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BERL-IJN - ,' een beslissend;e krachtproef. 

Alles wijst ·erop, dat het c'Gnflict tussen het Westen en de Sowje:t 
Unie inzake . Berlijn gaat uitgroeien to:t de ernstigste crisis, welke de 
w:ereld sinds de heede · Wereldoo,rlog gekend heeft. De S©wjet U:nie heè:t't
ree,ds e,e-rder een Joging g~daa.n om de westelijke mogendheden o.it Berlîjl!Î' 
te verdrijven: in 194871·949" Ma.ar de situatie was toen bep.aa.ld m;ndèr ---"•· 
stig d,an nu·. De ·'Ru.ssisc.he blokkade bra.èht de westelijke moge.nd4eden · illi ｾ＠

.m,oe,ilijk parket ., maar- een luchtbrug kon u·itkomst brengen. Ee;iq, luc»tb.l'u.~ 
d;i.e Stalin nimmer heeft d:u.rven aantasten. Hij wist, dat hij het ·à'pel -mitit 
·te ver kon drijven. Amer;iJï.a beschikte immers' r ·eèds Qv.er .e'Eln VGorwaad 1.i!iit~m.,.. 
.bom.men, t'e:twijl in Rus land tle atoomb'êw-apening nog in de kind.erschoene:n: 
stond. En zo kon het · Westen haar posi t:i,e .in .Berlijn behouden- en de &w.-;ff!t 
Unie tot het opgeven van de blokkade hew'egen z:onder dat het haar toevl.:ut,ht 
behoefde te :nemen tot militair geweld. 

Berlij,n heeft nl;l; het mîslukken van de Rus'sische blokkade bijna tj,a~ 
jak- van betrekkel;i.jke .rust gekènd. füiewel de situatie onv'eranderd in.o'e.ia:1.jk 
bh,e"f, lieten de Russen ni'euwe grot.e offensieven tegen de westelijke p.osi" 
ties in de stad at:hterwege. Maar we'l werd Berlijn niet on.middellijk ~Erdxeigd, 
bezien tegen de achtergrond .ran de Duitse kwestie in het algemeen we.rd haa.~ 
p-os.i tie · st-eeds hachelijker. Met elk jaar àat verstreek, werd het duide,lijlµ;)r~ 
dat de Sowjet Unie, hoewel zich in princ,ipe voorstander verklarend van her: .. 
stel v.an de Duitse eenheiçl, in feite rloor het ste]..len van önaanva.ardba.air mge 
eisen de weg naar de herenig.ing blokkeprde en alles in het werk stelde om ;de 

splitsing val'l. Im.itslai;id tot een perman€nte te maken. De eerste maatl'egelen 
ter voorb-ereiding van de vestigïng van een oommunisti.sch regime in. w:a.t to.en 
de 'Russiscll:e ZGne van Duitsland heette, dateren van begin 1946. Geen WOlld'8Z', 
d.at het niet mogelijk bleek, om overeenkomstig de L1 de oorlo,g geslotEm. 1.1,Jic
koorde.n een vie.r-m.ögend1.b:edenbe'stu.ur in Dui t.sland te laten i'unctionel'enJ seen 
wonder, dat de i:n Potsdam gem~akte afspraken om .een verenigd en demoQ~iSIO';Q. 

· 'Duitsland, in het leven t.e roep-e,n, z ·elfs . geel'l beg.in van uitvoer;i.ng kreg"W,. 
Maar na:armai;e de klóof tua.sen Oost en West-Dui tsla-nd steèds die;pe.r ｾ＠
dre.igde de positie van ]e:t1lijn, symbö-01 bij- ui tst,ek va:n de Dui:t$.li;, é:.e~d 
.zowel door haar verleden als rijkshoofdstad · als d0Gr haa;r unieke ' na,.-O;Q.;r:~ '.. 
positie als trefpunt van D't),its,ers van . w·eer·szijden van het IJzeren, Go.rtl'¾Jn,. . 
ste,eds me€r te word,en ondergraven. · . . . , : 

Er is . een tij.d geweest, dat in het 'bij,zond·er bij onze Westdui tse garirt}
ger:ioten, bij d,e S.:P.D • ., de hoop leefde, dat aan een blijvend verdeeld D.uit,s~ · 
land 'be .ontkomen was, wanneer het Westen bereid was daarvoor een steviae · 
prijs te ,1:ietalen in 'de vorm· van een terugtrekken van West-Dui tslan'd uit -de 

, N .A.T" 0, en de neutralisering va.n het heren igde :Óui t .s,lan<l. Het is -een ·i:llu ... 
sie, waaraan men z i ch lp,n,g heeft · v:astgeklampt ~. ondanks de vele tekenen, dat : 
ChroBsjtsjow vastbesloten was de Duitse eenheid wel · Üppencl.ienst te bè.Wijz.en, 
maar in feite · te verhinderen. Disengagement werd het wachi;woo.rdj on<tan.ks . ~,et 
feit dat Chroesjtsjow keer op keer liet blijken -niet in ,een herenig:i,ng to'(;l ·. 

