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HoogEdelgestrenge Heer,
Met belangstelling nam ik kennis van het schrijven
dat ü op 14 October 1.1. aan den Minister-President en mij
heeft gericht, betreffende de oprichting van a steering
committee", dat zich tot taak stelt de stichting te bevorderen van "a Continental Association for the solution
of the continental problem of Europe".
tt

Ik stel het zeer op prijs, dat D niet-officieel
mij op de hoogte heeft willen stellen van dit initiatief,
d t - gegeven de personen, die hieraan deelnemen - zeker
van eenige beteekenis is.
a

Hoewel in het algemeen is toe te juichen iedere
poging, die kan leiden tot internationale samenwerking,
kan ik toch niet nalaten ü te kennen te geven, dat bij mij
eenige twijfel rijst omtrent de opportuniteit van deze
Continental Association. Indien ik Uw uiteenzetting goed
begrijp, zullen aan deze beweging vertegenwoordigers van
een zoc groot mogelijk aantal Europeesche landen deelnemen,
doch wordt hierbij niet gedacht aan medewerking van de
3owjet-ünie. Vooral indien bij deze continentale beweging
een Britsche en Amerikaansche waarnemer zullen optreden,
bestaat het gevaar, dat deze beweging zal worden gezien
als een actie tegen de 3owjet-Unie, geleid door de Anglosaksische wereld. Het komt mij voor, dat in de tegenwoordige omstandigheden alles vermeden moet worden, dat
de tegenstellingen tusschen de AngloSaksische wereld en
de Sowjet-Unie zou kunnen verscherpen en op grond hiervan
vraag ik mij dan ook af, of het hierbedoelde initiatief
wel aanbeveling verdient.
Eu intusschen deze organisatie eenmaal tot stand
is gekomen en U daaraan Uw medewerking verleent, zal ik het
op prijs stellen, indien U mij van de ontwikkeling dezer
zaak op de hoogte zou willen houden, waarvoor ik U bij voorbaat mijn dank betuig.
Gelief, HoogEdelge3trenge Heer, de verzekering
mijner bijzondere hoogachting te aanvaarden.
DE IttlHISTER VAN BUITEHLAHDSCIIE ZAKEN,
en HoogEdelgestrengen Heer
en Heer P.A.Kerstens,
cheyeriingscheweg 15,
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