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Gesprek met PIERRE-HENRI TEITGEN

Referenties!

Datum van
waarneming?

Begin juni 1969

Brons

Betrouwbaar; onderhoudt een vriendschappelijke
relatie met Prof. TEEEGEN.

Opmerkingen:

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor gebruik
ten Bepartemente»

Bijlagen:

Mede
Verzonden aan: l

De Minister van Buitenlandse Zaken

Zijner Excellentie
de Minister-President
Plein I8l3,no.4
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FRANKRIJK.
Gesprek met PIERRE - HENRI TEITGBW.
Naar de mening van Prof. TEITGEN, gewezen vice-premier
en thans hoogleraar aan de Sbrbonnefzal POMPIDOU een geheel andere
politiek gaan voeren - in een geheel andere stijl - dan die van DE
GAULLE. POMPIDOU heeft reeds toezeggingen gedaan inzake de O.R.T.F.
(radio/televisie) en inzake een beter contaot met de Senaat. Ook op
Europees gebied heeft hij beloften gedaan o.a. aan PLEVEN. Dit is
niet een "veronderstelling", TEITGEN wéét dito PLEVEN steunt inderdaad POMPIDOU, maar de "Europeanen", als TEITGEN, hebben niet met
hem gebroken: "PLEVEN is geen verrader".
Maar men moet niet POMPIDOU in de oude richting gaan terugdrijven,
door van hem te eisen, dat hij "§, genoux" DE GAULLE desavoueert. Het
zou bijvoorbeeld stellig beter geweest zijn, de W.E.U.-bijeenkomst,
die nu in Den Haag wordt gehouden - in afwezigheid van de Fransen nog even uit te stellen. De "stijl" van POMPIDOU zal geheel verschillend
zijn van die van de Generaal. Hierbij kan een man als DEBRË niet ge~
handhaafd worden.
Enige toenadering tot de NAVO is wel waarschijnlijk - zegt
TEITGïïNo
Het lijkt bijna uitgesloten, .dat de normale, communautaire onderhandelings-procedure met Engeland - het resultaat aal ook van WILSON afhangen — nog sterk wordt gedwarsboomd» Inzake het Midden—Oosten (Israël)
aegt POMPIDOli eveneens een meer genuanceerde politiek voor te staan,
aldus T13ITGSN»
Wat POHER betreft: deze had schriftelijke garanties kunnen
krijgen inzake Europa, als hij zich maar terug trok» Als constitutie—
nalist vindt TBITGEN het juist, dat hij dit niet gedaan heeft»
Wat de extremisten van rechts betreft: 5» hoogstens 10$
van de Gaullisten zijn nET.D*P0"-stemmen (fascisten) j die met de affiches
hebben gewerkt, waarop "HERR POHER" de man van de "Kollaboration" wordt
genoemd. TEITGEN kondigt het protest hiertegen aan van de 15 chefs van
de Rê'sistance0
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De studenten-acties;
Als het Europese ideaal geconcretiseerd en gerealiseerd kon worden,
dan zou men niet roepen om MAO of CHS. Veel zal er van af hangen,
wie Minister van Onderwijs wordt» Het terugkomen van EDGAR FAUK3 op
deze post is niet zeker. De studenten-acties hangen té zeer samen
met wereld-problemen, dan dat ze ook in Frankrijk niet zouden terugkomen»

