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De consequenties van een eventuele vrije stad
Berlijn.

11 september 1961.
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Betrouwbaarheid van de bron kan niet beoordeeld
worden.

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Sijne Excellentie Prof. Dr. J.B. de QUAY
Minister-President
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Berlija

BE OOKSBQOSiff IBS YAN BE» 1TSKTD1M VEUB SïAD

een -"beslaten bespreking van S.B.B.-func-
tionarlsaeri w«rd da volgeade uitaaazetting over de B»r-
lijnse icwastiö gegeven:

Reeda meer dan een jaar zijn de Sowjet-Ünie
en de P. B* B. in principe besloten van West-Berlijn een
zelfstandige ataatkundige vrij» atad te vormen, ïiians
zal dit plan consequent ten uitvoer worden getracht.
Oorspronkelijk kad de Sow^et-Unie nog enige compromis-
oplossingen met Taetrekking tot de belangen die door de
Bondsrepubliek in West-Berlijn worden behartigd in over-
weging willen nemen. Ds afwijzende houding van da Bonds-
republiek ten aanzien van alle voorstellen van de Sow;} et-
Unie heeft er echter toe geleid, dat mem niet meer aal
toelaten, dat de Weatberlijnse belangen in het buitenland
door de Bondsrepubliek worden behartigd en evenmin zullen
de economische en financiële relaties mogen blijven be-
staan*

Deze houding mag volgens de opvattingen van
de Sow j et-Unie niet als ten inmenging in de binnemlandsa
aangelegenheden van West-Berlijn beschouwd worden, daar
het hier volgens haar ets buitenlandse aangelegenheid van
West-Bêrlijn betreft.

garantie van vrije verbindingen tussen
West-Berlijn «n de Bondsrepubliek eal niet zonder meer er-
kend worden, doch aal aan bepaalde voorwaarden verbonden
zijn» Hiertoe behoort in wezen h$t controlerecht van de
D*1)«B« voor aet transitoverkeér van én naar W«st-Berlijn
op alle verkeersgebied* Het oeaatrolerecht zal na ratifi-
cering van het vredesverdrag sieh ook over hst geallieerd
verkser van en naar West-Berlijn uitstrekken»
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Qm net spoorwegverkeer tussen West-Berlijn
en de Bondsrepubliek te kannen voortzetten zullen overeen-
komsten tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek enerzijds
en de D.D.R. anderzijds moeten worden opgesteld. Overeen-
komsten op spoorweggebied, afgesloten door ondergeschikte
administratieve organen zullen dan niet meer geldig zijn.
Voorwaarde voor de voortzetting van het spoorwegverkeer
zal een overeenkomst met de D.D.R. moeten zijn die niet al-
leen door West-Berlijn. doch ook door de Bondsregering ie
ondertekend»

Voor de voortzetting van al het goederenver-
keer tussen beide Duitse staten zijn handelsacooorden met
de Bondsrepubliek en West-Berlijn vereist, omdat anders de
betalingen voor diensten en goederenverkeer niet verrekend
kunnen worden* levens moet hierdoor worden voorkomen,dat de
goederen die over grondgebied van de D*D,B. worden vervoerd,
gebruikt kunnen worden om de D.P.H, te boycotten*

De bereidheid van Oostelijke zijde om de vrije
verbindingen naar West-Berlijn te garanderen zal afhankelijk
aijn van de verplichting van West-Berlijn en de Bondsrepu-
bliek zich te binden aan de bovengenoemde principes voor het
vrije verkeer* Een dergelijke overeenkomst kan door andere
mogendheden internationaal gegarandeerd worden en bij de Ver-
enigde Naties worden gedeponeerd. Ben internationale controle
van de verbindingen van en naar Berlijn* eventueel door de
Verenigde Naties, is onaanvaardbaar».

Alle staatsverdragen ter regeling van de West-
berlijnse kwestie en ter regeling van de betrekkingen tussen
de Duitse staten moeten van het principe uitgaan, dat West-
Berlijn geen deel van de Bondsrepubliek is* De D.D.B, en de
Sowjet-ïïnie sullen met hun maatregelen niet waohten totdat de
Westelijke mogendheden en de Bondsrepubliek aieh bij dit be-
ginsel hebben neergelegd. Door een reeks van maatregelen zul-



de bureaus van de Bondsregering in Weat-Berlijn in de
komende weken gedwongen worden fest-Berltan te verlaten.

September 1961


