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AAN DE LEDEN VAN DE ECONOMISCHE COÏ.34ISSIE 
UIT DEN MINISTERRAAD 

EN 
Hr.Ms. AMBASSADEUR TE LONDEN. 

Ik heb de eer Uwer Excel len t ie h i e r b i j te doen toekomen 
1 exemplaar v a n e e n a a n t e e k e n i n g van 16 dezer betreffende 

aantal exemplaren 
de toekomst van het Europeesche regionale over leg . Op bepaalde punten 
i s deze nota te beschouwen a l s samenhangende met mijn nota van 8 Augustus 
j l . over de ach te r s t e l l i ng van de Nederlandsche havens. 

In verband met mijn te verwachten overplaatsing z a l deze 
aanteekening waarschi jn l i jk a f s l u i t e n de reeks van verslagen en rapporten, 
waarmede ik heb getracht gedurende en na de oorlogsjaren, de Ministers, 
onder wier verantwoordelijkheid i k a l s Nederlandsen vertegenwoordiger in 
het regionale overleg optrad, geregeld op de hoogte te houden. 

Waar ik binnenkort mijn taak op d i t gebied aan mijn opvol
ger za l overdragen, zou ik gaarne in het algemeen vernemen of met de i n 
bijgaand rapport vervat te opvattingen accoord kan v/orden gegaan, dan wel 
of mijn opvolger z ich door andere r i c h t l i j n e n z a l moeten la ten leiden -
en zoo j a , door welke. 

DE NEDERLANDSCHE VERTEGENV.rOORDIGEER 
IN E.E.C.E. 

(w.g . ) A«Th.Lamping. 
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Zijner Exce l len t ie den Heere 
Minister President Dr. L.J .M.Beel , 
P l e i n 1813, 
's-Graverihage. 
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AMBASSADE DER NEDERLANDEN. 
Economische Afdeeling. 

Londen, .". 1 
Flat 8, Hereford House, 
1 1 7 , Park Street . 

AAN DE LEDEN VAN DE ECONOMISCHE COMMISSIE 
UIT DEN MINISTERRAAD 

EN 
Hr. Ms. AMBASSADEUR TE LONDEN. 

TOEKOMST EUROPEE SCHE REGIONALE: SAï ENWERKING. 

PROBLEEMSTELLING* 

In mijn rapport van 8 Augustus j l» over de ach te r s te l l ing van de 
Nederlandeche havens werd de opvatting neergelegd, dat de belangen van 
de Néderlandsche havens het meest zouden worden gediend b i j de oprichting 
van een " los federatieven - dus zwakken- Duitschen Staat" . 

Mijn overwegingen waren; 

1) dat het , b i j het v a s t s t e l l e n van de haven-pol i t iek niet in de eers te 
p laa ts een f inanc iee l e , maar vee lee r een po l i t i eke quaestie gold; 

2) dat b i j een permanente po l i t i eke sp l i t s i ng van Duitschland, de 
Westersche mogendheden West-Duitschland zouden b l i j v e n versterken a l s 
m i l i t a i r - en daarom ook economisch - bast ion tegen uost-Europa; 

3) dat de doorvoering van de Potsdam gedachte - Duitschland al leen 
een economische eenheid - geen oplossing zou bieden, daar de po l i t i eke 
tegenste l l ingen zouden b l i j v e n bestaan; 

4 ) dat daarom s lechts b i j een p o l i t i e k e eenheid van Duitschland de 
noodzakelijkheid voor de wes te l i jke Mogendheden om speoiaal v/est-Duitsch
land - desnoods ten koste van de Néderlandsche belangen - eoonomisoh te 
b l i j v e n versterken, zou ophouden. 

Waar het idee van Mr, Byrnes ten aanzien van den toekomstigen 
po l i t i eken status van Duitschland wel ongeveer za l overeenkomen met het 
door mij bedoelde l o s federat ieve Duitschland, zou, in den gedachtengang 
van mijn nota, r ea l i see r ing van de gedachte van den Amerikaanschen Staa ts 
s ec r e t a r i s , onze havenbelangen convenieeren. 

