies 
van deze werkgroep vastgelegd. Nederland kreeg hierdoor 70 km^(Elten-Tudderen) toege
wezen, die van 23 april 1949 tot 1 augustus 1963 (behouden werden enkele geringe grens-
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correcties) onder Nederlands bestuur stonden. Van 25 oktober tot 11 november is ver
volgens ambtelijk vergaderd over een regeling voor de buitenlandse zakelijke belangen 
in Duitsland. De zes landen hebben op diplomatiek niveau van 11 november tot 28 de
cember 1948 in Londen - Nederland was vertegenwoordigd door de eerste ambassadese- 
cretaris aldaar, mr. J.M.A.H. Luns - vergaderd over de opzet van een Roerstatuut, 
waarover op 28 april 1949 een overeenkomst werd getekend. De Bondsrepubliek nam op 
30 november 1949, na de overeenkomst van Petersberg met de westerse mogendheden, haar 
zetel in het Roer-controleorgaan in. Deze Internationale Autoriteit heeft gefunctio
neerd totdat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in werking trad (23 juni 
1952). Met de E.G.K.S. verdween het karakter van bestraffing dat in de Roercontrole 
zat ingebakken en niet goed paste in de groeiende Europese samenwerking. De Militaire 
Veil.igheidscommissie van de drie westerse mogendheden is op 17 januari 1949 formeel 
ingesteld. De afspraken met de Beneluxlanden zijn n a g e k o m e n . 44
5. Verantwoording van het gevoerde beleid: Nederland op het niveau van Luxemburg.

Wie het bovenstaande tot nu toe heeft gevolgd kan niet anders dan tot de con
clusie komen dat de Zeslandenconferentie in Londen het draaipunt in de Duitsland-po- 
litiek van de westerse mogendheden is geweest. Van de historische dimensies van de
ze conferentie waren de meeste deelnemers aan het Londense overleg zich ook toen al 
bewust, waardoor in de meeste deelnemende landen hetzij via de pers, hetzij via me
dedelingen aan het parlement door de regeringen toelichtingen zijn gegeven op het 
slotcommuniqué. Dat communiqué was immers uit allerlei overwegingen - men wilde de 
Duitse publieke opinie ontzien, de Duitse politieke leiders niet bruskeren, de Sov
jet-Unie en bevriende landen (niet-deelnemers als de Gemenebestlanden)niet meer re
den tot disputen geven dan er al was - bewust kort gehouden, tenzij op punten die 
voor de Franse publieke opinie van groot belang waren.

Om de indruk te vermijden dat de V.S. de Duitse politiek op de Londense confe
rentie hadden bepaald, was het Bevin die het voortouw nam door de Londense aanbe
velingen officieel in een verklaring in het Lagerhuis van de nodige toelichting te 
voorzien op 9 juni 1948. Nadat zijn State Department op 7 juni 1948 al een nadere 
context op de Londense conferentie had gegeven, kwam Marshall op diezelfde 9e juni, 
zij het vele uren later, met de officiële persverklaring, waarin werd uiteengezet 
waarom de V.S. de conclusies van "Londen" aanvaardden. Een gelijkluidende tekst 
ging ook naar het Congres. In üe derde westerse grote mogendheid. Frankrijk, had de 
goedkeuring van de Londense aanbevelingen nogal wat voeten in de aarde. Voor dit land 
betekende het aanvaarden van "Londen" een breuk in het buitenlands beleid. De aanhan
gers van De Gaulle en de communisten liepen storm tegen de regering. Binnen het kabi
net van Schuman(MRP) heerste onenigheid over wat men wel zag als capitulatie voor de 
