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Betr.; indiening van het plan Europese samenwerking in de land 
bouw. 

In de vergadering van de R.E.A» van 17 Januari 1.1. is 
mijn desbetreffend schrijven van 11 Januari 1.1., nr. GS/Dio/89, 
aan de orde geweest. Daarbij heb ik medegedeeld reeds net kluis
ter Stikker de kwestie van het indienen van het londbouw-integra
tie-plan be hebben besproken, maar nog geen uitsluitsel te hebben 
ontvangen en dat ik mij realiseer, dat aan deze zaak bepaalde 
politieke aspecten vastzitten. Een eventuele uitnodiging vsn 
Frankrijk en Nederland te zamen v or een internationale conferen
tie zou eerst kunnen uitgaan, wanneer vaststaat, dat de betrokken 
landen de uitnodiging zullen aanvaarden. 

Opgemerkt werd, dat het op zichzelf onlogisch zou zijn het 
plan niet bij de .K.F.C. in te dienen, alwaar ook het plan 
Stikker aan de orde is gesteld, maar dat men voor mijn bezwaren 
wel gevoelde. Gevraagd werd of niet een tussenvorm mogelijk zou 
zijn bestaande daarin, dat wij ons in eerste instantie tot enkele 
in de eerste plaats in aanmerking komende landen wenden en ver
volger^ de gehele Q.E.K.C. er bij betrekken. Hierop heb ik ge
antwoord zelfs het plan bij de Q.B.ï.C. te willen indienen, waar
na ik echter een speciale liaison met de in de nota genoemde 
landen zou willen leggen. 

Van andere zijde werd afgeraden thans weder een nieuwe vorm 
van samenwerking te entameren. Geadviseerd werd in de eerste 
plaats het plan aan de orde te stellen in de O.c.l-.C., waarvij 
voor de behandeling een termijn gesteld zou kunnen «orden. 
Wanneer het hier niet zou slagen - hetgeen het geval zou zijn 
wanneer Engeland zich afzijdig zou houden - dan zou alsnog een 
poging kunnen worden aangewend om te komen tot een continentale 
samenwerking, waarbij behalve de Schumanlanden enige andere 
landen (zoals bijv. Denemarken) waren te betrekken. 

De Raad besloot de afdoening der aangelegenheid te delegeren 
aan het overleg tussen de Ministers van Buitenlandse .taken en 
van Landbouw, aan welk overleg ook de Heer Spierenburg zal deel
nemen. 
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