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Brief van de heer MANSHOLT aan de C.E.A. (Confédération Européenne de 
l'Agriculture) (29 april 1971)

Mijnheer de Voorzitter,

Op 14 januari jongstleden deelde U mij per brief mede dat het bestuur van de C.E.A. eenparig had besloten 
mij uit te nodigen tot het geven van een uiteenzetting over de toestand van de landbouw in Europa in 1980, 
ter gelegenheid van de officiële opening van uw jaarcongres te Santa Cruz te Teneriffe. U sprak de wens uit 
dat ik deze uitnodiging zou kunnen aanvaarden. Op 17 maart heb ik positief op uw aanbod geantwoord. U 
liet mij op 6 april weten dat belangrijke nationale landbouworganisaties - aangesloten bij. de C.E.A. - niet 
aan deze algemene vergadering zouden deelnemen indien ik deze zou bijwonen (U nodigt mij uit af te zien 
van mijn deelneming).

U zult begrijpen dat deze handelwijze mij sterk heeft verwonderd en diep heeft teleurgesteld, met name 
omdat ik niet in kennis ben gesteld van de redenen waarom deze organisaties een dergelijke houding 
aannemen. Moet ik dit toeschrijven aan het feit - dat ik op de dag van de verschrikkelijke manifestatie te 
Brussel heb moeten constateren - dat de landbouwers slecht geïnformeerd waren over de problemen en de 
mogelijkheden van het communautaire landbouwbeleid en dat zelfs in de voorlichting van de 
landbouwersorganisaties nog te veel wordt gedacht aan nationale belangen? Ik heb dit gesteld op basis van 
uiterst concrete feiten, met name ten aanzien van de voorlichting in België en Duitsland, welke feiten door 
de belanghebbende organisaties niet objectief werden weerlegd.

Ik acht het jammerlijk dat men zo overgevoelig is dat men zelfs deze kritiek niet meer kan verdragen, terwijl 
men tegen de Commissie en tegen mijzelf de grofste beschuldigingen heeft geuit en men ons de scherpste 
verwijten heeft gemaakt. Dit valt des te meer te betreuren omdat wij er na jaren van strijd in zijn geslaagd 
uiteindelijk van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen gedaan te krijgen dat hij besluiten 
neemt, besluiten die in ruime mate rekening houden met de eisen van de organisaties ten aanzien van de 
prijzen der landbouwprodukten, en omdat men, door in te stemmen met de grondslagen voor een 
communautaire sociale en structurele politiek in het belang van de landbouwers, voor het eerst blijk heeft 
gegeven van een werkelijke geest van communautaire solidariteit ten aanzien van het lot van miljoenen 
landbouwers die onder uiterst moeilijke omstandigheden moeten leven, een solidariteit die tot uiting is 
gekomen in een zeer belangrijke financiële steun van de Gemeenschap.

Wij treffen nu schikkingen om deze besluiten vast te leggen in een hoofdstuk van de communautaire 
wetgeving.

Mijn verknochtheid met de boeren en mijn vaste overtuiging dat de strijd voor de verbetering van hun lot 
voortgaat, nopen mij ertoe uw uitnodiging, om van mijn deelneming af te zien, af te wijzen. Ik ben van 
oordeel dat de houding van enkele organisaties, hoe belangrijk deze ook zijn, zulks niet rechtvaardigt.

Het is dus aan U te beslissen of U de zaak van de boeren zult hebben gediend door het terugnemen van de 
door U aan mij gezonden uitnodiging om ter gelegenheid van uw jaarvergadering in oktober het woord te 
nemen.

Hoogachtend,

S.L. MANSHOLT
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