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10 September 

GEHEIM. 

Excellentie, 

ü » 1 ' 

Ook namens mijn vrouw bied ik ü mijn geluk
wensen aan voor bet feit» dat IJ wederom in de ge
legenheid i s gesteld om Uw krachten te wijden aan 
de landbouw en om tevens Uw internationaal werk 
voort te setten. Herhaaldelijk i s mij gevraagd, 
of U op het Ministerie sou terugkeren, waaruit 
blijkt* dat ook i n internationale kringen te Pa-. 
r i j s met spanning naar Uw terugkomst werd uitge
zien. Persoonlijk ben ik ook zeer verheugd» dat 
U het Ministerie niet heeft verlaten» omdat, de 
aangename relaties die ik met ü mocht hebben, zul
len worden voortgezet. 

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken u 
verslag te geven van mijn recent contact met en
kele leidende figuren van de landbouworganisaties 
tijdens een dienstreis, alsmede in een kort over
zicht ïï een indruk te geven van de huidige ver
houdingen in de landbouworganisaties en haar hou
ding t.a.v« de regeringapolitiek. Dit laatste is 
niet zo eenvoudig, zoals 9 hieronder zal zien, 
omdat de situatie van da organisaties en van de 
landbouwpolitiek erg fluctuerend, i s . ;'"'r~" 

Op een dienstreis in Frankrijk heb ik met 
mijn vrouw b i j Philippe Lamour gedineerd op zijn 
bedrijf In de Gard. Verder ben ik ontvangen in het 
Departement Isère» waarvoor ik was uitgenodigd 
door M.Génin, de Secretaris-Generaal van de Fé-
dération Nationale des Syndicats d'exploitants 
agricoles ( F.N.S.E9A.*-groep Blondelle), die i n 
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d i t departement zijn bedrijf beeft» Aan een diner, 
mij en mijn •rouw aangeboden, «aren behalve M. Gé-
nin, da prefect van. bat departement en da voor
naamste vertegenwoordigers van de federatie van 
het departement aanwezig. De ontvangst was aller
hartelijkst. 

Deze bezoeken hebben uiteraard aanleiding 
gegeven tot enkele discussies. 

£en uitgebreide discussie met Lamöur over 
da integratie gaf geen nieuwe gezichtspunt ent 
zijn standpunt i s u wal bekend. Bij aljn Inte
gratieplannen ondervindt h i j met name steun Tan 
da aUai d'Orsay en bat bureau - Monnet.Hij i s 
niet enthousiast over de huidige Minister van 
Landbouw * toch verklaarde h i j , dat de Minister 
niet tegen integratie Is* Dit hangt vul* vooral 
samen met de uitstekend tarwa-oogstf i n da land-
bouwkringen laaft namelijk vooral da opvatting» 
dat een blijvende tarwevoo rzlening van Suropa 
door frankrijk een s terke onderhandelingstroof 
bij da totstandkoming van da integratie kan zijn. 
Lomour typeert da Minister als een " Marehand da 
vaches, mals pas sot". Volgens ham i s fiabot 
sceptischer Tan aard, maar een voorstander van 
. de integratie. 

Hij heeft mij voorts uitgebreid gesproken 
over zijn irrigatieplannen van do rivier de 
öuranee, waardoor 70.000 H.A. vruchtbaar konden 
worden gemaakt» In dit verband merkte h i j op» 
dat hij Tddr u i t r u i l Tan arbeidsk achten la» 
hetgeen z . i . vooral belangrijk i s voor Neder
land en Italië. He meen, dat hij ü daarover i n 
Rome reeds gesproken heeft» Deze plannen hebben 
bij deze regering niet waal kans wan slagen. 
Zn hst tweede Plan-stonnet, dat nog niet i n het 
Kabinet is behandeld» naar dat ik vertrouwelijk 
ter inzage hal» gekregen, wordt voor dit object. 
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In het Departement Isère hoorde ik uiteraard 
andere geluiden. Zoals U weet staat de F.H.S.S.A. 
nog enigszins sceptisch tegenover de integratie. 
De leidende figuren als Blondelle en Gémin zijn 
wel voorstanders. Z i j begrijpen, dat de integratie 
de enige uitweg i s voor de landbouw. Zij menen ech
ter, en dit is ook de opvatting van Lamour, dat 
een landbouw integratie niet mogelijk i s , zonder 
een algehele economische integratie* 

