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Groot-Brittannië

POLIIISK f£H QP2ICE2S ?AS BtJIOPA

v̂ J ia* l Ei fc l B* B i

ji llll.l niil Hl IPH»B»1|I ••! lulfTrutf

Bft voorstellen van HEXTH in de Minister-
raad van de W.E.Ü. werden gedaan zonder voorkennis -van
het kaiinet, met nam* ook zonder dat MAUBLIHÖ tevoren
op de hoogte was. 8££ al J n vermoedelijk tot a t and geko-
men in overleg tussen d* premier en HEATH. In werkelijk-
heid zijn HEATH' voorstellen sist veel meer dan een
samenvatting van wat eerder werd verklaard of tenminste
aangeduid. Vandaar dat HEATH en MACMILLAN altijd kunnen
zeggen, dat zij niet op essentiële punten verder gegaan
zijn dan wat al bij vroegere gelegenheden was gezegd.

Het voornaamste doel van de voorstellen
was waarschijnlijk niet het inderdaad cre'éren van een
basis voor onderhandelingen tuasen Engeland en de Se s.
Set was vooral een tactische "move*, ter voorbereiding
van MACMILLAHa r ei a naar de Verenigd* Staten, en ook om
op de ooüiferenti* van h«t Coamonwealth iets t» kaa&«&
presenteren. Bat laatste had zin enerzijds om aan de
hand van sen, in ieder geval in 4» vorm, nieuw Brits
voorstel ie reacties van de Coamonwealth-premiera Taat
te stellen, anderzijds om het verwijt te ontgaan, dat
Engeland in het huidige stadium een te passieve houding
aanneemt.

Be voorstellen van HSATH zijn op zichzelf
niet belangrijk. Zij zijn namelijk zo geclausuleerd «a
beperkt, dat ze moeilijk als nieuwe basia van gesprek
kunnen word«n aanvaard. &« «ija w»l van betekenis als in-
dicatie Tas het feit dat het Britse standpunt verandering
heeft ondergaan est nog steeds ondergaat. In het kabinet
verschuift het beeld langaamerhand ten gunste van het
standpunt, dat Engeland substantiële concesaies «al moe-
ten doen, wil liet té aansluiting met Europa niet missen.
Selfs MAUDLING i» daarvan nu overtuigd. Maar in da hoog-



öte regionen, met name ook fe&J de premier zelf, ont-
breekt tot dusverre het inaicht in aet essentieel-
politieke karakter vam wat aich op het continent be-
sig is te voltrekken - en oadat dat insicht ontbreekt,
zoekt men naar remedies die ontoereikend si3n, name-
lijk remedieii in de handels- en eeonomiscka af eer.
Het merkwaardige ia datt op zichzelf de benoeming van
HEATH, ,plïia de verlegging vaa de verantwoordelijkheid
voor het Suropa-beleid naar het Foreign Of f lot, zou
doen vermoeden, dat DU ook «en politieke aanpak zou
worde» gepirelieerd. 13fit l* alet gelbê rd» op grond vam
het hierboven gesignaleerde gebrek aan inzicht in de
Europese verhoudingen en. op grond van het daarop geba-
seerde gevoel dat het betalen van een politieke prijs
voor het verkrijgen van toegang tot het Europa van de
Zea niet nodig ia.

Vergeleken raet een half jaar geleden
aijpa de iB0gell$kiiedem vo&a? *«a regering di* dat wil gro-
ter geworden om een duidelijk» politiek van toenadering
tot tw&i uontinsnt t» voeren, la de conservatieve parle-
ment sfi*atft ie zijn de verhoudinĝ niet wezenlijk veranderd.
"Er is «$& kleine actieve minderheid vóór een radicalere
aanpakv een kleine actieve minderheid daartegen, en een

•iC..-'ö

grote middengroep die bereid is ieder beleid dat d» re-
gering wenst te voeren t* steunen. De fractie oefent
derhalve geen invloed van enige betekenis uit, maar i»
zeker ook ala remmende factor te verwaarlozen.

In de industrie maakt mea ziob. over d»
politieke implicaties van de Europese problematiek wei-
nig «O7gta. Wel begint men zich zorgen te maken over de
coasequentiea voor handel «n economie, wanneer Bngeland
sn het continent verder uit elkaar zouden groeien. Men
is daarom ia beginsel voor een beleid, dat nauwere aan-
sluiting bij üuropa zoekt. Als voor die aansluiting con-



cessies nodig sî n, dan zou men liever zien, dat dit
politieke coneeaaias aî a dan. acoaojaiaciie. Be situatie
is niet &0 dat sterke grööpsa in handel en induatri«
van «Is arageïlïig eisen, da* sgi| tostysedt tot Se gsmaen-

markt.. Hst is wel zo, dat d* industrie als
ia isder geval g0«a remmende factor vormt, em

3&t e«a groot d*el van ds tatu»t3et-« «'«a, pasitifev* Ijeaa-
dcring v/snst, mits dis maar roord*I«n en gaen nadelaa
voor

Ook ia li*t milist* raa 4* landbouworganiaa-
tiea is «r «aa minder starre houding dan een italf Jaar
of een Jaar geleden.'̂ sliawaar Ulijft man waaraohuwen
teg*n e«n zondar meer toatreden tot de verdragen van
Kooit, maar men ziet in beginael geen bezwaar tsgen «en
beleid van toenadering en &*t openen van onderhandelin-
gen, mits maar d* specifieke teelaagen van de landb'suw
ai e t in het gedrang kosteoal

Saaeavattead: indiaa da regering tot een po-
litieke l>ealiasing kon komen OTer wat zij wil en welke
concesnJ f-s zî  bereid ia te doen, zou si3 M| de thang
in het r̂ jrlement «n la Mné«ïf industrie en landbouw
aaareeiwl* atöaaiaing «en 4argeli|k belaid zonder al tö
v«el moeite of tegenstand sok kunnen v«rw*rïtell;}kejt,

Bet is iïiet %* verwaehten 4at a».
vaa HSAfH h** iaatate «oöinl van A* Basttsi*
op ̂ *t geblöd vaa do toesadtrin̂  tot 3i»«öpa, Sa? ia
procda aan de gang in d» pitilMfltd opinie, in de beroepa-
organiaatiea «n in de regering zelf, waarbij m*n lang-
saaa de noodaaafc van bawxiats toenadering insiet, met aan-

vaa ö* daarvóór aô ge coneesaies. Het alüSpaE*
dat proeea is nog niet ia siciit , P» enige many die

fee* béwa«% sou, feaiâ i, v«3rsa«ll«m ia, ft* pt«Bi«ï»» maar
bestaan au 4uist d® earder a&ng6t£tl.&6 baperkingen.



Waarschijnlijk zal de Amerikaanse houding tegenover deze
problemen, zoal» die w«l aal blijken tij den a ixet bezoek
van de premier aan KEIffiSDY in april, belangrijke invloed
hebben op de evoluering van de Brits» houding.
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