
Home, 21 Kei 1551. 

Voor de Heer Minister. 

Gedurende mijn verblijf naar aanleiding, van de verga
dering van de O&EC in Parijs, heb Ik van de gelegenheid ge
bruik gemaakt om enkele ini iohtingen In te vinnen ontrent de 
stand van het integratie-vraagstuk, voer zover het de land
bouw betreft. Be neem goed te doen Uwer Excellentie daarom
trent een kort verslag te doen toekonen. Helaas was ik niet 
in staat dit in Parijs te doen, omdat mijn laatste bespreking 
juist plaats vond, voordat ik naar Rome moest vertrekken, 
zodat ik pee hét berloht vanuit Rome heb kunnen versenden» 

In Parijs heb ik in de eerste plaats vernomen van 
Cépècio, dat de mening van zijn Minister (Uuymollet) was, dat 
de verdere behandeling van de integratie niet in handen 
moest konen van de Heer onnet. *"ie het dan wel precies moest 
doen, wist hij ook niet. Tegen onnet had hij het beswaar» 
dat daarbij veel te veel op de voorgrond zou komen de nood
zakelijkheid van de Europese autoriteit en men vreesde, dat 
dit te veel landen sou afschrikken. Door 'onnet te laten 
vallen, hoopte men, dat alle andere landen zich om het Fran-

I se plan k -nden verenigen en dat ingeland een geïsoleerde po
siti e zou innemen» Ik kreeg niet de indruk, dat dit sterk 
was doordacht, maar ik kreeg wel de indruk, dat men op de 
medewerking van JSngeland niet veel hoopte, zelfs niet bij 
het plan, waarbij de Europese autoriteit een klein beetje 
op de achtergrond was geschoven en dat men nu maar net deed, 
of men op de engelse medewerking niet zo erg veel prijs s t e l 
de. 

Ik hes de Heer Oepède gevraagd, wie van deze ministers
conferentie dan eigenlijk het secretariaat moet voeren, daar 
men dit niet binnen het kader van de 0218 noch Van dat van 
Straatsburg zou willen houden. Bij kwam tot de conclusie, dat 
er een speciaal secretariaat-generaal zou moeten worden ge
vormd met een Fransman als seeretarie-generaal, die gesteund 
sou kunnen worden door mensen van ds OKSC, PAO en Straats
burg. Als vriendelijkheid sou men de conferentie kunnen beleg
gen in de gebouwen van de OSSC. Omtrent de ministers, die 
zouden moeten komen, wem de Heer Cépede ook niet erg duidelijk. 
Hij sprak over de Sinistere van Buitenlandse Zaken, over de 
i inisters van Handel en kooaomia en Ministers van Landbouw» 

Ik kreeg van hem &e positieve Indruk, dat de uitscha
keling van "onnet en hét houden van de conferentie buiten 
het kader van de OSSC een besluit was van de Franse Regering* 

Verder heb ik gesproken de Heer tëaeetreacci, de Secre
taris van de Heer Pflimlln. De rede, die Kaestrescci heeft 
gehouden in Bonn i s U bekend» In vele opzichten wee de Heer 
'"aestreacci niet zo positief als ds Heer Cépède. Hij was wel 
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zeer positief t.a.v. het kader ««aria da conferentie moest 
worden gehouden a l . dat dit niet moest zijn dat van de 08EC 
t.a.v. Monnet was hij minder positief. Hij was in de eerste 
plaste niet zeker, of de Heer onnet zioh met deze zaak zo;; 
willen bemoeien» Hij wilde persé een vergadering van Land
bouwministers* Ook t.a.v. het secretariaat deelde hij prak
tisch de mening ven da Heer cèpede» 

Bij hem hes ik gezien het antwoord van de engelse 
Regering op de uitnodiging. Hij echt dit niet acoeptabel, 
omdat dan volgens hem, en hiermee sullen wij het wel eens 
zijn, net geheel som verwateren in een discussie In de 
Landbouwcomaissie ven de OSSC zander dat de '"Sinistersconfe-
r ent ie bijeen zon kernen, Be Heer sïaestraaeei had nog hoop 
om met medewerking van de Hederlanders de Engelsen te kunne 
bewegen een ander standpunt in te nemen, zodanig dat hij de 
Engelsen Hou kunnen krijgen tot de vergadering van Minister 
van Landbouw en Voedselvoorziening buiten het OSEC-verband. 
Hij wilde daarvoor besteden de t i j d tussen nu en de afloop 
van de Franse verkiezingen, zodat tegen einde Juli deze of-
ficieuse besprekingen een resultaat zouden hebben kunnen ge 
had. 

De Heer aestreacci zowel als de itoe? Cépède stelden 
erg veel prijs op de medewerking van Nederland. IK kreeg 
de indruk, dat de Heren een beetje met het geval zitten, 
ook door de Franse verkiezingen en door de geschillen, die 
bestaan in de boezem der Franse ü©gering en dat men gaarne 
wil, dat er een duidelijke uiteenzetting komt van Nederland 
dat wij prefereren een conferentie buiten een der bestaande 
organisaties om te beginnen. Ik heb wel de indruk, dat de 
Heer Kaeatreacol van ons zoveel mogelijk positieve voorstel 
ion, die in hun richting gaan, verwacht. 

