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Land :

Onderwerp :

Referenties:

Datum van

waarneming:

Bron:

Opmerkingen:

Verzonden aan:

Verenigde Staten.

George BALL, Under-Secretary of State voor
Economische Zaken, en de Amerikaanse houdi
ten opzichte van de E.E.G.

ïweede helft maart 1961.

Betrouwbaar, met goede contacten in vooraan
staande Franse politieke kringen..

de Minister van Buitenlandse Zaken,

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E, de QÜAY
Minister-President

Plein 1813 no. 4
's-SRAVENHAGE.
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SSÖR&E Btóüi» Uróm^SEGBETAIt Öt StAf X YOOfi E001KMISOBI
ZAKEN, m M AMERIKAANSE HOUDIÜG TEN OPZICHTE VAK S, E. G.

Georga BALL, door President KENHEDY tot
Und«r-S«crttary of Stat« Toor Economiaoli» 2ftk«n benoemd,
is «en zeer groot voorstander van de S.E.G.

BALL, dia voorheen d« voornaamste advi-
seur TTsa *di*i SÏSYBKSQïr 0p ii*t ttaRMin ̂ »a 4* feaitam-
landee politiek is geweest» heeft nauwe relaties met lel-*
dende industriële persooniiikheden in Frankrijk; hij
heeft deel uitgemaakt van een belangrijk advocatankantoor
•in Hew York, dat dóór d* Franse regering met de beharti-
ging van haar belangen wa« belast.

Hiet alleen (Jeorge BALL, maar dok K2NNSSY
a»lf, alsaede DILLOH en BOWLE5 eija aeer voor de E.B.S.
geporteerd. B» president aal allee vermijden dat ook maar
de geringste afbreuk aan het integratieatreven EOU kunnen
doen.

Ook de EISENHOWER-administratie waa er
vóór, aiaar met minder nadrû : en minder actief.

Intereaaant ie verder het feit, dat de
nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Londen tevoren bij de
Zes geaccrediteerd waa «B eveneens een bijna fanatiek
voorstander van d» integratie ia. Toen HABRIMAÏÏ werd ge-
vraagd, of deze ambassadeur soma een agent provocateur bij
Londen waa, antwoordde hij hierop, dat dit misschien dich-
ter bij de werkelijkheid wan daa mam dacht.

De belofte van KENNEDY in zijn brief aan
de N. A. V. O., dat hij alle a aou doen m bit streven naar
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Europese integratie te steunen, moet wel degelijk verstaan
worden ale ten uitspraak y@er do integratie in letterlijke
zin.

Anderzijds maken de Amerikanen s i oh geen
zorgen over het plan D8 GAULLE. Zij ssijn gerustgeateld door
de concessies van De GAULLE met betrekking tot d* ïï.A.V.O.
en de bestaande gemeenschappen, en zij sluiten zich aan bij
liet standpunt van MOKKET, dat öjalaag» ook SPAAK tot het «ij*
n e heeft gemaakt.

Bit neemt niet weg, dat d* Amerikaanse re-
gering waardering heeft Töör de vechtlust van Minister LUNS,
ook al ziet sij de «aken minder dramatisch dan

Verder kan medegedeeld worden, dat HALLSTBIN
in een vertrouwelijk ge aprek heeft gezegd, dat dé 2es nog
al$Ght« tot 196!? 1?eïiö$T«a TÖ! ta kötiden em Itogêlaiid *op d«
knie'én*te krijgen. Tot nu toe heeft Engeland iedere keer si ju

Tweede helft üiaart 1961.


