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Verslag van da vergadering van da Fiolstor van Landbouw 
•iasarij an Voedselvoorziening nat da Stichting vaar da 
Landbouw an do Caaalssie Buitonland der Stichting, genau 
den Vrijdag 12 Mei 195Ö te 9*15 uur. 1 
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Ir» C.J. Bakker* 
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K.B. Laaves, J. Breukera Jr. Dr.Ir. V.J. Droesea; 
Sr. K.J. Frleteaa, J.A; Celui. Drs; A.C. IsfcnlSen, 
Vtm J. Linthorst Komen; 0. Kortens. P. Okkinga 
Dr. Ir. B.H.J. Boborgh. I r . G.P.F. BolJuckers. 1 

K. Visser. Kr. B.W. Biesheuvel. Kr. J.S. Biesheuvel, 
Kr. V. Karijnea en Ir. B.C. de Bidder. 

Onder voorzitterschap van Z.B. Minister Sansholt 
wordt da vergadering geopend. Z.S. heet in het bijzon-
der da laden van da tJousdssie Buitenland" der Stichting 
welkom. Hierna worden aan de orde gesteld* 

Deze conclusies worden goedgekeurd en ongewijzigd 
vastgesteld. 

3* TttTBfflrlffiftiW 
De Bftlff*?T voorop, dat da bespreking van dit 

punt als strikt vertrouwelijk moet worden beschouwd en 
als backgroundinforaation niet voor publicatie bestemd 
i s . Kot punt i s te splitsen in vraagstukken, welke op 
korte en welke op lange termijn dienen te worden opge
lost. 

Omtrent de laatste soort vraagstukken merkt spreker 
op, dat het Inzicht bestaat dat de voor de oorlo» be
wandelde wag dient te worden vermeden. Bescherming van 
de nationale landbouw zonder aeer is niet juist} dit 
belemoert het internationale verkeer. 

In West-Europa is liberalisatie of integratie in 
productie en af ast noodzakelijk. Diverse instanties• hou
den zich met dit vraagstuk bezig (Benelux. O.S.B.C. 
I.F.A.P. en te Straatsburg). In Straatsburg worden de 
vraagstukken in de meest revolutloanalre vorm besproken. 
B i j de discussies te Parijs voor da Regering van veel 
belang, is de regeling van het internationale betalings
verkeer het eerste struikelblok* Ken verwijt Engeland 
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wed eens onvoldoend© medewerking, v a r dit land wil zijn 
banden eet de Cossaonwealth tereent beweren* Be verbeu* 
ding dollar-sterling is derhalve noellijk te regelen* Br 
is momenteel een Engels voorstel over het betalingsver
keer in onderzoek* De verwachtingen zijn niet somber, zo
dat man dienaangaande begin J u l i een oplossing verwacht* 
Komt er'voor V* Buropa geen regeling voor het betalings
verkeer, dan is de vrees groot, dat we terugvallen in 
een bilateralisme en een verstarring van het ruilverkeer, 
met da daaraan verbonden nadelen4 voor de landbouw. Komt 
aam monetaire regeling tot stand, dan zullen uit devie
zen-technische overgingen geen isqjortbelemaeringen 
meer mogelijk zijn* In diverse landen is de landbouw 
echter bevreesd, dat «en monetaire regeling tot stand 
kont* Ben v r i j goederen verkeer van agrarische producten 
kan tot verstoringen leiden (bijv* in België V» Duits
land Frankrijk en Engeland). Dergelijke laaien zullen 
niet zonder meer gedegen, dat goederen werden geïmpor
teerd beneden een redelijk kostprijs peil in dat land* 

De 1 sportlanden hebben reeds hum maatregelen ge
troffen* Duitsland stelt thans Ausgleichbetrtge vast en 
zal'in J u l i een nieuw schema van invoerrechten vaststel
len, dat belangrijk hoger zal zijn* Engeland kan door 
het .^inistry of Food'de prijs voor eieren en totez-ve?. ten 
in V. Europa bepalen, zodat iederland en Denemarken moe
ten volgen* sngeland doet dit niet in het belang van de 
landbouw, maar om goedkoop te Importeren* 

Om tot een integratie te komen* zal stabilisatie van 
de prijzen voor melk. vlees zuivel, granen en voeder-
middelea nodig zijn*- Bilaterale besprekingen zullen moe
ten worden gehouden, zoals momenteel met Duitsland* Hier
b i j heeft Bederland gesteld geen goederen te zullen leve
ren tegen een prijs lager dan in onderling evesleg over
eengekomen* Foor dit standpunt bestaat waardering b i j 
Prof* Bhrhard* 

