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1.
Als een van de grootst» gevaren
voor haar eigen positie ziet de S!»!) de mogelijkheid,
dat de CDU er In de nieuwe constellatie in zou kunnen slagen de FDP weer in de regering op te nemen*
Dat KOU er toe kunnen leiden» dat de SPD voor onoverzienbare tijd tot de oppositie veroordeeld zou blijven* Van een splijting van de FDP over de vraag van
deelname aan de regering kan alleen de CDU profiteren de SPD KOU waarschijnlijk niet veel meer dan DÖRÏflö
aan haar zijde krijgen. öezien deze situatie moet de
SPD met alle middelen trachten te verhinderen» dat
inderdaad een ace oor d tussen fDP en GDÏF tot stand
komt. Een van de middelen om dat te doen is het matigen van de socialistisch© oppositie in de buitenlandse politiek: het moet de beide andere partijen niet
te gemakkelijk gemaakt worden elkaar te vinden in een
gemeenschappelijke af wij» ing van extreme SPD-voorstel«
len. fa gen die achtergrond moet men het feit zien, dat
de SPD-ofraotle met geringe meerderheid heeft besloten
voorlopig geen debat over de buitenlandse politiek in
de Bondsdag te forceren. Biet alleen deze tactische
overweging lag aan deze stemming ten grondslag. Br is
in de SPD (Berlijn, Mommer) toenemende oritiek op het
"Deutsohland-Plan1*. Het was dus allerminst zeker, dat
de partij bij een grootscheeps debat een werkelijk gesloten front sou kunnen vormen. De meningsverschillen
zouden haar kwetsbaar maken voor aanvallen van de ODTJ.
Br zijn tekenen, dat de publicatie van het "Deütsohland-Plan" door een lid van het partijbestuur is geforceerd j hij zou de tekst voortijdig aan een Hamburgs
blad ter beschikking hebben gesteld en dat zou officiële publicatie, een dag na de terugkeer van SOHMID en
BREER uit Ifoskou, onvermijdelijk hebben gemaakt.
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2.
In het algemeen ziet men in de
SPD geen mogelijkheden voor een grote coalitie binnen het versohiet. De invloed van &DENAT3BR zal voorlopig te groot blijven. Toch biedt «en kanseliersohap*
ERBARD interessante perspectieven, juist door diens
gebrek aan buitenlands-politieke ervaring en kennis.
Be officiële politiek kan in ieder geval niet starrer
worden dan zij onder ABBHAUSR was - als er dus beweging in komt, dan kan dat alleen maar beweging zijn in
Sen door de SPD gewenste zin* Interessanter nog zou
voor de SH> een kanseliereohap-Bü&EI) zijn. Hiet omdat
men van Bï2SI> bijzondere sympathie voor de ideeën van
de oppositie verwacht, maar wel omdat men meent, dat
hij een veel zelfstandiger denkend man dan ERBAKD is.
ERHARD zal zeker alles doen om, als hij kanselier wordt,
zich het vertrouwen van de grote man waardig te tonen.
ETSBI zou zich op de duur tot een zelfstandig denkend
en beslissend element kunnen ontwikkelen. Op zeer lange
•termijn gezien (jaren) zou misschien de situatie rijp
kunnen worden voor een grote coalitie (onder GERS3EIM&XBB). Bat is voorlopig de enige kans voor de SP3> om
toegang tot de macht te vinden. Wil zij in ieder geval
deze mogelijkheid te zijner tijd kunnen benutten, dan
moet zij haar bewust voorbereiden? ten eerste door een
aoooord GDU-PDI? te verhinderen * ten tweede door zelf
een beperkte toenadering tot de GlJtJ te zoeken. Binnen
de partij zal dat een ^Auseinandersetzung11 met de WEHNERvleugel noodzakelijk maken. Er is geen sprake van, dat
ÖLIEBIïAÏÏER die strijd zou kunnen of willen voeren. Misschien dat hier op de duur een mogelijkheid voor Willy
BRAHDT ligt. Hij beait er de ambitie en de kracht voor.
Op het ogenblik is zijn positie in de partij ongemerkt
veel sterker geworden - zelfs orthodoxe links socialisten
hebben al hun vroegere bezwaren tegen BRAND5? vergeten,
omdat zij de partij willen laten meeprofiteren van de
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populariteit die BRMDÏ als de *rnan van Bar lijn"
heeft geoogst. 2o worden in de "iSnder" verkiezingscampagnes gsvoerd met BRAHD T-slogans (Hedersaksen en
Rijnland-Palts), Taal hangt van het verder verloop
der internationale gebetartenisaen af, maar het is
niet ondenkbaar, dat BBMDTi wiens par tij-interne posi^He steeds zwak ia geweest» in vri3 korte tijd veel
meer maoht in de SPD aal bezitten.
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