te stemmen die tot eén lïq1:1,ióatie van 'de communistische dictatuur in 0Qst
Dui t,.sland z,ou kunnen leiden 1

) en alleen bereid 'te zijn ''om akko-0:rd te ·gaan 
met een wed,erzijds terugtrekk~n v.an t:i;-oepen, wanneer de Amerikanen z1oh 

. bereid zouden verkla.ren ·zich geheel uit Europa t-erug te trek).cen. 11 ) 

• 
1

) Zo verklaa.r<le CbroesjtsjQ'w in een rede op 7 maart 1959 in Leipzig:''WiJ 
zullen no0it toestaan dat de arbeiders-en boerenstaat (Oost-Du.tta-l.àJ 
d•oor het kapitalisme wordt geliquideerd via de weg van der her~l'.J'i~u, 

1 1
) In zijn reélte tijdens ,de opetiing van he.t 21 e . COl'.\gres ,.v·an de Russiac:Jie 

, communistische ,P~rtij op 27, januari verklaarde Chroe.sjtsjow 0,m. 1~:t.:ter
lijk: 11we are for creating 11 a zon,e of 11 disengagement 11 of armed fome.e. 
The ,Sowjet Uni on is rea:dy to wi thdraw i ts troops not only from {formaxi.y-, 
but also from' Polan,d and Huhgi:l,ry 9 where they are si,tuated in con;li:.Qmity ·. 
w.ith the Warsaw treaty, if all the othèr countries who ·are m.eml;lere o:f the 
North Atlantia treaty ·wi thçl.raV'; their troop$ back ~o ~ri thin their · own. · · 
frontiers and +iquidatie military bases they nave i;n other coUhtriesu. 
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Maar het heeft geen zin lang bij dit alles stil te staan. In juni 1960 
heeft Herbert Wehner 9 de plaatsvervangende voorzitter van de S.P.D.? in een 
rede in het Westduitse parlement duidelijk gemaakt dat ook zijn partij tot 
de overtuiging was gekomen dat deze gedachte niet te realiseren viel. En 
zo er nog mensen zijn geweest die aan de verwezenlijking van deze plannen 
waren blijven geloven, zullen hen door de gebeurtenissen van de laatste we
ken wel de schellen van de ogen zijn gevallen. 

Het nieuwe offensief tegen Berlijn vond zijn aani;ang tijdens de ontmoe
ting tussen Chroesjtsjow en Kennedy in Wenen op 3 en 4 juni van dit jaar. 
Chroesjtsjow overhandigde Kennedy een aide-memoire waarin hij de eis stelde 
dat de westelijke troepen uit Berlijn zouden worden teruggetrokken en dat tot 
de vorming van een zogenaamde "vrijstad" West-Berlijn zou worden overgegaan, 
Zo de w~stelijke geallieerden zouden weigeren hiermede in te stemmen? zou 
de Sowjet Unie overgaan tot sluiting van een vredesverdrag met Oost-DuitsLmd, 

Door dit vredesverdrag zouden de Sowjet bezettingsrechten en -be
zettingsverplichtingen in Oost-Duitsland worden geliquideerd, En tot die 
bezettingsplichten behoorde ook het doorlaten in bepaalde corridors op Oost
duits gebied van Amerikaanse, Engelse en Franse militairen met bestemming 
West-Berlijn en van goederen en voorraden voor de wastelijke garnizoenen in 
die stad 1 ). Was het vredesverdrag eenmaal gesloten, en daarmee drn het voor 
Oost-Duitsland geldende bezettingsregime geheel geliquideerd 9 dan zouden 
daarmee ook de wistelijke doorgangsrechten over Oostduits gebied - uitvloei
sel van dat bezettingsregime - komen te vervallen. Zo de westelijke gealli
eerden toegang wensten tot West-Berlijn 9 dan zouden zij daarover met het nog 
steeds niet door hen ei,kende Oostduitse regime moeten onderhandelen. 

In lange juridische verhandelingen over deze kwestie zal ik me niet be
geven. Het Berlijnse conflict wordt nu eenmaal helaas niet door het Inter
nationale Gerechtshof beslecht; wie wint 9 wordt bepaald door de bestaande 
machtsverhoudingen en de wederzijdse wil om van die macht gebruik te maken. 
Ik volsta met enkele. korte opmerkingen. In de eerste plaats deze, dat de 
westelijke rechten inzake Berlj_jn niet een door de Russen verleende gunst 
zijn, maar voortvloeien uit de rechten welke de westelijke mogendheden als 
bezetters van het grondgebied van het Derde Rijk konden laten gelden, En dat 
betekent op zijn beurt dat aan die rechten niet door eenzijdige Russische 
actie een einde ·kan worden gemaakt. Voor het overige herinner ik aan de Lon
dense akkoorden van 12 september 1944 9 na de oorlog in de zomer van 1945 
door alle vier betrokken regeringen bekrachtigd 9 waarbij de Verenigde Staten 
de Sowjet Unie 9 Engeland en Frankrijk overeenkomen een viermogend.hedenbestumr 
fuBerlijnte vestigen en ieder een sector van de stad te bezetten. Dit akkoord 
op grond waarvan de ,iestelijke mogendheden o.m. het nog steeds door hen uit
geoefende recht hebben om zich door geheel Berlijn te bewegen, is nog steeds 
van kracht, ondanks het fc;,it dat de Russen sinds het weglopen van hun verte
genwoordiger uit een vergadering van de bestuurscommissie en gemeenschappe
lijk bestuur reeds sinds 1948 onmogelijk hebben gemaakt. Het is met het oog 
op deze bijzondere status van Berlijn 9 dat de viestelijke mogendheden? toen 
zij (na de gebleken onmogelijkheid om een vier-mogendhedenbestuur voor ge
heel Duitsland te laten functioneren) in 1949 de Westduitse Bondsrepubliek 
in het leven riepen, er niet toe overgingen om Berli.jn bij West-Duitsland 
te voegen en zich al hun rechten in die stad voorbehielden, 