B i j integratie zal een gemiddeld prijspeil moeten 
worden aamgehouden. Dat is gunstig voor Ieder] and, dat 
met Denemarken de laagste kostprijzen heeft. België en 
Griekenland hebben de hoogste kostprijzen* 

Engeland maakt misbruik van haar/ monopoliepositie 
en stelt de ifsportprijzen voor boter op Hieuv-Zeelands 
peil* Het zal dus aodlg zijn, dat Sngeland wordt opgeno
men in de West-Europese samenwerking en dat door dit 
land een V* Europees prijspeil wordt aanvaard* V i l Enge
land auto's en textiel uitvoeren, dan zal dit land zijn 
importen ook op W* Europees peil moeten betalen* Toen 
in dit voorjaar de haadelsbosprekingen met Engeland zijn 
mislukt, Is ap hoog niveau onze ongerustheid te kennen 
gegeven* Bet ontvangen antwoord ia evenwel onbevredigend* 
De nota gaat langs de principiële panton heen* Een ge
sprek is derhalve nodig. BederlaUd zal het onderhavige 
vraagstuk te Parijs aan de orde stellen en daarbij ener
zijds wijzen op de tendens van landen als België, V* 
Duitsland en Frankrijk om hun landbouw te beschermen en 
anderzijds er op aandringen, dat Engeland bij agrarische 
import een redelijk V* Europees prijspeil moet aanvaar
den* 
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De prognose voor 1950 is moeilijk* De verwachtingen 
veren niet gunstig, snor gelet op de inset van dit*jaar, l s 
spreker niet sonoor* Sr ls een overschot een boter, dat 
net verlies naar gngelaad aal aoeten «orden uitgevoerd* 
Tan kaas «orden nonenteel kleine hoeveelheden a l t de aarkt 
genomen door het I.V.2* oa da prijs op f. 1*80 te houden* 
Kr aal een «eg voor dit overschot aoeten «orden gezocht* 
Voor bacon ls er door het Sngelse contract een grote sta
b i l i t e i t * Straks kant dienaangaande de prijsbepaling «eer 
aan de orde. zodat in dit verband ook het grote belang van 
da besprekingen te Parijs blijkt* * 

Wat Duitsland betreft, merkt spreker oo dat de poli
tiek om eenzijdig onze export te bemoeilijken sterk'wordt 
afgekeurd* De Duitse Regering is innerlijk verdeeld, maar 
da Duitse "Stichting voor de Landbouw1» heeft de overwinning 
behaald* In Duitsland bestaan wanbegrippen over onze land
bouwpolitiek en non verwijt ons dumping en een twee-prij
zen stelsel* Regelmatig contact tassen da Stichting en da 
Bauernbund ls daarom wenselijk, hetgeen ook da mening van 
Prof* Ehrhard is» Contact van spreker met zijn Duitse col
lega la eveneens gewenst. Duitsland erkent ook het belang 
van onderling overleg te plegen* 

De heer H . D * LQUWQS zegt de Halster dank voor zijn 
uitvoerige uiteenzetting. De Stichting zal het thans be
sprokene vertrouwelijk behandelen. De Stichting heeft 
soortgelijke ervaringen opgedaan als door de heer Kluister 
medegedeeld. De politieke invloed van de landbouwende be
volking ls een rem voor de integratie in Europa* 

Spreker sou gaarne over de productiemogelijkheden in 
Frankrijk worden ingelicht* Volgens de heer Blonde I I ls 
er ln Frankrijk een belangrijke toename der productie ten
gevolge van de mechanisatie* De mogelijkheden aldaar zijn 
voor ons land van grote betekanis, want Frankrijk kan een 
exportland worden* Daarom ware door het Recobaa een rap
port op te stellen over de aldaar plaats vindende funda
mentele veranderingen* 

De Stichting kan net haar collega's in Denemarken 
niet in vertrouwelijk contact komen* Denemarken verdenkt 
ons van dumping* Spreker stelt zich de vraag, of de Engel
se eoliega's arm of kortzichtig zijn* Engeland benadeelt 
immers door het betalen van lage prijzen b i j Import zijn 
exportmogelijkheden. De Stichting heeft in Kaart 1949 een 
gesprek met de Duitse organisatie gehad* Badien is er 
niet veel contact geweest} de grensannexaties hebben een 
verkoeling veroorzaakt* Overigens moet worden bedacht dat 
in Duit land a l sedert £ 150 jaar een sterk protectionis
tische toest beeft geheerst en dat daar ook nu nog een 
sterke invloed oa de landbouw te beschermen aanwezig ls* 

