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Be rertegenwoordiger van een Europese orga-
nisatie gaf volgende persoonlijke viaie op de Britse
politie!: ten opzichte van Europa.

Of men in de voorstellen van HEATH voor de
W. B. U. eten *fundaiaental change" ziet, hangt af van de
zin waarin mem die formule gebruik t» Men kan inderdaad
van een fundamental $aange spreken in zoverre als Enge-
land dus thans bereidheid toont op een beperkt gebied
een douane-unie te aanvaarden: Denkt men anderzijds aan
te wijze waarop indertijd de onderhandelingen over de
Vrijhandelszone %i$& verlopen en aan «at sindsdien van
Britse zijde ia gezegd of aangeduid, San lijkt de term
"fundament al change* rijkelijk overdreven. In ieder ge-
val ia wel duidelijk, dat &* voorstellen van HEAÏH een
begin vaa concessies aanduiden, en niet de uiterste con-
cessies waartoe men bereid is. Bovendien was met die
voorstellen niet in de eerste plaats bedoeld inderdaad
een nieuwe basis voor onderhandelingen te leggen. Zij
hadden vooral drieërlai achtergrond: zich teweer stel-
les tegen de kritiek van een groot deel van de pers dat
de regering te passief is, net maken van tenminste een
gebaar tegenover diegenen op net continent die "de deur
voor Engeland openhouden1*, en het kunnen voorleggen van
een concreet voorstel aan de premiera van net Gemenebest,
met het dubbele doel hun te bewijzen, dat de Britse re-
gering actief t» en bovendien hun reacties te vernemen,
in de hoop aldue enige steun te verkrijgen ?oor een bewe-
gelijker en positiever kabinetspolitiek. Er zijn duide-
lijke aanwijzingen, dat de viorstellen van HEATH door
HEATH zelf en de preaier zijn opgesteld en dat het kabi-
net er van tevoren niet van heeft geweten, zomin als
trouwens de E. V. A. en het Gomiaonwealth.



Er is rede» om &aa te nemen, dat «r inder-
daad «alge bewregiag ia net Britse stemaptmt is
Sa het kabinet ssslf begint het ho& Itaypvse boe a««r
te d̂ iagea, dat Engeland gioas;«lf dreig* fa is02,*rea*
Er is derhalve in het ka&inet zalf aan langzame verschui-
ving taa guaate van aaa positievare politiek. Be omstan-
digheden voor een dergelijke politiek zijn de laatate
maaaden gun&tiger geworden* In het parlement is een dui-
delijke Meerderheid ia de conservatieve partij bereid da
regering te volgen, indien sij aanzienlijk verder zou
gaaa daa «ij tet su t©a> ©var haar hart heeft ktiaaea ver-
krijgen* Ia de ïederatioa of Brit i sa Industrie a aal men,
onder een nauwkeurig foezies op de concrete "belangen van
da industrie, geen principiële "bedenkingen opperen, Self s
ia de boerenorgaaisatles begint aaige bewegalijkheid te
icofedsu Br is l>ovszidisn geen. sprake meer van, dat eea meer-
derheid vaa de publieke ppinie zieii tegen een. radioals
toenadering tot Europa zou verzetten. Dat alles betekent
•dat da • beslissing tenslotte bij het kabinet, dat wil zeg-
gen Mj de premier per30oalijk ligt, en dat ar gesn uit-
V7en3ige oastandigheden a i ju, die de pressie? zouden belet-
ten tot een dergelijke bealissiag tö komen. Tot dusver
ê eksfsel scaijat M| Taa meatag *e sijn, êat aet aiet nodig
ia £$ a©ge politieke parflls *a fcetalea dis aodig som sî a.

Een reeks van omstandigheden werkt ten gunste
vaa voortzetting vaa het proces vaa heroriëntering: het
loaser worden van de Commonwealth-banden, de wat lossere
verhouding tot de Verenigde Staten, de Amerikaanse aympa-
thie voer de politieke aapecten van de tendenzen tot Euro-
pese eenheid. Het is daarom te verwachten, dat liet langaa-
me proces van het ombuigen van de Britaa houding in de ko-
mende maanden zal voortgaan ea dat het Britse aanbod zal
worden verhoogd boven datgene wat door HEATH voor de W.E.U.
werd aangeboden. Die tendens zal misschien worden gestimu-
leerd door de verwerkelijking van nader politiek overleg



tussen de Zes. Het ia feij herhaling gebleken, dat <Je
Brltae regering daar in vrij ernstige mate bevreesd
voor is «n dat zij, zodra dat dreigt, probeert een voet
tusaen de deur t» fcrijgem. Er schijnt echter ia Eïiröpa
zölf de aodigé Térwarring te feeataan ntst allees oyer
de vorai&a vaa e es dergelijk nader politiek coat act, maar
vooral e«fc onsep de Traag wst de preeieae veorwerpea intö
d&t contact souden Jam&fa sî a. Dat maakt d» lia&«it roor
d* Britse regering wter l«ts geringer.
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