In een persoonlijk gesprek met H.Michon, de 
vice-voorzitter van de organisatie van de jongere 
boeren bleek mij, dat de idee van de Integratie 
b i j de jongere boeren meer leeft dan b i j de oude
ren. Hij ziet ook in, dat» Indien men tot algemene 
welvaart van de boeren wil komen» men de kleinere, 
niet rendabele bedrijven moet opofferen* Hij was 
het bovendien met mij eens, dat slechts door de 
dreiging van een toekomstige, vrije, internatio
nale concurrentie, de boeren geprikkeld kunnen 
worden tot een verhoging van de productiviteit. 
Hij meent ook» dat de hoge prijzen niet het be
lang van de boeren is en dat lage prijzen door ver
laging van de kostprijs en grotere consumptie een 
grotere welvaart voor de boeren betekent» Ik wees 
hem er op, dat vooral de propaganda b i j de jonge
ren zeer belangrijk is» 

Ik heb de indruk, dat het vraagstuk van de 
verhoging van de productiviteit In de landbouw, 
al of niet met het oog op een Integratie door de 
landbouworganisaties intensief wordt bestudeerd. 
Het is echter te betreuren, dat de regering de 
landbouw zo jammerlijk i n de steek laat. Het tweede 
plan Monnet wijst met name op de noodzaak van een 
goede voorlichtingsdienst en een flink aanpakken 
Van de ruilverkaveling* Volgens dit rapport is 
slechts één ambtenaar per 6000 boerderijen beschik
baar. Bij mijn bezoek aan verschillende departemen
ten i s mij gebleken, dat het bureau van de Direc-



b.v. in hst departement Allier, alwaar 50.000 
boeren gevestigd zijn. De Franse landbouwpolitiek 
i s onnaspeurlijk* Het tweede Plan-Bonnet wijst er 
b.v. op, dat 20 milliard franks subsidies voor de 
alcohol worden betaald aan producenten In het Hoor
den, derhalve de rijkste streken van Frankrijk,die 
beter besteed hadden kunnen worden voor de moder
nisering en da opvoering van de productie van de 
gehele landbouw. De voorlichtingsdienst, staat 
verder in het rapport, sou met 2300 " c o n s e i l l o r s " 
In vier jaar t i j d uitgebreid moeten worden, waar
mede slechts 2,8 milliard franks gemoeid zijn. 

golang derhalve de regering niets doet om da 
productiviteit in de minder rijke streken op te 
voeren, zullen de niet-rendabele bedrijven steeds 
een obstakel blijven voor een reëel» integratie* 
In de streek van M.Hlchon in de Iaère, kan volgens 
hem b i j een goede voorlichting de melkproductie 
b.v. met 50% opgevoerd worden* 

Om een Milde l i j k beeld te geven van do toekom
stige verhoudingen van da landbouworganisaties en 
haar houding t.a.v. de landbouwpolitiek van de 
regering» voor zover er van aan landbouwpolitiek 
gesproken kan worden i s , zoals ik boven zalf niet 
eenvoudig» -

De o.G.A* wacht uiteraard op da vei van de 
regering Pinay en wacht zijn kansen af. Ofschoon 
deze organisatie nog officiële verklaringen afgeeft 
en Lamour en Oanooge» da directeur etst van de organi
satie, nog regelmatig i n publicaties de regerings-
politlek aanvallen» heeft de belangrijkheid van 
de o.G.A. wel aan waarde ingeboet* Z i j ie "en sommail 
zoals men mij zelde. 

Martin, die als voorzitter van de wijnbouwers 
i s gekozen» houdt zich nog weinig bezig met de 
o.G.A, Het orgaan van de G.G.A., de "Liberation 
Paysanne" i s aan de "Moniteur dn Progrès Agricole" 
overgedaan, omdat z i j het finantieel niet meer.* •• 
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den houden. De eigenaar van de Moniteur is ove-
rigens een industrie!.» hetgeen door de Communis
tische pers is uitgebuit. 

Intussen versterkt de F.H.s.E.A.' steeds neer 
zijn positie. Zij gaat een nieuw orgaan uitgeven, 
hetgeen voor haar mogelijk i s , omdat z i j finantieel 
sterker staat dan de C.G.A,; deze laatste organi
satie bestaat van de contributies van de onder 
haar georganiseerde federaties» hetgeen ook de 
zwakheid van haar positie verklaart» 

Voorts wordt de interne organisatie versterkt. 
De vorige week is intern een beslissing genomen, 
die overigens nog niet i s bekend gemaakt» om een 
coördinatie-commissie van de producten-federaties 
op te richten, die onder leiding van Blondelle 
zal staan. Sen van mijn zegslieden wordt secreta
r i s van deze Commissie» De bedoeling is om de 
politieke l i j n van de organisatie in deze commissie 
vast te stellen en daardoor te komen tot een een
drachtige politiek naar buiten. 

