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groot-Brittoanië 011 d» E«E.G.

D» opmerkelijke eenatemmighsid bij de
Britse pers ovar de wenselijkheid van Engeland s toe-
treden tot de ÏÏ.E.Gr. is tot to schrijven aan het

( feit, dat 40 Brits» regering tot h0t inzicht is ge-
1 komen, dat er geen ontkomen meer aan is, vooral nu
het gevaar van 00n n!0uw0 economische crisi0 in Brit-
tanni»1 verre van d0nkb«eldig is, 021 dat al j d0rhalv«
besloten heeft een zeer slecht ingelicht publiek hier-
over in te lichten met behulp van de pers. E«n groot
aantal artikelen die 40 laatste tijd aan de orde van
40 dag zijn in de Britse pers worden toegeschreven aan
discrete inspiratie van regeringswege. (Sr moge op ge-
wezen worden, dat de Britse regering ook invloed op de
socialistische pera kan uitoefenen door middel van
hooggeplaatste socialisten die voorstander van de E. E. ff.

Ter verdere illustratie van dit proces
voorbereiding van 40 publieke opinie ia een vlugschrift
verspreid op laat en op kosten van het hoofdkwartier
Van de Conservatieve Partij. Aangezien BUTLEH voorait-
ter van d0 partij is, mag worden aangenomen, dat de ver-
breiding werd ondernomen op zijn bevel, d.w.z. namens
het kabinet. Het vlugschrift bevat niet a and ara dan 40
t0fc*t van 0*a Jwofdairtiltol da* «j» 14- .Juni in f n» fiaaa
verscheen. Dit hoofdartikel wird in Pleet Street onmid-
dellijk na het verschijnen beachouwd ala geïnspireerd
door 40 regering stelf .

Hu 40 regering een zo groot belang toekent
aan een door haarzelf geïnspireerd hoofdartikel, dat »ij
dit in 40 vent van een vlugschrift aan leidende conserva-
tieven en Weateuropese ambassades in Londen heeft toege-
sonden, moge een kort ooamentaar hieraan worden toege-
voegd.
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The 3<lmöfi verklaart, dat MACMILLARs mit-
lating omtrent het feit dat d» regering ga en besluit had
genomen, van categorische aard is en derhalve nuttig*
Dit wordt door politieke kringen als niet meer dan oen
sofisme beschouwd. De communis opinio In Weatminster is,
dat MACMILLAff de noodsaak van liet besluit heeft ingezien
en dat de vraag nu is of hit besluit politiek uitvoer-
baar ie. De regering is niet hang voor t» reactie van de
S*T.4» -landen ent naar vel» 2iagerhulBleden vermoeden,
ook niet langer voor da Britse boeren.

-* Yolgens landbouwkringen blijven d* grote
Meren voorstander» van de lUE.d», terwijl de kleine boe-
ren bevreesd blijvan. De grootste tegenstand is te vinden
bij de tuinbouwers, die vrezen, dat d* regering bereid is
hen af te eehrijvsn. Dit is een industrie met 160.000
werknemers en een J&arli|)c*e emset in Engeland van twee
miljard gulden. Vooral met betrekking tot tomatan en vroe-
ge groenten en fruit vrezen zî , dat in de eerste plaats
Nederland de markt aal overnemen. 2ij zijn derhalve felle
tegenstander» van lidmaatschap van de E,E.G. -

(Sr gaat onder conservatieve £agérhttlaleden een hardnekkig
gerucht dat het conservatieve hoofdkwartier ean deskundige
«nalya® van de politieke situatie in de laadfefuw-klesdis-
trictesn heeft laten uitwerken ©K, ssich een voorstelling te
kunnen geven van eventuele electorale gevolgen van net En-
gelse toetreden tot de S*E*$* 'De*« analyge sou hebben <i*-
gewezen^ dat niet meer den zes conservatieve "landMuw-
Eetele" in het I<agerhuis gevaar lopen, als de'boeren Opstan-
dig gouder, worden}»

Be enige grote moeilijkheid voor de regering
ligt in e*n mogelijk verget van de drie ̂lanfce* leden van
hot Gemenebest, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, vooral
laatstgenoemde. En indien dit verzet inderdaad krachtig zou
zijn, kan de Brits» regering eveneene op zeer aterfce tegen-
stand van de "Coiamonwöaltli-groep* In het lagerkui» rekenen»



Deze groep i.» groeiende en houdt nauw voeling met de
genoemde Gemenebest landen.

