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West-Duitsland.

Korte karakteristiek van de Westduitse Minister

van Buitenlandse Zaken SCHRÖDSR.

Tweede helft december 1961.

Betrouwbaar, heeft Schröder dikwijls gesproken
en kan op grond van de soms urenlange gesprekken
die hij met hem heeft gevoerd in staat geacht
worden hem te karakteriseren.

de Minister van Buitenlandse 2afcen,

Aan 2ijne Excellentie Prof. Dr. J.S. de QUAY

Minister-President

Plein 1813 no. 4
«s-GRAVBNHAGE.
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West-Buitsland

EQKEE KABAEÊEBÏSSIEK YA» DB WBSfDtJEESE MXITÏSSEH VAR
BUITENLANDSE ZAKEN SCHHQDEfi

SCHHODER» de Westduitse IfcLnister van
Buitenlandse Zaken* 10 «en strakke, zeer ambitieuze
man, die over weinig elasticiteit beschikt, zioh cor-
reot, maar te correct opstelt en beweegt, zodat het
altijd star lijkt. Hij heeft vermoedelijk ook weinig
fantasie en ia daarom Teeleer een man van binnenland-
se politiek» d«.w.s5» administratie, controle* politio-
nele regeling of defensie, minder geschikt voor bui-
tenlandse zaken. Hij »al dus op dit gebied veel naar
anderen luisteren* zonder zijn eigen starre houding
op te geven* Hij volgt een strakke anti-comnranieti-
sche pro-Duitse lijn, meer Atlantisch dan Europees
denkend, is op het ide'éle gebied zeker niet erg thuis
in het Suropese denken* komt ook niet voort uit het
verzet en de verzeteidealen, ging uit de 5-A. niet
vrijwillig, maar wegene zijn vrouw* Hij is zeker gelo-
vig protestant* en hier ligt zijn enige diepgang en
zijn enige niet politieke interesse, de samenwerking
van de protestanten} dat heeft een duidelijk accent
bi| hem* Hij in ook voorzitter van de "Evangelische
Arbeitagemeinachaft" in de CDU.

Wat SCHRODER tot nu toe aan buitenlandse
politiek liet aien ie door dit allee gekenmerkt* strak
ADENAUEH-lijn, zeker minder elastisch dan ADEHAUER
zelf, niet genuanceerd, zonder groot perspectief; zijn
eigen ambitie ligt ergens anders, namelijk door recht-
st re e ka e steun van ADENAUER eventueel diens opvolger
te worden»



—2-*

SCHRODER wa« het die ADBNJLUER bewoog
niet bondspresident te worden maar kanselier te
ven; alt heeft onder meer de band tussen SCHRODER en
ADENJUJER geschapen» die nu 20 nauw ie» ADERAUBR heeft
de voorzitter van de "Bvangeliaone Arbeitsgemeinechaft**
nodig om de protestantse ERHARD uit te schakelen,
wil men bij SCHRODER iet* bereiken, dan moet men hem
niet open aanvallen» daar hij dan zijn strakheid en
starheid des te beter kan doen gelden. Hij ia gemakke-
lijker door adviezen en poeitieve indireate wenken te
beïnvloeden, omdat hij zich onzeker voelt op het nieuwe
terrein, dat hij nooit goed onder de knie zal krijgen*
Starheid naar buiténT starheid in de zaak zelf, uit
overtuiging, en psychologische onzekerheid kenmerken de
Westduitee Minister van Buitenlandse 2aken.

Tweede helft december 1961.


