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Op Vrijdag 30 Januari 41« ontving ik het bezoek van de heer de Courson van de Franse Ambassade, die mij tijdens de afwezigheid van de Franse Ambassadeur namens zi j n Regering de navolgende mededeling kwam doen* 
Minister Bidault stelt zich voor op de bijeenkomst der 

6 Ministers van Buitenlandse Zaken, welke op 24 Februari a.; 
te Rome zal plaatsvinden, de waag aan de orde te stellen jfc 
gaaa aanlwiaing bootaat een bijeenkomst te convoceren van vaa de 6 Ministers van Landbouw alv^FoTOTop 16 Maart a.s. dc 
16 Ministers van Landbouw te Parijs over de landbouwintegratie zullen gaan opreken* Indien de heer Bidault overeen** stemming over de vergadering van de 6 Ministers van Landbom sou kunnen verkrijgen» sou een datum daarvoor dienen te worden vastgesteld tussen de 24e Februari en de 16e Maart* 

Ik zeide do heer de Courson verheugd te z i j n over het bericht dat Minister Bidault te dezer sake. welke de Nederlandse Regering «eer ter harte ging, bereid was oen i n i t i a t i e f tü ontwikkelen, doch dat, voor zover mij bekend, deze zaak zich a l in een iets verder stadium bevond* Ik deelde 
de heer de Courson mede de indruk te hebben, dat tussen de 
6 Ministers van Landbouw reeds i n principe overeenstemming bestond over het houden ener voorbespreking, terwijl als mogelijke datum reeds] 2 of 3 Maart was genoemd. Ik voegde daaraan toe dat ik had begrepen dat de heer Bidault deze sas in Rome aan de orde zou stellen teneinde door de 6 Ministère van Buitenlandse Zaken gemachtigd te worden een aanmoedigend woord over te brengen aan de vergadering der 6 Ministers van Landbouw. Voorts wees ik de heer de Courson er op dat het voor de 6 Ministers van Landbouw uitermate moeilijk sou zijn tot 24 of 25 Februari i n onzekerheid te moeten verkenen over de datum van de te Parijs te houden voorbespreking. 

De heer de Courson gaf mij toe dat ook h i j meende dat 
de zaak zich iets verder ontwikkeld had dan uit de door hem ontvangen instructie bleek. Aangezien de instructie van Par4j naar Ben Haag schriftelijk was overgebracht en, hoewel eerst op 30 Januari te ,s-Mravenhage ontvangen, de datum droeg van 
23 Januari, was het niet uitgesloten dat de instructie door 
de loop der gebeurtenissen reeds enigszins was achterhaald. 

Ik sprak met de heer de Courson af dat mijn officiële reactie op de mededeling van de Franse Regering sou wachten tot het ogenblik dat ik met Minister Mansholt contact sou 
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hebben gehad* 
Op Zaterdag 31 Januari deelde de heer de Courson mij telefonisch mede ons gesprek i n Parijs gerapporteerd te hebben, doch de uitdrukkelijke verzekering te hebben verkregen dat de zaken nog niet zo ver gevorderd varen als ik aan de heer de Courson had voorgestel d. De aard van de mededeling der Franse Regering diende dus ongewijzigd te blijven* 
Op Zondag 1 dezer had ik gelegenheid telefonisch aan Minister Mans holt mededeling te doen van het gesprek tussen de heer de Courson en mij zelf. Met Minister Mansholt kwam ik overeen aan de heer de Courson mede te delen, dat Minister Mansholt zich verheugde over loet voornemen van de heer Bidault en dat over het principe van de voorbespreking der 6 Minister ^ van Landbouŵ  de besprekingen, die Minister Mansholt met 

d C* < n" z i j n buitenlandse co&lega»s had gehad, algemene overeenstemming was verkregen, z i j het ook dat over net op deze voorbespreking te bereiken resultaat bij sommige der Ministers van landbouw slöcnts etet geitótigd'öpt Franse Minister van Landbouw was hiervan reeds volledig door Minister Mansholt op de hoogte gesteld* 
Voorts zou ik de heer de Courson laten weten dat Minister Mansholt hoopte dat zeer spoedig medegedeeld sou kunnen worden op welke datum de voorbespreking der 6 Ministers van Landbouw zou kunnen plaatsvinden* 

l Op Maandag 2 dezer heb ik in deze geest de heer de ' Courson telefonisch ingelicht* 
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