En wat tenslotte de doorgangsrechten betreft : hoewel deze oorspronke
lijk inderdaad alleen op mondelinge afspraken tussen de Russische en Ameri
kaanse bevelhebbers in Duitslard berustten, is het evenzeer een feit dat zij 
in zorgvuldig opgestelde uitvoeringsovereenkomsten nader zijn vastgesteld 
en dat zij in de na de beêindiging van de Berlijnse blokkade in 1949 geslo
ten akkoorden nog eens uitdrukkelijk van Russische zijde zijn bevestigd, 

') In op 20 september 1955 tussen de Sowjet Unie en de D.D.R. gewisselde 
nota's ter gelegenheid van de Russische overclracht van souvereini tei ts
rechten aan de "Deutsche Demokratische Republik" heet het o.m. ｾ＠ Die Kon
trolle des Verkehrs von Truppenperson~l und Gütern der in Westberlin 
sta.tionierten Garnisonen Frankreichs 9 Engelands und der U.S.A, 9 zwischen 
der Deutschen Bundesrepubliek und Westberlin wird' zeitweilig bis zur 
vereinbarw1g eines entsprechenden Abkommens von Kommanclo der Gruppe îür 
sowjetischen Truppen in Deutschland ausgeübt. Da.bei wird der Verkehrs des 
Truppcnpersonals und der G1~er der Garnisonen der drei Westmäcbte in 
Westberlin a.uf der Grundlace der bestehenden :Vier l\fächte Beschlüsse 
zugelassen". 



4/8

- 3 -

De in de Russische a.ide-mernoire vervatte eisen waren overigens niet niBuw. 
Zij wa:ren :reeds eerder ( in een nota van de Sowjet Unie van 27 novE,mber 1958) 
gesteld 7 en dat nog wel met de mededeling d.at zij binnen zes maanden meesten 
zijn verwezenlijkt. Maar deze ,ultirnatieve termijn werd late:r tot "richtlijn" 
verzacht, In de zomer van 1959 probeerden de ministers van Buitenlandse Zaken 
van de Grote Vier het over Berlijn eens te worden, maar ze gingen uiteen 
zonder dat de standptinten wezenlijk dichter bij elkaar waren gekomen, De kwes
tie kwam opriieuw op het tapijt ~ijdens het onderhoud in september ·1959 van 
Eisenhower en Chroesjtsjow in Comp Dfivid 9 moer men kwam niat vorder dan dd af
spraak? dat Chroesjtsjow zich van ultimata zou onthouden 9 als Eisenhower ten
minste beloofde de zaak niet te'lang slepende te houden, Dat deed de Ameri
kaanse president ook niet. Begin 1960 gingen de weètelijke ~egeringsleiders 
akkoord met een topconferentie 9 in mei te Parijs te houden, waarvan iedereen 
wist dat Berlijn een van de hoofdpunten op de agenda zou zijn, Maar vlak 
voor de topconferentie vond het befaamde U-2-incident plaats. En toen het 
overleg op het punt ~tond te beginnen, deelde Chroesjtsjow mede 9 dat hij 
niet voornemens was met Eisenhower te onderhandelen alvorens deze zich diep 
i:u het stof had gebogen, En zo eindigde do conferentie, nog voor van onder
handelen sprake was geweest. Nadien eisten in Amerika de verkiezingen alle 
aandacht op, De klanken uit Moskou lieten er echter geen twijfel over be
staan9 dat de toekomstige Ame:rikaanse president opniem, de Russische eisen 
inzake Berlijn gepresenteerd zou krijgen. Dat dit in Wenen dan ook inderdaad 
gebeurde 9 verraste Kennedy allerminst. Wat hem overviel en alarmeerde 9 was 
de onverbiddelijke wijze waarop deze eisen werden gesteld - eisen die boven
dien opnieuw een ultimatief karakter kregen door de mededeling van Chroesjtsjow 
dat hij in geval van een westelijke weigering om ze in te .willigen voor het 
eind van het jaar zou overgaan tot het afsluiten van een vredesverdrag met 
Oost-Duitsland met alle door hem geconstrueerde consequenties welke daaraan 
verbonden waren. 
Sinds Chroesjtsjow in Wenen het signa.ai gaf tot het nieuwe offensief tegen 
Berlijn, heeft hij reeds een gedeelte van de daarmee beoogde doelstellingen 
bereikt, Dit wordt duidelijk, wanneer men de situatie in Berlijn, zoals deze 
nog in de voorzomer van dit jaar bestond, vergelijkt met die welke sinds 
13 augustus is ontstaan, 'rot voor kort was Berlijn - ik wees er reeds op - · 

