
2 april 1962

Laad :

Onderwerp :

Referenties:

Datum van

waarneming:

Bron :

Opmerkingen:

Verzonden aan:

U 3694/62 - C 46 - P1/PS9.

GtHUH ^ ,v-,,/
//7

V/est-Duitsland.

Gesprek met Von BEENÏAFO over de Politieke
Unie.

Sind maart 1962.,

Betrouwbaar.

''t

de Minister van Buitenlandse Sa'ken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.B. de QÏÏAY
Minister-President

Plein 1813 no. 4
's-GBAYENHAGE,



2 april 1962 U 3694/62 - C 46 - P1/P39,

GEHEIM

GESPREK MST VON BBEHTANQ OVSE DE POLITIEKE UHI£

Eind maart verklaarde Von BBENIARO in een ver-
trouwelijk gesprek, dat hij met MCMMER overleg zou plegen
over de te nemen «tappen in verï>and met de Politieke Unie,
"Ik zit in een enigszins moeilijke poaitiert, zeide nij.
H Vermeden móet worden, dat mijn actie gezien wordt als «are
sij geïnspireerd door dept* ten opzichte van mijn opvolger
als Minister van Buitenlandse Zaken. Aart der andere kant ben
ik ar oprecht van overtuigd, dat aanvaarding van het gQUCHET-
voorstel ja|f̂ _̂
Waartoe d* 2ee zich in dit document zouden verplichten, kun-
nen zij ook zonder dat doen - regelmatige consultaties, enz.
En wanneer men zo nadrukkelijk naar voren Brengt, dat de
regeringaiioofden ook over economische problemen mogen spre-
ken, dan word ik huiverig ten aanzien van de uiteindelijke
waard* van de cement clausule. Wanneer de beginselen, die in
de "Brentano-Mommerverklaring* vastgelegd ai jn, niet inge-
bouwd worden» lijkt ltit_Ml_zeer veel wenaell jkf̂ r
verdrag te sluiten. Ik kan dit echter niet omhoogspelen tot
een openlijke uiteenzetting met SCKRÖDER of de Bondsregering.
Ik ga nu met MCMKES feeapreken of er al*t een mogelijkneid 00-
ataat deze zaak volgende w*«fc ia de eoamisaia voor touitenland
ae zaken te bespreken. Ik neem aan, dat het mogelijk is, dat
wij ons op elkaar afstemmen. Het ia b«tend, dat er tussen de
SBB «n de CDU in dit opzicht verregaande overeenstemming be-
staat. De SEB &e«* t ons» verklaring op de agenda van do oom-
miö8i« geplaatst - de C350-l*d*n ssijn wat foaoaaliatiaoh: «ij
nemen het standpunt in, dat dit «en buitenparlementaire ver-
klaring van de Suro|a-union ia, waarvan ui j in de oowalssie
ni«t officia»! fceanlö kunnen nemen* In elk geval *al het nut-
tig 21 jn, wanneer SCHRDDER door de commissie voor buitenland-
se «aken nog voor da 1?da april te noren krijgt, dat er e«n
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goede kana bestaat, dat een verdrag, zoals hij nu schijnt
te willen ondertekenen, door de Bundestag zal kunnen woe-
den verworpenrtt aldue Von BEENTANO.
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