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Itali'é

PR£SU>ENT3V£RKIBZINCr£N ES HÜK ACHTERGRONDEN

Inleiding

Voor de Italiaanse presidentsverkiezingen
waren negen stemmingen nodig. Deze gang van zaken Kal
niet zonder gevolgen kunnen blijven,

Be senaats- en de kamerfractie van de B.C.
kwamen vlak voor de eerste stemming M j een onder voor-
zit t era chap van MORO. Deze stelde voor, dat de beid*
fracties in een geheime stemming iemand zouden kiezen»
die dan als de officiële candidaat van de D.C. zou wor-
den gepresenteerd. Het aantal van de stemmen zou niet
bekend worden gemaakt om de positie van de candidaat
(én van degenen» die niet de vereiste meerderheid van
de iielft-plus-één zouden verwerven) intact te houden.
Na afloop maakte MOED persoonlijk bekend, dat SEGFTI
**met een overweldigende meerderheid* door de beide ver-
enigde fracties was gekozen.

Zo kwam dus h«t parlement in verenigde zit-
ting bijeen, maar reeds bi$ de eerste drie stemmingen
bleek, dat er binnen de D.C. - ondanks de plechtige over-
eenkomst zich aan de gekozen candidaat te houden - zeer
ernstige verdeeldheid bestond* Be eerste drie «temmingen
waren alleen om die reden van belang - voor het overige
waren zij feitelijk tijdverlies, omdat immers bij die
eerste drie stemmingen een meerderheid van twee-derde is
vereist (570), een aantal dat niemand van de candidaten
ooit zou kunnen bereiken* Pae na die eerste drie» dus
vanaf de vierde stemming, ia een "absolute* meerderheid
vereist t de helft plus één (van het totaal aantal parle-
mentariërs), n.l. 420»

GEHEIM



GEHEIM

3ARAGAT, die behalve van zichzelf van niemand
officieel candidaat was» kon rekenen, zoals al dadelijk
bleek, op de stemmen van de communisten» de Nenni-socia-
listen, de republikeinen en de sociaal-democraten.

daarentegen kon rekenen op de christen-
democraten» die evenwel niet over voldoende parlementa-
riërs beschikken cm de 428 te halen en die dus hoopten
en rekenden op steun Hvan welke zijde dan ook**. Haar al
gauw concentreerden zich ook de monarch! at en, de libera-
len en de fascieten op SEGNI. Hij had derhalve bij de
vierde stemming gemakkelijk een behoorlijke meerderheid
kunnen behalen, als niét de onvermijdelijke en eeuwige
"franc-tlreurart aan het werk waren gegaan* Met grote
hardnekkigheid weigerden de volgelingen van FAïfFJtfifï en
öEONöHI op SBGlfl te stemmen, Daardoor maakten ai j het
bereiken van een resultaat onmogelijk.

De onderlinge conflicten

Met alle middelen heeft MOfiO al die dagen lang
getracht d» eenheid binnen de D, C. te herstellen «n de
dissidenten te overreden. Dit gelukte niet, omdat ?ANFANI
eenvoudig weigerde toe te geven, enerzijds, en omdat ook
GRONGHI lom zuiver persoonlijke motieven) zijn getrouwen
bleef opdragen om de zaak op welke wijze dan ook te sabo-
teren.

Daar aHONCHI mis staatshoofd onaantastbaar ia
en dua (zij hat allten officieel) bulten de strijd bleef,
ging het dus om FANFAMI. Herhaalde malen bezocht HOBO hem
en telkens bleek de kloof breder en dieper. FANFAtfI's iet-
wat goedkope uitvlucht luidde, dat noch, de regering als
zodanig noch de minister-president persoonlijk in staat
waren zich direct of indirect in de strijd te mengen» daar
beide oandidaten (SSGNI en SARAGAï) belangrijke exponenten
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van de centrum-liakae coaliti» warftn. En daar dit op
zichzelf genomen zuiver *eozy*et" was, stond MÖ80
machteloos*

Maar daarnaast «n gelijktijdig was daar
PIOQICIKÏ, die niet all*en viee-premier ia, maar teveaa
nationaal partijvoorzitter vaa de D.C. % hem werden
telkens opnieuw stemmen uitgebracht, die niets anders
t e oogden dan "bovengenoemde sabotage. HOBO aoeht dus
P ICC ION l op, maar kreeg van deze het verrassende ant-
woord, dat hij "overal buiten stond; dat het niet zijn
schuld was; dat iedereen vrij wae om te stemmen zoals
hi4 wenste en dat» kortem» hi| zieh volledig désintefea-
seerde in alles en iedereen11. Dit was niet alleen zonder-
ling van de voorzitten van d« partij, di* sioh plechtig
verplicht had de officie!» feandida&t te et timen, maar
het wa» ook gevaarlijk, daaf een oonf liet tusaen de
parti jvoorssitter en d« partijaeoretaris zonder meer een
abaurdum ia en zelfs tot een breuk binnen de parti j zelf
kon leiden (en daartoe ia men dan ook gekomen, ondank»
al het goedpraten van dit ogenblik* nu SB09S met v*«l
moeite eindelijk ia gekozen)»