[)( het symbool bij uitstek van de Duitse eenheid, Maar het was tegelijk ook 
·een eiland van vrijheid temiddeh vali de z"ee- van dwang en onvrijheid, door 
Oost-Duitsland gevormd, Het vormde een bres in het ov8rigens zo solide ijzeren 
gordijn, waarvan miljoenen gebruik hebben gemaakt om naar West-Duitsland 
te ontsnappen, Allemaal lieden die wilden profiteren van het Wastduitse Wirt
schaftswunder? De meeste mensen komen er niet zo licht toe om hun vbrwa.nten 
en vrienden te verlaten, vrijwel al hun persoonlijke bezittingen op to geven 
en enkel met een koffertje in de hand te vertrekken, ook al weten ze een 
redelijke kans te hebben om er na v erloop van tijd materieel op vooruit te 
gaan, Voor het merendeel heeft afkeer en vrees voor het Oostduitse regimé 
het zwaarst gewogen, 
Sinds 1949 in Oost-Duitsland het communistische bewind formeel zijn beslag 
kreeg tot aan de zomer van dit jaar, in 12 jaar tijds dus 9 is 1/6 van de 
Oostdui tse bevolking het land ' ontvlucht, Er hebben in Oost-Duitsland nimmer 
vrije ve:rkiezingen plaatsgevonden, Maar dit 1 voting by foot•, zoals Kennedy 
het onlangs uitdrukte, is welsprekender dan wslke stembusuitslag ook, Sinds 
het begin van de nieu,e Borlijnee crisis in de voórzomor is deze vluchtelin
genstroom verdrievoudigd en heeft zij ecm zo massale omvang gekregen, dat zij 
niet alleen tot een dagelijkse publieke we erl egging werd van de Oostduitse 
propagandabeweringen over de onder U1bricht en Grotewohl ontstane heilstaat, 
maar bovendien op a llerlei vitale punten tot verlamming dr eigde te leiden 
van het door inefficiente plan~ing toch reeds zo ontwrichte produktiee~paraat 
van de ]]R, Het was deze uittocht cHe de onmiddellijke aanleiding werd tot de 
maatregelen van de 13e augustus: de beëindiging van het vrij8 verkeer tussen 
Oos~en West-Berlijn en de oprichting van een Chinese muur dwars door de stad, 
West-Berlijn is nu volledig van Oost·-Duitsla nd geisoleerd, Maar daarmede is 
niet alleen de laatst e ontsnappingsdeur in het ijzeren gordijn dichtgeslagen, 
daarmede is ook een einde gekomen aan de ro1 van :Berlijn als symbool van de 
Duitse eenhoid, 
""-...---·········"······4-·~~· .. .. ,.~··"' ' . --------·'-···- ·-·--.._ 
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Berlijni het enige stukje Duitsland waar de deling zich nog niet volledig 
had voltrokken, hieldzowel de herinnering aan het verenigde Duitsland als 
de hoop op een toekomstige hereniging levend, De herinnering blijft, maar 
de hoop is weggevaagd, Op de 13e augustus is de vrees, dat in de voorzien
bare toekomst geen hereniging mogelijk zou blijken, tot zekerheid gewor
den. En onvermijdelijk komt nu het moment, waarop de Berlijners, na de 
eerste uitbarsting van woede . en verontwaardiging, de consequenties van dit 
alles gaan beseffen en zich realiseren 1 dat erlijn van vooruitgeschov~n 
stelling in de strijd om de ·'])ui tse hereni in tot geisoleerde ou:rtenpost 
van het Westen gewor en is, - -·-·--·---· --~-- -
'zelfs wannëêr"î.iet de wen t e! ijke mogendheden :.:..n de komende maanden zou ge
lukken om met de Sowjet Unie een akkoord te bereiken over de blijvende 
aanwezigheid van wffitelijlrn troE,pen in Berlijn en hun toegangsrechten tot 
de stad, dan zal het toch nog een zware taak zijn voor de Bondsrepubliek, 
ja voor het,gehele Westen, om deze belegerde veste te behoeden tegen een 
sluipend gevaar van binnen uit: de ontmoediging van de Berlijners. Reeds 
jarenlang is het geboortecijfer in West-Be~lijn uitzonderlijk laag, lager 
dan in alle grote steden van West - Duitsland, De bevolking veroudert snel, 
Zij zou met 25,000 zielen per jaar zijn teruggelopen 1 als niet de voortdu
rende stroom vluchtelingen uit Oost-Duitsland een compenserende bevolkings 
aanwas had opgeleverd. Het is ook tegen deze achtergrond, dat men de ge 
beurtenissen van de 13e augustus moet zien. Wanneer wij de Berlijners niet 
weten te overtuigen da~ de stad haar levenskansen ook in de nu ontstane 
situatie kan blijven behouden, dan is een massale uittocht naar het zoveel 
veiliger West - Duitsland een reëel gevaar en dreigt West-Berlijn binnen 
