
M E M O R A N D U M 

Datum: V » n ; Difect^r-Generaal Europeso Samenwerking/ 

No 
b 'Je . : . ands lid Europese Commissie. 

5 september 1930 
89/80 

Voor ik met verlof ga wil ik gaarne mijn gedachten samenvatten 
omtrent de keuze van het Nederlands lid van de Europese 
Commissie, gezien in het licht van de situatie zoals die zich 
vandaag voordoet. 

Ket element van spoed bij de besluitvorming staat voorop. 
Willen wij een enigszins behoorlijke kans maken op een redelijke 
portefeuille, dan zou het Kabinet reeds in september tot een 
besluit moeten komen. Ik verneem vertrouwelijk dat deze kandi
datuur wellicht verbonden gaat worden met andere belangrijke 
benoemingen die het Kabinet bezig is te oveiwegen. Dit'laatste 
houdt uiteraard het gevaar van vertraging in, terwijl er toch 
alleszins reden is de benoeming bij de Europese Commissie op 
eigen merites te bezien. Ook het partijpolitieke element wordt 
door zulke koppelingen gecompliceerder. 

De situatie voor wat betreft het aanblijven van huidige Commissie 
leden is nog steeds onduidelijk. Zeker is alleen dat Jenkins, 
Vouel, Brunner, Burke en Vredeling zullen verdwijnen. De belang
rijkste portefeuilles blijven daarmee in handen van zittende 
commissarissen, maar het aanblijven van Ortoli, Haferkamp en 
Dav: :ion is niet echt zeker. Een nieuwe factor is dat Gundelach 
„.vel geestelijk als physiek toch wel aan het einde van zijn 
krachten schijnt te zijn, zonder dat dit hem er overigens toe 
brengt zich terug te trekken. Onder deze omstandigheden lijkt 
mij de keuze van een Nederlandse commissaris een riskante aan-
elegenheid, tenzij wij van tevoren enig inzicht hebben ix: de 

toekomstige portefeuilleverdeling, waarbij ook verschuivingen 
tussen de blijvende cor.T.issai issen zouden moeten worden bekeken. 
Het lijkt mij daarom een goede zaak indien U en marge van de 
Raad van 14/15 september een gesprek met de Heer Thom 
hebben teneinde aan hem enige inzichten op dit punt te ont
lokken. Hij is ons tenslotte wel het een en ander verschuldigd. 

Wat nu de personen betreft het volgende: 

1. De kansen voor Van dei' Stoel lijken mij zeer gering, daar 
de portefeuille buitenlandse betrekkingen waarschijnlijk 
niet vrijkomt (indien niet Haferkamp, dan Davigncm, als d:.. 
tenminste blijft zitten). 

2. Zou men verder bij de PvdA willen _oeken, dan is Dankert ee 
persoon die gemakkelijker inzetbaar is dan Van der Stoel, 
aangezien hij voor diverse portefeuilles i ianmerking zou 
kunnen komen en zeker goede papieren zou hebben voor de 
portefeuille van Tugendhat, indien deze laatste naar iets 
anders zou opschuiven. 
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3. De mogelijkheid van Brinkhorst noem ik hier er, passant . 

4. 3ij Andriessen blijf ik van mening dat deze, hoe capabel ook, 
toch het risico loopt bij de portefeuilleverdeling slecht 
terecht te komen, üen opvolging van Vouel (concurrentie -
steunmaatregelen) zou wellicht nog de beste mogelijkheid zijn 
en in elk geval veel beter dan een voort zetting van het wenk 
van Vredeling. 

^. Sjouke Jonker noem ik ook slechts en passant. 

6. Indien Gundelach inderdaad zon opstappen, zou Nederland naar 
mijn mening een grote kans hebben de landbouwpost weer te 
kunnen krijgen. Ket is namelijk vrij zeker dat de grote 
landen elkaar deze positie niet zullen gunnen. Wij hebben 
echter, voor zover ik zien kan, geen voor de hand liggende 
kandidaat, tenzij men de stap zou willen wagen naar de 
huidige D.G. landbouw, die het zeker goed zou doen, maar 
uiteraard het zo goed als onoverkomelijke nadeel heeft geen 
politieke positie te hebben bekleed. 

7. Nord noem ik en passant. 

8. Oort is, als ik het goed begrepen heb, een reële mogelijkheidt 

met dien verstande dat hij zie., gevoe Lg zou tonen v\ . r< n 
ernstig beroep van de regering op hem. Hij zou wel als voor
waarde stellen dat er dan een v.ngnet w o r hem moet worden 
aangebracht voor over 4 jaar, daar hij dan niet i bij de 
ink BOD .vunnen terugkomm, Jit laatste berust ook op ver

trouwelijke informatie. Qf Oort sterk r r o e g zou zijn om do 
portefeuille van Ortoli te kunnen veroveren staat volgens mij 
wel enigszins te bezien. 

In beginsel zijn er in deze zaak 2 benaderingen. OCwe.i non zoe 
eerst de persoon e oopt vervolgens het beste van &« portefeuille
verdeling, ofwel men stelt . Lol eerat onderaJianda ••let] \ .ra de 
portefeuille en zoekt vervolgens de meest geschikte kandidaat. De 
eerste methode is bruikbaar indien men ren WNM W digc - rke 
kandidaat zou hebben, maar deze zie ik in Él huidige rituatie niet. 
Dit brengt mij daarom tot mijn advies dat U op een vroeg tijdstip 
tracht van de Heer Thorn enige zekerheid te verkrijgen omtrent de 
aard van de portefeuille; op zijn alle minst de verreken.ra. 
een betere zal zijn dan die van Vredelin* . 
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