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Land:

Berlijn.

Onderwerp:

Enkele berichten betrekking hebbende op de
Berlijnse crisis. /^f~~*}
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Referenties:

Datum van
waarneming:

Derde week augustus 1961.

Bron:

In de regel betrouwbaar.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Br. J.E. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 no. 4
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Be tekst van het vredesverdrag tussen
Oost-Duitsland en de Sowjet-Ünie is praktisch, voltooid* Ook de militaire clausules aijn vastgestelde*
Bepaald is dat de Sowjet legerstrijdkrachten in de
zgn. D.D,R. gullen blijven en dat dus een terugtrekken van de troepen na het afsluiten van het vredesverdrag niet meer overwogen wordt. West-Berlijn zal
als "wederrechtelijk bezet deel van de hoofdstad
der D.D»R." beschouwd worden.
Wat de kwestie van de luchtcorridor betreft, hierover is nog geen overeenstemming bereikt.
Wel staat vast» dat alle controlerechten aan OostDuitsland overgedragen zullen worden* Van de politieke ontwikkeling zal het afhangen» of de Oostduitae
regering toestemming van de Sow j et-Unie krijgt om
het gebruik van de toegangswegen van en naar Berlijn
door de Westelijke mogendheden afhankelijk te stellen van een erkenning van de zgn. D.B. R. Voorlopig
ligt dit niet in de bedoeling.
Volgens een uitspraak van de Minister van
Buitenlandse Zaken BOLZ voor de Volkskammer op
11 augustus 1961 gal aan het vredesverdrag een nota
worden toegevoegd ter regeling van de Berlijnse kwestie, waarin de eis van de status van een vrije stad
voor Berlijn hernieuwd wordt.
Ook volgens BOia zal de formele erkenning
van de B.B.B* door de Westelijke mogendheden nog niet
geëist worden* Wel zullen gij een overeenkomst met de
B.Ö.R, over het gebraik van de verbindingswegen motten sluiten.
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Volgens een Sowjetrussiache diplomaat
ia de Berlijnse actie een eerste waaraehuwingsschot
van de Sowjet-ünie geweest voor de gehele Westelijke wereld, Be ontwikkeling tot nog toe heeft de
Sowjet-ünie bevredigd, daar ssij ernstiger gevolgen,
met name een economisch embargo gevreesd had, Be inzet van Oostdultse gevechtstroepen in Oost-Ier lijn
zou de Westelijke wereld demonstreren, dat in OostDuitsland ook betrouwbare contingenten aanweaig zijn.
Be Sowjet diplomaat meent, dat de Bondsrepubliek, nadat de §owjet-Unie een afzonderlijk
vredesverdrag met de D.D.H, heeft gesloten, met de
Ooatberlijnse regering over hangende kwesties zal
moeten onderhandelen, hetgeen een de facto erkenning
inhoudt. De D,D.R. gal volgens zegsman ook op een de
jure erkenning aandringen, daar een de facto erkenning alleen in de toekomst tot complicaties zal leiden.
(Opmerking; Het ia mogelijk, dat deze Sowjet diplomaat uit taktiache overwegingen dé maximale eisen van de D.D.H, naar voren
heeft gebracht, zonder er zelf ernstig
rekening mede te houden, dat deze eisen
ingewilligd zullen worden.)
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len S» S. B.-functionaris heeft verklaard,
dat KONJEW opdracht van de Partij heeft gekregen om
de Berlijn s e kwestie volgens de piannen van CHROESJTSJOW af te wikkelen* EONJEW aou de eerzucht en de
noodzakelijke onverschrokkenheid bezitten om deae opdracht overeenkomstig de bevelen te realiseren. Do
kwestie West-Berlijn zou op zijn laatst op 31 januari
1962, volgens het plan van CHROESJT3JOW, opgelost moeten gijn*

ïndien de Westelijke Drie vóór 1 november 1961 zien niet bereid «ouden verklaren met de
Sow j et-Unie te onderhandelen, zouden nieuwe maatregelen tegen het Westen genomen worden.
Eventuele onderhandelingen souden slechts
een vrije gedemilitariaeerde atad West-Berlijn als
resultaat kunnen hebben»
Indien vó6r de onderhandelingen het interaonale handelsaocoord door de Bondsregering opgezegd
of een algemene economische blokkade van het Westen
-fcegen de Warschaupakt-atatan van kracht zou worden,
gullen de land-, water- én luohtverfcindingen met WeatBerlijn geblokkeerd worden.
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