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In kringen in Parijs, die menen goed op de hoogte
te zijn van wat er in de onmiddellijke politieke omgeving
van Seneraal BI G-AÖÏ.LE leeft, bestaat zeer grote bezorgd-
iieid inzake de ontwikkeling van de betrekkingen tussen
frankrijk enerzijds en de Europese Gemeenschappen, de NAVO
en da Atlantische samenwerking, alsmede de V.N. anderzijds»

2iJ geven hiervoor als grondslag de volgende con-*
eepties Generaal DE GAULLE voelt aioh nu op het toppunt van
zijn macht gekomen. Hij voelt zich meer dan ooit voor de
politieke betekenis van Frankrijk in de wereld verantwoor-
delijk. Bezeten als hij Is door de oost-west situatie, die
hij in strategische termen blijft bezien, acht hij een lan-
ger voortbestaan van wat hij een politiek vacuüm in Europa
noemt onverantwoord» Hij wil derhalve binnenkort de poli-
tieke samenwerking in een politieke unie weer ter tafel
brengen» Indien bepaalde lenden zich zouden blijven verzet-*
ten tegen zulk een conceptie» zou de generaal geneigd zijn
de gehele Europese saauanwerking op de helling te zetten.
Als motief hiervoor zou hij aanvoeren, dat zonder een poli-
tieke leiding in Buropa* de technische leiding die steeds
meer in Brussel gegeven wordt onaanvaardbaar is* Hij wenst
zijn politiek dan niet door Brussel te laten doorkruisen.
In deze gedachtengang zou het niet onmogelijk geacht worden*
gezien bepaalde uitlatingen uit zijn onmiddellijke omgeving*
dat JfrankriJJc zich uit de Europese Gemeenschappen terugtrekt*

f en aanzien van de andere samenwerkingsvormen zijn
genoemde kringen nog somberder. 2iJ wijzen op de noodzaak
voor KSHNEDÏ een akkoord met Husland inzake het stopzetten
van kernproeven tot stand te brengen en de mogelijkheid die
er thans in schuilt in Moskou hiervoor begrip te vinden»
Moskou echter zou in dat geval eisen* dat het akkoord het gê
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westen zou omvatten. De generaal schijnt de ¥.$• te
helsben laten weten, dat hij niet bereié is zijn plannen
die tot 1970 uitgestippeld zijn te laten vervallen» Dit
schept ernstig afwijkend inzicht tusaen de ¥*SU en Frank-
rijk. Het aou kunnen aijn* dat te eniger tijd een dergelijk
akkoord in de Verenigde Katies onderwerp van gesprek gaat
uitmaken* Ban zou Frankrijk op het beklaagdenbankje komen
te zitten, hetgeen de generaal aanleiding zou kunnen geven
om de Verenigde Naties niet langer au sérieux te nemen. f*

Wat er in dit verband terecht moet komen van een goe-
de militaire samenwerking in Atlantisch verband laat aich
vermoeden, om over economische samenwerking maar niet te
spreken.
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