In de redevoering van Mr. Byrnes, z ie i k , a l s vertegenwoordiger van 
de Nederlandsohe Regeering in het Europeesche regionale over leg, aan le i 
ding tevens na te gaan, in welken zin het Amerikaansohe plan m.i. onze 
regionale samenwerking zou kunnen beinvloeden. Het vraagstuk i s trouwens 
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aouut geworden in verband met het ontstane streven - o.a. belichaamd in 
een resolutie van de sub oommissie voor de "devastated areas"- om alle 
bestaande Europeesch-regionale activiteiten onder te brengen in een orgaan 
dat dan zou optreden als onderdeel van deftEoonomio and Social Council, De. ' 
resolutie zal binnen korten tijd door dezen Council in behandeling worden 
genomen. Hoe moeten wij staan tegenover dit initiatief? 

De verleiding is groot, ons terstond met volle zeilen bij dit initia
tief aan te sluiten; het nastreven van een Europeesche eenheid is een aan
trekkelijke gedachte en bovendien was dit regionale overleg in zijn opzet 
altijd paneuropeesoh gedacht, zij het dat de houding van Rusland de aanvan
kelijke bedoeling voor een groot deel heeft gefrustreerd. Alvorens echter 
definitief stelling te nemen, moet worden nagegaan, in hoeverre er reden 
is aan te nemen dat, wat tot nu toe niet mogelijk is gebleken - met name 
een'eendrachtige samenwerking van alle Europeesche Staten voor de economische 
reconstructie van ons continent - door een reorganisatie van het apparaat 
wel zou kunnen gelukken. Ter juiste beoordeeling van dit punt zij met een 
onkel woord in herinnering gebracht: 1) met welke bedoeling het economische 
regionale overleg destijds is opgezet; 2) in welk opzicht aan de gestelde 
verwachtingen al dan niet is voldaan. Op deze twee punten moge een korte 
beschouwing in de beide volgende paragrafen volgen. 

II. BEDOELING REGIONALE SAMENWERKING. 

De eerste maal, dat practisch uitvoering werd gegeven aan de gedachte 
om op economisch gebied Europa als een eenheid te besohouwen, dateert van 
September 1%0, toen ten paleize van St. James werd besloten tot de oprichting 
van het "ínter Allied Bureau for Postwar Requirements", waaruit later TMRRA 
is geboren. Gedurende de verdere oorlogsjaren werden veelvuldige besprekingen 
gevoerd om na te gaan, in hoeverre een pan-europeesohe samenwerking verder 
kon worden doorgevoerd. Hierbij stuitte men op vele moeilijkheden: tot de 
opriohting van de andere Europcesohe regionale liohamon - Emcrgency Economie 
Committee for Europe, Europcan Coal Organisation en Europcan Central Inland 
Transport Organisation - werd eerst tegen het einde van den oorlog overgegaan. 

Voor dezen nieuwen vorm van economische samenwerking bestond van de 
zijde van onze Regeering in Londen veel belangstelling. Onze voornaamste 
principieele overwegingen om krachtig mede te werken, kunnen als volgt wor
den geresumeerd: 

1) de rcgionaliteit is een vooruitgang te achten boven het bilatera-
lisme, dat bij onzekere verhoudingen heeft bewezen te leiden tot een star 
economisch nationalisme en daardoor tot verscherping van de internationale 
verhoudingen en uiteindelijk tot een economische, maar ook een politieke 
chaos; 
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2) regionaliteit is een mogelijke phase om te geraken tot,of 
voor het versterken van de universaliteit; 

3) regionaliteit zal een lijn van weerstand kunnen uitmaken bij 
eventueel ineenstorten van een universeel systeem; 

4) regionale samenwerking kan, zij het op een beperkt terrein, 
aan middenstaten meer stem in het kapittel geven dan mogelijk is in uni
verseel verband» 

Bij de bevrijding stond men in Nederland iev/at onwennig tegenover 
deze nieuwe figuur. Men miste direct aanwijsbare practisohe resultaten, 
waardoor de regionaliteit ongunstig afstak bij het beproefde systeem van 
bilaterisme, dat tot direct zaken doen kon leiden. Bij optreden in regio
naal verband werd als een bezwaar gevoeld, dat, ten aanzien van de bereik
bare resultaten, de grootste gemeene decler kleiner moet worden, naarmate 
het aantal deelnemers grooter wordt. 

Dit is natuurlijk allemaal wel waar, maar het is niet juist het 
alternatief te stellen; regionalisme of bilateralisme. Onze politiek om 
ons krachtig te werpen op bilaterale contacten was verstandig en aange
wezen, maar zij kan zeer wel worden gebracht in regionaal kader, evenals 
een regionale samenwerking behoort te passen in een universeel systeem. 