Ten aanzien van de regeringspolitiek schijnt 
de F.N.S.B.A. gematigder te zijn geworden» feen 
wil de regering-Pinay blijven steunen» mits z i j 
voldoening krijgt t*a.v» de daling van de prijzen 
van de voor de landbouw benodigde grondstoffen 
en de landbouwmachines en -werktuigen»' Ven heeft 
inmiddels bereikt, dat de productiebelasting op 
de kunstmeststoffen gelijk wordt aan die op de 
kolen, hetgeen een verlaging van 15*25% op 6*35% 
betekent» 

Sen maand geleden ageerde men tegen de 
z»g. " importatlonsde choo*» die overigens tegen
woordig, om gevoeligheden te voorkomen* "impor-
tatiomcomplementaires" worden genoemd* Intern 
gaat men er thans mee accoord. Be zuiveldeskun-
dlge van de V»BV8«8*A* Bis et meent,' dat de 230001. 
i n te voeren boter ln de winter zonder moeite door 
de markt kan worden opgenomen^ 

• • • * : ... 
' « m a m 
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niettemin b l i j f t men gekant tegen de 
beginselloze en opportunistische politiek van 
do regering» waardoor een behoorlijke voorraads— 
vorming en oen goed gelolde uitvoorpolitiok on-
nogelilk wordt gemaakt* Dit verwijt ic niet gahaal 
gerechtvaardigd» omdat da lagere productie, ver
oorzaakt door do uitzonderlijke droogte en hot 
mond- en klauwzeer niet ta voorzien was en voor
a l omdat de franse boer aan te groot wantrouwen 
heeft tegen regeringsmaatregelen om aan goede 
voorraadepolitiek te kunnen voeren* 

In lader geval Is het probleem van da orga
nisatie van da binnenlandse markten aan da orde 
gestald* x>'rol da regering als da organisaties 
bestudoros dit vraagstuk* Vooral Pinay zoekt aan 
weg tot vereenvoudiging van da tussenhandel» het
geen ook wal noodzakelijk i s * Kan bestuurslid van 
een door mij bezocht abattoir in het departamont 
Allier» dim rechtstreeks aan de kleinhandelaar 
levert» salda mij» dat ar saven schakels in da 
vleeshandol zijn en «als da producent» da vee
handelaar» da transporteur, da eommisslomnair» 
da groothandelaar, anrna nog da "demi-srosoiet » 
da slager en da consument. ' j 

Dit vraagstuk i s bovendien i n studie b i j 
hot " Institut das Bantoe rondos da droit ruroV, 
dat In bat afgelopen seizoen aan reeks van voor
drachten heeft gehouden over do juridische orga
n i s a t i e van da marktan van do belangrijkste land
bouwproducten zoals granen» suikerbieten» o l i e 
zaden, wijn en zuivelproducten» 

In da kringen van do F*ïï*s*i£»A* verwacht man 
thans» dat do regering-Pinay hst wal aal houden» . 
sedert da onafhankelijke partij en do dissidenten 
wan do. a*?.F." da rsgerl&gspolitlak zullen b l i j 
ven steunen. Ba laatstan hebben o.m. hun actie 
tegen Minister Schaman gestaakt» waardoor aijn 
positie in het Kabinet sterker i s geworden» Ba 

** 
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De positie van de boerenpartij is nog onduidelijk; 
hier speelt een reeds lang bestaande tegenstelling 
of misschien wel naijver, tassen Antier, de 
voorzitter,en de Minister van Landbouw Camille 
Laurens, hetgeen een zakelijke beoordeling van 
de landbouwpolitiek doorkruiste Het moet echter 
niet verwacht worden» dat de boerenpartij het 
Odium op zich durft te laden van een kabinets
crisis; de sterkste troef van Pinay is het niet 
verhogen van het belastingpeil. 

Intussen is de achting i n landbouwkringen -
voor de huidige Minister van Landbouw niet hoog. 
Hem wordt o.m. een beginselloze politiek verwe
ten. Men acht Minister Pf liralin nog een van de 
beste Ministers van Landbouw, die Frankrijk sedert 
de bevrijding heeft gehad. 

BlondeiIe raadpleegt b i j belangrijke beslis
singen nog steeds Minister Pfllmlin, alvorens 
deze aan de Minister van Landbouw voor te leggen. 

Ik hoop ü met het bovenstaande niet vermoeid 
te hebben, doch ik meende, dat U voor het een en 
ander wel belangstelling mocht hebben. 

Ook namens mijn vrouw, zend ik U en Mevrouw 
Mansholt onze beleefde groeten en verblijf ik 
van Uwe Excellentie set de meeste hoogachting, 

Uw dw.dnr., 

( Mr. H. E, R.\S.A.l?rank'.') 


