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Land :

Berlijn.

Onderwerp :

Het sluiten van het vredesverdrag wordt
mogelijk vervroegd; nieuw Sowjetrussiseh
vredesplan.

GEHË

Referenties:

Datum van
waarneming:

Begin september 1961.

Bron:

Bericht mogelijk juist; de "betrouwbaarheid
van de bron kan echter niet geheel beoordeeld
worden.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken,

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAÏ
Minister-President
Plein 1813 no. 4
's-GlAYENHAGKB.
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Berlijn
BEO! g^IIEF VAN HSff YHEDEaVBBDRAa WOBPf MOSELUK
YSBYSQE6D; HIEUW SOWJETRÜSSISCH VBSPE3PLAN

uit Oost-Berlijn wordt vernomen, dat het
vredesverdrag eerder afgesloten zal worden dan
aanvankelijk in de bedoeling lag* Het plan zou nu
zijn om kort na de Westduitss verkiezingen het
vredesverdrag af te «luiten*
Tegelijkertijd aal van Sowjetrussische
zijde een voorstel worden gedaan omtrent de toekomstige status van West-Berlijn* Met alle publioistiache middelen zal verkondigd worden, dat dit plan
bijzondere concessies inhoudt. Men verwacht, dat de
Westelijke mogendheden deze voorstellen moeilijk
naast zich neer zullen kunnen leggen. Van dit vredesplan zijn tot nog toe de volgende bijzonderheden bekend?
a*
De rechten van de geallieerden in WestBerlijn zullen onaangetast blijven.
Ook aan het vrije toegangsrecht van de Westelijke
Mogendheden zal niet getornd worden.
b.
De Sowjet-ünie zal met het handhaven van
aymboliache strijdkrachten van de geallieerden in
West-Berlijn accoord gaan» 2ij is eventueel bereid
de huidige troepensterkte te accepteren*
c.
De Sowjet-TJnie is bereid een ongehinderd
waren- en goederenverkeer tussen de Bondsrepubliek
en West-Berlijn toe te laten*
Ook zal geen verandering worden gebracht in het reizigersverkeer via de autobaan en de spoorwegen.
Voor reizigers uit West-Berlijn zullen evenwel verzegelde wagens aan de interzonale treinen gekoppeld
worden*
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d.
De enige concessie die door de Sow-Jet-ünie
verlangd wordt is de controle van het burgerluchtvaartverkeer over de "neutrale" luchthaven Seh'ónfeld (Oostseetor) "mit einér sehr h'ófliehen korrekten neutralen
Paaskontrolle"«
e.
Geen bemoeienissen met het geallieerde luchtverkeer, uitgezonderd, dat men onder geen voorwaarde
er mede accoord kan gaan, dat op welke wijze dan ook
Duit*era met geallieerde vliegtuigen» ook niet met chartervliegtuigen» naar Berlijn worden vervoerd.

Begin september 1961»

