
MEMORANDUM 

No: F.672 
Van: Mr. C. L. W . FOCK 
Aan: de Minis t er-Pre si Jent 

U zult het Zaterdag binnengekomen telegram van Van 
der Beugel en Homan hebben gezien betreffende hun ervaringen 
te Bonn. Van der Beugel heeft mij nog nader telefonisch in 
het kort beschreven de opzienbare verandering van houding 
van de Duitsers. Hij demonstreerde dit door het beeld, dat 
het was, alsof wij schuchter een meisje voor een avondje naar 
de bioscoop wilden uitnodigen, doch dat zij slechts wilde pra
ten over de vaststelling van de datum van het huwelijk. Adenauer 

tj , r\ , had strikte instructie gegeven om vrijwel tot elke prijs te 
(%tcs.fyc^é**. trachten \olledige o vereens temming te bereiken. De motieven 

hiertoe van de Bondskanselier kan men slechts gissen, hier-
/ t c ^ g ^ t y i — t j . — o n d e r kom ik daar nog op terug. Overigens is wel gebleken, 
fB^ScZeC^***^ dat deze reis niet "alleen van inf ormatorische aard" is,zoals 
/^ ,y Minister Beyen in de laatste Ministerraad stelde. 

^' ' y y De Duitse voorstellen zijn veel verdergaand dan de 
/ ^ > ^ / * « ^ * * ^ w ^ S o^^^-door Minister Beyen tot dusver ingediend. De door de 

ff Duitsers in de namiddag-bespreking ter tafel gebrachte door 
hen geformuleerde artikelen wijzen zulks uit (ik neem aan, 
dat de artikelen zullen worden rondgezonden). De artikelen 
bevatten het "automatisme", dat de Nederlandse Regering nood
zakelijk acht om tot de economische integratie te komen. Op 
monetair gebied willen de Duitsers zeer ver gaan, naar mijn 
indruk verder dan waartoe wij bereid zijn. 

Van der Beugel ziet in deze onverwachte ontwikke
ling wel enig gevaar, met name, omdat: 

1 . de Duitse voorstellen vermoedelijk zo ver zul
len gaan, dat wij, voorstanders en voorstellers van de 
economische integratie, zullen moeten afremmen; 

2. het niet uitgesloten mag worden geacht, dat er 
intern verschil van mening zal ontstaan, omtrent de mate, 
waarin wij de Duitsers kunnen volgen en omtrent de afba
kening van het terrein, dat ons voor alsnog te ver gaat. 

Als achtergrond gelooft van der Beugel, dat de Duit
sers een monetaire sanering in het hoofd hebben, welke zou 
impliceren een devaluatie van de Franse franc en een revaluatie 
van de gulden, omtrent welk laatste punt zij met de Belgen 
schijnen te konkelen. Indien deze achtergrond juist is, is het 
begrijpelijk, dat de Belgen daarvoor zullen voelen (prijs- en 
loonpeil Benelux). 

Wat de rest van de mededelingen van Van der Beugel 
betreft, deze zou ik gaarne mondeling aan U voorleggen. 

1 Juni 1 9 5 3 
F / 8 
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