
Op 20 dezer bezocht 'en vJLn mijn medewerkers 
de heer R."" .Ti.Clarke, Third Cjecretary" bij de 
"Treasury", teneinde z i j n opwacht Inj bij hem te 
-a'.cn. De h er Clarke heeft namelijk de heer 

trath, die over ie regaan naar de "..tonic 
nerg; Authority", Opgevolgd als de hoofd-

a;ibtenaar van de 'Treasury", die zich bezi;. 
houdt met de B.6.K.8., de 0.K.15.S., de aVa.T . 0 . , 
de I uropese integratie, e t c . 

Ofschoon het niet de bedoeling van dit 
bezoek was, kwam het respr 1: onvermijdelijk op 
de iritse houding, aangenomen ten aanzien van de 
gemeenschappelijke narkt. De h er Clarke stelde, 
dat men van Iritse zijde wel gedwongen was ge
weest een stap in eie b hoofdsteden tel äoen, omdat 
steed.: me.-er en meer misvers .and zou zi.jn ontfltaaii 
ontrent de Britse positie in ' ze. Het nane in de 
0. . " . c. zou het e ni;-e raaien zijn voorgeke 'en, 
dat verte, enwoordlj rs van met het V.K. bevriende 
landen zich zouden hebben gewend tot Brit.- ver-
tegenwoovdlgere* tenoinae nadere opheldering te 
vragen over het Britse standpunt in deze. Dit 
zou met name zijn geschied omdat bedoelde verte
genwoordigers van bevrien. e landen verkeerde 
conclusies zouden he .-ben getrokken uit Opme -
kin en £ie, n_ar ik aanneem, souden zijn gemaakt 
door vertegenwoordigers van de 6 landen« -;it 
argument strookt overigens niet met het bekende 
Britse verweer, dat ook de heer Clarke aanroerde, 
dat men zijn standpunt alléén in de zes hoofdste
den bekend zoa hebben gemaakt. 

Bovendien zouden o. ardre va de zes landen 
een neiging he en vertoond de gom ..racla j eliji'.e 
markt als een eoort concurrerend orgaan »an de 
C voor te stellen. Dit sou met nane het 
geval geweest zijn bij de telgen, en in het 
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bijzonder sou de heer p; ak sich hieraan schuldig 
he ben gemuukt. De heer Clarke stelde de h er Spaak 
•oor alB ten vijand von di 0. 

Het I - sprek ging ook nog over een aantal andere 
onderwerpen, doch had steeds de neiging we. r terug 
t ko -;cn op de gemeenschap eli jke markt. Zo stelde 
de heer ?larke rio vraag, hoe de zes landen het wilóen 
aanlegen met hun verplichtingen uit hoofde van 
meeetbeguns tiginrsvc rdragen, als d gemeenschapje-
li jke markt tot stand zou konen, I.'ijn medewerker 
verw s uiteraard naar h t O.A.T.T., doch le heer 
Clarke stelde van zijn kant dat er een aantal landen 
wiren die geen lid van et U?.T. waren. Indien 
men iet al deze lane en in iet r ine wilde komen* 
zou men toch bep-uilü wel een sei Will end e medewerking 
nodig he. oen. 

Dit bracht, uiteraara het gesprek op de positie 
van Zwitserland. De h;er Clarke bleek zeer goed 
geïnformeerd omtrent de ' witsersche bezwaren tepen 
een eventuele gemeenscha pelijke markt der zet landen. 
1 ó*n van de voorna mate bezwaren ^er Zwitsers was 
volgens hem, dat, ofscdoon men wel moest erkernen 
dat een gemeenschappelijke markt van zijn buurlanden 
voor Zwitserland ook bep^lc'e voordelen zou kunnen 
h e m e n , men weinig vertrouwen in ce zaak had in 
verband met de overgangstijd van 10 of 13 jaar. de 
Zwitsers souden vrez n dat gedurenoe deze overgang 3-
Tijd een preferentieel systeem sou ontstaan, dat 
zijn roch tv— rdiging niet zou vinden in een werke
lijke femeenschap olijke markt. In dit verband 
kwam de heer "ïlarke met de enige malen door hem 
herhaalde uitspraak, dat "velen" de gemmenschap-
peil jke markt beter zouden kunnen aanvaarden, indien 
zij als het ware in éen ruk tot stand kwam en niet 
vol;ens een geleidelijk proces, dat 10 à 15 j^ar 
zou moeten euren. Hij specificeerde niet, wie deze 
"velen" zouden zijn. 

De Ambassadeur; 
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