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GE3PBEK MM GUY MOLLES EN LEENHARDT

In een onderhoud met G-uy HOIiLET over zijn
gesprek met HENDES FBANCE zeide hij: "Ik ben en blijf
zeer gereserveerd tegenover MEKDE3 FHANCE ~ ik zou aan
dat onderhoud ook nooit die publiciteit gegeven hebben.
Deae excessieve publiciteit is kennelijk het werk van
de propagandadienst van MF» Ik geloof niet, dat MP veranderd is; ten opzichte van de communisten ia hij nog
altijd weifelend en dus onbetrouwbaar. Pit scheidt ons
dus, als het moment komtt Maar ik ben naar hem toegegaan, omdat de 200.000 lezers van Express en France
Qbservateur - **de Sorbonne" - een kader vormen, dat in
de raderen van de maatschappij een zekere rol speelt.
Op zijn minst wil ik ze neutraliseren*"
Verder deelde de socialistische leider meèe:
"We sijn bezig twee fronten te bouwen: ten eerste een
defensief front voor het geval een opstand ingeluid
wordt met een aanslag op De GAULLE» Dit defensieve
front loopt vanaf MENDES FRANCE tot aan PIMAY. Ik heb
met alle leiders der groepen die in dit front vallen d.w.a. alle groepen behalve de communisten en Ü.A.S.faseisten - gesproken, en mat sommigen langer dan met
MF. MF is dus een uiterst kantje van dat front, niet
meer. Te spreken van een front MF-Guy MOLI*E$ is onjuist.
Dit defensieve front is vrijwel gereed; het
is ook gemakkelijk te maken, aangezien men er geen program voor nodig heeft. De constitutionele procedure is
eenvoudig? als Da GAÜIiLE sterft, gaat zijn macht over
op de MQHNBffVTLIiE. Deze laat onmiddellijk 33EBHÊ komen
en geeft hem ontslag - aangezien duidelijk is, dat BEBKÊ

niet in staat ia een nationale unie te leiden, na zijn
ruzies met net parlement."
Op de vraag of Guy MOLLET zeker was van de
MONHÏÏRYILLE, die ©en sleutelpositie in deze procedure
heeft» antwoordde hijï "Nee, ik ben niet geheel zeker.
Dit moet door meer gesprekken met hem opgehelderd worden. Maar ik hoop, dat het zo gespeeld kan worden»w
Hierop werd hem de vraag gesteld of er geen
gevaar bestaat, dat DEBKÉ zich tegen de MONNERVXLLjE zal
verzetten onder het motto dat hij best in staat is de
O.A.S. neer te slaan, en dan samen met het leger een
front van autoritair-conservatief karakter vormt, in
welk geval het leger op wettige wijze ingeschakeld zou
worden, hetgeen eventueel verzet van de dienstplichtigen
zou kunnen verlammen» Guy MOLLET gaf ten antwoord:
MUSBSÊ ia bij het leger gehaat* Ik ben bij het leger zeker meer populair; ik ben voor hen de man van Suez.rt
Sprekende over het tweede front dat later gevormd zou moeten worden, zeide hij: "We zijn bezig de
linker groepen vanaf de christelijke vakbeweging GP2C
tot aan de radicalen tot een coalitie te smeden door middel van een gemeenschappelijk program. Dit duurt langer,
aangezien de daarvoor benodigde overeensteiaming moeilijker
te bereiken is» Lukt dit, dan is een nieuwe formatie geboren; maar juist daarom verzetten alle conventionele partijinstantiea van die groepen zich daartegen. Indirect zijn
P3U (via PO) en de MEP (via CFÏö) er ook bij betrokken.
Maar de schoolfcwestie levert voor de MEP een enorme moeilijkheid op. Wij, socialisten, hebben alle onderwijsorganisaties aÊhtsr ons, maar deze eisen absoluut, dat de MRP
tot de status quo van de vierde republiek terugkeert en
alle voordelen haar door De GAULI/E geschonken op onderwijsgebied prijsgeeft. Dit verklaart onder meer waarom de MHP
in de regering blijft. De laatste crisis leidde tot het

vertrek van de katholiek LJBCOÜBÏ uit de regering. Maar
de katholiek FONTANEÏ kreeg Santé Publique, een belangrijk ministerie voor de katholieken.w
Ha dit gesprek met Guy MOLLET had nog een
onderhoud met LBBÏÏHABDÏ, voorzitter van de socialistische kamerfractie plaats, die juist De GAÜLLE gesproken
had. LSSNHAHDT was zeer getroffen door zijn bezoek aan
De GAÜLLE. Het was wel duidelijk, dat De GAÏÏLLB niet het
minste respect voor de Kamer en voor politieke formaties
in het algemeen h&eft. Het was in dat onderhoud, dat
De &AULLE zaide, dat een gewelddadige dood voor een historische figuur nog zo slecht niet is. En hij voegde er
aan toe: "Men praat aoveel over Jeanne d'Are. Denk U
even in* Jeanne d'Arc, getrouwd, met kinderen en wie weet
door haar man bedrogen. Kunt U zich haar voorstellen als
historische figuur?1*
Volgens LEENHAHDÏ was De ÖAULLE onverschillig
ten opzichte van een eventuele andere politieke formatie
of een andere sociale politiek, omdat de macht, wat ©r
ook gebeurt, toch bij de president der republiek blijft.

Tweede helft oktobe* 1961.