beide Angelsaksische landen. De president van de republiek, Vincent Auriol (soc.), 
gaf in het beraad met zijn kabinet als zijn mening dat het door "Londen" uitgelokte 
conflict met de Sovjet-Unie, gecentreerd op Berlijn, wel eens verkeerd zou kunnen af
lopen :"Nous risquons d'avoir un Munich ou une bagarre". Tevergeefs bepleitte hij dat 
de westerse mogendheden het provisorisch karakter van de aanbevelingen bij aparte no
ta zouden onderstrepen. De Franse regering echter, door de betogen van Bidault er 
van overtuigd dat de aanbevelingen van Londen de uiterste grens in de concessiebe- 
reidheid van de V.S. en Engeland aangaven, besloot op 8 juni 1948 deze aan de Assem
blee voor te leggen. Op 11 juni 1948, nadat de Vaste Commissie voor Buitenlandse Za
ken uit de Assemblée met krappe meerderheid zulks had aanbevolen, begonnen de debat
ten over het regeringsbeleid dat tot de aanbevelingen van Londen had gevoerd. Bidault 
kreeg het moeilijk. Zijn rechterhand op de Quai d'Orsay, Couve de Murville, had in
middels stemming gemaakt tegen de resultaten van "Londen", waardoor men kon denken 
dat Massigli kennelijk min of meer op eigen houtje had getekend en de Franse regering 
bijgevolg zelf zeer verdeeld was. De sterke oppositie in de Assemblée gokte hierop 
en leek te kunnen slagen. Bidault zag zich verplicht een uiterste poging te doen om 
Engeland en de V.S. alsnog te winnen voor herziening van de aanbevelingen, zoals in
zake de Roercontrole en het tijdstip van invoering van de politieke opbouw in West- 
Duitsland. Zijn partners gaven hem echter te verstaan dat hiervan geen sprake kon 
zijn. De Assemblée kreeg vervolgens van Bidault te horen dat Frankrijk geen andere keu
ze had:het was dit accoord of geen accoord.Op 17 juni 1948 werd met 297 (katholieke 
MRP-ers, socialisten, radicalen, verzetsdemocraten, onafhankelijke republikeinen)te
gen 289 stemmen het regeringsbeleid goedgekeurd, onder voorbehouden. De Assemblée 
verzocht de regering er op toe te zien dat bij de tenuitvoerlegging van de aanbeve
lingen van Londen de internationalisatie van de industrieën in het Roergebied zou 
worden doorgevoerd, het Duitse gevaar zou worden geëlimineerd, de veiligheid zou wor
den verzekerd en de samenwerking in Europa alsmede een viermogendhedenoplossing voor 
Duitsland zou worden nagestreefd. Op 20 juni liet de Franse regering de partners van 
"Londen" weten de conferentieaanbevelingen onder deze voorwaarden te a a n v a a r d e n .
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Op 14 juni 1948 hebben de vertegenwoordigers van de Beneluxlanden in Londen be
richt de resultaten van de Zeslandenconferentie officieel te onderschrijven. Van dt> 
de drie is alleen in België het beleid in Londen parlementair voorbeeldig ver
antwoord. Op 22 juni 1948 legde Spaak namelijk in de Kamer van Afgevaardigctn eci. i<- 
geringsverklaring af over het Duitse vraagstuk en de Londense aanbevelingen. Spaak 
haalde vooral de provisorische aard van deze afspraken, het succes voor de Benelux
landen om voor de eerste keer over Duitsland met de Grote Mogendheden te mogen mee
praten en de volgens hem uitstekende veiligheidsvoorzieningen tegen het Duitse gevaat, 
die verder zouden gaan dan Frankrijk ooit na 1918 had weten te bereiken, naar voren.
