
MINISTERIE VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING 

A f s c h r i f t / C * 

GEHEIM ra 
GS/HO 8729 ' s-Gravenhage, 14 oktober 1957 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister van Buitenlandse Zaken, 
Plein, 
1s-Gravenhage. 

Op maandag 7 oktober jl. heb ik op uitnodiging van mijn Engelse 
ambtgenoot Heathcoat Amory een bezoek aan Londen gebracht teneinde 
met hem en de heer Maudling op informele wijze het vraagstuk van 
de landbouw in de Free Trade Area te bespreken. Ik heb mij bij dit 
bezoek aan Londen doen vergezellen door Mr. J.J. van der Lee van 
mijn Ministerie, terwijl de besprekingen bij Minister Heathcoat 
Amory mede zijn bijgewoond door de landbouwattaché bij-H.M.'s 
Ambassade te Londen. Minister Heathcoat Amory deed zich terzijde 
staan door zijn Secretaris-Generaal, Sir John Hitchman, en zijn 
Undersecretary, Sir Edmund Harwood. Minister Maudling, die een ge
deelte van de besprekingen bij Minister Heathcoat Amory bijwoonde, 
was vergezeld van (Sir Alian ?) Coulson. De besprekingen zijn 
voortgezet tijdens de lunch, waaraan ook H.M.'s Ambassadeur te 
Londen aanzat. In het onderstaande volgen mijn voornaamste indruk
ken van de te Londen gevoerde gesprekken. 

Mijn Engelse ambtgenoot begon de besprekingen met uiteen te zetten 
dat de Engelse Regering zich bepaald niet wenst te keren tegen de 
ontwikkeling in het kader van de Zes. Zij ziet daarin een voort
gang in de richting van een versterking van de politieke structuur 
op het Continent, een ontwikkeling, die zij gewenst acht en waar
aan zij ook steun wenst te verlenen. Deze gedachtengang wordt 
evenwel slechts gedeeld door de kleine groep rond de Prime Minis
ter, en kan voorlopig nog niet steunen op een positieve menings
vorming in de conservatieve partij en bij de oppositie. Nog altijd 
wenst de openbare mening het Gemenebest vóór het Continent te 
stellen en de Engelse Regering beschikt dientengevolge over een 
uiterst geringe mogelijkheid tot manoeuvreren. Zij erkent dat haar 
voorstellen voor een Europese Vrijhandelszone vaag en onduidelijk 
zijn en in tegenstelling tot de in Brussel gevoerde onderhandelin
gen over de Gemeenschappelijke Markt en Euratom een duidelijke po
litieke conceptie missen. Niettemin is zij oprecht in haar poli
tieke en economische doelstellingen met betrekking tot deze vrij
handelszone en zij meent te mogen verwachten dat in het bijzonder 
een land als Nederland in het tot stand brengen van een vrijhan
delszone een mogelijkheid ziet tot een afzwakking van protectio
nistische tendenties, die zich in de Gemeenschappelijke Markt 
zouden manifesteren. Voorts, zo zei de Minister, is het duidelijk 
dat in het bijzonder de Britse industrie bevreesd is voor een 
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ernstige verzwakking van zijn concurrentiepositie op het vaste
land door het totstandkomen mn de Gemeenschappelijke Markt. 

Ik heb daarop geantwoord dat de Nederlandse Regering positief 
staat tegenover de gedachte der vrijhandelszone. Daarbij heb 
ik verwezen naar de verklaringen, die nog slechts enkele dagen 
tevoren tijdens de behandeling van de Europese verdragen in de 
Tweede Kamer d.r Staten-Goneraal door de Regering met betrekking 
tot de vrijhandelszone zijn afgelegd. Ik heb niet verheeld dat 
de Nederlandse Regering bezorgd is over de stemming die zich m 
het kader der Interim Commissie te Brussel met betrekking tot de 
vrijhandelszone manifesteert en daaraan toegevoegd, dat ook in 
Nederland zelve van gezaghebbende zijde stemmen beginnen op te 
gaan die een weinig positief geluid ten aanzien van de vrijhan
delszone doen horen. Dit gaf mij aanleiding mijn Engelse collega 
en Minister Maudling erop te wijzen dat het mijn indruk is, dat 
het Verenigd Koninkrijk in feite in het kader der Zes slechts 
Nederland - en wellicht tot op zekere hoogte ook de Duitse Bonds
republiek - als bondgenoot in zijn streven naar de vrijhandels
zone bezit. Met nadruk heb ik gesteld dat de Engelse voorstellen 
tot nu toe onbevredigend en onduidelijk zijn en dat ik met name 
op mijn eigen terrein'- de landbouw - een meer tegemoetkomende 
houding van Engelse zijde een absolute voorwaarde achtte voor 
een positieve ontwikkeling. Daarbij heb ik de argumentatie her
haald die door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken tijdens 
zijn bezoek aan Londen en bij gelegenheid van het bezoek van Mi
nister Maudling aan Den Haag is gebezigd. 

Mijn Engelse gastheren verzekerden mij, dat men zich in Londen 
bewust is van de moeilijkheden die opgeworpen worden door het 
distorsie-vraagstuk, het tarievenvraagstuk en de landbouw. Men 
zoekt ernstig naar oplossingen, maar ziet deze nog altijd niet. 
Men zou dankbaar zijn voor suggesties van Nederlandse zijde, maar 
realiseert zich tevens dat Nederland reeds thans in zekere zin 
gebonden is door zijn positie in het kader van de Zes. 