Kr. Llnthorft ffofm wijst op het bestaan van $ frontent 
le* De Regeringen ln rechtstreeks contact, 2e het vork der' 
Regoringen in de O.E.E.C. 3e het Paria«ent te Straatsburg, 
4e de I.F.A.P* en de C*£«A* en 5e da Europese beweging* 
Spreker som het van groot belang achten dat, uitgaande 
ven de door da baar Minister ontwikkelde gedachten Reder-
land op a l deze 5 fronten deze gedachten sou voorstaan en 
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lm gemeenschappelijk overleg tot de aanval zon overgaan* 
Spreker som over dm formele tijde, de te volgen 

tactiek, het volgende villen opmerken* Contact tassen da 
Stichting en de Regering bestaat reeds* lam belangrijk 
aanknopingspunt1ligt ook in Straatsburg} daarom zou het 
van belaag zijn. dat contact werd gezocht met da led* 
delegatie voor Straatsburg* Terder «Ijst spreker op 
drietal belangrijke rapporten, die als Wapens kunnen dia» 
men* <lem rapport ever landbouwpolitiek, dat in December 
van Straatsburg i s uitgegaan en terne rapporten van de 
0*B*B*C.}* Toeval dit eerste rapport is van groot belang* 
Men*soa ia de discussies te Straatsburg er op kannen «ij-
soa. dat het niet alleen een agrarisch maar ook een consu
mentenbelang betreft* Dit mom ook indruk naken op die En
gelse leden, dia bat met da politiek der eigen Regering 
niet eens zijn («aarbij spreker het in het midden laat of 
het vel juist i s om aldus vla Engelse parienen ts le den-
cunsumenten da Engelse boeren te bestrijden)* Tenslotte 
segt spreker l a . de Regering er dank voor. dat da Flbenel 
zonder V* Duitsland niet doorgaat en 2e* herinnert spreker 
eraan, dat l a da moeilijke periode voor Bel 1940 Sinister 
Steenberghe een nota over de economische verdediging van 
ons land publiceerde* Daarom stelt spreker voorzichtig da 
vraag, of het niet van belang zou zijn als de Béd* Regering 
eens duidelijk haar landbouwpolitiek uiteenzette en aan
toonde, dat geen dampingspolitlok wordt geveerd* 

Pr* Droegen merkt op, dat het noodzakelijk zal zijn 
da productie in Europees verband te regelen* Hoe zal dit Sschledam* Spreker heeft met vertegenwoordigers van het 

elnlsohe Bamarnvarbund over dit vraagstuk te Baan ge* 
sproken* Ben prijzenregeling alleen zal niet voldoende 
zijn* Ban vroeg aldaar aan spreker inlichtingen over de 
Bederlandse boterprija en verweet ons dumping* Spreker 
verzoekt dienaangaande een Inlichting* Bedoelde Duitse 
organisatie had ook contact met de Belgische boeren en 
stalt eveneens contact net Bederland op prijs* Dit con
tact ware derhalve te onderhouden* 

pr. Frleteaa is van oordeel, dat de kern is een rege
ling van het betalingsverkeer en de convertibiliteit der 
valuta's* Spreker acht eveneens integratie van productie 
en af set noodzakelijk* Ben dergelijke integratie zal ver
schuivingen net zich brengen vooral t*a*v* de productie, 
maar ook t«a«v* de afzet* tegen dergelijke verschuivingen 
zal evenwel groot verzet komen* De groepsbelangen sullen, 

Pft yiPlfltfT segt de voorgaande sprekers die het 
vraagstuk breed hebban gesteld en een duidelijk oog voor 
de kernproblemen hebben dank voor de wijze, waarop z i j 
op het probleem zijn ingegaan* 

l a t betreft de vraag, hoe de productie ware te rege
len (o*m* lm verband net de'produc tleaogelljkheden in 
Frankrijk) merkt spreker op, dat op da gehele W* Europese 
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markt, incl* Engeland, een tekort aaa voedingsmiddelen is 
zodat de productie kan stijgen» In het verladen hebben 
kleine eversohotten sterk uarktv»rstorend gevorkt* Wanneer 
wij een surplus van bijv* 15*000 ten boter naar ingeland 
noeten uitvoeren, dan is dit evenwol een klein deel van de 
Engelse consumptie. Br neet derhalve een sekere amrktbe-
heerslng worden verkregen, teneinde de voorheen metreden 
marktverstoringen te v*rmijden. Hst IS een utopie de pro
ductie geheel van boven af te regelen, eett efficiënte 
productie moet evenwel tot si in r^cht komen* 4 