Daar staat tegenover, dat men zijn hoofd dreigt te stooten bij 
pogingen om een uitzonderingspositie na te streven in quaosties, die, de 
leiders van de "groote politiek" wel in universeel, hoogstens in regionaal, 
maar niet in bilateraal kader wensohen te behandelen, al ware hot alleen 
omdat zij door aanwezigheid hunner vertegenwoordigers kunnen controloercn 
of de door hen collectief verlangde of vastgestelde groote lijnen gevolgd 
blijven. Zoo is het bijvoorbeeld moeilijk zich te onttrekken aan den indruk, 
dat op het oogenblik onze pogingen om de aohtcrstelling van onzo havens en 
den uitvoer naar Duitschland in bilateraal kader besproken te krijgen, op 
een muur van weerstand stuiten, omdat allu of enkele Groote Mogendheden 
ter zake een gemeenschappelijk programma hebben vastgesteld, zoodat zij aan 
landen als Nederland, eigenlijk "niets nieuws meer te vertellen hebben". 
Wij zijn in dergelijke gevallen herhaalde malen verwezen naar het regionale 
overleg, naar E.E.C.E. Dit moge een voor ons teleurstellend verloop zijn, 
maar het zou verkeerd zijn dezenoribevredigenden gang van zaken aan het be
staan van E.E.C.E. toe te sohrijven; zonder dit lichaam zouden wij ter zake 
evenmin een uitzonderingspositie kunnen verwachten. 

Welke opvattingen men ook moge huldigen ten aanzien van het prao-
tische resultaat van de tegenwoordige regionale samenwerking^ hoe gemoti
veerd ook moge zijn de oritiek op de werkwijze van deze uit den grond ge
stampte nieuwe organisaties, tooh moet men niet vergeten, dat bij het ver
dwijnen van dezen vorm van samenwerking aan landen als Nederland een belang
rijk, in vele gevallen het eenige forum zou komen te ontvallen waar wij, 
voor bepaalde - en wel prinoipieele - aangolft,,rundon, onze belangen kunnen 
voorbrengen en onze stem kunnen laten hooren. 
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I I I . PRACTISCHE GANG VAN ZAKEN» 

Wat i s nu, zeer in het kor t , de balans van a c t i v i t e i t e n van de-
regionale organen, van UNRRA, SCO, ECITO en EECE. ? 

Ondanks a l l e tekortkomingen i s UNRRA, humanitair gesproken, een 
succes geworden..Maar het i s de vraag of eenzelfde oordeel ook past voor 
de po l i t i eke a c t i v i t e i t e n van de organisa t ie . De houding van de 77cst 
Europoesohe s ta ten- en wi j n ie t uitgezonderd - die zich b i j de oprichting 
van UNRRA in At lant ic Ci ty stelden op het j ingo standpunt "we have got the 
money too", heeft be langr i jk bijgedragen to t de sp l i t s ing van Europa in 
twee kampen. 

West Europa moest z e l f beta len, Oost Europa kreeg g ra t i s r e l i ë f en 
r e h a b i l i t a t i e : de beide doelen van ons continent kregen daarom verschillende 
en oontrasteerende belangen. De verwachting, dat dankbaarheid de Oost-
EuTopeesche Staten nader to t het Westen zou brengen, i s zeker niet geëffec
tueerd. UNRRA i s integendeel voor Rusland - dat zelf ' geen cent bijdroeg en 
weigerde z i j n vo l l e contr ibut ie te be ta len , ja dat Oekraine en West Rusland 
l i e t bevoorraden op kosten van Amerika, Engeland en Canada en zich scherp 
verzet te a l s het ging om hulp aan de vrienden van Amerika en Engeland, zooals 
I t a l i ë en Griekenland - een be langr i jk p o l i t i e k wapen geworden om het Oost 
Europeesche blok te versterken. De i dea l i s t i s che Britsche opvatting, waarbij 
het beëindigen van UNRRA na 1946 wordt betreurd a l s het verdwijnen van een 
vorm van internat ionale samenwerking, s teekt in d i t verband af tegenover den 
z in voor r e a l i t e i t van de Amerikanen, die einde 1946 voor UNRRA vaststelden 
a l s den datum van " la mort sans phrase. x) 

Bepaald gunstige resul ta ten heeft ECO te zien gegeven: het i s een 
zeer technische o rgan i sa t i e , waar steenkoolexperts rus t ig xaken doen en 
waar de p o l i t i e k zooveel mogelijk buiten de disoussies wordt gelaten. Is d i t 
wel het geval - b i j v . b i j de quacstie van de Ruhrkolen - dan wordt de zaak 
op een hooger niveau afgedaan en voert ECO de aldaar vastgestelde r i c h t 
l i j nen u i t . 

