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VERTROUWELIJK 

Si- De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, .-net 
wie ik heden een gesprek had en die zo juist van een be
zoek aan Londen en Parijs was teruggekeerd, toonde zich 
zeer sceptisch ten aanzien van een spoedige totstandkoming 
van de Europese Politieke Gemeenschap. 

Dit is te meer opmerkelijk, daar de Heer Paris zich 
tot dusverre op het standpunt had gesteld, dat met een 
spoedige totstandkoming van de EPG moest worden gerekend 
en de Raad van Europa mitsdien snel de nodige voorberei
dingen moest treffen teneinde gelijke pas te houden. (Ik 
moge o.m. verwijzen naar de brief van de Secretaris-Gene
raal van 30 Januari j.1. D/9Ö5 betreffende statuutwijzi
ging) . 

Kaar de Politiek Directeur, mr.Struycken, mij ver
trouwelijk mededeelde, heeft de Heer Paris hem medegedeeld, 
dat de huidige Franse Regering voorlopig van de totstand
koming van een Europese Politieke Gemeenschap weinig heil 
verwacht en haar aandacht uitsluitend wenst te concentreren 
op de ratificatie van ie EDG, wélke reeds met de grootste 
moaelijkheden gepaard zal gaan. 

Ondanks alle verklaringen, dat deze Franse Regering 
de Europese politiek van haar voorgangers onverminderd 
voortzet, is het niet onwaarschijnlijk, dat het neengaan 
van lühister Schuman enerzijds en de afhankelijkheid dezer 
Regering van de Gaullisten anderzijds de Franse animo^ om 
het werk der Europese integratie voort te zetten sterk 
hebben verminderd. 

^ Heer Paris deed mij in zijn gesprek ook doorscheme
ren, aat artikel 1 van het thans uitgewerkte ontwerp-statuut 
-oor de EPG, hetwelk feitelijk een definitie van een 
ratie inhoudt, voor de Franse legering onaanvaardbaar 
zijn..Na de i- atten, welke in de Assemblee Ad 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa 
j.1. hebben plaats gevonden, kan men inderdaad 
clusie trekken, dat een EPG-statuut, het./elk 

fede-
zou 

;ioc en in de 
in Januari 
wel. de con

de vorming van 
een volledige federatie zou inhouden, in het Franse Parle
ment geen meerderheid zal vinden. 

De Heer Paris wees erop, dat ook in andere landen geen 
grote geneigdheid bestond om de totstandkoming van de r,jru 
te bevorderen. Het was daarom beter niet overhaast te werk 
te gaan en deze zaak aan rustige studie te onder.•> en. 
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Ik heb aan de hand van de rede van Minister Beijen, 
welke ik de Secretarie-Generaal reeds eerder haa toegezonden, 
betoogd, dat de Nederlandse Regering eveneens voorstander 
is van een geleidelijke ontwikkeling, doch bovendien dat 
wij een politieke autoriteit slechts verantwoord achten, 
indien deze van de aanvang af met de totstandbrenging der 
economische integratie van de deelnemende landen wordt oe-
last. 

Het is mijn indvuk, dat juist het steeds groeiend be
sef in de verschillende landen van de noodzakelijkheid 
ener economische integratie de Franse Regering er thans 
toe leidt zich van haar geesteskind ai' te keren. 

Men zou op de ^uai d'Orsay van mening zijn, dat het 
belangrijker is het Duitse gevaar te keren door nauwere 
banaen van de EDG met het Verenigd koninkrijk dan door de 
totstandkoming van een politiek geïntegreerd West-Europa. 

Hr.IïIs.Amoassadeur te Parijs is ongetwijfeld beter in 
de gelegenheid om het oovenstaande aan de waarheid te toet
sen. Ik zou gaarne vernemen in hoeverre het vorenstaande 
door Baron van Boetzeiaer wordt onderschreven. 
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