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. Frankrijk

DE VISIE YAN GUY MOLLET OP ENKELE FRANSE BINNENLANDS-POLITIEKE

KWESTIES

Guy MOLLET is uitermate ongerust over de hui-
dige situatie in Frankrijk, en vooral over Algerije. Hij ziet
op het ogenblik geen uitkomst. Yolgens hem zijn de beweegrede-
nen die De GAULLS bewogen hebben zijn merkwaardige speeches
voor het leger in Algerije te houden, de volgende geweest. Het
was geen wijziging van inhoud en nog minder van politiek; het
was duidelijk een wijziging in de toon. Yolgens MOLLET was De
GAULLB onder de indruk gekomen van de waarschuwingen die enige
militairen hem hadden gegeven. Deze militairen stonden in het
algemeen achter De GAULLB en hebben zich ook tijdens de 24ste
januari loyaal gedragen. Daarom hadden zij een zeker gehoor
bij De GAULLE. Z'ij legden hem uit, dat het absoluut noodzake-
lijk was het leger duidelijk te maken dat het voor iets vocht.
Dat "'iets1* kon alleen maar een overwinning zijn. Zij lieten het
aan De GAULLE over die overwinning te formuleren. Men zou het
verschil van mening tussen De GAULIE en het leger als volgt kun-
nen formuleren: De GAULLE wil dat het leger, door zijn gevech-
ten, een situatie schept die hem in staat stelt op gunstige
voorwaarden te gaan onderhandelen. Maar het leger wil helemaal
geen onderhandeling. Het wil de overwinning, en deze maakt on-
derhandelen overbodig» wDe GAULLE heeft dan ook die formule
^Algérie Algerienne"1 pas losgelaten, toen hij vertrok; hij heeft
hem niet in de aanvang al durven gebruiken**, aldus Guy MOLLET.

Tussen de Franse regering en de FLN is volgens
MOLLET wel degelijk contact geweest, zij het alleen mondeling.

De man die dat contact heeft verzorgd is
AMROUCHE, de Algerijns-Franse romanschrijver, die overtuigd Al-
gerijns nationalist, maar ook overtuigd Gaullist is, en als zo-
danig in beide kampen toegang heeft. Dit contact is echter niet
voldoende. Wat nodig is, is dat een van beiden het normale ge-
baar van contactzoeken maakt, d.w.z. schriftelijk. Noch de FLN
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nooh de GAULL3 is bereid die handtekening te zetten.

Daarop is alles afgeketst. MOLLET heeft respect voor de
Algerijnse leiders, Ben BELLA en BUMBNDJEL. Hij aoht de-
ze mensen volstrekt voldoende gekwalificeerde onderhande-

laars. Ben BELLA is de beste en wordt door Krim Bel KASSEM
ook als diens patroon gezien. wDat is de reden waarom ik
wilde, dat men Ben BBLLA vrijliet. Ik heb dat zelfs een
keer van de GAULLB beloofd gekregen. Juist echter op het
ogenblik dat de GAULLB die belofte wilde vervullen, brak

een nieuw incident uit met het leger, dat het opnieuw uit-
stelde. Het is nu veel moeilijker geworden1*, aldus de voor-
zitter van de S.F.I .O.

Het meest pessimistisch was Guy MOLLET over de
binnenlandse situatie. -Il!ilk heb de GAULIE'*, zeide MOLLET,
wde laatste tijd niet meer opgezocht; de verschillen zijn

te groot geworden, en ik zie bovendien niet welke invloed
ik op hem zou kunnen uitoefenen. De GAULLB creëert een leeg-
te om zich heen. Het probleem van zijn opvolging wordt daar-

door voortdurend ernstiger, maar dat schijnt hem niet in
het minst bezig te houden. Hij denkt en doet alsóf hij het

eeuwige leven freeft. Blijkbaar interesseert het probleem van
^later1* hem niet» Intussen gaat hij door, omringd door derde-

rangs krachten, nooit tegengesproken, dus ook nooit tot bete-
re gedachten gebracht. Het is duidelijk dat w i j , de S .F . I .O. ,
ons niet door deze leegte kunnen laten opslokken. Onze oppo-
sitie zal dus noodgedwongen steeds positievere vorm moeten

gaan aannemen. Aangezien de GAULIE niet aan zijn opvolging

denkt, moeten wij er aan denken, en een Rsolution de rechange^
uitwerken. Het Franse volk heeft eerst alles in de modder ge-

gooid, om zich uitsluitend aan de GAULLE te geven. Nu wordt

het ook door de GAULLB teleurgesteld. Het betreurt zijn
Macohiavellistische optreden; het aanvaardt evenmin zijn Alge-
rijnse politiek; het Franse volk wil zich niet neerleggen bij

het perspectief van een langdurige Algerijnse oorlog» Nu het

het vertrouwen in de GAULLE verliest, blijft er helemaal niets
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meer over. Het grote gevaar voor Frankrijk is de toenemen-
de politieke demoralisatie van het gehele volk.w

Guy HOLEST maakt de indruk, dat hij het ogen-
blik gekomen acht om de min of meer afwachtende houding

die de S.P.I.O. tot nu toe tegenover de G&ULIS heeft aange-
nomen, - een houding voortkomende uit respect voor en ver-
trouwen in de GAULL3 - los te laten en er zioh nu op gaat
voorbereiden zijn eigen weg te gaan, op élk terrein en in
elke kwestie, o.a. in de Algerijnse kwestie.

Eind maart 1 960.