Hetzelfde kan worden gezegd van ECITO, voor zoover d i t lichaam 
zich beweegt op verkeer-technisch terrein» Of deze organisat ie op p o l i t i e k 
gebied a l t i j d even gelukkig i s geweest, i s een andere vraag; althans bezien 
door West Europeesche b r i l . Zoo i s het be langr i jks te punt op d i t gebied, de 
verwezenli jking van don door Rusland gosteunden Fransohcn wensch om het cen
trum van ECITO van Londen naar P a r i j s over te brengen - waarmede een bres 
word gesohoten in het Britsohe streven om, onder soepele Britsohe l e i d ing , 
de Europeesche regionale samenwerking in Londen te concentreeren - voor 
landen a l s Nederland te betreuren. Hot i s z e l f s de vraag of - afgezien 
van voldoening van pres t ige overwegingen - op den duur met deze bes l i s s ing 
de Pransche belangen gediend zul len b l i j k e n . 

5/" 

x) B i j het weergeven van deze opvatting i s a l l een in beschouwing genomen 
het optreden van UNRRA voor Europa: de pao i f ic ao t iy i to i t en van UNRRA 
z i j n hier buiten besohouwing gela ten . 
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En wat ton aanzien van E.E.C.E.? Dit lichaam had een moeilijk 
bestaan, omdat het zioh voortdurend uoe&tbcwQgon op hot grensgebied tus-
sohen eoonomischc cn staatkundige politiek, vooral omdat het steeds meer 
ging om de quaestie Duitschland* Dit neemt niet vjeg, dat belangrijk prac-
tisch werk is gedaan in de sub-commissies, terwijl er evenmin aanleiding 
is het resultaat van de arbeid in de "mainbody" te minimalisecrcn (aan
vaard!^ van het principe van "offset" in de verhouding met Duitschland, 
initiatief dat heeft geleid tot de voedselconfercnties, de aotics gericht 
op besparing van graan, de vaststelling van het maalperccntage etc.) 

Maar juist het feit, dat Duitschland in EEGE-besprekingen steeds 
meer op den voorgrond treedt, heeft twee gevolgen gehad: 

1) dat Rusland tegen geen regionale organisatie zoo afwijzend staat 
als juist tegenover EECE (in UNRRA en ECITO doet Rusland mee, in ECO geeft 
het zijn satellieten toestemming tot samenwerking, in EECE is eohtor alleen 
Tsjcoho Slowakye vertegenwoordigd en nog slechts door een observe^; 

2) dat, nu • het probleem Duitschland in een aouut stadium is komen 
te verkeeren, ook EECE zich voor een crisis gesteld ziet. Dit is een der 
redenen waarom op het oogeriblik wordt gedacht aan een hervorming van het 
instituutder Europeesche regionale samenwerking. 

Het door Engeland terzake genomen initiatief moet worden gewaardeerd. 
Toch is het moeilijk zich te onttrekken aan den indruk dat reorganisatie 
hier geen uitkomst zal biedon. Een gebrekkige opzet is niet de reden waarom 
in de naaste toekomst een stroef werken of stagneeren van het apparaat te 
verwachten is, maar de kern van do moeilijkheden ligt in de verwarde en on
zekere politieke verhoudingen in Europa. Het bepalen van onze houding 
tegenover hervormingsplannen van het regionale apparaat, zal dan ook moeten 
afhangen van mogelijke tookomstigc politieke ontwikkelingen ten aanzien van 
het hoofdpunt: de quaestie Duitsohland. 

IV. REGIONALITEIT EN PROBLEEM DUITSCHLAND» 

ín mijn nota over de achterstelling van de Nederlandsche havens 
werd uitgegaan van twee praemisses: 

a) een blijvend gesplitst Duitschland; 

b) een, zij het zwakke, politieke eenheid van dat land. 