Het gesprek heeft zich vervolgens voortgezet met een bespreking 
van het landbouwvraagstuk. Dit gaf mij gelegenheid mijn twijfel 
uit te spreken over het nut van de van Engelse zijde - naar ik 
zeide te veronderstellen mot medeweten der Engelse Regering -
geëntameerde besprekingen tussen de Engelse, Deense en Nederlandse 
landbouworganisaties over een verdeling van de Engelse baconmarkt. 
Minister Maudling gaf te kennen dat, zo deze besprekingen tussen 
de organisaties al tot enig resultaat zouden kunnen leiden, dit 
resultaat niet zou kunnen worden erkend door de Engelse Regering, 
omdat dergelijke afspraken gebleken waren in strijd te zullen • 
zijn met de Engelse kartelwetgeving. Niet is gebleken dat van 
engelse zijde vastgehouden wordt aan een productsgewijze benade
ring, zoals gesuggereerd door Minister Maudling tijdens zijn be
zoek aan Den Haag. 
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ming van inzicht tussen de Engelse ministers en mij, dat de voor-
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waarden waaronder een uitbreiding van de export van landbouwpro
ducten naar de Engelse markt mogelijk moet zijn, in het verdrag 
voor de vrijhandelszone moeten worden opgenomen. Wij kwamen tot 
de conclusie dat inderdaad het Engelse subsidiesysteem het punt 
is, waarom alles bij het landbouwvraagstuk draa.it. Het preferen
tiële commonwealth-systeem kan niet worden beschouwd als een 
ernstige belemmering voor het vinden van een oplossing van het 
landbouwvraagstuk. De commonwealth-producten komen vrijwel zonder 
uitzondering vrij op de Engelse markt binnen, maar een systeem 
van quofe's wordt gehandhaafd ten aanzien van iet dollargebied. 
Minister Heathcoat Amory vroeg zich dan ook af, of niet tevens 
zou moeten worden gezocht in de richting van een systeem van 
tariefcontingenten ten aanzien van de continentale landen, het
welk zou kunnen worden gekoppeld aan een fixering van het.Engelse 
productieniveau. Hij achtte het om binnenlands-politieke redenenen 
volstrekt uitgesloten tot een reducering van het huidige produc
tievolume te kunnen overgaan. Wel kon hij erkennen dat het thans 
bereikte productieniveau, hetwelk 60 fo boven het peil van 1939 
ligt, voldoende moet worden geacht. Gezien de verwachte consump
tiestijging zou dus oen verdere expansie van de markt kunnen 
worden gereserveerd voor het Gemenebest en het Continent. 

Ik heb geantwoord deze suggesties a prima vista niet voldoende 
te achten voor een bevredigende oplossing van het landbouwpro
bleem. 

Uitvoerig is van gedachten gewisseld over de positie van Denemar
ken, waarbij aan Engelse zijde kennelijk de gedachte bestond, dat 
Denemarken wel zou toetreden tot de Zes. Mijn indruk is voorts, 
dat men zich aan Engelse zijde realiseert dat het hoogst onwaar
schijnlijk is dat op korte termijn concrete vorderingen zullen 
worden gemaakt en dat de onderhandelingen eerst werkelijk in de 
loop van het volgend jaar serieus ter hand kunnen worden genomen. 

Ofschoon ook deze besprekingen tot geen enkel concreet resultaat 
hebben geleid, meen ik dat contacten van deze aard nuttig zijn 
en ook moeten worden voortgezet. Zij zijn van betekenis orndat de 
Engelsen slechts op deze wijze kan worden duidelijk gemaakt dat 
zij het in de eerste plaats zijn die met concrete en reële voor
stellen moeten komen, en voorts omdat het hun de overtuiging 
schenkt, dat het in het bijzonder Nederland is, dat voor zulke 
voorstellen openstaat. Toch ben ik wel ontsteld over de verwar
ring, die kennelijk met betrekking tot dit vraagstuk in Londen 
heerst. Mijn beide gastheren vermochten mij in generlei opzicht 
de reële betekenis van de voorstellen voor een Engels-Canadese 
vrijhandelszone duidelijk te maken. Zij waren van de veronder
stelling uitgegaan dat Minister Diefenbaker ten tijde van zijn 
verklaring dat 15 % van de Canadese importen naar Engeland zou 
kunnen worden geswitched, van zorgvuldige berekeningen was uit
gegaan. Tot hun ontsteltenis was hun gebleken, dat dit in geen 
enkel opzicht het geval was. De voorstellen zijn tengevolge van 
een reeks van misverstanden openbaar geworden en hadden in de 
Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland reacties opgeroepen, 
die Londen ernstig in verlegenheid brachten. Met name speelde 
in het bijzonder Minister Maudling de vraag door het hoofd in 
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hoeverre de Verenigde Staten uiteindelijk bereid zouden zijn een 
vrijhandelszone, waarvan zij buitengesloten zouden zijn, te steu
nen. 
Aan het einde der besprekingen heb ik vastgesteld dat van Neder
landse zijde wordt afgewacht welke voorstellen ten aanzien van 
het landbouwvraagstuk door het Verenigd Koninkrijk zullen worden 
gedaan en dat deze voorstellen, mits zij rekening houden met de 
Nederlandse belangen, op zo positief mogelijke wijze zullen wor
den benaderd. Mijn Engelse ambtgenoot heeft daarop erkend dat 
voorstellen in de eerste plaats door het Verenigd Koninkrijk 
zullen moeten worden gedaan. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, 
VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING 

Overeenkomstig de door de 
Minister geparafeerde minute: 

DE CHEF DER DIRECTIE 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 

w.g. J.J. van der Lee 

(Mr. J.J. van der Lee) 

4931-100-5?G 
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