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FRANKPJJK
Gesorek met J EAU DE LIPKOWSKI.

Tijdens een vertrouwelijk onderhoud met de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, JEA.N DS LIPKOWSKI, "bracht deze zelf het gesprek op
Kuropa» Terwijl DE LIPKOWSKI's kontakten met zijn eigen minister, DEBRé,
alleen maar "correct" zijn, zijn die met POMPIDOU "intiem". Het is niet
waarschijnlijk, dat DEBRé in het nieuwe team zal worden opgenomen, DE
LIPKOWSKI heeft veel kontakt mst POMPIDOU gehad over het toekomstige
program van regering en regeringspartij.
a. Wat Surop_a aangaat:
DE LIPKOWSKI had liever de W.E,U.bijeenkomst uitgesteld willen zien.
Dat 3RAWDT, direkt toen DE GAULLE was afgetreden, al over een topconferentie "a sept" begonnen was, was wél "premature".
"Sr komt hier een meer Europese politiek"; de Europese Commissie moet meer
"bevoegdheden krijgen; een supra-nationaliteit "a la carte" moet dadelijk
worden toegepast, d«i» op het gebied van landbouw en wetenschap; er zou
een topconferentie "a Six" kunnen komen, met "openings-mogelijkheid" naar
Engeland. De onderhandelingen met Engeland zouden "dadelijk" ter hand
moeten worden genomen; eventueel zou de mogelijkheid van een "pré-adhésion"
moeten worden onderzocht. "Dit is ook de opvatting van POMPIDOU."
Aan het Europees Parlement moet, nu er milliarden in de E.E.G. omgaan, het
"budget—recht worden toegekend,
"Ket dit alles gaat POMPIDOU akkoord,"
Er is zeker de mogelijkheid, zegt DE LIPKOWSKI, dat het nieuwe politieke
kontakt tussen de Zes zal worden voorgedragen - of voorgesteld - als een
"nieuw plan-FOUCÏüST".
Het is te hopen, dat het niet daarom gedisqualificeerd aal worden: er
zal nu geen sprake zijn van een intergouvernementele supervisie over de
(economische) oommunaut ai re bemoeiingen en er zal een institutionele mogelijkheid geschapen (kunnen) worden van inspraak van de (voorzitter van de)
Europese Commissie.
DE LIPKOWSKI hoopt, dat men niet POMPIDOU "tegen zijn verleden zal
uitspelen": geen tocht naar Ganossa. Dit zou een reoriëntatie aeer "bemoeilijken. Keeds nu heeft een links-Gaullist (nationalist), RENé CAPITANT
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(oud-minister van Justitie, maar nu nogal oppositioneel)J POMPIDCü verweten, dat hij "maar voor de helft" Gaullist is. Ka veel aarzeling zal
hij toch maar voor POMPIDOU stemmen.
Het was duidelijk, dat DE LIPKOWSKI dit Canossa-gevaar wél aan Nederlandse zijde als mogelijk zag: "ik vrees dit niet van minister LUNS zelf;
minister LUNS en ik kunnen elkaar, geloof ik, wel begrijpen; eigenlijk kan
ik, als ik de vijf andere ministers voor me zie, het "beste met minister
LUNS, hun "doyen", opschieten." ~ "De Nederlandse Pers is wél een probleem;
hopelijk zullen ook zij zien, dat er hier wat nieuws komt. In september
hoop ik ze hier uit te nodigen; natuurlijk ook om, in het land, het zich
moderniserende Frankrijk te gaan zien."
DE LIPKOWSKI zoekt naar formules, om althans in naam bij .DE GAULLE die hij overigens oprecht vereert - aan te sluiten: misschien "l'Europe
européenne" - maar dan dat niet meer om zich extra af te zetten tegen
Amerika.
DE LIPKOWSKI gaf toe, dat "Ie rayonnement de la France", zoals DE GAULLE
dat voor zich zag, in de isolements-politiek van de laatste jaren is mislukt; in de tijd van ROBEHT SCHUMAN had het er veel meer van. Juist in
communautair verband zal Frankrijks invloed weer kunnen groeien.
b. Wat de NATO en Amerika betreft:
Er zijn volgens DE LIPKOWSKI drie Amerikaanse "politieken" geweest.
1. EISENHQ>WER; deze paste een direkte "beïnvloeding toe (het Suez-conflict
van 1956);
2. KENNEDY; deze deed het meer indirekt, maar eiste eveneens, dat Frankrijk
(en de anderen) zijn lijn zouden volgen;
3. NIXON; mits men het in de grote hoofdzaken van vrijheid en vrede eens
is, erkent hij het "agree to disagree"; hiermee kan men werken! NIXOW
heeft bij zijn bezoek aan Parijs een goede indruk gemaakt.
Co Bilaterale verhoudingen.
DS LIPKOWSKI was over één zaak al tot een nieuwe conclusie gekomen:
ÏVl J t\
in de "bilaterale "betrekkingen van Frankrijk hoefde Duitsland niet een "geprivilegieerde" plaats in te nemen. Die kwestie was nu, dank zij DE GAULLE,
geregeld, "Hoewel een deel van mijn familie is uitgemoord, is het heus
geen persoonlijk ressentiment, wat hier speelt."
"Voor zover het gaa.1t over; een zekere voorkeur - maar binnen "de Zes" zijn,
volledig gelijke partners - zou ik Frankrijk veeleer in nauwer
GEHEIM

_ 3„

_ 3 —
GEHEÏM

kcmtakt willen brengen met de drie Benelux-landen. Mie zou daartegen bezwaar kunnen maken?"
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