B conflicten buiten de jP*CU

M010 wendd* ssich toen tot de zgn. coaliti»-
genoten en belegde samenkomsten met NKNNI, met de repu-
blikeinen, met de vioe-aecretsris van de soeiaal-demo era-
ten (omdat SAM&étë wtigerde **over zichzelf te apreken")*
Deze onderhandelingen haddan ofwel apart ofwel gezamen-
lijlc plaats» maar larerden totaal niets op. Vermeld moet
worden, dat al vanaf de derde stemming communiaten en
aocialistsn compact op SAM&£2 hebben gestemd en dit tot
het «inde hebben volgehouden*

«̂nalótte kwam het zo ver, dat MOR© aan IE8ITI
te verstaan gaf» dat het lot van de *op*ning naar linka11
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zonder meer op het spel stond en dat hij, MORÜ, geen
ogenblik zou weifelen om de regering-PANFANI ten val
te brengen, als NERlïI zou voortgaan met deze compacte
"eenheid van handelen* met de communisten. Hierop be-
legde NENNI een aantal vergaderingen met zijn eigen
mensen* het dagelijks bestuur van aijn partij, de voor-
zitters der beide fracties, enz. NEflNI's groeiende be-
zorgdheid voor liet lot van de centrum-linkse coalitie
leverde tenslotte het resultaat op, dat hij naar MOHO
ging en deze het volgende voorstel deed* 3ARAÖAT trekt
aich terug, maar dan moet ook SEONI zich gelijktijdig
terugtrekken - ÏÏENNI en MORO wijzen dan een "derde man"
aan (ofwel de Kamervoorzitter ofwel de voorzitter van
de senaat), die dan met een grote meerderheid zal wor-
den gekozen.

Hierop had MORO maar één antwoord: SEGNI
is door de beide B.G«-fracties op de meest democrati-
sche manier als de officiële candidaat van de partij
aangewezen en dus zal de partij onder geen enkele omstan-
digheid SEGNI laten vallen.

Op dat punt mengde SJUUGAÏ zich tooh nog
persoonlijk in de onderhandelingen. Hij wees HOBO er op»
dat het $ssr gewenst was om na een liberaal (SINAITDI) en
een katholiek (GRONCHI) nu een sociaal-democraat tot
staatshoofd te kiezen. Hij wees op zijn grote verdien-
sten, enz. Hij beklaagde zich over het feit, dat NENNI
buiten hem om had voorgesteld, dat hij, SABJÜUff* zich
sou terugtrekken en toen MORO hem op het gevaar $ees van
de totale communistische steun aan hém, SARAGAT, de gebo-
ren anti-communiat, wimpelde SAHAGAT dit af door er op
te wijzen, dat SEBRI de steun had van de twee "anti-con-
stitutioneleM partijen, de monarohisten en de fascisten.

Maar eveneens tegelijkertijd met het boven-
vermelde begonnen de zgn. «notabelen1* van de B.C. zich te
roeren. Br was in het land een stemming van ergernis en
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wrevel ontstaan; elke dag zaten miljoenen voor Iran
televisietoestel; en zelfs de meest conformistisch»
en regeringsgezinde dagbladen formuleerden scherpe
en openlijke kritiek op J&S1PAKI en op PICCIONI en
uiterst voorzichtige en bedekte kritiek op GRONCHI.
Allerwege eiste men een "eind van deze e ome die" en
het denkbeeld van de reddende "derde man1* werd in
ateeds breder kring overgenomen. Op dat punt trad
3CKLBA op, in de rag gesteund door PELLA en GOHKLLA
en hun volgelingen. SGEÏ3A verklaarde met nadruk»
"Als 3EGNI niet wordt gekozen om welke reden of hoe
dan ook, zal ik bij de eerste gelegenheid, die zich
voordoet, bij de meest onbelangrijke kwestie in het
parlement» het kabtnet-ÏAHFANI ten val brengen. Het
aal 6f SBSKÏ **3n óf

En zo ging MÖBO opnieuw naar FAN FAN I
(dit waa ssondag, 6 mei}* Hi| zeide tegen FAHPASTI» dat
zijn eigen geduld en dat van het land uitgeput was»
dat de toestand nu zo was gegroeid, dat niemand meer
kon voorspellen wat de kiezers zouden doen ten aan-
zien van een partij, waarbinnen zo onbeschaamd intn-
guea, persoonlijke ambities en haat en nijd de kans
kregen* Hij stelde ?A3$?AN1 een ultimatum: rtlk geef je
nog maximaal twee stemmingen en als de fanfaniani en
de gronchiani dan nog dit laffe spel spelen, treed ik
als partijsecretaris af."

Hu KOU dit aftreden automatisch net einde
hebben betekend van wat er in Napels op het partij-
congres van christen-democraten eind januari was be-
reikt (en waar HOBO als onbetwist overwinnaar uit &«
bus kwam) , n. 1. de "opening naar linke*. FAKPANI schrok
nu en gaf asi jn instructies, Iterder werden een aantal
parlementariërs omgekocht om op SEGKI te steunen.
Bij de achtste stemming kwam 3BGNI plotseling van 339
op 424 stemmen en bleef derhalve maar vier stemmen
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onder de vereiste meerderheid. Be Kamervoorzitter LEONE,
die bi3 e®** verenigde zitting als vooraf*ter op%3?e«dt,
gelastte dadelijk de negende ateuualng ©n toen haalde
SS0NI «indélijfc 3® aeerdarlteid, n»l» 443 stemmen.

Mei
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