Op territoriaal gebied had België niets van zijn - geringe - aanspraken hoeven in te 
leveren. De communist Terfue kon daarna nog een interpellatie houden, die voor Spaak 
de gelegenheid bood enig oratorisch vuurwerk - "Je ne suis pas antisovietique, je suis 
anticommuniste" - af te steken. Het applaus uit de banken van de christen-democraten, 
de socialisten en de liberalen wees op steun voor het regeringsbeleid en instemming 
met de regeringsverklaring. In Luxemburg kon door de regeringswisseling, waarbij op
14 juli 1948 een nieuw kabinet optrad, niet onmiddellijk op de conferentie van Londen 
worden gereageerd. De minister van Buitenlandse Zaken, Bech, heeft wel op 30 juli 1948 
bij gelegenheid van de debatten over de regeringsverklaring beloofd alles met betrek
king tot de nieuwe verplichtingen van zijn land - waarover de Kamer vc.n Afgevaardig
den nog weinig wist - aan het parlement voor te zullen leggen. Een afgevaardigde, 
de communist Urbany, had daar weinig vertrouwen in en heeft Bech g e v r a a g d:"Weni dann/ 
Villeicht na zeng Jaor, wann d'Land schons verkaft ass, wann et schon ze spe't ass.
Dir musst net soen, dass dat demokratisch ass." Ten aanzien van "Londen", dat immers 
geen verdrag of overeenkomst behelsde, is Bech zijn belofte niet nagekomen en moesten 
de afgevaardigden van het Groothertogdom het doen met de verklaring van de wederom 
optredende premier Dupong dat in het buitenlands beleid de veiligheid en de interna
tionale solidariteit voorop stonden.^

De Nederlandse regering heeft het parlement niet behoorlijk geinformeerd over 
de Londense conferentie. Er is geen verklaring in een of andere vorm tijdens of na 
afloop van de conferentie aan het parlement over het te voeren of gevoerde beleid op 
de conferentie gegeven, noch is de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer ingelicht. Het advies van premier Beel aan de minister van Buitenlandse 
Zaken om op zijn minst de fractieleiders in de Tweede Kamer in het kort over de af
loop van "Londen" te informeren is, voorzover kon worden nagegaan, g e n e g e e r d . 47 Mi
nister Van Boetzelaer kon, zo is de indruk, gebruik maken van het feit dat de aan
dacht in de Nederlandse politiek geheel werd beheerst door de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer op 7 juli 1948, waardoor de Duitse kwestie, waarover toch zo lang zo 
veel te doen was geweest, op de achtergrond was geraakt.

Het Nederlandse parlement was aanvankelijk zeer geinteresseerd in de ontwikkelinq 
van het beleid inzake Duitsland. De regering had ook, conform de staatsrechtelijke re
gels en gewoonten met betrekking tot de contacten tussen reqerinq en parlement over 
het buitenlands beleid, de Kamers behoorlijk betrokken bij dit voorgenomen beleid: 
er waren besloten zittingen gehouden over de lijst van claims die bij de Grote Vier 
zou worden ingediend (oktober 1946); de memoranda over Duitsland uit 1947 waren aan 
de Kamers gestuurd, evenzo het rapport van de Engels-Nederlandse onderzoekscommissie 
uit 1947 over de voorgenomen grenscorrecties (commissie Prain-Ringers). Door deze 
informatie was de volksvertegenwoordiging vanzelfsprekend nieuwsgierig over de af
loop van de politiek ten opzichte van Duitsland. Vanuit de fracties van de twee re
geringspartijen, Katholieke Volks-Partij en Partij van de Arbeid, in de Tweede Kamer 
zijn in de eerste helft van 1948 herhaalde pogingen gedaan minister Van Boetzelaer 
over te halen iets bekend te maken over de Londense conferentie, maar het was alle
maal tevergeefs. In de KVP-fractie was de aandacht gericht op de territoriale en 
economische claims ten behoeve van de ontwikkeling van de - grotendeels katholieke - 