enkele jaren terug te vallen tot_het niveau van een onbeduidende provin
ciestad. 
Chroesjtsjow heeft eens gezegd, dat Berlijn een graat was in de keel van 
de Sowjet Unie, Nu aan het leegbloeden van Oost-Duitsland een einde is 
gekomen en Berlijn bovendien niet langer meer een trefpunt vormt van Oost
en West-Duitsers, heeft deze irritatie veel van haar betekenis verloren. 
Maar niettemin zet Chroesjtsjow zijn offensief tegen Berlijn onverdroten 
voort, waarbij het overigens steeds duidelijker wordt, dat het hem, na 
zijn wapenfeit van de 13e augustus, niet meer in de eerste plaats om Ber
lijn zelf gaat, maar veeleer om de mogelijkheden die de Berlijnse situa 
tie hem biedt om van het Westen concessies los te krijgen om het bredere 
vlak van het ])uitse vraagstuk in het algemeen, Met de handhaving van de 
vrijheid van Berlijn is het prestige van het Westen, en in het bijzonder 
van de Amerikanen, gemoeid, Maor tezelfdertijd zien de westelijke mogend
heden zich voor het dilemma gesteld, dat concessies inzake Berlijn nauwe
lijks mogelijk zijn zonder de vrijheid van de stad te ondergraven, maar dat 
hen anderzijds het potentieel ontbreekt om met succes een gewapende kracht
meting met de Russen 1°ond Berlijn te doorstaan, wanneer de strijd uitslui
tend met conventionele wapens zou moeten worden uitgevochten, En wanneer 
men tenslotte beden~t, dat de geisoleerde positie van Berlijn de Sowjet 
Unie de gelegenheid biedt om de westelijke posities geleidelijk uit te 
hollen, zonder dat de Russische troepen een schot behoeven te lossen, dan 
wordt duidelijk, dat de Berlijnse kwestie Chroesjtsjow een ideale gelegen
heid biedt tot het bedrijven van chantagepolitiek, 
Er zijn mensen, die geloof hechten aan het praatje dat Ghroesjtsjow tot de 
zo scherpe koers zou worden gedwongen door de gecombineerde druk van rood 
China en van een militaire kliek in de Sowjet Unie, Maar argumenten om deze 
mening ｾ＠ staven hebben zij niet; zij verwijzen naar loslippige Oost - Europese 
diplomaten, die dit zouden hebben verteld, Het ligt veel meer voor de hand 
om te geloven, dat dit geruchten zijn die welbewust van Sowjet-zijde worden 
verspreid om de verwarring en de angst te vergroten en om de westelijke lan
den in de verleiding te brengen een hoge ~rijs te betalen voor een verge
lijk met Chróesjtsjow op grond van de ove r~ eging, dat zijn opvolger nog on
handelba arder en gevaarlijker zou blijken te zijn, 
Even weinig geloofwaardig is de theorie, dat Chroesjtsjow de Russische ruim
tevaartsuccessen naar het hoofd gestegen zijn en dat hij werkelijk oprecht 
meent in staat te zijn het Westen militair zijn wil op te leggen, In de 
huidige situatie is het nog altijd zo, dat, welke verwoestin*en de Sowjet 
Unie ook in het Westen t~weeg vermag te brengen, Amerika tot minstens even 
vernietigende slagen tegen de Sowjet Unie in staat is. Men vergete in dit 
verband nieti dat de Russische voorsprong op het gebied van de ruimtevaart 
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voorname lijk toe t o schrijven val~ aan één enkele factor : het enorme voort
stuwingsvermogen van de Russische raketmot01°en, dat hen in staat stelde 
een groter gewicht met grotere kracht in de ruil!lte te s lingeren. Voorts is 
het van belang in het nog te houden 1 dat weliswaar de Russen waarschijnlijk 
een groter aantal l ange-afstandraketten gereed hebben voor operationeel 
gebruik 1 maa:r dat anderzijds in de huidige situatie lrnt total e Ame:rikaanse 
vermogen om A- en H-bommen op vijandelijlce doel en te werpen grote:r is dan 
het Rus s i sche. Ile over äe bases in de gehele wcireld verspreide Amerikaanse 
zware bomrnenwerpers 1 de in het NATO-gebied opgestelde middelg1°ote afstands
raketten en de op duikboten geconstrueerd e Polaris-rakotten vormen tezamen 
een dreiging 1 die bij de huidige stend v8n a~ Russische afweertechniek niet 
kan worden gekeerd, of althans niet voldoende kan worden gekeerd. om de 
Sowjet Unie voor vernietigende slaGen te behoeden, Chroecjtsjow weet dit, 
en daarom zal hij wel tot "de brink of \~ar" willen gaan, maar bepaald niet 
daar overheen. 
Wat Chroe sjtsjow drijft 1 is noch de druk van de Chinezen ; noch de illusie 1 

