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DB A. S.
VAN DE 3E3 EUROPESE BEÖBBIHGSLEIDERS

Voorop dltnt gesteld te worden» <iat al-
leen president De GAULLS z*lf weet wat van Pranse
zi^de op de a*s» topconferentie der zes Europese re-
geringsleiders te Parijs ter tafel zal worden ge-
"braoht. Eén vooraanstaand zegsman fan de Quay d'Orsay
deelde mede, dat niemand weet wat "Ie monatre" nu ei»
genlijk in de «sia heeft, 2o werd Hivoorbeeld COÜTS
DE MOïfyiIil̂  »alleen voor wat de grote lianen laetreft*
op de hoogte gesteld yan de besprekingen tu*0en
De GAULLJi en MACMILLAN in Rambouillet.

Géneraal De GAÜLLE had aanTankelî k het
oog op eea plechtig Suropeea rerdrag dat zou voorssien
in een driemaandelijkse conferentie van de regerings-
hoofden, een maandelijkse conferentie van "technische
minister»*» eem politiek secretariaat en permanente
commissies voor buitenlandse politiek:» economie, de-
fensie en cultuur» Een referendum en een Europese as-
semblee zoala de huidige; liquidering van de Euratom,
handliavlng van de E.E.G., die de K.3,G, sou moeten op-
slorpen»

De reacties waren zoals bekend alom nega-
tief.

Het Franse staatshoofd zette gijn plannen
uiteen aan de Nederlanders en de Italianen en kwam
toen met ai|n persconferentie van % september, dl* al
het geduldwerk van de "Qua?* weer ongedaan maakte.

Ben intimus van CQUVE DS 1TOSTO&B zeide
in vertrouwent dat de persoonf erentle "zeer slecht1*
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was, Hlet alleen nam 2!3 de partners van Frankrijk
tegen De GAULLE's plannen in, maar bovendien versterk-
te zij het scepticisme inzake de Algerijnse kwestie,

Be Quay d'Orsay kon weer van voren af aan
beginnen. Maar ook De G-AÜLLE zelf begon water in de
wijn te doen* Wat Be GAULLE echter ook heeft "toegege-
ven*, hij blijft bij het grote idee, dat het Europa
van de Zee enerzijds Rusland respect zal kunnen af-
dwingen en anderzijda als "de grootste mogendheid moet
samenwerken met "haar dochter Amerika"*

Het geregeld overleg der regeringshoofden

fe Parijs neemt men aan, dat bij geen van
de partners meer bezwaar hiertegen bestaat* Anderzijds
zien de dansen nu wel in, dat de positie der verschil-
lende regeringshoofden met betrekking tot de Vaststel*
llng der buitenlandse politiek in constitutioneel op-
zicht een moeilijkheid is*

Samensmelting der executieven

Be GAULLE ie nog steeds «en tegenstander
van samensmelting der drie Europese executieven, inzo-
verre daarmee een kern zou worden geschapen voor een po-
litiek gezag, dat hij daarentegen juist wil creëren
door het "georganiseerd en geregeld orerleg der verant-
woordelijke regeringen1*. Be samen smelt ing a kwestie komt
volgens de Quay d'Orsay pas aan de orde in het kader
van de aanpassing tussen het bestaande en het nieuwe. In-
dien dit punt ter tafel aal worden gebracht «al de Fran-
se reactie ongetwijfeld niet brutaal afwijzend maar ui-
termate lauw zijn«

get secretariaat

Be GAULLÜ handhaaft zijn plannen voor een
secretariaat, maar laat in het midden welke betekenis
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het zal hebben* COUVS spreekt thaas van een «admiaia-
tratief orgaan", dat de 2ea nodig hébböa om hun werk-
aâ uB&eèea iroor te fctreidea «n op da mitvoe:riag vaa hua
beslissingen tot te zien* Men mag verwachten, dat De
GAÜLLE niet fanatiek aal proberen liet onderste uit d«
kan te krijgen* Hij «al set enige onveracM.lligh.eid
pltitea voor een "pragmatische oplossing*, waar mea
vooral geen drama van moet makem.

De commissies

ferwijl er aanvankelijk over «ea politie-
ke, een ecoaomisohe» eea culturele «a «en defensiftöüm-
miösie gespa?okea werd, is er nu alleen aog sprake raa
buitealaadse politiek en defeasiö. Aan de militair©
coamiaaie blijft Be QABL3M kenter rasthouden, döfth, met
di«n verstande, dat zij «lob alleea «al bezigaoudta
met problemen, die de 2es aangaan, aoals logistiek en
andere zaken, die De GAÜLLE de intendaace noemt, en de
strategie aaa de ÏIAYO zal ot-erlatea»

Be (JAÜI.LS ia er van overtuigd, dat de Ame*
rlkitöêa aiét t«a eeuwige» dage ia Europa ssullea bui-
ven ea wil dat er daarom alvast een begin gemaakt wordt
met een Europese samfenwerkittig. Hij beeft ADENAUER ge-
î astgesteld ten aanzien van si ja trouw aan liet Atlanti-
sche verdrag, dat ai j met sijn plannen geenszins wil
verzwakken doch. alleen maar versterken.

Ook over aija prsteaties ii«Qft Be GJ&LI&
ABBHAtJSS germstgesttld door te saggea, dat üij alleea
medezeggingsciiap eist indien de Verenigde Staten net
initiatief zoudea aeme» tot het gebruik vaa de atoombom.
Ia werkelijkheid had hij in $i|a befaamde memorandum me-
degeggiagsöhap töut court gevraagd iazafce aet gebruik
vaa de atoombom.