Zou de Franse productie door mechanisatie stijgen, 
dan aal Mederland bereid moeten zijn een lang t^rm contract 
mat dit land af te sluiten om si ja granen tegen een rede
lijke prijs af te nemen* -

* De productie volgt derhalve uit bepaalde liberalisa-
tiemogelijkheden. da productie is dus h«*t b^gin en niet 
het gevolg ̂ ran bepaalde maatregelen» * " 

'Spreker betreurt het, dat g*lljk door de heer H.D. 
Louwes i s opgemerkt - g«<»n behoorlijk contact met de ~ 
Deense organisaties mogelijk is» Da coöp. georganiseerde 
landbouw moet dit gesprek met Denemarken voeren, naar 
stuit daarbij op een muur van wantrouwen* De engelse markt 
ia daarbij het struikelblok hoewel enne belangen ĝ *a> 
parallel lopen en het Kinietry of Food ons tegen elkaar 
uitspeelt* -

Toorts merkt spreker op, dat het nodig zal zijn de 
Farmers Union te overtuigen, dat de politiek van het 
Mtaistry of Food uiteindelijk niet in het belang is van 
de Engelse'boer* sngland drukt het W* surepe** agrarisch 
prijspeil en dit zal zich wreken tegen het hoge sng^lse 
landbouwprljspell* Dit ls derhalve een and»re strategie" 
dan door Mr« Linthorst Heman voorgesteld, die dit vla de 
Engelse consurent wilde spelen* * 

Het f e i t dat Duitsland protectionistisch is ingesteld, 
zal niet gemakkelijk zijn om te buigen en moet worden aan
vaard* Ben regeling zal moeten worden getroffen en een zo
danige exportpolitiek (zoals t.a.v* groenten en fruit) 
noot worden gevoerd, dat aan de Duitse verlang«ns wordt 
tegemoet gekomen* 

&>t, voorst el van Cr* Linthorst Beman om op alle v i j f 
fronten *«n l i j n te trekken onderschrijft spreker» De 
Bederlandse delegatie te Straatsburg zal daarom goed moe-
ten worden Ingelicht* De ervaring met de Benelux heeft ge
leerd, dat na het"monetaire het landbouwvraagstuk het be
langrijkste i s * De landbouwvraagstukken sullen derhalve 
in *«n nota onzerzijds aan bedoelde delegatie moeten wor
den uiteengeset* Hierbij zijn van belang! het rapport van 
Straatsburg, de rapporten van de G*3*fc*C» en het sa juist 
verschenen rapport van Hr* Linthorst Roman* 

Spreker l f van mening, dat Mederland de onderhavige 
vraagstukken eerst in de o*s*2«c* aan de orde dient te 
stellen en dat (in afwijking van het denkbeeld van Hr* 
Linthorst Bomen) het geen aanbeveling verdient te vroeg 
onze mening te publiceren* 



fat betreft da regeling der produo tl» (waarover o.n. 
Dr, Droesen sprak) i s er o.a. het Traags tuk van de Ieü*r-
iandss aar Italiaanss groente, Mederland zal bereid moeten 
s i jn ook enige offers te brengen* Spreker onderschrijft 
betgeen Minister Stikker t* Bon* beeft gezegd dat er geen 
Integratie aal zijn als san geen offer* v i l brengen* 

Wat betreft de vraag of 8* der land een damping s poli
tiek voert, erkent spreker dat de Weder landse politiek voor buitenlanders moeilijk overzichtelijk is en zoiets 
vertrouwt aan i n het buitenland niet* 

Ons streven is een redellifce prijs voor de landbouw 
te verkrijgen* Voor onze sulvelexport naar Duitsland l i g 
gen de prijzen hoger dan bij een vrije markt het geval 

zijn* liet I«V.Z, koopt thans de boter in ad f* 4.09f. 
f e i t i»_ dat'bet Visfosêof, tegen een lage prijs wordt 

beschikbaar g*steld» Rekent men dit echter uit, dan bete
kant al t voor de boterprijs practlsch niets* 

Bet jaar 1950 wordt een belangrijk jaar voor onze 
landbouw* Wordt ev*r net betalingsverkeer over*»instemming 
bereikt, dan zal Vaderland de landbouwvraagstukken, waar
bij ons land he"t meest 1« geïnteresseerd, in de 0. 
aan de orde stellen. • 
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"De heer B.D. Lonwes merkt op- dat wanneer in andere 
landen cok de landbouwvoorlichting en het"landbouwonder-
wijs wei geregeld zoals hier, er nog grote productiemoge
lijkheden zijn. Ook in de positie van de kleine boeren-

elders i s nog veel te verb*t«*rea« Spreker staat voor het" 
probleem- waar wij met onze producten he-»n moeten, als de 
productie met name in frankrijk toeneeat* 

