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Oroot-BrittarjnlE -: Peilt i.ek .-• feiË^e buiter.Iajr.Qapolitieke
en doel var. eer. tüiccr.i =rer..tie. Ir. ae Britse aanpak guat het

Var. een zegsman in het Forei/r. Office «er: het volgende ver-

Er blijft zaY.ei' verschil van nenin.j met Be Gaulle over aard

problemen

"

er voornaaelijk OE. dat eer: dergelijke conferentie wordt gehüuiien en vervoli^er.L} tot nieuwe ccnferer.'iea op hetzelfde
De topconferentie
De voornaamste zorg is "to keep up the monentuji:" . Bat wordt
als volgt geïnterpreteerd: er is een zekere mate van ont-

of op ai.aer niveau aanleiding geeft. Be fraTiSen denken
kla jrhli j/.eli ik meer aai. eer; te; conferentie , die ook werkelijk een aantal o;.onstabiele punten regelt, en beslist. In-

spanning ingetreden, er is een vermeerderd contact met de
Sowjet-Unie. Van dese veranderde atmosfeer moet gebruik gemaakt «orden, o.a. door het houden van een topconferentie.
Terwijl aanvankelijk aan een zeer spoedige topconferentie
werd gedacht is dat nu onmogelijk geworden door nieuwe punten op de internationale

aguiida.: Kroesjtsjows beaoek aan

Parijs ir: hot bijzonder. Onder die omstandigheden is het
opschuiven van de tupcunferertie niet dramatisch. Bat zou nat
alleen geweest zijn wanneer het cor.tact tussen Oost en Weet,
dat zorgvuldig werd opgebouwd, weer zou zijn. afgebroken.
Maar door Kroes jtajows bnxoek aan De Gaulle wordt dat contact juist vuo"tge^et en in zoverre wordt het "momentuia"
dus inderdaad "kept up". Bat De Gaulle zijn eigen gesprek
mot Kroeajtajow zou .villen nebben «as sinds enige tijd wel
duid-elijk. Dat hij het nu krijgt is geen nadeel. Integen-

tuü.ien zijn dit boj aula geen onoverbrugbare standpunten-r
De Britse regering heeft niets tegen eer; aefgelijke voorbereiding, ::iitd aie tiaar niet or.ti-iardt ir. sabotage v;m het voort,';e:'.et co;.tact tur.uer. Oost en 'n'cat. Omgekeerd ziet ook de
Franse reg^riiig wel ir; dat- de pi'-julenen die Oost en West verdeeld houueii te orivattyr.il zijn on: eens en vooral op een conferentie van enkele dager, geregeld te kunnen worden. Harerzijds; vindt ook de Britse regering wei dat een topconferentie
iets Eieer zou ïiOi-t?,-n doen aan alleen maar gehouden worden.
Berikbaar i;-; vooral dat e e u interim-regeling voor Berlijn sou
worden ;;e . onuen. Met nacivj de resultaten var, Camp Bavld hebben de Britse regori;;g ir: die hoop, die in eerste aanleg waa
gebaseerd op K c t ver", uop va:: do coril'ei'ünt i t: van Genéve, versterkt.

Britse regering in de grond van de saak nooit -in heeft ge-

terale diplciLitie tussen de 3U enerzijds en de voornaamste

lijk dat de Amerikanen de politiek van "roll back" - waar de

hoogte kan het, voor hot nesten nadulig zijn dat nu een bila-

ting in het westelijk bondgenootschap. Het is nu wel duide-

Westen niet gemakkelijker genaakt hebber,. Tot op zekere

trekkir.ron met ae SU üiet, is oepauld geen element van aplij-'

indien hij het niet gokrego:: had en aat zou hem ook voor het

De wijae waaro:. de Britse re;;ering het vraagstuk van de be-

deel., het suu de .generaal alloen hebben kunnen frustreren •

werd verondersteld.

gevend be^wa^r. Bovendien worden ue meningsverschillen vaak

dichter Dij de 3rits-.taerikaar.ae opvatting staat dan vaak

verschillen toch al OL straat liggen, is dat geen doorslag-

rentie in Parijs over de Scwjetrussische houding hoeft gezegd blijkt wel dat hij, ook al weer ir. hoofdzaken, heel wat

dat de tussen ue westelijke mogen-dhüden be.3taar.ide menings-

een zeer belangrijk deel uaa.envnllen met en beïnvloed zijn
door d'ie van Mucnillan. Uit wat De Qaulle op zijn persconfe-

van overleg tussen de SU en een aaneengesloten Westen; de
riu gevolgae procedure geeft de Sowjetrussische premier een

loofd - .hebber, opgegeven, en dat Eisenhcwers opvattingen voor

westelijke mogendheden anderKijas in de plaats is getreden

zekere mogelijkheid tot manoeuvreren, rr.aar geniën het feit

overat-oven er. l-;et kar. dus Keel gaed zijn dat Kroesjta jow,
in stede van de mer.lng3V3rschillen bevestigd te vinden en
ze te vurgrotHr:, juist s^l ondervinden aat op de essentiële
punten de westelijke mogendheden het tcch wel eens zijn.