grensgebieden langs Limburg, Gelderland en Overijssel; in de PvdA-fractie stond de 
medezeggenschap van het parlement in het buitenlands beleid als kroon op de staats
rechtelijke ontwikkeling van het parlementaire bestel voorop. Vandaar dan ook dat 
het de fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, mr. M. van der Goes van Naters, 
was, die in zijn interpellatie van 18 maart 1948 over de voorstellen en onderhande
lingen sedert de aanvang van 1948, waarbij Nederland rechtstreeks of zijdelings was 
betrokken, met klem heeft gevraagd naar de richtlijnen van de regering bij de behan
deling van het Duitse vraagstuk. Van Boetzelaer is toen niet verder gegaan dan mee te 
delen dat het Duitse vraagstuk door de mislukking van de conferentie van de Grote Vier 
eind 1947 in menig opzicht was gewijzigd, dat de Beneluxlanden betrokken wensten te 
den in het beleid van de drie westerse mogendheden en dat de Nederlandse regering 
van oordeel was dat bij afwezigheid van een regeling voor geheel Duitsland in ieder 
geval moest worden gestreefd naar inpassing van de West-Duitse economie in die van 
West-Europa. Een Roercontrole en een mogelijke evolutie van de politieke en econo-
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raische organisatie in Duitsland in de westerse zönes achtte hij niet uitgesloten. De 
minister beloofde de Kamer volledig in te lichten, zodra de Londense conferentie was 
afgesloten. Ondanks aandrang vanuit de Kamer, bijvoorbeeld bij monde van mr. E.M.J.A. 
Sassen (KVP) op 22 april 1948, heeft Van Boetzelaer tussentijds niets willen meede
len. Hij verklaarde slechts dat Nederland vasthield aan de memoranda, die over de 
Duitse kwestie in 1947 bij de Grote Vier waren i n g e d i e n d . ^8

Het is de Kamer te verwijten dat Van Boetzelaer zijn belofte om na afloop van 
"Londen" met een nadere verklaring te komen niet gestand heeft gedaan. Klagen over 
de geringe informatie die het parlement over de verschillende aspecten van de Duitse 
kwestie kreeg deed de (Tweede) Kamer wél, maar de regering informatie afdwingen deed 
de Kamer niet. "Over de conferenties en besprekingen, aan het probleem Duitsland ge
wijd, bereiken enkele Kamercommissies en soms ook de Kamer bij tijd en wijle enkele, 
algemene, meest politieke en oppervlakkige inlichtingen", aldus het Voorlopig Verslag 
van 22 juni 1948 op het wetsontwerp tot goedkeuring van de Herstelbetalings-overeen- 
komst. Het was de Kamer zo onmogelijk zich een oordeel te vormen over de Duitse kwes
tie. Het KVP-Kamerlid, mr. E.G.M. Roolvink, advocaat te Almelo en zeer betrokken bij 
de Duitse kwestie, heeft op 1 juli 1948 in de plenaire zitting van de Tweede Kamer 
over het voornoemde wetsontwerp met betrekking tot het beleid in de Duitse zaak ge
steld dat de Kamer voor voldongen feiten werd geplaatst. Toen Van Boetzelaer echter 
onder verwijzing naar het op 22 juni 1948 bij de Kamer ingezonden slotcommuniqué van 
de Londense conferentie - inmiddels breeduit verschenen in de pers! - antwoordde, dat 
het niet juist was "op het probleem Duitsland in zijn verschillende aspecten diep in 
te gaan op dit ogenblik", retireerde Roolvink helaas en liet het bij het uitspreken 
van de hoop dat de regering "te eniger tijd ... verantwoording (zal) afleggen van 
haar beleid ten aanzien van Duitsland". De Kamer, als vanouds onder de indruk van de 
woorden van de minister die schenen te duiden op hoogst gewichtige diplomatieke ma
noeuvres, was het hiermee kennelijk eens en greep niet naar middelen om onmiddellijk 
over de Duitse kwestie en over de aanbevelingen van Londen, die voorzover bekend uit 
het slotcommuniqué in de internationale pers - ook in Den Haag te volgen - nogal wat 