Op het ogenblik wae alleen binnen het Sngelse ant
woord. Ik heb hun niet kunnen mededelen, wet het Nederlands 
antwoord was, omdat dit mij niet bekend was en de mededel in 
gen van de Heer Samkalden en de Heer van Tuyl nogal versohi 
land waren. Waar het niet zo belangrijk was, dat ik het me
dedeelde, heb Ik verder niet op aa&ere inlichtingen aange-I drongen» Van Italië was het antwoord nog niet binnen, maar schijnt te gaan lm de richting van het i.ngelse. Van de Scan 
dinavisohe landen wist men niets, van de Duitsers niet meer 
dan ik na mijn bezoek aan Bonn reeds heb medegedeeld en van 
onze 3enelu3t-partners niets. Cépède zag grote moeilijkheden 
met Zwitserland en België. 

In het algemeen kreeg ik de indruk, dat speciaal 
aest'reacci nogal veel verwacht van de politieke"druk, die 

Frankrijk op enkele lenden zou uitoefenen om de bijeenkomst 
van ds conferentie meer of minder in hun kader te doen stu
ren. Het grote punt b l i j f t Sngeland* 



Cépède, dia da vergadering van da "Commieeo* had 
bijgewoond, deelde mij mede ter gelegenheid daarvan be
sprekingen te hebben gevoerd net vertegenwoordiger3 van de 
Engelee Labeur Party, wie heeft h i j mij niet gezegd en 
ik heb daarnaar niet geïnformeerd. 

Do Engelsen hadden eerst een afwijzende houding 
aangenomen, maar uiteindelijk was gebleken, dat z i j op een 
of andere wijze toch wel dachten, dat de Sngelee Regering 
zou willen medewerken san een wijziging in het OSEC-etatuut, 
waardoor men op sesr voorzichtige wijze een eerste deuk 
zou kunnen brengen in de unanimiteit door de OESO vereist. 

Gepède waa zeer tevreden over het optreden van de 
Heer .eaerhorst, omdat dese het voor hem gemakkelijk ge
maakt had, doordat hij meer als een gematigde kon optre
den. Hetgeen Cépede mededeelde «stremt de unanimiteit in 
de OSEC paste goed in de beweging, die gaande i s om te 
trachten het stattuut van de OSEC zodanig te wijzigen-, dat 
art.14 ook de mogelijkheid zal laten, dat bepaalde groepen 
in de ÜEEC, bepaalde overeenkomsten sluiten, dus dat aan 
de absolute els van de unanimiteit niet meer wordt vastge
houden. Het l i j k t mij seer aanbevelenswaardig deze gedach-
tengang te volgen. Op dit moment staat het zo, dat, voorzo
ver kan worden nagegaan, de grote meerderheid der landen 
aan de behandeling van deze aangelegenheid binnen hst ka
der van de OSEC de voorkeur zal geven. Als het Nederlands 
antwoord dusdanig i s , dat een soort mogelijkheid wordt geo
pend voor een bijeenkomst binnen het kader van de QEEC, zo
als ik van de Heer Tuyl vernam, zal dit gereed worden aan
gegrepen door anderen Om een ministerconferentie ad hoe te 
voorkomen. Maar zelfs als dit het Nederlandse antwoord 
niet inhoudt, dan nog zal het de vraag zijn, of door de 
tegenstand van 'üngeland, vermoedelijk gesteund door Ier
land, de Scandinavische landen, onze partners in de Bene— 
la-:, Italië en misschien Griekenland en Turkije, van de 
conferentie, zoals die oorspronkelijk door de Fransen 
was bedoeld en wat wij zeker wilden, iets terecht zal 
komen* 

Den bijkomstigheid i s nog, dat de Heer Allen van de 
SCA mij mededeelde, dst ds Heer Brennan, «Halster van 
Landbouw in Amerika, het erg op prijs stelde naar Sur opa 
te komen om een bespreking te hebben met de Ministers van 
landbouw in Xuropa ever de bevordering van de landbouw
productie. De Heer Brennan meet in September terug zijn 
in Amerika. Dese conferentie sou duo ia J u l i moeten plaats 
hebben, dat is deselfde t i j d , waarop de Ministersconferen
tie was geprojecteerd door Cépede, terwijl Maestreacci 
meer over September dacht. 
Ik geloof, dat Brennan erg veel waarde hecht aan deze con
ferentie, hetzij om algemene redenen, dan wel om interne 
in Amerika. 
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liet geval Is, dat dit da algenene plannen in de war 
kan sturen. Het sou ook mogelijk zijn, dat dit verlangen 
van de Heer Brennan een oplossing aan de moeilijkheid kan 
geven, als bv» een oonferentie hijeen wórdt geroepen, bv. 
door de Frames negering, over de bevordering van de Land-

laarvoor bouwproductie in Airopa, terwijl da»raa/"ëen voorlopige in
formatieve bespreking zou kunnen orden gehouden over de inte
gratie naar aanleiding van de Franse plannen* 
Het zou dan zelfs mogelijk zijn, dat deze eerste oonferen
tie plaats Z i-I hebben binnen het kader vat» de QLEC, op u i t 
nodiging van de voorzitter van de Oouncil van de üEHJ, 

(Lr.Ir.S.L.Louwes) 