Minister HAHS, Minis-ter van Arbeid, ia
geJtosen ala derde in de groep -ren drie* die men in West*
minste» de "drie aendeüngen* noem*. 84KS> die vroeger
te portefeuille van Koloniën heeft gehad en voorheen
Minister van Landbouw ie geweest» etend eerst niet bekend
als voorstander van de E. E. a., zoals dit wel $n in sterke
mate net geval was met de beide anderen, Duncan 3ANDY3 en
Peter fHOHfEYCHOH. Hen beschouwt echter in Westwinater
het kiezen van Minister HAJÏE als derêe zendeling gelijk
ma6 een officiële verklaring» dat HAHE tot de Europeanen
behoort. Een tweede onmlddellijte reactie in Weatminater
was, dat MACMILLAH niet voo r de herfat Kal handelen, tegen
de tijd dat de drie ministers in de tweede helft van de
volgende maand zijn teruggekeerd, hun rapporten xijn be-
studeerd en voeling met de E. V. A. -land en is gezocht, ia het
hoogstwaarschijnlijk te laat om nog een verklaring vóór het
parlementaire r «ces t» kunnen afleggen, zodat derhalve
eerst in oktober of november een verklaring kan worden ver-
wacht; -hetgeen MACMILLAN bovendien in staat stelt in okto-
ber de rsaoties van de jaarvergadering van zijn partij te
töetten»-

Wat betreft de huidige toestnad onder poli-
tieke en andere balangengroapen, is men van mening, dat het
aantal conservatieve Lagerlrulaleden dat tegen de B, B. S, som
sternen, indien da regering in een vrije parlementaire atem-
ming k»n aeni»g gow tf»et»en, ongefeer 75 bedraagt, asar dat
van dit aantal slechts een g«er kleine groep bereid zou
«i|n tegen *e stemmen onder een "three line whip** Se
tie ±3 evenwel ander» » indien de blanke Gemenebest landen in
het geweer komen tegen ®5geland9 Iid«aat0ehap vejs de E,E.0,
en hun aanhang in het Lagerhuis eveneens daartoe oproepen.



sses liberalen la iiet lagerïraia ssi|ïi voorstander van
het K. E. &. -lidmaatschap. Bij Labour stalt cie leiding zich
op het atanapunt, dat ai j ge«n aanleiding heeft om open-
lijk een mening 1 1 "bepalen, voordat d* regering gelf haar

duidelijk heeft gemaakt. Maar de uiterst linkse
af evenals de ïaitêrst rechtse -vleugel.

Se G^neervatiereH, tegen liömaatsehap vart 4e 1*S»§*
ftrwl^l fcehtfcr ft* oonserratieve

ssich op Imn impériÊli0tigtc}i« OTertuigi»
<!s tögenstfenddfs vari links dit op de •yf**» dat

ir«a dt B«Üfö-. eea oittiwe nagel asn
iitftrnittiöïiaml socialiaiftè of zelfs oeammnissie is*
de ïJeTsoiunfraatif httft ixet onétrwtrp in is«er

stuf ie. Er geu M^ JjftfeeuT een m*er$eröê|.cl te
roor toetrtdiag t0f é* U*B»&. ia*

de vmfcfeondtn Betreft kan
worden van volkomen Y«PS«eldthfii&t gebaseerd op

vrijwel volkeren, onkuc^e. Somiaige leiders juichen
schap toe, enderen mentn dat ai 3 lags lonen» w«rklooslieid,
etc. in Engelfoid zullen binnenhalen, als het tot de E. E. G.
toetreedt* &&J wtten «cht«r nift hoe de TalETer«nigiasöa
tenslotte zullen reageren*

lat é*Ln<ïaetrie fcetrsft» wordt éteede
dat d© grót0 indtastrifc&n tot tlke pri3» in

aaa dé ga*ond wiHtn ïi«^<Èn es dat ssijj dit op eigen
Bullen dotn (ef in vele gemllen reediö hebben gedaan}»

de Brit$e regering kaar afssijdigkeid Bewaart* Be "belitag-
rijfcste ontwikkeling i*fd*t de mdïstïatntale
induetrie vna Srroöt-BIritteJiniS eenpmri^ feet

te BèK«§« ireorataat» Beae indüftrie wordt erenwel niet
geleid «ioer dezelfde overwegingen als til andere gr

ta industrieën (vooral de chemiscJie i»^ustrieen) , KaejE* wil
veste voet op liet continent feefe'ben als



tegea. da slacht* arteidalïetirökkingen in ia Britse auto-
industrie. Ba auto-Industrie zou zelfs besloten hebben
aan daal van naar productie geleidtlijk naar het vaste-
land over t a hevalan, indien Ensalaai niat tot da E. E. G.
zou toatr«d«n.

Tweede lialft ŵii 1961,


