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Oost-Buitsland, Sow j et-Unie
TOSSEN PBRWÜCHIN EN

vond op de Sowjet
Ambassade in Öost-Berlijn een bespreking tussen de
ambassadeur PERWÖHIN en ULBRICHT plaats. Van beide
zieden waren militaire deskundigen bij het gesprek aanwezig, van Sowjetrussische zijde Maarschalk KONJEW,
PERWtJCHIN heeft tijdens deze bespreking
ULBRICHT medegedeeld, dat de Russische taktiek in de
kwestie Berlijn gewijzigd was* Het was daarom van belang bij het agiteren voor de ondertekening van het
vredesverdrag met de Oostduitse regering niet meer te
spreken van "nog dit jaar" f men moest zeggen, dat deze
"niét langer uitgesteld kon worden". PERWUCHIN gaf hiervoor geen duidelijke redenen, maar wees slechts op instructies, die hij van Moskou had gekregen*
ÏÏLBRICHÏ vertrok reeds op 15 oktober naar
Moskou voor het bijwonen van het XXIIe partijcongres.
Ongetwijfeld werd met hem toen onderhandeld over eventuele wijzigingen in het ontwerp-vredesverdrag, Professor
KROGER en andere staatsrechtsgeleerden Kregen een aanwijzing om ha het sluiten van het partijcongres naar Moskou
te komen»
In het onderhoud tussen PERWtJGHIH en
ÜIiBRICHÏ is verder uitvoerig gesproken over de verdere
afsluiting van de staatsgrenzen van de "D. D* R." niet alleen ia Berlijn maar ook aan de Westgrens. Door doeltreffende maatregelen zou de afscheiding dusdanig moeten worden, dat "geen muis er meer door zou kunnen". Deze maatregelen zouden nodig zijn om conflicten met de West-

-2-

berlijnse politie en geallieerden» alsook incidenten
aan de Westgrens met de Westelijke mogendheden te voorkomen.
Op 26 september werd eveneens vastgesteld,
dat üliBHICHT, HOFMANN» MARON e.a, in gezelschap van
Maarschalk KQKJSW een inspectiereis naar ïhüringen zouden maken om de maatregelen genomen ter beveiliging van
de grens te controleren* Tevens zou de luchtafweer geïnspecteerd worden en maatregelen genomen worden om het
binnendringen van Westelijke agenten te verhinderen.
Tijdens de bespreking is verscheidene malen
duidelijk geworden, dat Sowjet-Rusland na verwezenlijking van do hermetische afsluiting van de grenzen bij
toekomstige onderhandelingen met de Westelijke mogendheden niet meer onvoorwaardelijk zal aandringen op controle
van het burgerluchtvaartverkeer.
Opmerking Dfc politieke ontwikkelingen sinds de bovengenoemde bespreking bevestigen de richtlijnen
die toen zijn opgesteld*
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