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BJTKSIB AS^SGIEH VAN DB GAüHS'S BtfïlEHIAJïDSB

öeneraal Be GATHJIS wil de topoonferen-
tle op 4e lange baan sahulven, niet omdat er dan kans
zou zijn» dat het Algerijnse probleem is opgelost en
evenmin om voor die tijd zijn elgea atoombom te hebben,
dooh uitsluitend en alleen omdat sleohts een "einnaalige*
en ^historiaohe* topconferentie in zijn politieke oon-
oeptle te pas fcomt. De QrttfÏÏSM is onverzettelijk inzake
Berlijn en vreest dat BISEMOWEE tooh op enkele punten
oonoaaaies aan CHRÖSSJTSJOW gedaan heeft,

CfOlTTB BB MORVIHB voelt zioh bijzonder
ongelukkig. Slet allee», heeft De GAülJOffi verscheidenen
"miniacbftïs van buitenlandse zateen* (staatssecretaris
J"0X1, tot voor kort BQESNSR}, maar bovendien laat hij
GOU?B dikwijls zonder vastOBill^nde instructies, fijdens
de tweede aote van de oonferentie in aenève had ÖQOTE DB
ÜPHVJ1M geen enkele instruotie. Be ÖAÜM^ houdt niet
van die ^details*. GODVE is er volgens De G-AULEE goed
voor om zo hier en daar een diplomatieke noot in de kern-
achtige nota's van De GAtHaÉB aelf aan te brengen, hoewel
hij in dat opzioht niet ver iaag gaan.

In de befaamde brief aan BISBHHOtBR over
het "dirêotorium** heeft De G-AÜIiBS alleen gesproken over
een winstitut organlquett ter bespreking van de taotiek
van het Westen. Hoewel dit instituut er nog steeds niet
is en er ook wel niet zal komen, ia de eonsultatie aan-
zienlijk verbeterd. De »AÜHE is tijdig op de hoogte ge-
steld van BÏSSHHCWBHs bedoeling om ÖHSÖESJïSJÖf uit te
nodigen; een jaar geleden zou dat waarsohijnlijfc niet ge-
beurd zijn,

De SAÜMS van zijn kant heeft zifch lang
door de Russische ambassadeur in Parijs laten bidden eer



hij ssloh bereid ver klaarde ÖBDEtöBSJWCsr uit te nodigen.
De voorbesprekingen zijn aanvankelijk geheel buiten de
Qtmi dtÖraay omgegaan, Da SAtJÏjIE heeft als voorwaarde
gesteld» dat GHEöEStfüSJQ» (evenals lïSBHHötER) een
vriendschappelijke verklaring Inzake Algerije aou af-
leggen en hij heeft daarin» zoals bekend la, zijn gin
gekregen*

Be dABXXB.'fs Mondiale1* politiek be-
rust op de veronderatelling, dat China in een nog groter
conflict met de Sowjet-Unle «al geraken dan indertijd
«Joegoslavië". Hij Is niet van plan GHRQBSJl$«FÖff een wig
te laten drijven in de Westelijke alliantie, maar hij Is
van meningt dat de Sowjet-Unie op de duur alleen redding
kan vinden In een samengaan met het Westen tegen de Azia-
tische wereld onder leiding van China.

Be kwestie van de opslagplaatsen van
atoomwapens en van de rakstbasea aal in ieder geval blij*
ven rusten tot na de komat van ÖHROBSJO'SJCW naar Frank-
rijk. Ie Q&W3M zou het onhoffelijk tegenover zijn Russi-
sche gast vinden reeds nu hierover een beslissing te ne-
men*
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