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“Gekregen wat wij vroegen”
Minister Beyen tevreden uit Messina terug

(Van onze Haagse redacteur)

„Als ik had verondersteld, dat de tijd voor verdere integratie in Europa rijp is, dan zou ik voorstellen 
hebben gedaan tot verdere integratie. Maar de tijd is nog niet rijp”, zei gisteravond de minister van 
Buitenlandse Zaken, mr Beyen, na zijn terugkeer uit Messina, waar hij aan een integratie-conferentie 
had deelgenomen.

“Wanneer men met name kijkt naar het feit, dat Frankrijk, dat volgend jaar verkiezingen heeft, in de positie 

verkeert dat het ten hoogste passen op de plaats kan maken dan is al te duidelijk dat de tijd niet rijp is. Maar 

de voorbereidingen nodig voor verdere eenwording in Europa vergen steeds zoveel tijd, dat het nodig is die 

voorbereidingen achter de rug te hebben op het ogenblik dat de tijd wel rijp wordt. De Benelux-landen 

hebben voor dat voorbereidend werk een voorstel gedaan aan de ministersconferentie van de Kolen en Staal 

Gemeenschap. Wij hebben tijdens deze vergadering van Messina alles gekregen wat wij hebben gevraagd. 

Ik ben dan ook zeer tevreden.” Aldus de waardering van de Nederlandse minister van deze conferentie.

Deze woorden klonken wel iets anders dan de sombere commentaren welke buitenlandse persbureaux hem 

in de mond hebben gelegd. Volgens een van deze persbureaux zou mr Beyen na afloop van de conferentie 

hebben verklaard, dat deze conferentie ons 25 jaar achteruit heeft gebracht. “Ik vrees dat de heren de taken 

niet hebben begrepen” zo luidde de commentaar van de minister. Toen ik deze woorden gebruikte, ging het 

om een gedachte welke de Duitse delegatie een ogenblik naar voren had gebracht, om in het Europese 

verband een permanent consultatief orgaan te scheppen. Ik heb er naar aanleiding van dit voorstel op 

gewezen, dat de georganiseerde consultatie een van de oudste vormen was van georganiseerde 

samenwerking, en dat een dergelijk orgaan onze methoden 25 jaar terug zou zetten. Maar er is dan ook alle 

reden om aan te nemen, dat de Duitsers dit denkbeeld even prompt hebben teruggenomen.”

Mr Beyen verklaarde na zijn aankomst op Schiphol, dat het Benelux-voorstel aan de KSG-ministers vooral 

ten doel had, in de verwarring, welke terzake van de Europese eenwording was ontstaan, na de verwerping 

van de EDG   een verwarring die dit voorjaar een nieuw hoogtepunt bereikte   het streven naar integratie in 

nieuwe banen te leiden. Het was heel duidelijk, dat ons voorstel tot stand is gekomen tegen de achtergrond 

van verschijnselen die kunnen wijzen op de neiging van terugkeer naar een nieuw bi-lateralisme. Een van de 

redenen waarom wij met ons voorstel niet hebben gewacht, is dat tenzij er reeds een andere weg is 

ingeslagen, het gevaar dreigt dat in het geval van een economische terugslag van betekenis, de terugkeer 

naar bi-laterale afspraken, gericht tegen derde landen, algemeen zou worden.

Daarom hebben wij gevraagd, studies te maken van de wegen die naar verdere integratie kunnen leiden. In 

het memorandum van de Benelux hebben wij uiteraard uiteengezet, wat de drie Benelux-landen zich daarbij 

voor ogen hebben gesteld. En het lijdt geen twijfel, dat de drie landen daarin krachtig de nadruk hebben 

gelegd op uitbreiding van de supra-nationale samenwerking. Maar op dit punt hebben wij van de andere 

landen geen uitspraak verwacht. Wij hebben slechts gevraagd, studie te doen maken van de methoden die 

gevolgd kunnen worden. Wij hebben bereikt, dat deze studie op zeer korte termijn met grote 

voortvarendheid ter hand moet worden genomen. Het is veelzeggend, dat blijkens het slot-communiqué van 

de conferentie voor zover het de normen en richtlenen aangaat het Benelux-memorandum bijna woordelijk 

op de voet wordt gevolgd. Het moest vanzelf spreken, dat onze principiële aanbevelingen, onze eigen keuze 

dus, voor uitbreiding van de supra-nationale samenwerking, nu op deze tweedaagse conferentie niet konden 

worden beantwoord. Wat thans bereikt is, is dat het streven naar Europese eenwording eindelijk weer in 

vaste banen is geleid, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Mr Beyen. die een zeer vermoeiende tijd achter de rug had. maakte ook naar zijn optreden gemeten, een zeer 

tevreden indruk.


