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Van: Che f DWS 

Aan: M via DGPZ ~ 

c.c. T 
DGEltI 
D' S/1E 

Betreft: Overzicht stand van zaken Brusselse Studie Commissie. 

I Hedenmorgen vond o . l . v . DGPZ een bespreking plaats tussen 
Dr Linthorst Roman , Jhr de Ranitz, Mr Rutten en ondergetekende 
over de thans verder te volgen weg nu de Brusselse besprekingen 
voor een periode van drie weken vacantie zijn opgeschort. 

Overeenstemming werd ber§ikt , dat deze pauze moet worden ge
bruikt voor het opstellen van een beknopt schematisch overzicht 
- in interdepartementaal overleg - van: 
a o de probleemstelling, zoals deze zich thans in Brussel - o . a. 

via de richtlijnen van het Comité Directeur - heeft ontwik
keld mob . t . de verêchillende onderwerpen; 

b . de oplossingen , welke Nederland als de meest wenselijke ziet, 
a l smede van die , welke voor Nederland bepaald onaanvaardbaar 
zouden zi jn ; 

c. die punten, waarover Nederl and onder bepaalde omstandigheden 
bereid is nader te onderhandà.en en een zekere uruil" te be
drijven. 
Op grond van het aldus te verkrij gen i nzicht zal de verder 

in Brussel te volgen gedr agslijn nader kunnen worden bepaald, 
waarover op 25 dezer preliminair met de Belgen en Luxemburgers 
o.lov. B~Snoy zal worden overleg gepleegd o 

11 Op een hedenmiddag o.l.v. Dr Linthorst Homan op E oZo plaats 
gehad hebbende interdepartementale werk- bijeenkomst van adviseurs 
van Prof. Verrijn Stuart werd bovenst aande gedragslijn unaniem 
aanvaard. 

Woensdag a.s. zal een t weede der geli jke bijeenkomst plaats
vinden, waarbij de verschil lende hi erboven bedoelde overzichten 
zullen worden doorgenomen, teneind e to t een zo harmonisch mogelij
ke gedragslijn in de verschillende Commissies te kunnen komen . 

111 Het ligt in de bedoeling om na het Beneluxberaad op 25 dezer 
en v66r de hervatting der Brusselse bespreki ngen op 29 dezer de 
Oommissie Beyen bijeen te roepen, teneinde de v i a de sub I en 11 
geschetste procedure bereikte resultaten te "homologeren" . Deze 
bijeenkomst is vastgesteld op Vrijdagmiddag 26 Augustus a . s o te 
15.00 uur. 

IV Op 5 September a.8. zal een Oomité Directeur-vergaderi ng te 
Brussel plaa~8v1nden, alwaar de Heer Spaak de r apporten van de 
versohillende 00.-18818s 1n ontvangst zal nemen, welke de grond
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~ het mondelinge verslag dat de Belgische 
aDd • Zaken de volgende dag in Noordwijk aan 

Bal uitbrengen van de vorderingen der lerkzaam
OOmmiss18. 
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De informele polsing te Londen over Britse deelname aan 
de Conferent ie te Noordwijk heeft tot een "non possumus" van 
Engelse zijde geleid . Wel werd te kennen gegeven, dat men het 
op prijs zou stellen , indien Bretherton (de Britse vertegen
woordiger in de Studie Commissie te Brussel) de Conferentie te 
Noordwijk als waarnemer zou kunnen bijwoneno 

Waar evenwel Engeland volledig participi eert aan de bespre
kingen te Brussel en de H. A. KSG aldaar is toegelaten als waar
nemer, terwijl de vorm van deelname van de OEES aan deze be
spreking steeds wrijving veroorzaakt, is besloten alle gevoe
ligheden te vermijden door ons strikt te houden aan het ter
zake in de Messina resolutie gestelde (11, 5:"Les Ministres 
des Affaires Etrangères se réuniront •• ••••• pour prendre con
naissance des rapports intérimaires préparés par Ie Comité et 
lui donner les directives nécessaires") . 

