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les t-Duitsland/Sroot-Br ittannie*
DE BRÜB3-DÜI3SS VBRHOOPIKS
In varband met het bezoek van Bondskanselier
ADENATJSH aan öroot-Br ittannie" werd contact met een lid
van de Duitse ambassade in Londen opgenomen, teneinde enige actuele informaties over de Brits-Buitse verhouding te
verkrijgen. Zegsman deelde vertrouwelijk het volgende m«de.
Er bestaan verschillen in accent tussen de
appreciaties van de ambassade, die van de Bondskanselier
fsrsoonlijk en ook die van het AuswSrtige Amt. De ambassade heeft het gevoel zich zeer te hebben ingespannen voor
een verbetering van de betrekkingen, maar daarin telkens
weer door Bonn te «ijn gedwarsboomd. Omgekeerd heaft men
zich daarmee het verwijt van Bpnn op de hals gehaald, dat
men zich met huid en haar aan het Engelse standpunt zou
hebben overgeleverd, waardoor aan de berichtgeving van
loonden naar Bonn sleohts zeer betrekkelijke waarde zou kunnen worden toegekend. - In concreto ziet de ambassade de
dingen als volgtj
1.

Ben geldig beswaar tegen de Britse buitenlandse politiek is dat die zo pragmatisch is ingesteld, dat men
de ideologisch» factor ook bij anderen, in dit geval
de Sowjet-üniö, onderschat. Jfet name ook M&QJKLLAJN
schijnt ar van uit te gaan, dat zich in de Sowjetünie langzamerhand al zoveel veranderingen hebben voltrokken, dat het Westen zioh een nieuwe aanpak kan
veroorloven, namelijk de Sowjet-tlnie te behandelen als
een normale grot» mogendheid, zoals b.v, de Verenigde
Staten.

2.

Na de verkiezingen heeft de Britse regering weliswaar
verlangd, dat meer en betere consultatie in hst Westelijk bondgenootschap aou plaats vinden, maar het meest
spectaculair» voorbeeld van gebrek aan consultatie was
reis naar Moskou, die het begin is geweest
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vatn de * bilaterale diplomatie", die sindsdien
aanzienlij ke sohade heeft aangerloht. Wat de
nieuwe verzekeringen dua waard zijn moet worden afgewacht, maar enige scepsis is op Bijn
plaats.
Er bestaat nog steeds geen klaarheid over het
tere punt van te controleren en te inspecteren
zones van beperkte bewapening, Be Bondskanselier blijft daartegen, omdat hij twee effecten
vreestï verzwakking van hét Amerikaanse
"engagement" in Europa - discriminering tegenover de Bondsrepubliek met het politieke gevolg
van isolering van West-Duitsland en het losweken van zijn verbindingen met het Westen. Al
sinds de conferenties van Qenève van 1955 bestaat op dit punt bij ADEHAtJEH een Beker wantrouwen. Dat heeft nieuw voedsel gekregen ter gelegenheid van het bezoek van MAÖMIIiLAN en Selwyn
LLOTD aan Hos kou* Weliswaar verzekeren de Engelsen dat aij» net eoals de Bondskanselier, tegen
disengagement aijn» maar dat is volgens ADBHAUBR
het probleeta niet. Het probleem is of niet maatregelen, zoals Md.öMIïiI.AH klaarblijkelijk voorstaat» ook ongewild en onbedoeld het begin van
dis engagement zouden kunnen zijn.
Qp basis van het nu eenmaal bij A1BNAUER bestaande wantrouwen ia hij telkens bereid nieuwe bewijzen voor de juistheid van zijn opvatting te zien*
Hog onlangs was dat het geval toen hij voor de
GDtf-fraotie op dit punt een aantal hoogst onvriendelijke dingen «ei over een rede, dié MACMILMH
zou hebben gehouden. Hauwkeurig onderzoek bracht
aan het licht, dat ADBNAUER was afgegaan op een
bericht in de "Neus Zürioher Zeitung1*, waaraan
hij al menigmaal meer geloof hechtte dan aan de
berichten van aljn eigen ambassadeurs. Hu was het

bérioht in de HffiS op aiöhzelf juist. Het verwees
niet naar aan rode van MA,OMIia!éH, maar naar aan
passage in het verkiessingsmanifest van de Conservatieven en had daaraan een beschouwing vastgeknoopt. - Sarwijl ADEIAUSR enerzijds da neiging
ha af t 'al ta zeer af t© gaan op wat de HZ 2 schrijft,
ook waar het uitsluitend eigen commentaar betreft»
is hem ander aijds niet uit het hoofd te praten dat
n2he Times* een regeringskrant is. Vandaal1 dat de
wijse waarop do bedoelde persorganen de BritsDuitse verhouding behandelen in dit geval een bijzonder politiek gewicht heeft.
Be Duitse positie ten aanzien van de aonea van verminderde bewapening wordt nog aanaienlijk bemoeilijkt door het feit dat de Bondsregering officieel
heeft toegestemd in het Westelijke vredesplan dat
op 14 mei van dit jaar op de conferentie van Genêve
aan de Sowjet-ühie werd voorgelegd» In dat plan ia
sprake van **agreiSdareaa of Europe* waarin bepaalde
maatregelen van ontspanning ssouden kunnen worden
overwogen. Van Britse aljde stelt men telkens wanneer &DBNAÏJER vlam vat over M&ÖHIIMH' a bedoelingen» de vraag of de Bondsregering dan soms inmid~
dels de houding* die eij ten tijde van de conferentie van G-enève heeft aangenomen» alweer gewijaigd
heeft. Aangezien hier geraakt wordt aan een delicaat punt in de verhouding AlDBHAtFER-BKBNmNO valt
het Duitse diplomaten bijsonder moeilijk hierop te
antwoorden. Kort samengevat komt het hierop neerj
de Bondsregering herroept haar standpunt natuurlijk
niet, maar in feite blijkt uit alles dat ABBHAÖER
persoonlijk weinig voor de formuleringen van £eneve
voelt.
4.

De Duitse ambassade heeft niet de indruk gekregen
dat de Britten ten aanzien van het Berlijnse vraag-
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stuk tot gevaarlijke compromissen bereid
H«t verloop van de conferentie van G-enève, geooiabineerd roet directe .informatie van het
Foreign Office in loonden» bevestigen dit. Ifet
name ook tegenover de zgn. DDB heeft de Britse
regering een zeer consequente en vagta houding,
diö niet tot bezorgdheid aanleiding kan geven,
althans op dit ogenblik.
Wat de topconferentie aangaat blijft voor de
Duitse aijde een goede voorbereiding een essentieel punt, vooral om spontand concessies van
het Westen te vermijden. In dit opzicht vreest
de Bondsregering dat de Britse politiek te snel
wil gaan. Wanneer nu Duitse problemen, met inbe.
grip van Berlijn, een belangrijke plaats op de
agenda zouden innemen, zou juist Duitsland het
risioo van die spontane oonoessiea te dragen
hebben. Dat is een van da belangrijkste punten
waarover ADSNAÜSR roet M&GMÏEEjAH wil spreken,
(Daarnaast wil ADBU&DBH de hierboven aangeduide
probleiaeri bespreken en tenslotte nog het vraagstuk van de verhouding tussen Groot-Brittannie*
en de £es},
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