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1)

mogelijkheid van een dergelijke politiek voorlopig niet in
ernst kan worden overwogen. Het Weaten Boet ilch er Mer «n
meer op gaan richten tenminste datgene in handen te houden
wat zioh op het ogenblik in westelijke hand bevindt. Daarvoor
zijn in ieder geval grotere bewapeningainspanningen aosüg dut
het Westen zich op het ogenblik getroosten wil. Het
lijké is daarbij dat in de westelijke landen steeds «eer
atmosfeer van puur nationaal eigenbelang dreigt te ohtst**n.;
Men schijnt steeds minder de ondeelbaarheid van bat
bondgenootschap te beseffen. Dat is één van de grote
voor Berlijn. De positie van het Westen ia slecht, Bij mag
juridisch sterk zijn, in feite hebben de Sowjeta allo
in de hand. De bondsregering vraagt zicfa met '
of niet voor de publieke opinie^in het Weetea. en. «alfa
sommige regeringen Berlijn een vrij hinderlijk «ér'pl.ièi
-**k' '•
beat een compromis met de Sowjet-Unie rechtvaar^.!"
'«$¥
bondsregering gaat onveranderd uit van het at&j
Sowjetrussisehe actie tegen Berlijn in weeën a,|
einden heeft : in een eerste fase West-Berlijn
krijgen om van daaruit dan weer nieuwe poaitiaB' trool: B<BB,'^
der opdringen naar het Westen op te bouwen. In aQTeïrra
het Westen zich in het eigen vlees snijden wanne air het'
aanzien van Berlijn de zwakste zenuwen zou blijken ta