Bij het nagaan van een mogelijk succes van pogingen om aan de Euro
peesche samenwerking nieuw leven in te blazen, kan men zich beperken tot 
een bespreking van beide bovengenoemde praemisses en hef'Potsdam Duitschlan 
buiten beschouwing laten. 
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Ook Staatssecretaris Byrnes stelt het herstel van een eenheid van 
Duitsohland, allee» op economisch gebied, eigenlijk voor als een interim 
oplossing, waar het gaat om hot brengen van orde in den Europeeschen chaos. 

a) Duitsohland een politieke eenheid, 

Mocht worden besloten tot de oprichting van de "Vereenigde Staten van 
Duitsohland" of een analoge figuur, die neerkomt op een zwakke politieke 
eenheid van Duitsohland, dan zal een intensieve Europeesche samenwerking 
mogelijk zijn en tot verbetering van den hedendaagschen chaos kunnen lei
den. Niet alleen zal dan met meer normale verhoudingen kunnen worden re
kening gehouden^ maar een gemeenschappelijk Europeesch doel zal zijn ge
schapen en wel het voorkomen, dat een gevaar ontstaat van een hernieuwde 
Duitsche agressie, mogelijk gemaakt of bevorderd door een economische 
krachtsontwikkeiing. Er schijnt weinig aanleiding aan te nemen, dat in 
dat geval Rusland zijn i fzijdige politiek zou handhaven. Dat de tegen
woordige afzijdige houding van Rusland tegenover pan-europeesche economische 
samenwerking een principieel karakter zou hebben, is een misvatting; het 
tegendeel blijkt voldoende uit de vertegenwoordiging van dat land of van 
zijn satellieten in UNHRA, EC1T0 en ECO. Rusland zal zijn houding uitslui
tend laten afhangen van u:iiitoitsoverwegingen, zou in het geval van een 
politiek herboren Duitsohland tot een nieuwe of verbeterde pan-europeesche 
samenwerking worden overgegaan - waar waarschijnlijk de nieuwe Duitsche 
staat zoo spoedig mogelijk zou worden ingeschakeld - dan zal met een af
zijdigheid van Rusland wei niet langer rekening te houden zijn. De aan
wezigheid van Russische vertegenwoordigers zou reeds voldoende gemotiveerd 
zijn door de overweging, dat Rusland zou willen voorkomen, dat Duitsohland 
langs dezen weg door Russische afzijdigheid zou worden gebracht in de 
interessengemeenschap van de "Westelijke Mogendheden,, 

Het is in dit verband gevaarlijk zich te veel te laten leiden door de 
redeneering, dat "Rusland toch altijd weer op Duitsohland terugvalt." 
Er is wellicht meer aanleiding voor de opvatting, dat de Russen de Teutonen 
beschouwen als het historische gevaar dat hun Westgrens bedreigt en dat 
Rusland in het bijzonder tot Duitsohland toenadering pleegt te zoeken, 
telkens wanneer het zich door het Westen in den steek gelaten weet, of acht. 
Reeds in 1863 bracht de Russische ergernis over den steun van Frankrijk en 
Engeland aan de Pcolsche opstandelingen,de Tsar ertoe de door Bismarck uit
gestoken hand gretig aan te nomen, waarmede een periode van Russisch-
Duitsche toenadering werd ingeluid, die eerst luwde toen op het Congres 
van Berlijn Bismarck de Russen teleurstelde» Rusland begon van dit oogen-
blik af uit te kijken naar het Westen en in 1892 en 1907 volgden de ententes 
met Frankrijk en Engeland. De Russische revolutie in 1917 beteekende een 
breuk met het Westen, prompt volgde in 1922 in Rapailo de Duitsch-Russische 
toenadering. De dertiger jaren gaven wederom een Russische orienteering 
op het Westen te zien, totdat in 1938 Rusland zich in Munchen in den steek 
gelaten achtte; binnen ecu jaar volgde het Ribbent.rop-Folotov non-agressie 
pact, wat echter een oorlog tusschen boide partnors in 1941 niet uitsloot. 
Is het vol te houden dat in alle gevallen van een verwijdering tusschen 
Rusland en het 'Westen de schuld uitsluitend bij Rusland lag? Staat het 
vast dat het tegenwoordige optreden van Rus1and uitsluitend is toe te 
schrijven aan overhoerschappolitiek en moet Russische angst voor de veilxg-
heid van zijn Westgrens volstrekt worden uitgesloten? En geprojecteerd op 
de materie van deze nota; is een samenwerken met Rusland in paneuropeesch 
verband volstrekt uitgesloten te achten wanneer Rusland ervan overtuigd 
kan worden, dat geen Locarno - een fixeering van de Westgrens van Duitsoh
land zonder eenzelfde garantie te scheppen vcor de Oostgrens - meer te 
verwachten is, en dat niet alleen Frankrijk, maar ook Engeland en Amerika 
een nieuwe agressieV..n Duitschland - ook naar het Oosten - onmogelijk 
wenschon te maken, met name door Duitsohland blijvend terug te brongen tot 
een lager economisch niveau? Kan Rusland zich ervan verzekerd houden dat hot 
hier niet alleen lipservi.ee" betref-s, maar dat Engeland en Amerika - en 
ook Nederland - bereid zijn voor de veiligheid van Europa, dus hun eigen 
veiligheid, economische offers tj brengen? Het optreden van de Russen 
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maakt het moeilijk ons in hun gedaohtengang te verplaatsen en hun motie
ven te doorgronden, maar dit is geen reden om elke mogelijkheid tot een 
Europeesche samenwerking, ten gevolge van te verwachten Russische tegen
stand, bij voorbaat uit te sluiten, zeker niet wanneer men niet of nauwe
lijks een alternatief op het oog heeftj 

