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FRANKRIJK.

Gesprekken met leidende figuren van de Socialistische Partij

(voorheen SFIO).

1. GUY MOLLET heeft zich praktisch teruggetrokken; hij is

vrijwel onvindbaar» Secretaris-generaal (tijdelijk, maar met de

bedoeling in functie te blijven) is thans PIERRE MAUROY, een "con-

structieve" jongereo

Men tracht allereerst tot een nieuwe opstelling (program) te komen,

want voorlopig is er niets: geen geld, geen program, geen leiders»

Een congres is in voorbereiding; voor de stabiliteit van en In de

niet-communistische linkerzijde is dit van belang»

"Force -ouvriëre" (het "moderne" Syndicat) heeft het niet kunnen

of willen opbrengen, tot een politieke keuze te komen; de Partij

staat alleen» Niettemin gelooft MAUROY er wat van te kunnen maken.

2» Voor de te regenereren partij zijn de verkiezingen te

vroeg gehouden» Bovendien laat de verhouding met MITTERAND — die,

hoe dan ook, een rol moet spelen - te wensen over» Over de combi-

natie DEFESRE/MKNDES-PRANGE was MITTERAND niet goed te spreken;

trouwens niemand» "Wat de ene te veel had, had de ander te weinig —

en dit in twee richtingen",, De "kiezers" zijn niet het zelfde als

de groep intellectuelen, die PIERRE MENDES FRANCE bewonderen,, Tooh

heeft de Partij officieel dank betuigd aan DEFERRE.

3« Men acht het algemeen juist, dat POHEH zich in de tweede

ronde weer heeft gesteld. POKER was niet demagogisch genoeg; deze

verkiezingen zijn "Amerikaans"; de korte duur van de campagne, het

ontbreken van tijd voor bezinning, voor programmal, voor analyses

in de tijdschriften, werkt demagogie in de hand* Er zijn enkalen,

die de officiële steun aan POHER*s tweede ronde betreuren; ALADT

SAVARY: "une politiqiie contestable et contestée". Tot scheuring •

heeft dit niet geleid*

De partij heeft een vaste (betalende) kern van 85*000

leden. (De G.-P.F. ongeveer 200.000)

4* DUCLOS wordt beschouwd als een onbetrouwbare oude heer.

Het contact met de Communisten is moeilijker dan ooit. Dit wordt
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ook geconstateerd door hen, die dit contact niet principieel

zouden schuwen. De jongeren willen meer de Joegoslavische kant uit.

Het is een zaak van geduld, met de nieuwe Partij.

5» Over de persoon-POMPIDOU wordt opgemerkt:

POMPIDOU ontvangt géén steun van de Bank ROTHSCHILD, maar hij maakt

wel gebruik van "Fonds secrets", die de minister-president ter be-

schikking staan. Verder had men op de persoon van POMPIDOU zelf wei-

nig kritiek» Des te meer op MADAME POMPIDOU. Deze heeft een aantal

minnaars - en dus zijn er ook nogal wat chantage-zaken. Eén ervan

was de zaak-MARKOVITCH* Hier is een zéér louche persoon, die een

groot gevaar vormde voor POMPIDOU„uit de weg geruimd. "Een bedenke-

lijk precedent voor een staatshocfö."
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