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West-Duitsland
SE ZIKNSWZJ&Ë VA^ S. P. D. -LEIDER KEHBEHT W£HN£B OP DE
BOSff

In een vertrouwelijk gesprek gaf de SPDleider Herbert WEHKER de volgende zienswijze op de
We at duit se politiek weer:
Buropeae Politieke Unie
Het lijdt geen twijfel» aldus WEHNEH, dat
ADEHAÜER zien na een periode van aarzeling, die in
Bambouillet begonnen ia, thans geheel op de lijn van
De ÖAULLE heeft gescnaard, met inbegrip van diens houding ten opzichte van Engelanda toetreding tot de E. E. G.
Bit laatste gal hij om velerlei redenen -nationale en
internationale - zoveel mogelijk verborgen houden, ook
al omdat hij er in zijn eigen partij moeilijkheden door
zou kunnen krijgen - in feite aal hij echter die politiek sluw voeren*
WEHNER vervolgde: Die aansluiting hij de
politiek van De GAULLE gaat te ver* Wel moeten we de
Duits-Franse verzoening en samenwerking behouden» maar
dat betekent nog niet, dat we aan alle dwaasheden van
De GAULLE moeten meedoen» Die voert van tijd tot tijd
een lelijke sohijnpolitiekj zonder basis. Hij kan uit
Geneve wegblijven op geen andere grond dan dat de Amerikaanse politiek de verantwoordelijkheid draagt, zodat
zijn gebaar alleen maar demonstratief blijft»
Be politiek van de Benelux ten aanzien
van de Politieke Unie vindt WEHNER onduidelijk en niet
constructief. Frankrijk aan de en* zijde, de Benelux
aan de andere maken het moeilijk tot een positief resultaat te komen*
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V on BKËNTANO - SQHROPEB

Over het verschil tussen Von
en SCHRDDER als Minister van Buitenlandse Zaken zeide
WEHKBR liet volgende:
Het Ton BEENT AH O kon men altijd gemakkelijk contact krijgen en een redelijk goed gesprek
roeren. Later bleek dan «enter altijd, dat dit gesprek
geen enkel effect had gehad* Met SCHRDDER is dat anders*
Riet alleen heeft hij een geheel andere stijl, maar wat
het verheugende aan SCHRDDER ie, ia dat wanneer hij eenmaal iets gezegd heeft, hij er zich ook aan houdt. Bit
geldt zowel voor aijn houding ten aanzien van andere
landen als andere partijen én personen.
Tot dusver heeft SCHBOBBH zich goed
tegenover ADENADER gehouden, hoewel laatstgenoemde ook
hem tracht "klein te krijgen"? onder meer met methoden
ale deze i toen ADENAÜER zijn gesprek met EKNNEDY onder
vier ogen gehouden had, vroeg SCHBÖDSR wat zo al besproken was* ADEHAIIER antwoordde: rtDe zin van een gesprek
onder vier ogen, mijnheer SGHSÜDER, is» dat het onder
vier ogen wordt gevoerd. Wanneer ik U nu zou antwoorden»
had Ik U net zo goed meteen kunnen meenemen*1*
Houding Bonn - Verenigde Staten
Scherpe critiek oefende WEHUBE uit op de
houding, die Bonn tegenover .Amerika aan de dag had gelegd
en nog legt. Hij verklaarde deze houding aldus s het is
een miserabele poging om daar, waar men in het drama praktisch geen enkele handelende rol speelt, toch nog zoveel
mogelijk voor het voetlicht te blijven en K elfs wanneer
men niets te zeggen heeft de centrale positie op het toneel in te nemen*
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Be kwestie KfiQUu Orer de kwestie KfiOLL - 0EEWB zei de
WBHKEfit Een van de ernatigete moeilijkheden in onze
diplomatie is, dat ADENADER zo gaarne directe verbindingen met ambaasadeure &«eftt onafhankelijk van het

Uitlatingen y&a AS EK A.UER la» tref f endteBerlijn
Wat ABI8AIBSB uitlatingen inzake de
Beylijnse kwestie betrei't , gaf WEHNüR het volgende te
kennen: ADENAUÜfi heeft geen overzicht meer en Is niet
meer in staat de effecten Iran zi^n uitlatingen te overzien. We zijn getuige, aldus WüHNJSR, van een verachrikkelijk en tragisch schouwspel van agonie. Zeer velen
in zijn eigen partij maken zich. daar grote sorgen over.
Het is een langzame aftakeling, die ons nog menig bitter moment zal doen beleven.
Verkiezingen
Ondanks het kleine drama in NoordrijnWeetfalen verïclaai'öe WEHKBH y«l vertrouwen te ssijn ten
opzichte van de volgende verkiezingen* Hij achtte de
kans geenszins uitgesloten, dat de SPD dan een relatieve meerderheid mal behalen.
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