Voor ons in het bijzonder, zou het tot standkomen van een Duitsohe 
politieke eenheid mede toe te juichen zijn, omdat wij, naar alle waar
schijnlijkheid, niet meer voortdurend zouden zitten met de moeilijkheid 
om onze tripartite samenwerking in lijn te brengen met ons verdere regio
nale overleg, een moeilijkheid welke grooter wordt, naarmate het Pransche 
standpunt inzake het vraagstuk Duitschland sterker gaat afwijken van het 
Britsch-Amerikaansohe. Want het is toch nauwelijks denkbaar, dat tot 
stichten van een politieke eenheid van Duitschland zou worden overgegaan, 
zonder dat aan Frankrijk zoodanige satisfacties zouden worden gegeven 
dat geen cardinale pransch-Britsche tegenstelling zou blijven bestaan'; de 

/Erouwens rede van Mr. Byrnes houd-j/"met deze noodzakelijkheid - zij het wellicht 
naar Pransche opvattingen onvoldoende-rekening. Ook met het oog op onze 
pan-eioropeesche samenwerking zou een politiek herstel van Duitschland 
gunstige perspectieven bieden. In dit geval zouden onze belangen mede
brengen ons krachtige voorstanders te verklaren van het plan ontwikkeld 
in de sub-commissie voor de "devastated areas". 

b) Blijvend gesplitst Duitschland. 

Welke verwachtingen men eigenlijk nog kan koesteren over een 
paneuropeesche samenwerking, wanneer zou worden overgegaan tot een blij
vende splitsing van Duitschland, is moeilijk in te zien. De redenen, die 
thans Rusland ertoe leiden om zijn medewerking tot een dergelijk regionaal 
overleg te beperken tot de gevallen, waarin Rusland slechts te winnen heeft, 
zouden klemmender worden,wanneer ten principale zal zijn beslist, dat het 
"hard tegen hard" zal gaan. 

Ook met onze Tripartite-samenwerking zouden Y/ij in een moeilijke 
positie komen te zitten, daar Frankrijk zich, uit algemeene veiligheids
overwegingen, blijvend zou verzetten tegen voortgezette pogingen om in 
een dergelijke constellatie West-Duitschland militair en daarom ook 
eoonomisch te versterken: een politiek, die Engeland en Amerika waarschijn
lijk zouden blijven nastreven. 

Hoe stroef het regionale overleg werkt met afzijdigheid van Rus
land heeft de ervaring van het afgeloopen jaar aangetoond, maar v/anneer 
daarnaast ook nog tusschen Engelan.. en Amerika aan den eenen kant en 
Frankrijk anderzijds een blijvende principieele tegenstelling komt te ont
staan, dan is practisch resultaat moeilijk meer denkbaar. 