De Jflflj* frr antwoordt, dat r«eds een geringe-stijging 
van het consumptieniveau in W. europa ea Engeland, nog 
grote afzetmogelijkheden biedt <met name voor vle*s en " 
sulvel t.a*v* de eieren l i g t het anders). Verschuivingen 
zullen echter optreden. Voorts zal"men moeten vragen of' 
de landbouw elders in Europa wel «*n redelijk deel van het 
nationale inkomen ontvangt en men zal moeten streven naar 

verhoging van het agrarisch levenspeil elders. 
De heer H.D. LomWes merkt op, dat in Frankrijk te 

weinig aandacht aan de kleine bo«r vsardt geschonken* Ook 
de positie -van de boerinnen aldaar ao*t worden verbeterd* 
Daarom ware te wijzen op het belang van landbouwhulshoud-
onderwijs* 

heer lomwes bedoelde punten. Dan aanv ardt men het eerder, 
dan wanneer bet van Bed»rlandse zijde kaart* 
~ 'De H l i t f f ^ r zegt dat het blijkbaar de bedoeling van 
de heer touwes is ea do landbouworganisaties elders te 
stimuleren. Spreker meent, dat Bedvriend zowel als da 
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F*A*0. hier wat kunnen doen. Overigen* bestaat nogal enige 
spraakverwarring over bet begrip raral welfare* 

_De heer ̂  ^cuwej aagt dat da Stichting in sanen-
werking nat de Bat. CeSp. Baad het plan heeft on excursies 
naar een paar dorpen (o.a. Euurlo) te organiseren om te to
nen, wat daar t*a*w. da voorlichting landbouwonderwijs 
en*, gebaart* Spreker vraagt om de steun der Begering b i j 

Be f f ^ l l i t r Verklaart sieh bereid tot nedewerklng* Be 
Stichting kan slch daartoe l a verbinding stellen net Zr* 

De heer friftlpen neent, dat de sulvelultvoer naar 
Bngelaad niet kan wachten op "da bekering" van dit land 
en acht herstel van het contact van de kaasoxperteurs met 
de Engelse kaasl«portours noodzakelijk* Bet vorig jaar is 

et kaas in Bngeland ondeskundig en slecht behandeld* 
De «iftftfffrfT antwoordt, dat we enerzijds handelspoli

tiek bedrijven en anderzijds boter en kaas verkopen* Be 
besprekingen net Bngeland gaan derhalve door. vent het * 
product neet gemind. Spreker was persoonlijk van mening, 
dat kas* bulten het Mmistry of Food on aan Engeland ware 
te exporteren, al zou dan wellicht een gering kwantum 
sija geëxporteerd* Erkend maat worden, dat wanneer de-
subsldia op kaas in Bngeland lager sol worden gesteld het 
dan een gunstiger moment sou zijn on te besluiten tot een 
export als hl ervaren bedoeld* Momenteel wordt evenwel on
derhandeld op basis van export via het Klaistry of Food* 

Pr. Drcossn Verwacht ia Duitsland geen uitbreiding 
van de kiprenstanel. Volgens spreker ia in genoemd land 
de voorlichting en het landbouw(huishoud)onderwijs be
hoorlijk* Ia Bessen doet men bijv* ook veel aan individu
ele voorlichting. 

Da landbouw in Duitsland kampt met twee puaslest 
le* kapitaalgebrek en 2a* hoge lasten welke in totaal 
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De Bgtijtt **** d o c r Xr* Huisman een ondersoek te 
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lasten* * 
fen*lotte herhaalt spreker, dat het wenselijk is op 

olie fronsen t.a.v* de thans ontwikkelde algemene denk-
^P^LMs)ent^a^4fessB ^ ^ ^ J s H •**«*» *̂ J*a> ^ ' a ï ^*$*P^^atfek^fcXïe^ 

4* tt*^trUlUft*Jfli 
Da heer B-D- Lonwes zegt ter aanvulling op dit agen

dapunt, dat er bezorgdheid bestaat t.a.v* onze afzet van 
zuivel en tuinbouwproducten, waaneer ter bescherming van 
nieuwe inheemse industrieën da inport wan industrie-art1-
SB3(P̂ ***̂ B**B̂  tt*s*^*( ^B â) aÖ^sB .̂L t̂a*̂  * l s ^ * l e ^ d i *t^^^s\ sw*^*ï5^*5s5Jft Ï)̂ *̂B^^L^SBBÏSM^*P*ÏSJ 


