
Van Drs E.H. v.d. Beugel (DG-EM) 

Aan M 
Procedure Brusselse conferentie 

Baron Snoy bezocht mij vanmiddag en deelde mij het 
volgende mede. 

Minister Spaak heeft andermaal besloten de procedure vai 
het werk in Brussel te herzien. De huidige wijziging is het 
gevolg van twee omstandigheden: 

1) het feit dat de Franse verkiezingen waarschijnlijk 
niet zullen doorgaan in December en zullen worden 
uitgesteld tot later; 

2) de "feeling of urgency" die bij Spaak is ver
sterkt door zijn bezoek aan Bonn, waar hij alle 
medewerking van de Kanselier en von Brentano 
heeft gekregen, terwijl hij zeer onder de indruk 
is van de groeiende tegenstroom, geleid door 
Erhard, de grootindustrie en de liberale partij. 

Minister Spaak stelt thans voor, dat de Chefs de 
Délégation 29 en 30 «ovember in Brussel bijeen zullen komen 
en dan vrij regelmatig in zitting zullen zijn ten einde het 
rapport voor 1 Januari te beëindigen. Hij heeft dit verzoek 
reeds schriftelijk gedaan. Toen ik Baron Snoy mededeelde, 
dat wij nog niets van dien aard hadden ontvangen, zijn wij bei
den tot de conclusie gekomen om behalve aan Prof. Verrijn 
Stuart ook een exemplaar aan de Heer Homan te zenden, opdat bij 
afwezigheid van Prof. Verrijn Stuart de loop van de stukken 
niet wordt vertraagd. 

Ik heb hem gezegd, dat het mij leek, dat U met deze 
nieuwe procedure akkoord zoudt kunnen gaan, maar dat het mij 
toch bepaald noodzakelijk voorkwam, dat de Heer Spaak bij 
het nemen van dergelijke beslissingen prealabel contact met U 
zocht. Bn Snoy zou deze boodschap, waar hij het geheel mee eens 
was, overbrengen. De grote vraag was nu, of Gaillard deze 
versnelde procedure zal willen of kunnen accepteren. Daarover 
was nog geen reactie binnen gekomen en daarvan hangt het slagen 
van deze versnelde procedure af. 

Ik heb Bn Snoy nog eens verzekerd, dat men niet moet 
streven naar een volkomen unaniem eind-rapport; dat men wel 
moet trachten reeds veel verschillen uit de weg te ruimen, 
maar dat het onmogelijk zou blijken en ook onjuist zou zijn 
om een soort artificiële overeenstemming te forceren. Hij was 

\ dit met mij eens, maar hij signaleerde wel het gevaar, dat 
I Minister Spaak met alle middelen zou proberen unanimiteit op 
alle punten te verkrijgen. 

Tenslotte waren wij het er beiden over eens - dit is 
ook de mening van de Heer Spaak - dat zelfs wanneer het mogelijk 
zou zijn het rapport voor 1 Januari te beëindigen, de Ministers
conferentie avant de Franse verkiezingen wel niet mogelijk zal 
zijn, 

'cc Mr Fock 
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