stof hadden doen opwaaien, te worden ingelicht. Ook heeft de Kamer het enkele dagen 
later - 3 juli 1948 - ingekomen schriftelijke antwoord op de vragen van Van der Goes 
van 15 juni 1948 naar de bereidheid van de minister om de Kamer desnoods in besloten 
zitting te informeren over de Londense conferentie, niet gebruikt de minister als
nog aan zijn eerdere beloften te herinneren. Van Boetzelaer verschool zich tegenover 
Van der Goes achter het standpunt dat in Londen geen verdragen of overeenkomsten 
waren afgesloten, die aan de Staten-Generaal volgens de Grondwet ter goedkeuring 
moesten worden voorgelegd of medegedeeld. Alleen voorzover bij de uitvoering van de 
Londense aanbevelingen aan Nederland bepaalde verplichtingen zouden worden gevraagd, 
zou daarover met de Kamers overleg worden gevoerd. In Londen was slechts een gemeen
schappelijke politieke gedragslijn bepaald, die uit het eindcommuniqué kon worden ge
lezen. De verdere inhoud van de aanbevelingen leende zich niet voor openbare behande
ling, aldus de minister. Het had hem bovendien aan tijd ontbroken om met de Kamer op 
andere wijze contact op te nemen. De formele opstelling van de minister in dit ant
woord stond in tegenstelling met zijn eerdere toezeggingen. De Kamer heeft er evenwel 
van afgezien deze zaak uit te diepen. Geen interpellaties, geen lastige vragen. De 
Kamerleden hebben geduldig gewacht tot de regering iets zou meedelen over het Neder
landse beleid inzake Duitsland. Dat gebeurde uiteindelijk bij de nota over het Duitse 
vraagstuk van 19 juni 1949, ondertekend door de toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken, mr. D.U. Stikker (WD), na de behandeling van de grenscorrectiewet - waardoor 
alleen al bleek dat Nederland in Londen in 1948 flinke veren had moeten laten - en de 
oprichting van de Duitse Bondsrepubliek. De nota kwam als mosterd na de maaltijd. Over 
de Zeslandenconferentie was deze nota dan ook zeer kort. De inschakeling van West- 
Duitsland in de politieke en economische structuur van West-Europa ter verzekering 
van het volledige West-Europese herstel en de West-Europese veiligheid werd het voor
naamste doel genoemd van de Nederlandse politiek inzake Duitsland. Dat was een cor
recte weergave van het doel dat de regering in mei-juni 1948 voor ogen stond, toen de 
resultaten van "Londen" moesten worden beoordeeld. In de memoranda die de Kamers in
1947 waren aangeboden was dit beleidsdoel nimmer genoemd. Enige actualiteit had deze 
nota niet meer. De Kamer heeft dan ook pas in 1950 deze nota aangegrepen voor een al
gemeen debat over Duitsland.^9
Slotbeschouwing.

De Zeslandenconferentie in dat bewogen voorjaar van 1948 is, samen met het Ver
drag van Brussel over een West-Europese Unie, het keerpunt geweest in de buitenlandse 
politiek van de Beneluxlanden. Voor deze drie landen, die aan de conferentie van
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de westerse mogendheden over Duitsland mochten deelnemen en hadden ingestemd met dc; 
tot stand gekomen aanbevelingen, betekende deze conferentie een totaal nieuwe faiu 
in de belangrijkste kwestie naast de zorg voor de veiligheid:het Duitse vraagstuk.
Aan een aantal wensen van de drie kleine landen is ter conferentie voldaan, zoals qui, 
de wens om ingeschakeld te worden in het beleid van de Mogendheden in West-Duitsland 
zodra belangen van de buurlanden in het geding waren, de inschakeling van West-Duits
land in de Marshallhulp-organisatie (O.E.E.S.), de non-discrimiuatie van buitenlandse 
eigenaren, de inspraak in de Roercontrole, de maatregelen tegen het Duitse gevaar c-n 
de opbouw van een federatieve staat met voldoende centraal gezag op korte termijn.