Van welken kant men deze quaostie ook beziet, alle pogingen om, 
bij een blijvend gesplitst Duitschland, aan een Europeesche samenwerking 
op de tegenwoordige basis meer inhoud te geven, lijken tot een mislukking 
gedoemd, want met de tegenwoordige basis wordt bedoeld een samenwerking, 
waar slechts beslissingen kunnen worden genomen - of liever aanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd - bij eenstemmigheid. Het terrein, waarop 
eenstemmigheid zou zijn te bereiken - met name ten aanzien van de politiek 
tegenover Duitschland - zou dan voortdurend kleiner worden. Het nut van 
een initiatief om langs den weg van reorganisatie verbetering te brengen 
in een paneuropeesche samenwerking, lijkt in dit geval problematiek. 
De dilatoire houding van Rusland tegenover de resolutie van de sub-^ 
commissie voor de "devastated areas" is dan ook op zichzelf zeker niet 
onlogisch. Er zou, bij een zoodanige constellatie geen aanleiding zijn, 
ons in het bijzonder te stellen achter de actie van de commissie^ van de 
"devastated':areas" en ons krachtig in te spannen voor de oprichting van 
een organisatie, waarvan nauwelijks succes is te verwachten,^zij het dat 
het niet verstandig en noodig zou zijn tegen dit Brit sche initiatief be
paald stelling te nemen. 
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Aanvaarding van de hierboven gevolgde gedragslijn zal leidon tot 
de conclusie, dat de sub-commissie voor de "devastated areas" do paarden 
achter den wagen heeft gespannen. De vraag wat moet worden gedaan om pan-
europeesche samenwerking te verbeteren,is ontijdig aan de orde gesteld, 
want de opportuniteit van een reorganisatie op dit gebied hangt ten nauvrste 
samen met de beslissing, welke ten aanzien van Duitschland zal vrorden be
troffen. 

Waar discussies op dit punt binnen korten tijd zullen vorden geopend 
en een beslissing zal moeten vallen, was het veel verstandiger geweest 
nog eenigen tijd op den bestaanden voet door te werken, en de waarschijn
lijkheid dat in de naaste toekomst weinig vruchtbaar werk zou kunnen worden 
verricht, op de^-koop toe te nemen. 

VI. WAT BIJ EEN BLIJVEND GESPLITST DUITSCHLAND? 

De vraag,wat zal moeten worden gedaan, wanneer wij ons in de toekomst 
gesteld zullen zien tegenover een beslissing van een blijvend gesplitst 
Duitschland, valt uiteraard buiten het kader van deze nota. volstaan moge 
worden met de opmerking, dat dan moeilijk zal zijn te ontkomen aah een 
krachtige aaneensluiting van het niet door Rusland behecrschte deel van 
Europa. Organisatie tegenover het hechte Oosten zal dan noodig zijn, hetzij 
omdat men hoopt op een constructie, waarbij de Oost Europeesche combinatie 
van Europa verder zal samenwerken met het overige deel van het vaste land 
met respecteering over en weer van elkanders tegengestelde iedologieen, 
hetzij omdat men elke illusie op een eendrachtige samenwerking van Europa 
laat varen en meent zich te moeten instellen op de befaamde blokvorming. 

De opvatting, dat tegenover Oost Europa dan een "tegenblok" zal 
moeten en kunnen worden gesteld, moge juist zijn, maar dan moet men de 
quaestie toch wel in al hare implicaties zien. Dat een beslissing in dezen 
zin zoo lang wordt uitgesteld, is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, welke 
moeilijkheden zijn te overwinnen en welke gevaren worden gcrisqueerd. Ver
vulling van de essentieele voorwaarden, en wel een samengaan van Engeland 
en Frankrijk zal moeilijk, zij het niet onmogelijk zijn, maar het is nauwe
lijks aan te nemen, dat de Scandinavische staten frij een dergelijke verdee
ling van Europa uitgesproken voor het Westen partij zouden willen of durven 
kiezen. Aan een uitbreiding naar het zuiden zou dan moeten worden gedacht. 
Turkye, Griekenland, Italië en Portugal zullen dan in de combinatie moeten 
worden gebracht+,maar ook het politieke en economisch onmisbare Spanje. 
In een dergelijke combinatie zou Nederland niet meer,, zooals in de vroegere 
Oslo combinatie, en zelfs zooals thans, een centrale positie innemen, maar 
wij zouden dan de uitgeschoven Noordelijke voorpost worden van een gordel, 
die niet ten onrechte zou worden gezien als een omcirkeling van Rusland; 
een weinig benijdenswaardige positie voor Nederland. 

