
•de,-« desio" ward dat in -vi tal and overwogen ward da eneivlt-
as>a*atsllen in pinata van par 1 Juli 1 j64 eerat par 1 Juli 1966 
in ta voeran. Ha invoering van aan gemeeneohappelijk landbouwbeleid 
nat lagere prijaan sou au ree da aangek aad lad varaan, doch nan sou 
er langnaaw naar toa w e r k e n , 'en wilde de boeren langssaa wennen 
aan lacere ori„aan en . ,en wilde de lnndbouwintegratie prese teren 
in tan aegelljk «am gerealiseerde vervoere- en anergie-integratie. 

rfaali waring van da vo orateli an Hüttenbreecker ( b e l e g e r i n g aan de 
binnengr«ne) aohtta da heer Lahr niet waarachijnlijk. Hij ver
trouwde dat Karaard het aan zou durven si ja gewi ht in de schaal 
ta werpen tagen da Dui tee in ie ter van landbouw en tagen de druk 
van de boeren oa een tergali,ka beac e r ing ta voorkonen. 

Op aljn vraag enarrai in de interventie ven de ha* r Lahr ala in« 
etrurent fixering van hat araaal aiet waa o >genonen, deelde da 
heer Lahr nij uede dat hij bij alle critiak die hij geuit had, dit 

I 

punt wal overwogen h a d , ::aar oui tactische redenen niet naar voran 
ge erna ht had. Hij sa* da angeliikheid van uitbreiding van het 
areaal in FYastforljk ala een realiteit en sou het gevaar gaarne 
van andara si da geatald willen zien. 
fraa. van mijl loa Rada ri and dit toch belangrijke punt een volgende 
..aal niet naar voren noe tan brengen? 
De anfanai Ingen van da heer Lahr geschiedden onder net voorbehoud 
dat a plannen eerat desa waak la da Doits» Ministerraad Soudan 
worden besproken. 

TuT?eîanS^bealotan haar voorkeur uit te spreken 
voer 9 laden (in pinata van 14) van da gesaaenlijke executieven, 
kat da haar hartogh is bespreken dat dit punt ter bepaling van het 

standpunt, aan een ondersoek sal worden onderworpen. 

•st da politieke unta betreft, aan punt dat door Seaereal de 
fresili e la hat gesprak «et de haar Kasfcard naar voran sou si jn ge
bracht, deelde da heer Lehr hat volgende «ade. Da frans real had 
gasassi dat hij self geen initiatieven sou willen nesten en hoopte 
lat Shrhard hat plan sou willen prou ova ren. De heer larhard had 
sieh gedlatancleerd daar hij a on en teel gean geloof in realisering 
had en daarna geen Initiatieven sou willen neeen. 

Het plan Spaak tersake van een politieke unie sag «*en g *- A # 

ale een taken van eersuoht van de haar Speek dia vree ade dat 
aastere» (Itali*) hew een Initiatief souden afnecen. 

see da Inaia ay 2 des—ha» ali aaagahsisn dear de bwer Carlo 
ê̂ (Jê m̂ ŝ â̂  y ts4k k̂̂a\ l̂ k4ft4ê eV ̂fc P̂" s^sD "̂̂ 3 

lk neh aalga ealee hat aunt 

answer ai J aea sa wad en door da hear Carlo 
r . * , een leider van da Labour-op OBÌtie. 

t punt "aaneluUSing van hat . . bi. da 2ss 
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Ven Mr. l de Block 

A#n : 

Onderwerp 

C O P I E - M E M O R A N D U M 

deturr. 4 * * * * * 

t«r spreke «bracht, waarop de heer *roea niet Inging. 
Le ter vertelde dn heer Lehr mij d a t op een pertinente vraag 
uijners.Jde bij een beaoek ven de haar srown aan Bonn, Brown 
gasegd aou hebben, dat Indian bepeelde waarborgen voor het 
PIMI enee el th souden worden verkregen, ook de inboor*-ra ge ri aar 
het onver* ijdelljk achtte en zou bevorderen dat het U.K. aloh 
hij da «en aou aanaluiten. 

Tot alot aan h u oriatiechs n o o t . ie heer Lehr dealde mij mede 
det van de 'uiten «nbaaaade la Dea Haag tot grate hilariteit 
ven hen die het telegram l a z e n , het volgende bericht wea 
binnengekomen4 
"de lederlo:.dare bereiden zich voor op nachtsi ttingen eind 
deca b e r . XIj hebben reeds een hotel gereeerveerd in de nabij
heid ven eva a te i n . it chlndde na hen so fit angeli jk ta 
h o u d e n . De Nederlanders souden sen wijsIngen hebben gekregen 
ow het roken en drinken In dese tijd na te laten terwijl sij 
te ve na wat hun voedsel betrof, so aober mogelijk souden moeten 
leven en niet Soudan mogen uitgaan." Dese ned edel Ingen zouden 
be rua ten op aan mededeling vnn een a pok a aman van Buitenlandss 
Zaken. 


