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MEMORANDUM 
No . 21. 

cc. S; DWS; PS. 
Van : Mr. H. F. Eschauzier 

Aan : 

1. 

2 . 

3. 

M. ~ebruari 1955. 

Door de val van Mendès-Franoe len ongetwijfeld nieuwe 
verwachtingen worden gewekt, 0 a oop op de vervulling van 
oude idealen opnieuw levendig den. Niet alleen in Frankrijk, 
doch ook elders zal dit het geval zijn met betrekking tot de 
supra-nationale benadering van de Europese problemen. 

Het valt te vrezen, dat d~arbij de vele Franse aarzelin
gen op het gebied van politieke, economische en militaire inte
gratie van Europa, ook door de kabinetten, welke aan M. F . zijn 
voorafgegaan, maar al te gemakkelijk zullen worden vergeten . 
Ter zijde verneem ik, dat h.t.l. reeds wordt gespeeld met de 
gedachte aan een Europees "vóór-integratie verdragtl, naar ana
logie van de "vóór-unie" in de Benelux. De ervaringen met de 
Benelux wezen echter juist uit, dat men dan het risico loopt 
een lege schaal te krijgen zonder economische inhoud. 

Aan de posten i s intussen bericht, dat het standpunt van 
de Nederlandse regering t . a .v. de wenselijkheid van verdere 
economische en politieke integratie van Europa ongewijzigd 
bl ijft . Geli jktijdig is echter gewaarschuwd tegen de grote 
verwarri ng , welke ongetwijfeld zal ontstaan en welke zou kun
n en leiden tot onher s telbaar uitstel van de defensie- bijdrage 
van de Bondsrepubli ek aan West- Europa , indien niet als hoofd
lijn onverkort wordt vastgehouden aan de noodzaak van spoedige 
en onv oorwaar deli jke aanvaardi ng der Parijse Accoorden . De 
ratificati e van de Pari j se Accoorden is de meest urgente be
sliss i ng i n el k der WEU-lan den. Het is allereerst noodzakelijk 
de nodi ge pol i tieke stabilitei t en garanties te verkrijgen; 
daarna zal wellicht het geschikte ogenblik aanbreken voor de 
integr atie van We s t-Europa . 

Het gesprek v an Faure te Brussel heeft niets opgeleverd, 
zoals mocht worden verwacht, daar hij reeds demissionnair wqs . 
De en ige bedoeling van het be zoek was klaarblijkelijk een 
follow-up van de bezoeken van M. F . aan Duitsland en Italië. 

De Ministers conferentie van de KSG is voorlo~ig van de 
baan, in afwachting van de vorming van een nieuwe t ranse rege
rine. Zoals U uit de krant bekend zal zijn , bli jven de huidige 
voorzitter en Yice-voorzitter in functie, totdat in hun opvol
gins o •• herbenoeming i s voorzièn. Dit is gebaseerd op artikel 
10 Tea Terdrag, waarvan de l aat s t e alin ea luidt: 
1 de la Haute Autorité resten t en fonctions jusqu ' à 

801t pourvu ~ leur remplacement." 

" late "ontdekking" van de jur i sten , is kennelijk 
-- ,,- - rin,e crisis in Frankr ijk. 
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Aan: M. 

Bij nadere bestudering meen ik dat deze theorie 
toch niet geheel klopt. 

M.i. kan men wel als lid in functie blijven, doch 
niet in de kwaliteit van voorzitter of vice- pres ident . 
I s dit juist, dan zou het wenselijk zijn althans Etzel 
als vice-voorzitter eerstdaags opnieuw te benoemen. 
Deze kan dan optreden als waarnemend voorzitter, waar
door men formeel gedekt is, indien het "interregnumlt 

eens van vrij lange duur mocht zijn. 


