
MEMORANDUM 

No.- F 776 
Van : Mr. C. L. W . FOCK 
Aan : âe Mini s t er-Pr e si den t, 

Ik ben opgebeld door Jhr Van Starkenborgh in ver
band met de vergadering van het Comité de Direction vanaf 
28 Januari in Parijs. Jhr Van Starkenborgh heeft mij gevraagd 
op dusdanige wijze in Parijs aan te komen, dat de middag van 
de 27ste voor besprekingen beschikbaar zou zijn. Dit wordt 
thans geregeld. 

Een van de punten die Jhr Van Starkenborgh tele
fonisch naar voren bracht was een zeker meningsveradiil wat 
hij heeft met Prof.Van den Bergh omtrent de kwestie van het 
kiesrecht. Prof.Van den Bergh heeft hem medegedeeld, dat U en 

^ Minister Beyen hem plein pouvoir hadden gegeven, zodat in 
het stadium van besprekingen, waarin deze zaak zich thans 
bevindt, hij het niet nodig vindt om Den Haag te raadplegen. 
Jhr Van Starkenborgh is het daarmede niet geheel eens en 
vroeg dus informeel of ik U op de hoogte wilde brengen van 
bijgaand ontwerp-artikel, waarvan de redactie overigens 
nog niet vaststaat. Jhr Van Starkenborgh zou ten deze gaarne 
Uw mening vernemen. Ik teken hierbij aan, dat de woorden 
"efficace et équitable" met zeer veel moeite in dit artikel 
zijn opgenomen geworden en dat het uitgesloten moet worden 
geacht om het woord "proportionnelle" daarvoor in de plaats 
te krijgen. Echter mag worden gesteld, dat de formulering 
"efficace et équitable" hoewel niet ideaal toch vermoede
lijk niet onacceptabel zou zijn. Het laatste gedeelte van 
dit artikel na de komma:"sans négliger " is bedenkelijker 
en agp^ert door het gebruik van het woord "territoir" een 
zekere binding aan het districtenstelsel. Ik zou gaarne 
voor mijn vertrek a.s. Woensdag vroeg naar Parijs van U 
vernemen wat U over deze zaak denkt. 

Uit het telefoonges^pek bleek mij verder, dat Jhr 
Van Starkenborgh veel minder afwijzend staat tegenover 
het Franse voorstel om de Senaat om te vormen in een Chambre 
des Etats met Regeringsvertegenwoordigers als leden, te meer 
waar de met ü besproken Duitse amendementen op het Franse 
voorstel de hele constructie wel verbeteren. In aansluiting 
hierop staat Jhr Van Starkenborgh ook minder afwijzend tegen
over de dualistische samenstelling van de Chambre des SisiH» 
Peuples nl voor de helft "uit direct gekozenen en de andere 
helft parlementariërs. Het was niet mogelijk telefonisch 
hier al te lang over te spreken. Ik heb slechts als bezwaar 
tegen deze constructie genoemd de waarschijnlijkheid, dat 
de economische artikelen ons geen volledige voldoening 
zouden schenken waardoor het noodzakelijk zou kunnen worden 
een vrij sterk supra-nationaal gezag te creëren opdat de 
economische integratie inderdaad doorgang vinde. Jhr Van 
Starkenborgh meent, dat in het Comité de Direction uiteraard 
niet accoord behoeft te worden gegaan met de Franse, geamen
deerd door de Duitsers, voorgestelde Chambre des Etats, maar 
dat wij onder een reserve toezeggen gaarne de bestudering 
hiervan voort te zetten. Ook ten aanzien van dit punt, waaraan 
uiteraard nog zeer veel facetten zitten, die ik niet met 
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Jhr Van Starkenborgh kon bespreken, gaarne Uw mening. 

23 Januari 1954 
F/4 
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