Met uitzondering van België hebben de Beneluxlanden hun claims jegens Duitsland vrij
wel geheel moeten opgeven. De instemming van de Nederlandse regering met de Londense 
aanbevelingen na afweging van de voor- en nadelen van de aanbevelingen was achteraf 
gezien verantwoord. Hoe eerder Nederland met een stabiel voorlopig bewind in West- 
Duitsland zaken kon gaan doen, hoe beter. Trouwens: tegenhouden kon men de ontwikke
lingen in de westerse zönes toch niet meer. Dat de onopgeloste Duitse kwestie kern 
zou worden van de Oost-West-tegenstelling in Europa en daarmee ook voor Nederland 
aanzienlijke consequenties zou hebben op het gebied van de buitenlandse en de mili
taire politiek kon niet geheel worden voorzien. Wél heeft Nederland, met de andere 
Beneluxlanden, begrepen dat "Londen" deze tegenstelling zou kunnen aanscherpen, waai - 
bij vooral gedacht werd aan problemen rond Berlijn. De Beneluxlanden hebben daaiom 
aangedrongen op de nodige voorzichtigheid in de formuleringen en de drie Mogendheden 
gevraagd de consequenties van het beleid te doordenken. Nederland heeft daarbij wel 
de verwachting geuit dat de drie Mogendheden zouden standhouden in Berlijn en, na het 
uitbreken van de volledige blokkade, vliegtuigen gereed gehouden voor inzet in de 
luchtbrug op Berlijn. -^De Beneluxlanden en Frankrijk, die op het continent het meestte 
vrezen hadden bij een werkelijk conflict over Duitsland, waren er van overtuigd dat 
de ter conferentie gedane toezeggingen door de Amerikanen om pal te staan in Berlijn 
en de veiligheid van West-Europa te waarborgen de te voorziene nadelen van de Londen
se conferentie konden inperken. Of het Nederlandse parlemenV de visie van de regering 
met betrekking tot de Londense aanbevelingen deelde is niet bekend, omdat de regering 
een discussie met het parlement op welk niveau dan ook op formele gronden uit de weg 
is gegaan en het parlement niet naar de middelen heeft gegrepen om een dergelijke dis
cussie af te dwingen, gehinderd als de volksvertegenwoordiging was door de verkie
zingen. De Staten-Generaal zijn derhalve officieel onwetend gebleven over het Neder
landse beleid op de Londense Zeslandenconferentie. Aangezien de Kamers wel hebben in
gestemd met de aanpassing van het buitenlandse beleid aan de verdeling van Europa, 
welke door het Verdrag van Brussel - waarbij Nederland partij was - impliciet werd 
erkend, kan worden aangenomen dat met uitzondering van de communisten alle politieke’ 
groeperingen wel accoord zouden zijn gegaan met de door Nederland onderschreven Lon
dense aanbevelingen, waarbij Duitsland conform de deling van Europa als voorlopig ver
deeld werd beschouwd. Hoe de politieke kaarten over het Duitse vraagstuk in juni 194Ö 
precies lagen weten wij echter niet. De parlementaire afwikkeling van het Nederlandse 
beleid ter conferentie is in vergelijking met die in andere Europese landen die aan 
deze conferentie deelnamen op het niveau geweest van het eveneens parlementair zwijg
zame Luxemburg en beneden de maat van het staatsrechtelijk en naar parlementaire ge
woonte verwante België.Het lijkt er bijna op dat de Beneluxsamenwerking als zo in
nig werd beschouwd, dat er ook parlementair met één mond - i.c. die van Spaak - werd 
gesproken. Hoe het ook zij: het Nederlandse parlement is als een lam behandeld. Vanwe 
ge de geringe aandacht voor een van de belangrijkste aspecten van het buitenlandse be
leid op een cruciaal moment kan men slechts zeggen: het had geen andere behandeling 
verdiend.
NOTEN. _ _ _ _ _
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