Ook hier weer liggen onze belangen aan den kant van Engeland. Wij^ • * 
moeten de aarzeling van Engeland om zich te vereenzelvigen met een anti- u f 
Russisch Europcesch blok respecteeren en Engeland steunen waar dit land 
steeds meer neiging begint te vertoonen om in samenwerking met Frankrijk -
ook de zoo juist beklonken economische besprekingen op hoog niveau tusschen 
beide landen wijzen in deze richting - de Europtesohe economische ordo 
langs den weg van paneuropeesche samenwerking te redden. Bovendien mogen 
wij niet over het hoofd zien, dat Engeland, bij het aanvaarden van de lei
ding van een anti-Eussisch blok in Europa rekening moet houden met de ̂  
Dominions, die weinig genegenheid zullen toonen Engeland in een zoodanige 
geëxposeerde positie te dekken. Maar ook ziet Engeland zich ineen moei
lijke positie geplaatst tegenover Amerika, dat eenerzijds den indruk maa 
niet op te zien tegen uiterste beslissingen en consequenties, anderzij 
blijft vasthouden aan aanvaarding van zijn "proposals" p welke, gebasoo 
als deze zijn op een economische universaliteit, een krachtige regionale 

V. RESOLUTE SUB-COlllSSTE OIJTIJDIG. 
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po l i t i ek onmogelijk dreigen te maken. Het i s te hopen, dat wordt ingezien, 
dat ook de bespreking van de "proposals" moet wachten totdat inzake het 
probleem Duitschland een bes l i s s ing i s genomon. 

Deze enkele losse opmerkingen mogen voldoende z i jn om te wijzen op 
de noodzakelijkheid ook d i t aspect van de Europeesche' economische samen
werking, met a l z i j n economische, maar niet minder po l i t i eke implicat ies , 
roods thans in studie te nemen. De zaak i s nog niet direct urgent, maar 
wi j moeten voorbereid z i j n op een c o n s t e l l a t i e , waartegenover wi j op 
korten termijn onze houding zouden moeten bepalen. 

V I I . CONCLUSIES. 

De voornaamste conclusies waartoe bovenstaande beschouwingen aanleiding 
geven, z i j n de volgende: 

1) b i j het verdwijnen van het Europucsch regionaal overleg zal ons 
een hoogst be langr i jk forum voor het naar voren brengen van onze belangen 
komen te ontval len; elke ac t i e om di t te voorkomen moet door ons worden 
ondersteund; 

2) een verbeteren en verhoogen van de pan-europeesohe samenwerking 
z a l nauwelijks te bereiken z i j n door een reorganisatie van het op di t ge
bied bestaande apparaat, omdat de toekomst van d i t regionale overleg v o l 
s trekt afhankeli jk i s van de b e s l i s s i n g , welke za l worden genomen ten aan
zien van Duitschland; 

3) de a c t i e , die ertoe heeft ge le id dat het vraagstuk van de pan-
europeesche samenwerking thans aanhangig za l worden gemaakt b i j de verga
dering van den Economie and Socia l Council van half September, l i j k t prae-
mat» • n men had be ter langs de bestaande l i j nen kunnen b l i j v e n voortwerken 
en de quaestie aan de orde kunnen s t e l l en wanneer meer teekening was geko
men in hot probleem Duitschland, dat hopel i jk in November het onderwerp van 
behandeling z a l uitmaken; 

k) e r i s daarom voor ons g<-en aanleiding ons in d i t overgangsstadium 
a l te vee l te vereenzelvigen met de desbetreffende resolut ie van de Sub-
Commissie voor de "devastated arcas"; 

5) evenals b i j het vraagstuk van de aohters te l l ing van onze havens, 
za l verwezenli jking van een zwakke p o l i t i e k e eenheid van Duitschland, ook 
voor onze belangen b i j een pan-europecsche samenwerking, de gunstigste 
perspeotieven bieden; 

6) een bl i jvende s p l i t s i n g van Duitschland zou het einde betcekenen 
van den tegenwoordigen vorm van regionaal over leg; 

7) waar een c o n s t e l l a t i e , a l s in de vorige al inea bedoeld, zeker niet 
to t de onmogelijkheden moet wordon gerekend, l i j k t het noodig reeds thans 
na te gaan, welk standpunt w i j zouden moeten innemen, wanneer wi j ons ge
s te ld zouden zien tegenover een bl i jvend g e s p l i t s t Duitschland. 

DE ïIEDERLANDSCHS VERTEGENWOORDIGER 
IN E . l . C . E . 

(w.g . ) Á.Th.Lanping. 

Londen, 1é September ï%£>. 
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