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fen aanzien van de kwestie Berlijn
heerst in de öBU-fraotie de mening, dat Berlijn in
een moeilijke positie ia geraakt, waarvoor door ha t
Weaten niet gemakkelijk een oplossing kan worden ge-
vonden. Man "beoordeelt daarom de zaak in Bonn ook
niet bijzonder opgewekt. Sfen gaat er van uit» dat de
Russen vermoedelijk geen all-out-war willen en dat
anderzijds het Westen ook al uit eigenbelang niet ge-
neigd ia zich door de Russen te laten intimideren*
Wel gelooft men er op voorbereid te moeten zijn, dat
de Eusaen zeer onaangename maatregelen kunnen nemen»

Allereerst beseft men in de öBü-
fraotie, dat een luchtbrug bij een «ventuele blok-
kade op het ogenblik zo goed als uitgesloten is.
Sedert 1949 ia de situatie in Berlijn sterk gewijzigd.
Het sooiaal-eoonomiaoh niveau van de bevolking ia
veel hoger komen te liggen» zodat het veel meer in-
spanning kost de bevolking enigszins op hetzelfde
niveau te houden, als de Russen de toevoer te land
afsnijden. Daarbij komt, dat tegenover 1949 de indus-
trie sterk is uitgebreid. West-Duitsland heeft veel
geïnvesteerd en de werkgelegenheid met opzet sterk
verruimd - een blokkade zou een des te moeilijker
situatie scheppen. Het is wel aan te nemen, dat de
Amerikanen de weg langs de autoJbaan met geweld willen
openhouden, als de Russen of de öostduitsers moeilijk-
heden zouden willen veroorzaken.

De Westduitse industrie en ïtandel
zijn wantrouwend geworden en trekken kapitaal uit West-
Berlijn terug. Het is onder deze omstandigheden voor
Bonn uitermate moeilijk om enerzijds het Westen lot een
energiek» houding over te halen en anderzijds de West-



düitse levolkiag de indruk te gev«n, dat alles zsonder
moeilijkheden zal aflopen.
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