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in een internationale fWlctie overgaan. Een andere 0
lossing , namelijk zowel nationaal ambtenaar blijven al.
toegevoegd worden aan een internationale 00
881. ~
l'arle entsleden , zou een dubbele loy-ali telt in bet 1 ......
roepen, welke naar mijn maning ongewenst ie . Bi.man4
de ontwikkel
zowel van de Raad van Europa al. van 4
O. E. E. C. voorspellen en het lijkt mij d rom g
lijk
op zeer korte termijn zeer vergaande beslis.ingen te n...~ .
Op korte termijn zie ik het meeete heil in en
volledi e uitwisseling van gegevene tussen 4e beld 8ecret riaten-G ner aal . Het staat vast , dat dit thans ree de
ingevolge een Council- beslissing van de O. E. E. O. to' op
zek ere hooate gebeurt . De Raad van Europa neemt kenrd.a van
bcl an ij
oor de O. E. E. C. geproduceerd materiaal.
Naar nanlei din van de laatste bladzijde van de nota
van Dr Terwis a wil ik graag melden , dat i k daar ten
aanzien van Nederland geen enkel bezwaar in zie . Er zijn
slechts maatregelen genooen , dat ook de Handelspolitieke
Commissie van de Twe ede Kamer dezelfde stukken ter inzage
zal ontvan en.
Voorts acht i k een eventuele benoemdng van de heer
Spaak in de te crcijr n funct ie van de O•• E. C. vo or dit
vra __.stult ~ a.n groot belang . ~ocht na. elijk blijken , dat
e heer Spaak inderdaad voor deze fmlct ie in aanmerking
zal komen , dan is het du.idelijk , dat hij in de Personele
Unie van Voorzitter van de ssembl e en speciale
basaadeur
va de O . E . ~ . C . een aantal sp~Jling en tussen be1de organen
z 1 kunnen
amen. ft ellicht zal de heer Spa k vo ldoende
realiteit zin bezitten om in te zien, d t 0 korte termijn
het
van de O . ~ . E . C . ni tonder esch1kt kan lorden
ma t
de Raad v
Europa , 1 wijzen zijn laatste
uitlatingen daar niet op . Eenmaal geconfronteerd met de
O. E. . C. - proble n zal hij wellicht een verstandi ge m1ddenleg be
delen.
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