'4 2 u G
GEHEIM
9417B/P/69
3 juli 1969

Land:

Frankri jk

Onderwerp»

De-'verhouding met de Bondsrepubliek Duitsland.

f

/

l
'Beferentiess

Datum van
waarneming:

Eerste helft juni 1969

Bron:

Betrouwbaar met goede kontakten in politieke
kringen in Frankrijk.

., -Opmerkingen:

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor gebruik
ten Departemente,

Bijlagen:

Mede
Verzonden aan:

De Minister van Buitenlandse Zaleen

Zijner Excellentie
de Minister-President
Plein I8l3,no.4
«s-GRAVEHHAGE

GEHEIM

GEHEIM

..

9417B/P/69
1 juli 1969

' FRANKRIJK

De verhouding met de Bondsrepubliek
Duitsland.

De goede verhouding met de Bondsrepubliek Duitsland is een
zware slag toegebracht gedurende de verkiezingscampagne, hetgeen
nog langdurig na zal kunnen werken. Niet alleen is van officiële
duitse zijde - KIESINGER in Tokio - duidelijk te verstaan gegeven,
dat Duitsland achter POHER stond maar ook is van duitse zijde in
vele gevallen rechtstreeks in de verkiezingsstrijd ingegrepen, steeds
met druk en raad om op POHER te stemmen. Nu is het niet onbegrijpelijk
dat de duitse sympathie naar POHER uitging, ook al getuigt het van een
groot gebrek aan inzicht in de franse mentaliteit en realiteit, dat
men gemeend heeft, dat POHER een reeë'le kans had in deze strijd. Het
resultaat is, dat ook al heeft POMPIDOU nadrukkelijk verklaard, dat
hij de reconciliatiepolitiek van DE QAULLE jegens Duitsland ongewijzigd zal voortzetten, een zware schaduw op de Frans-Duitse samenwerking is komen te vallen» In Frankrijk, dat toch al na de franc-orisis
van vorig jaar november en de Duitse weigering de D-mark te revalueren
sterk onder de indruk leefde van de toenemende Duitse macht en rijkdom
werd in dit Duitse ingrijpen in de verkiezingsstrijd een bewijs gezien voor een Duits streven naar de hegemonie in Europa, In Franse ogen
staat een federalistisch geïntegreerd Europa sterk onder de verdenking
een door Duitsland overheerst Europa te zijn, dat men, ondanks alle
Duits-Franse verzoening niet zal accepteren. Mogelijk zal dit de bereidheid om Engeland mee ;te betrekken in een toekomstig Europa zoal
niet versterken dan toch vergemakkelijken. Er is over dit Duitse aspekt weinig gezegd en nog minder geschreven, men heeft het opzettelijk
op de achtergrond gehouden. Uit alle contacten en gesprekken echter
is duidelijk geworden, dat dit Duitse ingrijpen ten gunste van POHER
een zeer diepe indruk heeft gemaakt en de onder de oppervlakte toch
altijd aanwezige angst voor Duitsland opnieuw leven heeft ingeblazen*
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