Referendum
Óp de Quay d'Qrsay heeft men sterk de in-

druk, dat De &AÜLLE ten aanzien vaa het referendum niet



te veel drang zal uitoefenen, geaien de algemene
stand tégen aî n plan op dit punt* Wel liet men door-
schemeren» dat De GAÜLLB zijn concessie om voorlopig
niet over een referendum te spreken wel zal uitspelen
tegen zijn weigering om medewerking aan directe ver-
kiezingen te verlenen.

Directe Europese verfrissingen

tegenover liet plan van de Europese assem-
blee staat men niet afwijkend; alleen aeht men er net
ogenblik nog niet voor gekomen* Het onderwerp opgesteld
door de parlementariërs van de 103 acht men goed "bruik-
baar, eventueel aangevuld met Meerste kamer* van "lan-
den".

Het "plan-De (UULLB* bedoelt aan de Euro-
pese assemblee meer bevoegdheden te geven dan dese thans
heeft, namelijk politieke*

Indien er nu directe verkiezingen zouden
worden gehouden, «o vree at Be ÖAIE*Iï!| sou zulk een parle-
ment Esioh tot constituente gaan opwerpen* Het zou trach-
ten overwioht te krijgen op de executieven die niet hun
oorsprong vinden in de volkssouvereiniteit en op de rege-
ringen die hét sou verwijten niet *Europees** te ssî n*

Op de duur, als de confederatie op stapel is
gezet« is het plan van de Suropese assemblee tot directe
verkiezingen goed bruikbaar, omdat de regeringen dan het
kader van de nieuwe oonstxuötie hebben vastgesteld en
niet behoeven te vreeën door het Europese parlement te
worden overtroefd»

Samenwerking met de gevenT in het bijgonder met Engeland

D« "Europeanen* maken gioh niet erg be«orgd
over de vorming van twee economische blokken in Europa*
Pe Quay d'Oraay blijft er bij, dat Engeland ss i oh maar bij
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dé -2es moet aansluiten en iaën heeft dé indruk, dat de
tendens in Sngelae kringen in dit richting steeds ster-
ker wordt* De SAUXjiS "betoogt, &at de politieke samenwer-
king tot de 2es beperkt moet worden, omdat alleen de Zes
de ônmisbare eoonomisehè basis1* hebben» Alom is men er
echter van overtuigd, dat Be GrAÜLI<Ë bij dit alias be-
denkt ̂ dat Frankrijfcs rol alleen in het kader van de Zes
van overwegend "belang «al ai ja.

Duitse houding

De Duitse ambassaderaad te Parijs heeft mee-
gedeeld, dat zijn ambassade in vele rapporten heeft aange-
raden De &AÜLLD sover mogelijk tegemoet te komen. Voor
Duitsland is De GrAÜLLE van seer groot belang, f en eerste,
omdat hij inzake Berlijn onwrikbaar ia, en ten tweede» om-
dat hij de Algerijnse kwestie wellicht sal oplossen* De
wijste geeft toe, aldus de raad, en er ie ons veel aan, ge-
legen De GAÜI»ï«S wat te steunen*

ia LOï, van de directii Burópa van de Quay,
heeft een uitvoerig pleidooi geleverd en geaegd, dat De
G-AUIjIiE weliswaar zelf vast overtuigd is van de juiöthéid
van aijn plannen, maar dat het allemaal zo'n vaart niet
aaX lopen, indien De GAUî S straks weg «al aijn* Sijn op-
volgers sullen ten eerste niet de statuur hebben en ten
tweede niet de lust om frankrijk primus inter pares van
de ZBB te doen aijn.

Wat baat het ons, aldus zegsman, indien er
atraks een equipe aan het bewind ôu komen,die sish Euro-
pees en Atlantisch sou verklaren en braaf zou meédoenj
maar intussen de oorlog in Algerije nog een Jaar of
voort sou zetten en daarmee Europa en de NAVO in een
zalige positie zou brengen. 0it het onderhoud bleek vtr*
der, dat men van Duitse nijde niet 0rg enthousiast over
het seoretariaat is ea grote aaraeling over de defensie*
commissie toont*
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Blijken» de Jongste conferentie in Home
willen de Fransen hun vooraalige koloni'ên via de voor-
keurspositie op de Euromarkt aan aich blijven bladen.
De (JAÜLLS, dié het voortbeataan van een soort öemeen-
achap mat Afrika zeer ter harte gaat, zal dit onderwerp
naar men verwacht «eker ter sprake brengen.

frankrijk dreigt in een seer moeilijke po-
sitie te komen* Sr bestaat een groot gevaar voor ver-
splintering van Afrika* Be grootse plannen voor e$a fe-
deraal Afrika zijn daar een verdedigingareactie tegen.
Het l*4dt geen twijfel ;> dat er in de komende jaren tal
van grensoonflieten aullen uitbraken* 3o heeft Mali aijn
aanspraken op Senegal nog steeds niet opgegeven * Maurita-
nië wordt bedreigt door Marokko t (Jliana heeft aanspraken
op Sogeu Ban is er nog dt kwestie Kameroen* De mogelijk-
heid bestaat» dat frankrijk door verdragen van bijstand
in de conflicten aal worden betrokken.

Januari 1961*