De oondsregcrii^- heeft langzamerhand eer; sterk pragaatissha
opvatting over een aantal problemen, waarover zij vroeger een
zeer gesloten doctrine had. In -ie jaren lQ54/195f> stelde sij
zich op het star.dpu.it dat noch op het gebied van de veiligheid in Europa ncch op dat van ds ontwapening tegemoet kon
worden gekomen aar. de verlangens van de Sowjet-Unie, wanneer
niet tegelijkertijd overeenstemming werd bereikt over de de~
mocratiacïiö hereniging van Duitsland. Sindsdien heeft de
bondskanselier het accer.t steeds meer verlegd naar de gecontroleerde ontwapening-- waarbij hij aanduidde dat eerst op
dit gebied zekere vooruitgang zou moeten worden geboekt alvcrcris een voor de hereniging gunstig klimaat zou kunnen ontstaan. Men zou dus op het gebied van de gecontroleerde ontwapening bereid moeten zijn tot zekere "Vorleistungen". Aan
de andere kant heeft de bondsregering van dit standpunt weer
ge^n dogma gemaakt, want zij gaat er van uit dat weliswaar een
gecontroleerde ontwapening een ideaal is, maar anderzijds büseft zij dat hot bijzonder moeilijk zal vallen en.lange tijd
zal kooten om juist dit hoofdprobleem bevredigend te regelen.
Vandaar dat de bondsregering ook geen bezwaar heeft tegon pogingen oin kleinere problemen, al naar zij zich voordoen, te
regelen. Zij is dua zowel bereid om de vraagstukken van
"bovenaf" als van "onderop" aan te pakken.
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Hoewel de bondsregering in de methode dus soepeler is geworden
vergeleken bij enkele jaren geleden, ziet zij op zichzelf
niet dat de situatie in de wereld meer kansen op redelijke
overeenstemming biedt dan enkele jaren geleden. Zij heeft integendeel het gevoel dat de situatie zich langzaam en geleidelijk ten ongunste van het Westen wijzigt. Vaat staat dat de
Sowj et-Unie vrij,vel dagelijks in militaire macht toeneemt en
een niet onbelangrijk overwicht op het Westen heeft. Onder die
omstandigheden is ha t neg veel minder waarschijnlijk dan enige
tijd geleden dat de Sowjet-Unie bereid zou zijn tot voor het
Westen interessante compromissen. Terwijl in een bepaalde
periode in het verieder, het Westen nog de hoop kon hebben dat
het mogelijk zou sijn een vrijheidspolitiek, gericht op OoetDuitslhind en Ooat-Eurcjpiï,- te voercjr., staat nu nel vaat dat d»
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De Duitse ambassadeur in Moskou heeft een wat eigen latei1-,
pretatie van de Sowjetrussische actie tegen Berlijn,, Kaar "'
zijn opvatting moet de buitenlands-politieke activiteit van
de Sowjet-XInie vooral tegen binnenlandse achtergronden
gezien. Het grote doel van Chroeajsjew -.waardoor hij zelfa
geheel geobsedeerd is - is het zevenjarenplan, dat de SoirjetUnie in staat moet stellen het Wosi;en, dwz Amerika, in te
halen en te overtreffen. Terwille iran de verwerkelijking Tan
dat plan heeft Chroesjtsjew een afgeronde situatie.in het
Westen nodig. De bondsregering is overigens van mening dat
ook met deze interpretatie de situatie er niet beter op wordt,
want het opbouwen van de binnenlandse productie en het overvleugelen van het Westen dient op ^.ange termijn toch alleen
maar het oude doel van de wereldbefceersing. Daarom heeft het
Westen er geen belang bij de Sowjet-önie die pacificatie
(waarvoor het Westen dan nog belangrijke concessies zou «oeten doen: Berlijn) te geven waarnaar zij schijnt te ver-
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langen. Dat is één van de redenen «a&roa de bondsregering
er op staat dat alle plannen voor Jüilitaire ontapannixg op
een of andere manier worden gekoppeld aan politieke kwesties.
Houdt het Westen aan die eis niet Tast, dan verkrijgt de
Sowjet-Unie de rust die zij wenst, zonder dat het Vesten roor
het bereidwillig verlenen en garanderen daarvan ook «aar i«"ts
terugkrijgt. Wel heeft de bondsregering ingesien dat het opden duur moeilijk wordt om steeds de wens naar hereniging
naar voren te schuiven, want. de westelijke bondgenoten en la
het bijzonder de publieke opinie in de westelijke landen BlU.li
op den duur waarschijnlijk niet bereid zijn om de toch wel
gewenste modus vivendi op te offeren aan de Duitse htrenigingsverlangene. Vandaar dan ook dat de bondsregering in de
loop der jaren haar herenigingsverlangens in steeds gematig- '
der termen heeft geformuleerd en vandaar ook dat -zij «alfa
laatste tijd bij voorkeur niet over de nationale hereniging,
maar over een verbetering van de menselijke ^situatie "In de
Oostzone spreekt.- Voor dat laatste, zo hoopt iij , Bil' men in
het Westen meer sympathie opbrengen dan voor zuiver-fiatlonal»" ^
wensen.
Wat de bondsregering in het geweer heeft gebracht 'tegen
paalde tendensen in de Britse politiek is dat zij „niets
voor disengagemént , zolang daarmee een "Auaeinanderrücken" YBO
de troepen van Oost en West in Kidden-Europa ia bedoeld. Da-j;
zou namelijk de bondsregering juist die bescherming dreigen t«
ontnemen bij de gratie waarvan zij bestaat! de, aanwezigheid
van Amerikaanse troepen. Juist in ;en tijd waarin zich de mogelijkheid, begint af te tekenen da; de Amerikanen zich.op den
duur voldoende beschermd zouden kui men voelen door hun intercontinentale raketten, heeft het Europese continent er alle
belang bij de Amerikanen op het continent vast te houden-. Verdwijnen ze daar eenmaal dan dreigt een "fasenprocea", waarbij
Europa successievelijk door de communisten wordt opgerold,
ondat de communisten zo langzaam en voorzichtig zullen op7
schuiven dat geen enkele afzonderlijke stap de grotejmilitaire
reactie zal rechtvaardigen. In die periode zullen de nationale egoïsten een nog grotere rol gaan spelen dan nu al het
geval ÏG: ieder zal menen dat juist hij nog niet aan de beurt
is en dat zijn eigen voorlopige veiligheid niet in de waagschaal mag worden gesteld door solidariteit met degene die
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juist vrel aar, de beurt is OIL aoor de couiEunistische expansie te .vorder, opgezogen. Vandaar dat de bondsregering,
hoezeer zij ook voorstander is van gecontroleerde

ont-

wapening, niets voelt voor disengagenerrt in de sirx van het
terugnemen var. troepen c-t> zodanige wijze, dat de Amerikanen
van het continent soudön noeten verdwijnen. Daarbij speelt
uiteraard cok de overweging een rol dat de Sowjets binnen
enkele uren weer in de gebieden kunnen verschijnen die zij
tobben verlaten, terwijl de moeilijkheden voor de Amerikanen
in ;;eval van nood aanzienlijk groter zouden zijn. Tegen die
laagste achtergrond vooral moeten de gesprekken met Macmillan
wor-een geaien.

