
Waarde Ambtgenoot, 

Ik heb de eer U ingesloten te doen toekomen 
een nota betreffende "De economische samenwerking in 
Europa". Ik zoude het op prijs stellen, indien deze 
in den Raad voor Economische Aangelegenheden van 
5 Maart a.s. zou kunnen worden behandeld. 

Afschrift zend ik aan de leden van voornoemden 
Raad. 

Met collegialen groet, 

Zijner Excellentie 
den Heere Minister-President 
' S - G - I J A V E N H A G T E 
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DE ECONOMISCHE SAMENWERKING IN EUROPA. 

Het Momorandurn van de Regeering nopens het beleid door 
de geallieerde mogendheden ten aanzien van Duitsohland te 
voeren (dd. 14 Januari 194?) bevat in zijn economische 
paragraaf (punt 2) een pleidooi voor een algeneene econo
mische samenwerking in Europa, inclusief Duitschland. 

In de verklaring, welke op 28 Januari 1347 voor de 
Deputies in Londen werd afgelegd, werd nog het volgende 
gezegd: 

"Wanneer de Nederlandsche Regeering voorstandster 
is van de economische eenheid van Duitschland, dan doet zij 
dit vooral ook omdat Duitschland volgens haar oordeel opge
nomen moet worden in de zoc noodzakelijk geachte economische 
samenwerking in Europa. De oplossing van het Duitsche pro
bleem, zoowel door de regelen van een vredesverdrag, als door 
het te voeren beleid in het bezette Duitschland, zal de 
toetssteen zijn voor het succes van de economische samen
werking in Europa, wélke op zich zelf als een wereldvraagstul: 
moet worden gezien". 

Tijdens de hearing werst door den voorzitter van Deputies 
gevraagd, of de ïTederlandsche delegatie ter zake van dit 
probleem nog nadere uiteenzettingen wenschte te geven. Daarop 
werd geantwoord, dat men van Nederlandsche zijde op dat oogcr-
blik geen nadere voorstellen zou doen, hetgeen implic 
dat dit wellicht wel op een later tijdstip zou kunnen ge
schieden, al werd dit niet met zooveel woorden gezegd. 

De commissie, welke Nederland op de hearing vertegen
woordigde, heeft in haar rapport voorgesteld het probleem 
van de economische samenwerking in Europa nader te bestu-
deeron en daarvoor een commissie aan te wijzen. Nadat doze 
commissie een rapport zal hebben uitgebracht, zal de 
Regeoring moeten overwegen in hoeverre een voorstel aan dc 
mogendheden zal moeten worden aangeboden. 

De grondgedachte,die bij deze suggestie voorzit is, 
dat hot gewenscht is, dat Nederland bij voorkeur door con
structieve gedachten naar voren tu brengen, zich een plaats 
zal moeten veroveren bij het werk verbonden aan een vredes
verdrag met Duitschland. Het is daarbij vooral van belang 
aan de gedachte van internationale Europoosche samenwerking 
meer concreten inhoud te geven. 

Uit een oogpunt van buitenlandsch beleid is het nood
zakelijk, dat Nederland zich een passende plaats verovert^ 
bij de voorbereiding van hut vredesverdrag met Duitschland, 
omdat van die positie voor een groot deel zal afhangen, 
welke rol Nederland zal spelen in de Europeesche politiek. 
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Ook om zuiver economische overwegingen is deze zaak voor 
Nederland van belang. De wulvaart van ons land rustte voor 
een niet onaanzienlijk deel op de economische betrekkingen 
met Nederlandsch-Indie en op die met het Duitschc achterland 
Deze beide peilers van onze volkshuishouding zijn hoogst 
wankel geworden. Alleen al om die redenen zal het noodig 
zijn het herstel van Europa te bevorderen. Dit znl niet 
lijk zijn zonder samenwerking in geheel Europa, dua inclv. 
Duitschland, doch ook met inbegrip van de Oost- en Zuid» 
Oost-Europeesche landen. 

Hot gaat er niet alleen om deze overtuiging in Europa 
en de wereld te doen postvatten, doch daaraan zal concrete 
inhoud gegeven moeten worden en daarvoor zullen de passende 
organisaties moeten worden geschapen. 

Bedenkt men, dat sinds den eersten wereldoorlog het 
economisch evenwicht vooral op het Europeesche continent 
steeds meer verloren ging en dat dit thans geheel gebroken 
is, dan blijkt overduidelijk, dat het probleem van de 
economische samenwerking in Europa weer geheel op nieuw 
moet worden aangevat. 

Stellig mag meet verwacht worden, dat een commissie en 
korten termijn de oplossing en wel een practisch doorvoor-
bare oplossing, zal kunnen vinden. Het is echter nood zake li:' 
dat Nederland met een bijdra.ge voor die oplossing komt.. 

Voorgesteld wordt een commissie aan te wijzen, die als 
volgt zou kunnen worden samengesteld: 

Dr.ÏÏ.M.Hirschfcld - voorzitter 
Prof.H.A.Kaag - lid 
Prof. J.Tinbergen - " 
Mr. W. G-, P. J onge j an - " 
Mr,H,v.Blankenstein - lid-secretaris. 

Verwacht zou moeten worden, dat deze commissie \r66r 
1 Juni 1947 een rapport uitbrengt. 

3 Maart 1947. 
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