een beslissend militair overwicht op het Westen te hebben veroverd, Zijn 
off ensief heeft andere achtergrond en en wol enerzijds de wetenschap 1 dat 

'de Berlijnse situat i e hem uitzonder~ijk gunstige mo gelijkheden biedt om 
het Westen onder druk te zetten, anderzij ds de va st e overtuiging 1 dat met 
het naderbij kome n van de dreiging van een atoomoorlog de publieke opinie 
in het Westen in bewegirig '. ~ l komen en op conces s ies zal gaan aandringen. 
De hervattj.ng van de proefexplosie s en de dr eiging met 100-Megatonbommen moet 
in dit licht worden bezien, Chroesjtsjow windt er ook bepaald geen doekjes 
om 1 dat hij atoom-chantage bedrijft . Tegen het ·Britse Labour-parlementslid 
Zilliacus verkla arde hij, dat hij de proefexplosies gebruikte "to shock 
the West into negotia tions", En tegen de Amerikaanse journalist Sulzberger 
van The New York Times, die hem op 4 september bezocht en een urenlang on
derhoud met .hem had, was hij nog openha:rtiger, Rond uit verklaarde hij 1 dat 
Engelandi Frankrijk en Italiê zo zeer bevreesd zijn voor algehele vernieti
g ing in een atoomoorlog 1 dat zij om Ber l ijn nooit een oo~log zouden durven 
riskeren. Deze l a nden zijn 1 zo zei hij , en nu citeer ik Sulz·berger letter
lijk : "figurative ly speaking 1 hostaee s to us and a guarantee a gainst war". 
Uitlatingen a ls deze va n Chroe s jtsjow - er zouden er no g meer van deze strek
king t e citeren z ijn - wettigen een duid elijke conclusie: de Sowjet Unie 
zaJ. in de komende maanden haar offensief minstens evenzeer op onze zenuwen 
als cp Berlijn ze lf r i cbten. Wanneer de Europese socialistische partijen 
hun taak ve:l'.'staan 1 zullen zij zich tot he t u:i.te:>:ste inspannen om hun aan
hang daartegen te uapenen en deze duidelijk te maken dat toegeven aan de 
Russische eisen alleen maar be tel.;:ent, da t in de toekomst een nog mee r van 
onze slapheid o~a~Suigde Chroe s jtsjow nog vorder gaande pogingen tot atoom
chantage zal ondornemen. Omgeke~ rd kan een mi s lukking van het Russische 
psychologische offensief er in belangrijke mate toe bijdragen om de Sowjet 
Unie te doen beseffen, dat oo~-c van Russische zijde concessies noodzakelijk 
zijn voqr het bereiken van een ver ge l ~j k . Wij kunnen ons bij dit alles ge
sterkt weten door het fe j_t? dél t de Sowjet Unie mins tens evenveel reden hBeft 
om de oorlog te vrez e~ als wij, 
Er is dus vrees voor oorlog aan beide kanten, en mee r dan dat : de vastB 
wil om zo E:migszins mogelijk een atoomconflict tf) ve rmijden. Maar tezelfder
tijd is e r de speculati e van Rus s i s che zijde, dat he t Westen niet in staat 
zal zijn psychologische weersta nd te biecler, aar. de Russische druk, Ge zien 
tegen d e z e achtergrond ~ordt h et du i delijk 1 wEar vooral he t oorlogsgevaar 
schuilt~ in de mogelijkheid dat Chrooe jtsjow de mate va n vastberadenheid 
van h~t We sten onderschat en zich te ve r waa gt met zijn oefeningen i n 
B:rinkmanship. Wat op h et ogenblik in de westelijke hoofdsteden de ~ee ste 
zorgen baart? is het f e it, dat Chroes jtsjow nog steeds geen blijk geeft 
ervan overtuigd te zijn 1 dat het hot Wes ten werkelijk erns t i s met haar voor 
nemen om de jegens Berlijn a2:1gegarn, verplichtingen na te komen. In het bij
zonder Kenrn::;cly er" Rusk doer: ec:,teI' l1ct uiter ste cm het :risico te ve:rkleinen 
door elke gelegenheid ài2 zi ch vo ord oe t 'aan te grijpen om de Sowjet Unie 
tegen misrekeningen op dit punt t e wa a r schu~en. Het z e riden door de Verenigde 
Sbten van 40 ,000 man extrs ·i; I·oepen naar Europa en andt:ire maatregelen tot 
verst e rking van de P1i lit2ir e paraatl::eid i n NATO-ve rband moeten mede in dit 
licht worden bezien, 
Zo Ghroe:;; jtsjo,i d it we ns t? staan hec~ nog s lle:rl oi mogelijkheden t en dienste 
om de spanningen verder op te voeren: hot ontzeggen van de toega ng tot Oost
Berlijn aan de wes t el ijke troepen 1 het cplegge~ van een verbod tot vlucht en 
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naar Berlijn .san de westelijke luchtvaartmaatschappijen enz. Tot één stap, 
die onvermijdelijk de crisis in een nog ernstiger fase zal brengen, heeft 
hij zich reeds verplicht, namelijk tot het sluiten van een vredesverdrag 
met Oost-Duitsland nog v66r het einde van 1961, zo het Westen voor die tijd 
niet 0an zijn eisen gevolg zou hebben gegeven. Maar ook al zal naar Rus
sisch inzicht na het sluiten van het vredesverdrag aan de westelijke toe
gangsrechten tot Berlijn de juridische basis komen te ontvallen, toch valt 
