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West-Duitsland

HBÏ DtjiosB VRAAGSTCJK:

1. Berlijn

Voor wat het geallieerde verkoer
te land t» tref t beginnen zich oplossingen af te ta-
kenen. De Engelsen hebben de volgende constructie
bedacht: de geallieerden hebben op grond van bij-
zondere overeenkomsten het reoht van ongehinderde
•toegang tot Berlijn. &ij moeten daarom bereid zijn
zich te legitimeren als personen die reoht op die
ongehinderde toegang kunnen doen gelden. Om die re-
den moeten zij bereid zijn hun papieren ook aan mo-
gelijke DDR-funotionarissen te tonen. Dat impli-
ceert geen erkenning. Hoe men aan oostelijke zijde
een dergelijk optreden zou willen interpreteren is
van geen belang. Ben dergelijke oplossing veronder-
stelt ook de goede wil van de andere zijde: de DDR-
autoriteiten zouden zich namelijk inderdaad dienen
te beperken tot het kennisnemen van de legitimatie-
en "Beglett*1 -papieren, en niet moe-ten pretenderen
een controlerecht op de vervoerde inhoud te hebben.

Voor wat het civiele verkeer te
land betreft asijn er geen moeilijkheden s dit wordt
al sinds jaar en dag geheel door DDR-instanties ge-
controleerd.

Moeilijker is de situatie op het
gebied van het luchtverkeer. Wanneer de Sowje ts een-
voudig hun functies in de luohtveiligheidsdienst in
Berlijn aaa de DDR overdragenf dan komen de weste-
lijke landen voor een dilemma te staan* óf zij onder-
houden de verbindingen uitsluitend met militaire toe-
stellen, óf de civiele maatschappijen gaan op eigen
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risico vliegen (hetgeen tot moeilijkheden met de
verzekeringsmaatschappijen zal leiden)» óf men
tracht in het kader van de nieuwe situatie tot
een arrangement te komen. In dat laatste geval
zal de KDR ssich tot allerlei bereid verklaren,
mits door het Westen maar onderhandelingen met
DDR-organen op een voldoende hoog niveau worden
aanvaard.

2, Onderhandelingen met organen van de SDB

Het algemeen beleid van d»
Bondsregering ten aanzien van dit punt wordt be-
heerst door twee gezichtspunten! géén volken-
rechtelijke erkenning enerzijds, maar anderzijds
tot aan de grens van het mogelijke gaan wanneer
de belangen van de Oostduitse bevolking kunnen
worden gediend. Er worden telkens ad hoo beslis-
singen genomen, op grond van afweging van deze
twee faotoren. Hoe belangrijker een "bepaalde zaak
voor de zonebevolking ia, hoe hoger ook het onder-
handelingsaiveau dat de Bondsregering bereid is te
slikken, fot nu toe onderhandelde men steeds op
een zo laag mogelijk niveau» maar hield de moge-
lijkheid opan om te gaan tot de rang van staats-
secretaris (exclusief), Jfen sluit eohter nu al de
mogelijkheid niet uit, dat het in een bepaalde si-
tuatie wenselijk zou kunnen zijn een oontaot van
staatssecretaris tot staatssecretaris te aanvaarden.

De Bondsregering, die op tal van
gebieden al een vrij intensief oontaot met organen
van de DBS onderhoudt, beseft dat zij tegenover de
westelijke mogendheden een moeilijke ttoasett heeft:
zij verlangt namelijk dat de westelijke mogendheden
minder ver in hun feitelijke contacten met de DDR

*?•

gaan dan zij sself bereid is te doen» &ij gelooft
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dat zij zulks op goede gronden doet, en wel omdat
^innerdeutsoh*1 contact» dat erkenning uitsluit, de
fictie va» bot voortbestaan van één Duitsland on-
dersteunt* In die opvatting is alle feitelijk oon-
taot tussen Oost- en Westduitsland een Duitse bin-
nenlandse aangelegenheid. Indiea de westelijke ge-
allieerden echter hetzelfde «ouden kunnen doen als
wat de Bondsrepubliek meent ta kunnen doen, dan
zou dat betekenen, dat zij In feite de Sowjet-Unie
uit haar verplichtingen in verband met de eenheid
van Duitsland zouden ^entlassen11 en er toe zouden
bijdragen de verantwoordelijkheden van de Sowjet-
ÏÏnie naar de DDR ts verleggen.

Hoe sluitend de argumentatie ook
mag zijn, de Bondsregering beseft, dat het in het
buitenland mos Hij k te "verkopen** la, dat de weste-
lijke mogendheden terughoudender moeten zijn dan
de Bondsregering zelf. In zoverre maafct de Bondsre-
gering zioh voor de toekomst weinig illusie s t waar-
schijnlijk zal het steeds onvsrmijdelijker worden
in ieder gaval te erkennen, dat de DBH een feite-
lijk bestaand organisme is, Sommigen beginnen zich
al af te vragen of het niet beter is om in dit ver-
band zélf ha t tijdstip te ba palen waarop men open-
lijk van dit Inzicht bÜ3k g«e*t (en tegelijkertijd
probeert daarvoor van de andere zijde een of andere
prijs betaald te krijgen) in plaats van te wachten
tot eenvoudig de feitsn dwingen en men voor een fait
accompli wordt geplaatst, waarbij men ook geen enke-
le prijs meer bedingen kan, (Bij deze redenering is
niet gedacht aan enigerlei vorm van volkearechtelij-
ke erkenning).

3, Oder-fleisae

Het is langzamerhand in de Bondsre-
gering een meerderheidaopinie, dat als er ooit spra-
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ke zou zijn van «en hereniging, zulks wel ten
koste van de Oder-Neisse-gefoieden zou moeten gaan.
De regering meent eohter, dat het geen zin heeft
om dit "'Verzicht1* reeds nu uit te spreken, omdat
daarmee iets wat een concessie zou moeten zijn al
bij voorbaat uit de hand gegeven wordt. Bovendien
aoht zij het binnenlands-politiek onmogelijk een
dergelijke "Verzicht*1-verklaring af te leggen, om-
dat daarmee te veel verantwoordelijkheid op de
schouders van de regering en de meerderheidepar-
tij en zou komen te liggen. Waar men aan denkt is
de mogelijkheid van een lfVolksatostiïnmungM met ala
inzet de vraagt wat wilt U - hereniging met de
Sowjet-zone maar dan afzien van de Odor-Höisse-ge-
bieden, of vasthouden aan onze claim op deze gebie-
den, maar dan afzien van de hereniging. - In elk ge-
val zou voor iedere Duitse regering een recht-
streeks "Verzicht15 bijzonder smartelijk zijn en
daarom 2ou ieders Duitse regering naar een weg zoe-
ken om de verantwoordelijkheid in belangrijke mate
te verleggen naar de Duitse bevolking zelf,
- Hoewel dus de inhoud van Do GrAüEEBs verklaring ovar
een Duitse hereniging binnen de huidige grenzen wel
overeenstemt met dat wat ADEïfAUBB hierover denkt,
vindt mea het tijdstip van Be CkOJIIJËs mededeling ter
zake tooh zeer ongelukkig.

Maart 1959.


