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In aansluiting op het rapport M Het
vraagstuk Berlijn (VI) tt wordt hierbij het verslag aangeboden van een vertrouwelijk gesprek, dat in oktober 1958
met een functionaris van het Kuratorium Unteilbares
Deutsohland plaats vond.
1}

Het Kuratorium wil trachten zoiets als een
gemeenschappelijk platform voor een herenigingspolitiek te ontwerpen. Aangezien figuren zowel
uit de regerings- als de oppositiepartijen van
deze organisatie deel uitmaken, zal dat platform
ergens ongeveer halverwege tussen de GDtT-politiek
en de STD-politiefc moeten liggen. Het zal, met
andere woorden, een compromis tussen rechtse SPDpolitioi en linkse QDïï-mensen moeten zijn. Men
kan zich op de duur bijvoorbeeld een gemeenschappelijk platform denken van CDÜ-mensen als SBBS29SHMAJEH, KEBSIIGBR, Q-RADL, ÏSjffiBR, - en SED-raensen
als BRÏÏSR en

2)

Be ontwikkeling van de par tij tegenstellingen
in de Bondsrepubliek ia zorgelijk. De Duitse politiek gaat weer lijden aan verabsolutering van
tegenstellingen, die op de duur kan uitgroeien tot
een concreet gevaar voor de democratische oonttnuï*
telt.
Kaar zegsman's maning komt de voornaamste
schuld hiervoor op rekening van de regering en van
A33BNAUER persoonlijk, door de vorm waarin zij de
SH) vrijwel uitsluiten uit de democratische gemeenschap .

3)

Op de duur moet ssioh In de Duitse politiek het
fait wreken, dat in het geheel geen eigen buitenlandse politiek aanwezig is. Onder de huidige omstan^
digheden lijkt een democratische hereniging volstrekt

-2-

buitan het bereik van de reële moge lij khedan.
Noch hat Wasten noch de Bondsregering hebben
ooit ean realistisoh herenigingsprogramina ontwikkeld. Hat zou tooh langzamerhand wel duidelijk moeten zijn, dat hereniging uitgesloten
is, wanneer men zoals SPAAK en ADBNAÜBB iedere
vprm van "disengagement" als gevaarlijk voor
het Westen van de hand wijst. Daarop sluit dan
de eis aan, dat een eventueel herenigd Duitsland de vrijheid moet hebben lid van de H.A.2.0.
e» van andere bestaande Westelijke bondgenootschappen te zijn. Met dergelijke eisen plaatst
men aioh bewust of onbewust buiten de politieke
werkelijkheid. - Hat is een andere vraag, o£
man, bijvoorbeeld door de verhouding van het
herenigd Duitsland tegenover de N.A.T.O. eto.
ter discussie te stellen, de hereniging automatisch binnen bereik KOU brengen. Er is integendeel reden om aan te nemen, dat zulks niet het
geval sou eljn. Klaarblijkelijk aijn da Sowjeta
in het geheel niet in enigerlei vorm van hereniging geïnteresseerd. Alles wijst er op» dat sij
zich allang hebben neergelegd bij de integratie
van de Bondsrepubliek in het Westelijk bondgenootschap en dat zij tagen de voortzetting van
de integratie alleen propagandistiaohe, maar
geen werkelijke bezwaren hebben.
4)

Aangesien de concrete mogelijkheden voor
hereniging op het ogenblik nihil lijken, kan
het Kuratorium niet meer dan voorbereidend werk
doen. Het moet er in de eerste plaats in bestaan
de wens naar hereniging levend te houden. In de
tweede plaats kan het wellicht "Yorarbeit* voor
een latere her en iginga politie k doen, door nu al
een gemeenschappelijk standpunt in hoofdzaken
uit te werken - dat misschien later, onder ge-

wljzlgde politieke omstandigheëLen en met andere
mensen aan het roer van de politiek in Duitsland,
een bruikbaar uitgangspunt voor onderhandelingen
over de» hereniging aou kunnen zijn.
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