te betwijfelen dat de Sowjet Unie het spel zo ver zal durven te drijven, 
dat zij hsar Oostduitse sstelliet opdracht geeft de westelijke militaire 
convooien de doorgang te ve:cbieden, In feite wordt dan immers het Westen 
voor de keuze gesteld tussen oorlog ter handhaving van haar rechten, of een 
smadelijke capitulatie, Eerder ziet het ernaar uit, fü1t ook :2:.§_ het sluiten 
van het vredesverdrag de westelijke doorgangsrechten voorlopig ongemoeid 
worden gelaten, en dat het de Sowjet Unie meer te doen is om eon uiterste 
poging tot intimidatie. 
Voorshands lijkt het nog het meest waarschijnlijk, dat tenslotte de partijen 
de weg naar de onderhandelingstafel zullen weten te vinden, Daarbij zal van 
.westerse zijde voorop moeten ctaan 1 dat het Russische plan om West-Berlijn 
van West-Duitslan~ t e isoleren en van westelijke bescherming te beroven 
door het tot 0en gedemilitariseerde vrijstad te maken~ in geen geval kan 
worden geaccepteerd, Een dergelijke ~üossing staat gelijk met een overdracht 
op termi jn aan Oost-Duitsland, Wie daaraan nog mocht twijfelen, wordt wel 
uit de droom geholpen door de uitlatingen van U1bricht, die nu reeds laat 
doorschemeren, dat in de vrijstad eostduits geld zou moeten worden ingevoerd, 
terwijl ook het luchtverkeer met het Westen onder oostduitse controle zou 
moeten komen te staan, 
Evenmin acceptabel lijkt de gedachte om de UNO als garant van West-Berlijn 
te laten optreden, Wanneer het Westen in staat is om zich in Berlijn te hand
haven1 dan valt niet in te zien dat de UNO - bedreigd met algehele verlam
ming als gevolg van de Russische eis van een troika aan de top, en bovendien 
meer en meer gedomineei·d door neutralis'uische landen waarvan velen (Belgrado!) 
meer geimponeerd blijken door de Russische dreigementen dan door de vrijheids
wil van de Bsrlijrers - daartoe wel in staat en bereid zou zijn, 
Wil het Westen Berlijn haar vrijheid laten behouden en wil het - minstens 
even belangrijk -· de Berlij r ·- rs hot geloof in de toekomst van hun stad laten 
behouden, dan zal het er in elk geval zorg voor moeten dragen, dat de NATO
garantü, · van de stad bJ_ijft voortbestaan, dat westelijke garnizoenen in 
~erlijn gelegerd blijven en dat een on~e stoorde toegang tot de stad wordt. 
verzekerd, Ma~r dat botokent op zijn beurt, dat de mogelijkheden tot het 
doen van concessies op het punt va n Berlijn uiterst gering zijn. De weinige 
concessies, die he t Westen zich kan veroorloven, zijn in feite reeds gedaan 
op de conferentie ever Berlijn van de m~nistors van Buitenlandse Zaken van 
~e Grote Vier in de 3omer van 1959 in Gen~ve: de toezeggihg om maatregelen 
te .treffen tegen spionnage-activiteiten met We s t-Berlijn als basis, op voor
waarde dat de Sowjet Unie harerzijds analoge stappen zou ondernemen; de 
bereidheid om van het opslaan van atoomwapens in Berlijn af te zien en de 
toezegging om de omvang van de westelijke garnizoenen a an een ma~imum van 
11,000 man te binden. 
ne hier genuemde concessies bleken in de zomer van 1959 onvoüioende om de 
Russen te bewegen tot het a anv3a:tden vsn de blijvende élanwezigheid van de 
westelijke troepon in Berlijn en tot het geven van nieuwe garanties in.zake 
ongestoorde toegang tot de stad, Met deze wetenschap voor ogen heeft menig
een zich afgevraagJ, of het niet onvermijdelijk zal blijken de vrijheid van 
Berlijn te kopen door concessies t.a.v. de Duitse kwestie in het algemeen. 
In Genève wilden de we st elijke ministers va n Buitenlandse Zaken niet verder 
gaan dan de erkenning ven de oostduitse wachten bij de doorlaatposten aan 
de grens als §.:3'!:.!lte)] van hc"c Sowjet Unie. Zou eon verdergaanèle erkenning 
van Oost-Duitsland de Ri.,ssen hunr1erzijds tot grotere toegeeflijkheid kunnen 
bewegen? Zou bij een dergelijke afruil van stukken van westerse zijde ook 
niet het offer kunnen worden gebracht vari de erkenning van de tot dusver 
nog steeds als voorlopig boschouwde Oder-Neisse-lijn als de definitieve 
Poolse westgI'e::1.s? Zouden \vallicht op het punt van de atoombewapening in 
West~·Dui tsla:..1d ·- steei, dos aélnstoots voo r de Russen - bepa8lde concessies 
denkboar zijn? 
Van de hier g·enoemde offers zou de defini.tieve e:drnnning van de: Oder-Neisse
grens het Westen nog het minst zwaar behoeVt)n te V8Ilen. Het is immers nauwe-
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lijks voors telba~r, dat het bij een definitieve r egeling van de Duitse gren
zen in een verre toekomst nog mogelijk zou zijn dez e grenslijn in belang