Dit betekent derhalve , dat de Ministers van BoZ. van de 
Zes te Messina vertegenwoordigde landen bijeenkomen te Noord
wi jk om van hun collega Spaak een verslag over de werkzaamhe
den der Studie Commi ssie te vernemen . op 6 September a.s. 

I k heb getracht de Heer Spi erenburg te Luxemburg te berei
k en om deze ondershands de sub~V ge schet ste gang van zaken toe 
te lichten. Deze bleek evenwel met vacant ie elders (niet in 
Nederland) te vertoeven, evenals de He~Sti jkel en Kohnstammo 
Wa ar het mij evenwel nut tig wil vo orkomen , dat de H. A. tijdig 
informeel op de hoogte wordt gesteld van de Britse houding en 
de verdere ontwi kkeling , zal dezerzi jds c ontact worden gezocht 
met de Heer Calmes of diens plaatsvervanger teneinde diens be
mi ddeling in te roepen om de Voorzi tter van de H. A. op de hoog
te te stellen. 

Intussen werd he den de Heer Calmes telegrafisch verzocht 
namens U.E. de andere Regeringen u i t te nodi gen voor de Confe
rentie op 6 September a .S. 

Op de agenda voor "Noordwijk " zou wellicht ook geplaatst 
kunnen worden een standpuntbepaling m. b . t . de tijdens de jongste 
zitting van de Assemblée van de R.v.E . aangenomen recommendatie 
gericht aan het Comité van Ministers om het r apport van de 
Brusselse Studie Commissie aan de Assemblée t er fine van advies 
over te leggen. 

Het resultaat van een terzake met DGPZ gevoer d 
dat er voorshands geen aanleiding" lijkt te besta an 
gereedkomen van het eindrapport een discuss i e over 
werp in da Assemblée van de R.v.E. te ontk e tenen. 

leene de Resolutie van Messina: 

overleg is, , , 
om voor het 
dit onder-

d'ensemble du Comité sera soumi s aux Ministres 
Btrangères au plus tard le 1er octobre 1955; 
de. Affaires Etrangères décideront en temps 

1nv1tat1ons à adresser éventu e1l ement à d ' autres 
part1ciper à la ou aux conférenc es . 
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Eerst wanneer de hierboven (sub 2) genoemde phase is ingetre
den , d . w.z . zodra de Zes (c . q . Zeven) Ministers van Buitenlandse 
Zaken van het eindrapport kennis hebben genomen , is het moment 
gekomen dit t e doen t oekomen aan de regeringen , die lid zijn van 
de OEEa en van de Raad van Europa . 

Alsdan ligt het voor de hand het rapport ook voor publicatie 
vrij te geven en aan te bieden aan de Raadgevende Vergadering 
van de Raad van h~ropa . Er is dan ook ten volle voldaan aan de 
gerechtvaardigde wens van de Assembl,e zich in een discussie 
vrijelijk omtrent de merit es van het rapport te uiten. Met een 
parlementair debat gedurende de periode , waarin de bestudering 
van de verschillende onderwerpen door de Studie Commissie te 
Brussel pl aatsvindt , lijkt de goede zaak niet gediend. 

Intussen zou eventueel de Heer Spaak of de Voorzitter van de 
Bijzonder e Raad van Ministers van de EGKS (de Heer Von Brentano) 
ti j den"s de October-zitting van de Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa boven staand stan dpunt kunnen mededelen , waaruit 
dus eenopen en positieve i n stelling van de Ze s tegen over de Vijf
tien (Wier secretariaat bovendien me dewerking a an Brussel ver
leent) kan worden beklemtoond. 

Tenslotte diene, dat DWS - uitsluitend ter eigen gedachten
bepaling - de eerste gegevens op institution e el t errein betref
fende de in Brussel behandelde materie verzamelt, opdat wij, 
wanneer dit aspect aan de orde komt, niet onvoor berei d voor deze 
kwestie komen te staan. 

Uiteraard zal t . z . t . met JURA contact ter zake worden opgenomen • 
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