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#1 
De Franse Amb&SBadeur deelde mij bij zijn bezoek 

nog mede, dat hij gedurende zijn verblijf in Parijs 
een uitvoerig gesprek had jahad met minister Pflimlin 
over het landbcuw-plan. Hij verzocht met nadruk niet te 
veel betekenis te hechten aan de uitnodiging van de 
achttien landen, die thans zou plaats vixi&en. Dit betrof 
niet üeer dan een formaliteit, die onnodig was geworden 
tengevolge van de halsstarrige houding van de Franse 
Ministerraad. Kluister Pflimlin bleef van oordeel, dat 
alleen werkelijke vooruitgang kon worden geboekt nan. een 
bijeenkomst van de Zes landen. Hij stelde zich dan ook 
voor een dergelijke bijeenkomst zo spoedig mogelijk te 
arrangeren. Het was goed begrepen, dat in een.dergelijk 
geval, zowel door Minister Pflimlin vanuit Parijs, als 
door Minister Kansholt rechtstreeks aan de Dagelsen en 
-.ndere betrokken T9g*rlng*n, mededeling kon woeden gedaan 
van de wenselijkheid dat zij op een of andere wijze zich 
ook bij de conferentie van £ee zullen associëren. 

De Franse Ambassadeur legde er sterk de nadruk op 
dat Minister Pflimlin zich sterk bewust was, dat bij zijn 
plannen hij. in Minister Manaholt een van de zeer weinige 
medestanders had, die met de moeilijkheden en probleem
stelling volledig op de hoogte waren. HIJ had minister 
Manaholt voor een informeel bezoek aan Parijs uitgenodigd, 
hetgeen nogmaals onderstreepte welke betekenis hij aan de 
relaties met de Vedeiandse Minister van Landbouw hechtte. 

De uitnodiging voor de confemrentle van andere 
ministers, dan de Minister van Landbouw, betekende geen 
oriëntatie in buitenlands politieke richting, doch was 
uitsluitend gevolg van het feit, dat Minister Pflimlin 
geen Minister van'Landbouw meer was en het dus vrijwel 
onmogelijk voor hem was een conferentie te houden van 
Ministers, waar hij wel, doch de Franse Minister van Land
bouw niet aanwezig zou zijn. Het bleef volkomen openge
laten, of Nederland behalve de Minister van Landbouw nog een 
of meer andere ministers naar de conferentie zou willen 
afvaardigen. 

Het' onderhoudba/estigde bij mij stsrk de indruk, dat 
de Franse Ambassadeur al het mogelijke heeft gedaan tijdens 
zijn bezoek aan Parijs om de belangstelling voor de plannen 
van Minister Manaholt op landbouw gebied levendig ta 
houden en zoveel mogelijk te zorgen dat het Nederlandse 
initiatief niet in de verérukking komt. 
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