
Yoor de Heer Sinister* 

Betreft : indiening van het landbouw-integratieplan. 

Wanneer de R.E.A. 3 October het landbouw-
integratieplan goedkeurt zijn er voor wat de indiening 
betreft verschillende moeilijkheden» 

In de eerste plaats zou het door Minister 
Stikker op 7 Ootober bij de Oounoil worden Ingediend. 
Er moet dan worden gezorgd voor tijdige vertaling i n 
het Trans en in het fingels en ü zult zo mogelijk op de
zelfde dag een persconferentie moeten houden, mede 
voor de buitenlandse pers* 

Indiening op 7 Ootober heeft het voordeel, 
dat de Nederlandse afgevaardigde In de werkoommissle 
van de O.E.E.C., waar men op het ogenblik aan de bestu
dering van de integratie voor verschillende producten 
toe i s , niet langer met het oog op een komend Neder
lands plan de boot aal behoeven af te houden* 

Het heeft voorts het voordeel, dat Minister 
Stikker, die reeds twee malen i n de Council over het 
landbouw-integrat 1 eplan heeft gesproken, nu een stuk op 
tafel kan leggen» 

Er zijn echter ook nadelen aan de indiening 
op 7 Ootober verbonden» 

Zn de eerste plaats i s er een grote waarschijn
lijkheid, dat het plan in de O.E.E.0.-machine verdwijnt 
(vanzelfsprekend Is dit een voordeel voor degenen, die 
voor de landbouw-integratie niet voelen)» 

In de tweede plaats bestaat er geen gelegen
heid meer voor voorafgaand overleg met f 

a) . fis Belgen» 
Het i s politiek bepaald gewenst, dat wij 

de Belgen van te voren van ons voornemen op de 
hoogte kunnen brengen, wanneer wij in Parijs de po
sitie willen houden, dat wij ons op hst bestaan 
van de Benelux kunnen beroepen» 

b) . de Fransen, 
Wij weten, dat Frankrijk een integratie-

plan in voorbereiding heeft, dat het ongeveer eind 
Ootober zal komen en dat het nog niet zeker i s of 
het binnen of buiten de O.E.E.0. wordt ingediend. 
Het zou buitengewoon nuttig zijn. wannéér Minister 
Stikker en ü met de franse Regering overleg zouden 
kunnen plegen over de met Het 1 andbouwplan te volgen 
procedure. Men sou n.1. kunnen denken aan een voor
stel in de Oounoil om een afzonderlijke Ministers
conferentie voor de landbouw-integratie bijeen te 
roepen, een conferentie, die de opdraoht krijgt om 
een uitgewerkt plan aan de Oounoil voor te leggen 
en die daardoor in staat i s haar eigen werk-appa-
raat te vormen. Men komt dan tegemoet aan de wens 
van de Fransen om het niet in de O.E.E.0.-machine te 
laten verdwijnen en men houdt het tegelijkertijd 
toch binnen het verband van de O.E.E.C. 
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c) . West-Duitsland. 
Uw bespreking met Minister Ni

klas, 5/6 October, zou een ongezochte gelegen
heid zijn om hem over de landbouw-integratie 
te polsen* Deze gelegenheid ontbreekt* wanneer 
het plan 7 October officieel wordt ingediend. 

d) . Engeland. 
Het ie in het bijzonder voor ons van 

groot belangt dat de Engelsen, die ook zeer 
grote bezwaren hebben tegen de opzet van ons 
plan» zioh niet aan deelneming aan het overleg 
onttrekken» Wellicht i s het denkbaar, dat op 
korte termijn, b.v» wanneer Br. Louwes i n 
Engeland i s , Ministers Webb en Williams zouden 
worden gepolst» 

e) . Pencmarken» 
Aan de Denen i s reeds overleg toege

zegd» Het ie van groot belang hun standpunt te 
kennen, mede omdat z i j i n Europa ongeveer een 
•elfde positie innemen als wij zelf» 

Ik zou er daarom de voorkeur aan ge
ven, wanneer» indien de R.E.A. zioh thans met Uw voorstel 
verenigt, het plan niet aanstonds bij de O.E.E.C. op tafel 
wordt gelegd, doch TT gemachtigd wordt om in overleg met 
Minister Stikker met het plan en met de voor de behandeling 
ervan te volgen procedure te "lobby * en". 

Deze procedure houdt enig risico in, 
n.l., dat de Fransen ons vooruitkomen» Ik aoht dit risico 
echter niet zo groot, wanneer slechte op zeer korte termijn 
door Minister Stikker in Parijs met PléVin en Pfimlin con
tact wordt opgenomen» Is dat eenmaal gebeurd» dan l i j k t het 
mij toch buitengewoon moeilijk voor de Franse Begering om 
onverwachts nog met een plan buiten de O.E.E.C. voor de dag 
te komen. 

Tenslotte geeft ons dit uitstel de 
gelegenheid om in de pers enige weloverwogen publiciteit 
aan het plan te geven. Ik meen, dat de R.E.A. zich op 3 Oc
tober over de twee mogelijkheden moet uitspreken» 

In verband met de werkzaamheden, die 
met het oog op de publiciteit kunnen worden verricht, zou U 
mij wellicht van de beslissing van de R.E.A. in dit opzicht 
aanstonds op de hoogte kunnen etellen. 

DIRECTIE INTERNATIONALE 
ORGANISATIES, 

's-Gravenhage• ' 
2 October 1950» 

w.g. Dr. I. Samkalden. 


