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Zeer geachte Heer van den J3rink, 

In antwoord op üv; 'brief Vjin 
16 dezer deel ik U het volgende mede. 

1, Inderdaad kan worden gesproken van een volledige 
herziening. 

2, Tervajl de conclusies over de afwikkeling van de 
oorlog zijn ingeperkt en ten dele ̂ Wfjgelaten, ben 
ik nu meer uitvoerig ingegaan op de vraar-stukken 
van de Kuropese integratie, de convertiöiliteit en 
het vraagstuk van de onderont̂ rl'rkelde l?irsden, liü^iele 
van de nieuv/e conclusies zou ik als volgt kunnen 
samenvatten: als 
a.Inte£ratie wordt behandeld/een proces naar een 
*" optimale graad van centralisatie in de intenia-

tionale economische politiek. 
h.Bij de integratie moet niet slechts aandacht 
"* worden geschonken aan de afschaffing von in

voerrechten en kwantitatieve restricties, welke 
men de negatieve integratie zou kimnen noemen, 
doch ook aan de positieve zijde, m.n, aan een ge-
meenscha^ipeli jke werkgelegenheidspolitiek en in
vesteringspolitiek en aan de integratie von het 
hedrijfsleven door typenbeperking, marktverdeling» 
samenwerking e.d., terwijl aan landen die in be
langrijke mate hun invoerrechten löteti oralaag gaan 
de mogelijkheid raoet ̂vorden opengelaten tot een 
zekere devaluatie, 

c.Zowel in het kader van de Europese integratie als 
"" ten behoeve van de ontwikkeling van de onderont
wikkelde jje'bieden zal een internationale investe
ringspolitiek van aannierkeli jk groter Ifaliber moeten 
worden gevoerd. 

d.VoQï'ts 'jvordt ten behoeve van de studentenlezers in» 
"" gegaan op een aantal eenvoudige schema's varj de 
internationale handel, die een inleiding vorrien tot 
de moderne vrij moeilijke theorie op dit grebied. 

e,Op de theorie van de optimum bevolking v̂ ordt wat 
~ meer ingegaan. 

3, Aari de omvang van het werk is niet veel veranderd, 
4, Ik heb mijn m̂ erk aan het boek versneld toen ik hoorde dat 

het bij verschillende instellingen van Hoger Onderwijs als 
literatuur wordt -ebruikt, o,a, in Rotterdam en ''age-
ningen. Het schijnt als eerste inleiding inderdaad 
goed te kmmen worden gebruikt, Het is natuurlijk geen 
eigenlijk leerboek. 
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Voor üw gemak h "b ik sorruaige van de 
onder a t/m e vermelde uitdrukkingen in de oi j lage ook 
in het""Engel's ge-even voor zover 'J gedacht had aan voor
l i c h t i n g 'ouiten Federland, 

Met v r i enden jke groeten. 



ai nlage 

a. Integration is presented as a process of approaching 
- S o ë t l m ^ degree of central.i'nation in international 

economic policy, .,<,*.*„,- .-r-ommAsi 
13. Integration is not only a rueation ot r^fuativo ...easwyeB 
" as the eliriination of tariffs mid luantitative 

restrictions but also, and to an increasing degree, 
one of positive jwlicies. For efficient integration 
a common eniployinent policy and a corrunon invesfcaent 
TDolicy will De needed vhereas the process of mte-
Sation of pro*3ction re.iLUires positive furtherance 
of co-operation between enterprises in order to 
reduce the wjmher of types of products, to devxde 
markets etc. 4.4^^, .v.^ 

c. Both in the fraraê ;ifork of European intep:r-ation dua 
" for the development of underdeveloped countries there 

has to be an international investment rjollcy on a 
much lar^^er scale than was so far effectuated, ̂  

d On behalf of the students readers a number of simple 
~* sche^aps of interaotional trade is supplied which may 

serve'as an introductory to the complicated modem 
theories in this field, 

^. Some further attention is given to the theory of 
optimum popul-tion. 
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