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De Engelsen hebben bij MACMILLAN'a bezoek
aan Bonn met welgevallen geconstateerd, dat de Duitsers
een zwenking ten gunste van fret Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt» Klaarblijkelijk voelt ADENAÜ1K aioh zo onbehaaglijk met De GAÏÏLLE, dat hij het roer heeft omgegooid
en mi een pro-Bngelse koers vaart» Het blijft de opvatting van MACMILLAN, dat eerst een oplossing gevonden moet
worden voor de eoonomisché problemen, die voortspruiten
uit hét naast elkaar bestaan van de 2es en de Zeven. Het
oontaet op dit punt tussen Duitse en Britse economische
experts is tot dusver niet meer dan * inventarisatie** en
uitwisseling! $ot dusver ia nog geen ©nkele oonolusie getrokken.
Dat men in de W,E.U. niet gevorderd, is met
het onderzoek naar de mogelijkheid van Engeland1s toetreding tot de K.3.a. en .Euratom is een gevolg van het feit,
dat inmiddels tussen ADSNAUES en MACMILLAN werd overeengekomen het veel wijdere probleem voor een oplossing van d©
tegenstelling tussen de Zes en de Zeven aan een onderzoek
te onderwerpen» In die situatie ligt het voor de hand dé
dingen niét te compliceren door in * onderdelen** naar oplossingen te zoeken, dié later ongemakkelijk aouden kunnen blijken.
In de besprekingen over de verhouding tussen
de Zes en de Zeven zoekt Öroot-Brittannil naar dé ttlarger
entity1*, d.w* 2. dat men hier niet denkt aan toetreding
tot de E.2,0*» maar aan het scheppen van grotere eeonomische eenheden, waarbinnen zowel de Zes als de Zeven plaats
hebben*

Bind november 1960,

