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Verklaring van de Heer Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening in Nederland (Parijs, 20 Maart 1953)

Mijnheer de Voorzitter,

Met bijzondere belangstelling heb ik geluisterd naar de uiteenzetting van de Franse delegatie en ik ben zeer 

erkentelijk voor de daaruit gebleken wens om de kloof tussen beide hier naar voren gekomen standpunten te 

overbruggen. Ik wil zelf in dezelfde geest van samenwerking spreken.

Het standpunt van de Nederlandse Regering op deze Conferentie is, naar ik meen, zeer duidelijk tot uiting 

gebracht. De Nederlandse Regering wenst op constructieve en positieve wijze bij te dragen tot de 

eenwording van Europa en haar landbouwmarkten. Ik zal thans niet op mijn eerder gedane verklaring 

terugkomen. Ik wil er evenwel op dit moment nog eens met klem op wijzen, dat het standpunt van mijn 

Regering in de eerste plaats op politieke overwegingen is gebaseerd. Uit een zuiver economisch en tevens 

landbouwkundig oogpunt bezien zal een gemeenschappelijke Europese markt voor Nederland bepaalde 

moeilijkheden met zich brengen, doch wij menen dit risico te moeten nemen. Wij zien geen andere 

oplossing voor de politieke en structurele moeilijkheden voor welke Europa zich geplaatst ziet.

U hebt allen kennis genomen van de voorstellen t.a.v. de politieke en economische unificatie van de zes 

welke mijn Regering in Rome heeft gedaan en U zult daarom inzien dat wij aan de supranationale 

benaderingswijze, m.a.w. aan het principe van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, de allergrootste 

waarde hechten. Wij zijn er ons evenwel helder van bewust, dat een supranationale benadering in het kader 

van de zeventien niet kan en ook niet zal worden aanvaard. Een dergelijke politieke beslissing kan hier niet 

worden bereikt. Niettemin wenst mijn Regering in positieve zin bij te dragen tot het welslagen van het werk 

door de zeventien ondernomen met betrekking tot de organisatie van de Europese landbouwmarkten.

Enerzijds schijnt er eenstemmigheid te bestaan over de noodzaak, dat bij eventuele verdere studies, door een 

interim orgaan te ondernemen, de institutionele problemen een belangrijke plaats moeten innemen. Dit is 

naar mijn mening een positief resultaat van onze besprekingen en van de tot dusverre verrichte arbeid. 

Anderzijds bestaat de wens verdere studies te ondernemen per product. Deze wijze van aanpak is, naar ik 

meen, niet de juiste en ik heb dit reeds bij vele gelegenheden duidelijk gemaakt, zowel op deze Conferentie 

als daarvoor. De onderlinge samenhang van agrarische productie en handel is, wat de diverse producten 

betreft, van dien aard dat naar mijn overtuiging reeds spoedig zal blijken, dat het onmogelijk is organisaties 

in het leven te roepen en maatregelen vast te stellen voor een beperkt aantal producten. Voorts zal de 

onderlinge samenhang van agrarische productie en de andere sectoren van de economie, naar ik vrees, een 

onoverkomelijke hinderpaal blijken te zijn.

Het komt mij voor dat mijn Regering niet op positieve wijze zou bijdragen tot een verdere voortgang der 

organisatie van de Europese landbouwmarkten, indien ik mij slechts ertoe zou blijven beperken de 

Conferentie hierop te wijzen en zou weigeren elke andere aanpak in overweging te nemen.

Zonder van het standpunt dat mijn Regering tot dusverre heeft ingenomen af te wijken, ben ik daarom bereid 

mede te werken aan de instelling van een Interim Commissie, zoals de meerderheid van deze Conferentie 

schijnt te wensen, op voorwaarde dat

1) ons gemeenschappelijke doel om te komen tot een gemeenschappelijke markt voor het gehele terrein van 

de Europese landbouw duidelijk wordt geformuleerd;

2) de institutionele problemen grondig worden bestudeerd, rekening houdend met de nauwe samenhang van 

het gehele economische leven in Europa;

3) de bestudering van bepaalde producten zal inhouden het bezien van de onderlinge afhankelijkheid van 

deze producten ten aanzien van andere producten en de Europese economie als geheel;

4) de Commissie binnen een bepaald tijdsbestek, dat wij thans moeten vaststellen, aan de Conferentie 
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rapport uitbrengt.

Deze Interim Commissie zal nauw moeten samenwerken met de bestaande internationale organisaties, in het 

bijzonder met de O.E.E.C., en wel juist vanwege het nauwe verband dat er tussen de landbouw en andere 

sectoren van het economische leven bestaat en waarop reeds bij herhaling de aandacht van deze Conferentie 

is gevestigd.


