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PB M.R.P. ER HAAfl HOÏÏDIKS TER AANZIEN VAK DBBKË

Ba vooruitzichten van de M.R.P, zijn
slecht. D« desintegratie van het staatsgezag en de acti-
viteit van dé rechtse activisten veroorzaken een èterke-
re concentratie van de linkse groeperingen, met of zonder
de communisten; in de leiding vermoedelijk a onder de com-
munisten, maar het is onvermijdelijk, dat in de plaatse-
lijke groeperingen de samenwerking met communisten tegen
de fascisten etc. toch tot stand komt. De linkervleugel
van de M.R.P. doet hieraan mee, tezamen met de linkervleu-
gel van de C.P.T.C., terwijl de rechtervleugel zich hier-
tegen verzet. Er wordt dan ook intern over ten gevaar van
splitsing in de M.B.P. gesproken, waarbij blijkbaar het
plan bestaat, dat de reohtsen met de Independent s een
nieuwe midden-ohïifcten-demooratische partij zullen oprich-
ten*

De M.R»P. wordt steeds meer ontevreden over
DEBHÉ, die duidelijk en bewust een andere politiek voert
dan De GAU1LE. De verschillen tussen het Elysée en het
Hdtel Matignon zijn veel dieper dan het naar buiten lijkt*
DEBKÊ speelt zijn eigen spel en heeft nog steeds nauwe
contacten met zijn oude vrienden van de extremisten en
nationalisten. De M.R.P.-minister LECCöRT trok zich enkele
maanden met toestemming van de M,».P. uit de regering terug,
daar DEBBfi in afwezigheid van LECOURT diens ontwerpen voor
nieuwe uitvoeringsbepalingen op eigen gezag veranderde en
publiceerde. De M*R.P. heeft dan ook geen vertrouwen meer
in DEBHfi.

Eerste helft december 1961.