2. Het bezoek van Adenauer aan Macmillan
a. Achterdocht *ege::3 Britse weekheid ten opzichte van de
z.g. DDR: Het is de Britse redering niet helemaal duidelijk waarop die achterdocht eigenlijk is geoaseerd. -In
geer: stadiur: van 'de ontwikkeling h=eft de Bi'itse regering

b.

gespeeld net de ^edsteLte var. erkenning var. net Oostduitae

or »chijr4:'ïe,y*riii;êr.. Wordt die vrees weggeling van de Berlijnse kwestie opgeven.

af;;C'Iej;d over do Oder-üe-isseii jn. Alleen Duitslar.ds in-

nomen, dan kan Adenauer zijn verz-et tegen de behaxide-

regice . Kooit h~e:'t de Brit-se redering enig* verklitring
tiemste Dond^enoot, Prar.kri „k, heeft zulks gedu-an.
Achterdocht wegens "Disengagemer.t" , Rapackiplan , Euro-

Ontwapening: Adenauer wil klaarblijkelijk da ontwapening bovenaan op de agenda hebben. De Britse regering

punt. De ontwapening is namelijk een Kaak waarover al

Britse redering op deze pur.ter. onder sterke binnenlands-,

wenst het in geen geval als enig oi' ook maar centraal •

de Britse politiek moet ^er. ir. aanmerking nemen dat de

io er niet tegen dit punt &Ócte behandelen, naar «ij

pese zcr.es, ui t du nr. ir:,:;, etc: Bij een-beoordeling van

zichten op spectaculair succea opent, tot het belang-

houden. Die noodzaak is met dK conservatieve verkiezings-

om een der^eliji: punt, dat op korte termijn geen uit-

bewijzen moest hiermee tct op aekere-hoogte rekening

omvang te konen. Het zou dus een verkeerde ambitie aijn

en een Britse ru,;erir.g die haar ontspanr.ing-swil wilde

lijk nog jaren kouten OE tot een resulta.at van enig»

La b cu.- Party heeft duidelijk onscrireven ideeën hierover

jaren lang wordt onderhandeld en het zul waarschijn-

politieke druk heeft yostu„r. er; nog altijd staat. De

rijkste punt van overleg op een topconferentie te wil-

overwinning niet verdwenen. - Afgezien van dergelijke

aoh.ei_den punten resultaat kon worden behaald (Berlijn)

De re^erir;;-; «vil echter niet vorder gaan dan ook da bond-

rentie zou al een succes zijn als op enkele zeer ba-

nader to overleden over- ontsp-iinnin^saones in Europa.

lukking er des te groter door zou worden.'Esn topconfe-

Britse re^erin^ dat het zin zou kunnen-hebben met de SU

len maken. Dat zou iirjters betekenen dat de kans op mis-

tactische overwegingen blijft het de overtuiging van -de

tot afspraken over de verdere procedure voor voortge-

de maanden die volgden op Maonillanis bezoek aan de SU

en wanneer het verloop op üiuhzelf aanleiding zou zijn

genoten bereid zijn te j>j:m. Overleg hierover heeft in

zet contact tussen Oost en West.

geleid tct se bekende formuleringen van het op de con3/1 t'ereritie van Genève op 14 mei j.l. aangeboden package-

c.

Zes streven naar intensieve politieke consultatie. Zolang die

kunnen cijn ia de Britse regering niet reoht duidelijk. .

Het is immers auidelijk dat de voornaamste purtnera van de

is opgenomen. Hoe hier dus reden voor achterdocht zou

langrijker nog is dat van een politieke "split" in de Nato.

dar: in het.packaKO-plan , met toestemming vun de Duitsers,

plaats d>at van oen economische "split" in Europa. Maar be-

coord ;;tg:iiin. De Britse regering wil niets meer of anders

De Britse regering blijft twee bezwaren alen. In de eerste

dat plar. . Ket die formuleringen is de Bondsregering ac-

De verhouding tussen de Zes en de Zeven

plan en met nunie tot de voorzieningen var. Stage III van

De topconferentie: Ader.auer schijnt Berlijn en Duitsland,
liever niet op eet. topconferentie behandeld te zien, uit

consultatie dingen betreft die de Zes uitsluitend aangaan, is
daartegen var. Britse zijde weinig in te brengen. Zodra echter
dié consultatie dingen betreft die ook anderen en met name

vreea voor westelijke concessies ten detrimente van Duitsland . Omgekeerd iü de Britse re^erin^ var. mening dat met
name de Berlijnse kwestie een vun de weinige din^ïen ia,
die op een topconferentie met k.ins op succes zouden kunt:er. worden behandeld. Die tegenstelling behoeft niet onoverbrUi;u^.ir te ^ijn, wanneer Aaer.uuer er caa.r van overtui^a kan vvuj'tieji Jat het Westen, en oc>: M'-Cffiillan, bepaald niet van plan zijn om torwiile van een ii.terioürjreenant over 3orli;jï de concessies te duer. die

het Verenigd Koninkrijk aanyaun, opstaan daartegen
de bor/waren. Op deze wijze iinners zou de Nato

overwegen-

uiteenvallen

in een continentaal en een Anglo-Ainerikaans blok en de WEU
zou van iedere 2in ontolLOt worden.
Op welke wij^.e nu concreet de beroamde"bridge" tussen de Zee
en de Zeven, tussen het continent en het Verenigd Koninkrijk
zcu moeten woraen ^esla^en is ook de Britse redering nog niet
i-echt duiri^lijk. Hier en duar oet;int zich een stemming af t'e
tekenen om oplossingen te ïoeken in het kader van Nato en WÏU.

