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De Engelse zondagspers en ook onze maanda ochtendkranten staan vol van de voo r stellen , wel e de Br itse Kanselier
van de Schatkist in ashington heeft gedaan tot het inst llen
van de "free trade area't tussen het Britse Gemenebest e n
Europa .
Wij kennen de voorstellen niet en ij weten dus niet,
of ze afwijken van datgene wat op 18 juli in de O. E. E. S .vergaderi ng ter tafel is gebracht . De mbassade in Londen
zal proberen vandaag meer gegevens te ver rij en . Hoe belan rijk het ook is , dat de Engelsen poli tiek actief zijn op dit
punt, toch blijf ik er bij , dat ten aanzien van het werk in
Brussel deze ontwikkeling te vroe komt . Zowel denauer als
Mollet Ie gen voortdurend de grootst mogelijke nadruk op h t
"meedoen" van Eng land zonder dit "meedoen" te definieren .
Voor ons heeft dit "meedoen" altijd betek end een zo
nauw mogelijke relatie tussen de Zes en het V. K. Het heeft
noojt betekend , dat de same werking op de condities van
E geland moest plaatsvinden , omdat wij geleerd hebben , dat he t
een illusie is te denken , dat deze condities van Engeland een
beId oproepen , dat ook maar iets te maken heeft me t het er
waaraan wi j in Brussel bezig zijn .
Het is een ont wikkeling , die wij zeer nau gezet
mo ten volgen , want i k zie bepaal d gevar n voor het werk in
Brusse l. anne er de Zes het niet heel etevi met elkaar eens
worden in Brussel, dan zal de tlfree trade area met h t V. K.
of niet tot stand kome n , of i n een zo slappe vorm tot stand
komen , dat we nauwe li jks kunnen spreken van een "sensational
devel opment" .
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