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In het rapport no* 12631/59 d. d.
7 november 1959 werd gesproken over h» t wantrouwen dat
in Juf- kringen ton aanaien van generaal Be G-AÜLIE be*
staat, daar hij aller l» i commentaren, die van zijn voor-
stel voor een referendum afwijken, niet -tegenspreekt.

Op de persconferentie die Do GAUMiE
op 10 noreai'ber hield, waarsohuwde hij nu, niet al te
veel gewioht t» heohten aaa ooaraentaren en interpreta-
ties van zijn proclamatie van de 16e september» die een
volkomen heldere zaak alleen maar vertroebelden.

In bovengenoemd rapport werden tevens
een drietal mogelijkheden genoemd om tot een oontaot
tussen de ï 'W en de ïranse regering te kernen»

ferhat ABB&S heeft nu naar aanleiding
van het gesprek van zegsman met BOUMEHDJEL voor Radio
Cairo een zeer gematigde verklaring afgelegd, waarin
hij, zoals door bron was gesuggereerd, letterlijk heeft
voorgesteld *pourparler pour disouter de la pair*.

Ha sijn terugkeer uit !Rmis heef t
zegsman in Parijs oontaot met Maurioe SCHUMA^N opgeno*
men en hem gewezen op de verklaring van ferhat ABBAS en
op het wantrouwen, dat in fSf-kringen ten aanaien van
de plannen van Be GAULLB bestaat.

bezien de reaoties van Maurioe SOHTMyw
na dit onderhoud, mag worden aangenomen, dat hij oontaot
met generaal Be G-AULIB of eijn direote omgeving heeft op-
genomen. In ieder geval ia het opvallend hoe Be G-AUU^S
op sBijs persoonferentie van dinsdag» 10 november, volgens
persberiohten eioh oyer de hoofden van Bijn gehoor reoht*
atreeks tot de leiders van de Algerijnse opstand richtte
door te verklaren»
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*Als de aanvoerders van de opstand met
de Franse autoriteiten wensen te onderhan-
delen ovar d« beëindiging van de strijd,
bestaat daarvoor geen enkel beletsel. Zij
kunnen zelf kieean of deze onderhandelin-
gen in het geheim of openbaar gevoerd ssul-
leri worden, waar en wanneer en op welke
wijze zij willen. Ala zij daarvoor naar
Parijs willen komen Bullen de Franse ambas-
sadeurs te llfcnis en te Rabat ssioh belasten
met de organisatie van hun vervoer» De wa-
pens til* tandsvoorwaarden zullen eervol zijn/
de vrijheid en de waardigheid van de onder-
handelaars sullen geëerbiedigd worden* 21 j
zullen worden ontvangen door de hoogste au-
toriteiten. Hun vrijheid om eventueel weer
te vertrekken cal absoluut gewaarborgd zijn.**

Opmerkelijk is varder, dat Se
niet meer spreekt over Rwapenstilstandsonderhandelin-
gen11, maar over Donderhandelen over de beëindiging van
de strijd*, een formulering die de verklaring van
ferhat ABBAS» n.l* "disoussiiren over de vrede*, bena-
dert.