,rijke ma te ten gunstL, va:1 Duit s land t e veranderen 9 zonder de l evensvatb aa r
heid van de Poolse staa t in aanzienlijke mate aan te t a sten. 
Moeilijker wordt he t reeds met de erkenning van Oost-Duitsland. Volledige 
erkenning van de oostduitse staat betekent immers een definitief berusten 
in het uiteenvallen van Duitsland, Er zijn, ook in Nederland 9 mensen di e 
menen da± daarover ook geen traan beho eft te word en gelaten, on die van 
oordeel zijn dat het Duits e volk op deze wijze moet boeten voor de in de 
tweede wereldoorlog begane misdaden. Jfaar zij verliezen uit he t oog, dat 
het kunstma tig verdeeld houden van e en v olk van 80 miljoen zielen vroee of 
laat zal mo e ten J.iaiden tot nieuwe l:l pmmingen en nieuwe conflicten ; zij v erge
ten ook, dat als gevolg van deze deling het communisme tot op enkele hon
dexden kilometers van onze oostgrens is opgedrongen. Er is dus a llerminst 
reden om het ui t eenvéill ea van Lui tslanè met vo ld oening gad e t e slaan. He t 
Westen zal d8n ook -;; ,,a .v. de status van Oost-Duitsland niet v e rd er moge n 
gaan dan de erkenning, dat het Russische machtsstreven in Oost-Duitsland 
een feit e lijke situatie heeft ges chapen , waa rin in de voorzienbare to ekomst 
alleen l a ngs de weg van militair geweld wijziging zou kunnen worden ge
bracht, 
Blijft d e vraag in hoeverre concessies denkbaar zijn t.a.v. de a toombewa
pening in West-Duitsland. Ik st~l voorop 9 dat West-Duitsland kra chtens de 
Londense akkoorden van 1954 geen A-B-C-wapens ma g produceren (in het ka der 
van dG ·wEU wordt op de naleving van dez e verplichting toezicht uitgeoe f end) 9 
en dat men we l van de legering van atoomwapens iï~ Wes t-Duitsland 9 maar 
ni et van de atoomb ewapening ~r! We st-Duits l and kan spreken, De Bondsrepu
bliek b e schikt ovnr waperunateriaal, dat van atoomladingen kan worden voor
zien9 maar he t beheer over de a toomdepots en de beslissing _over de vra ag 9 
of atoommateriaal voor opera tionee l gebruik zal worden vrij gegeven, berust 
bij de Amerikanen. West-Duit sümd is dus gee n z elf s t andige a toomrrwcht. 
In het kad e r van ecm regionaal ontwEtpeningsakkoord zou het na tuurlijk denk
baar zijn dat West-luitsland tot atoomvrij e zone zou word e n varklaard 9 maar 
een dergel ijke stap zou voor he t Westen alleen aanva a rdbaar zijn als h Gt 
communi stische blok bG r eid zou zijn tot ana loge maatregelen va n ve r gelijk
bare militaire betekenis en bovendien de totst andkoming zou aanvaarden van 
een deugd elijk internat ionaa l controlesys t eems dat niet door gebruikmaking 
van de troika-formule op 0l k dooi· ha0r gewens t moment door de Sowjet Unie 
zou kunnen worden l amge legd , J)e erva ring van de ontwapeningsbesprekingen 
in de afgelopen jaren bieden echt e r h e l aas hee l weinig hoop da t de Sowjet 
Unie bere id zou zijn een der gel. ijka ontwapenings ov eree nkoms t af te sluiten. 
Andorzijd s kan he·~ We s ten zich niet veroorloven ha a r veiligheid in de waa g
schaal t e s t e llen door een akkoord aan te ga an, dat een verschuiving van 
he t macht sevenwi cht ten gunste va n de Sow jet Unie tot gevolg zou hebben, 
Een verd er gaa nd e mat e vGn erkenning van Oost-Du i ts land do~r he t Westen, 
gepaard aan een definitieve erkenning van de Oder,-Neisse-lijn 1 in ruil voor 
hernieuwd e Russi sche e rkenning van de westelijke r echten in Berlijn en van 
de westeb.jke toega ngsr ,e chten tot deze s t a d - l angs deze lijnen zou een 
aanvaardbGre oplossing van de huidige crisis denkbaar zijn, Of' zij ook 
haalba ar i a, valt niet te voors?ellen, Wel staat vcst 9 dat het Westen he t 
vermoge n he eft de kansen op een dergelijk vergelijk te vergroten door haar 
eendracht te handhaven en zich weerbaar te tonen~ zowe l op he t milituire 
als op h e t psychologische vlok , 

m. von der stoel. 

september 1961 


