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Notitie voor Ziine Excellentie / f J b ^ ^ 
/ 

Betrefti Verslag van da Voorbereidende Conferentie over 
da Europese Landbouw-geaeenachap ta Parijs 
(25-28 Maart 1952) 
Nota van Minister Kansholt d.d. 4/5 April 1952, 
No. O.a./DLO 922 Geheim. 

lanister Mansholt aoht het gewenst, dat op do 
komende Conferentie da Regeringen niet u i t s l u i 
tend vertegenwoordigd zijn door do Ministers wam 
Landbouw omdat desa, in kat bijsonder in da ga-
vallen van België om Duitsland, ala beschermers 
van do "vested intereete" van da landbouw optra
den (bis* 2, onder 5)« 
Ook do landbouw-redacteur van Bot Parool lo 

toegedaan. Do eaaenatelling van do ooi 
was to eenzijdig, op oom uitsondering 

alleen landbouwverteganwoordigers. 
"Zouden do Daltoe om Belgische houding bestendigd 
"blijven, dom zijn de vooraltsiohton voor do 
"volgende conferentie weinig hoopvol". (Hot 
Parool van 4 en 5 April 1993)« 
Do Belgische "Standaard" en do "Libro 
achten mot belangrijk, dat op do a.s. 
t i c do afgevaardigden vam da land 
ties aanwezig zullen zijn (als obeervere 
Mr. liefrlnck doolt «ede, dat hom kot volgende 
tijdens do conferentie lo opgevallent 
a) do tegenwerking, welke do voorsitter, 

Minister Pfloamlin, b i j dit onderwerp onder
vindt van zijn collega van landbouw, Minister 
Laaromo (doze laatstei "Je suis mol-aême au* 
pa/aam* Mieux qu'un autre peut-4tre Je aaio 
combien 11 oot necessaire d'etre prudent om 
oeo matieres qui touohent a l'eaaenoe aomo 
do l a vio do millions d*hommes". Verdert "II 
faudra venir en al de aux regiona les molmo 
favoriJeéa". Wenst "un fonds europeen 
d1inveetéesements agricoles" H). 

b) da tegenwerking van da Belgische Minister 
van Landbouw Hoger 

o) do ogenschijnlijke medewerking van da Britse 
delegatie welke ham gefingeerd voorkomt» 
(persoonlijk heb ik uit do stukken om pers
berichten da indruk gekregen, dat het Sngelse 
antwoord ter conferentie wol hot gunstigste 
waa, wat onder do gegeven omstandigheden var-
wacht kon worden. "ïïe ahall lm any oase wieh © MinFin, Directie Buitenlands Betalingsverkeer (Ministerie van Financiën) inv.nr. 1262
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to bo closely associated with the forthcoming 
conference to discuss these problems in 
greater detail and I shall hope to bo 
able to Indicate mora precisely the extent and 
nature of the United Kingdom's relationship 
to an Agricultural Authority whan our work 
has developed further**• 

d) do gerechtvaardigde aandrang van Minister Mans
holt om do werkzaamheden i n geen geval tot 
enkele produoton to beperken 

e) do onvermijdelijkheid alla dalagatioo too to 
laten tot do voorbereidende werkgroep. Als 
gevolg hiervan si jn do bevoegdheden van deze 
werkgroep seor gelimiteerd. Aan ta naman ia, 
dat da werkelijke voorstanders van een Europese 
landbouw integratie ook bulton deze werkgroep 
contact zullen weten to vinden. 

9o moeilijkheid la do beetaande paradoxe. 
Hot l a Immere se» dat do economische integratie 
van Europa nodig is om tot substantiële wolvaarto-
vermeerderlng te kunnen komen, mom* anders!ids i a 
ar eeret oom zeker herstel vom do aohtergeblovom 
(om dase achterstand ia voor bepaalde Isa nam 
nog zeer groot) landbouwgebieden tot aam ' 
niveau nodig, alvorens desa intégrât 
zal •lomem worden uitgewerkt. 
Do fimomolorlngo-olooa sullen hierbij niet moeten 
worden onderschat (om eventuele govoigom voor 

/pacht- mot Hederlandae/Loon- en prijapeil) 
Uwe Excellentie moge in overweging worden gege
ven, gezien do bestaande sterk divergerende 
standpunten, welke ook in do to formeren werk
groep sullen optreden, ta bevorderen, dat oom 
Financiën oom volledige plaats lm da 
heden aal worden toegekend. 

De Soonoalaoh Adviseur 
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