18 maart 1960

U 3280/fO - C 46 - P1/PS9.

Land:

Frankrijk.

Onderwerp:

Opvattingen van Mauric
Algerijnse kwestie.

Referenties:

Datum van
waarneming:

Ifedio maart 1960.

Bron:

Betrouwbaar, heeft regelmatig contact met
Maurioe Sohumann.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse ZTaken.

Aan Z'ijne Excellentie de Minister-President
Prof. Dr. J.E. de QUAY
Plein 1813 no* 4
's-GRAVENHAGE.

18 maart 1960

U 3280/60 - C 46 - P1/PS9-

Frankrijk
OP?AMNGBN VAN MAÜHIOE SÖHÜMANN OVER DB AIGERIJHSE
KWESTIB
-o-

Maurioe SÖHUMAM, voorzitter van de Oommissie voor Buitenlandse Zaken in het Parlement, is
over de Algerijnse kwestie zeer pessimistisoh gestemd.
Volgens zijn opvattingen heeft De SAtFLIS op zijn tournee in Algerije niet de militairen een politiek voorgelegd, die afwijkt van de politiek die hij het land voorlegde. Hij heeft wel **een andere stijl gehanteerd**.
SOHüMANN erkende overigens, dat er een afstand tussen leger en natie bestaat. ttHet leger'*, zo
zeide hij, wis niet zozeer gebonden aan het ideaal van
de integratie, maar is radioaal tegen een onderhandeling
met de FUT. In feite wil de legerleiding alleen een overgave aooepteren. Bat is de moeilijkheid™.
Intussen heeft de dubbele verklaring van
De GAUIiLB het vertrouwen van de Stétropole in De ÖAUHE
geschokt en dit is ernstig, aangezien De GAULIB'S invloed op het leger natuurlijk ook bepaald wordt door het
feit, dat de Metropole aohter hem staat.
SQHüHAïör, die in de week van 24 tot 31 januari voortdurend bij De G-AÜLIE was, merkte over zijn
denkwijze het volgende opj De GAU1J2E was enorm teleurgesteld, dat de PIS na de 16e september niet naar Parijs
was gekomen» Nu kwam de muiterij van Algiers. De UAUIiIiE
heeft geen ogenblik geaarzeld to zijn houding tegenover
de muiters, maar hij heeft aan de andere kant er dan ook
op gehoopt, dat dit keer de PIN zou komen. ttlfc heb nu &etoond, dat ik de ultra's aan kan - dat moet toon wel
overtuigen1*, had De GrAtTLIE gezegd. Op een gegeven ogenblik had De GAULUS gezegds KAls de FM vandaag komt (dat

-2-

was in de befaamde week van de opstand), zou ik énormément embeté zijn. Ik heb het zonder dat al moeilijk
genoeg,* Jfear na een ogenblik voegde hij er aan toej
M33n tooh, het zou het beste zijn, als zij nu kwamen,
Ik kon dan alles tegelijk uitvechten» Bn aangezien ik
het alleen maar winnen kan, betekent dit, dat aan het
einde van dese strijd ik de vrijheid heb om te gaan
onderhandelen. Het is voor ons allen het beste, dat
de vechtpartij tegen de ultra- legergroep uitgevochten
wordt over het beginsel van de onderhandeling zelf en
niet over de toefcone tplannen, die in ieder geval pas
later aan de orde komen. n
gelooft ook, dat de PIST na vijf
jaar strijd de wapens niet zonder meer kan neerleggen*
Dat zou een enorm offer zijn. Dit offer moet gekocht
worden. De prijs zou kunnen zijn een garantie voor het
politiek voortbestaan van de ?ï$. Die garantie kan mondeling zijn. Een openbare verklaring van De ÖAUIiïB legt
Frankrijk tenslotte voor goed vast. De S-AUUiB kan niet
riskeren zijn orediet bij de wereldopinie te verzwakken
door woordbreuk op het secondaire terrein van Algerije ,
Aangezien, zo meent SCH1MAOT, geen van beide partijen deze strijd kan winnen, zullen later onvermijdelijk nieuwe situaties ontstaan, die gunstiger voor
toenadering zijn.
Op de bijeenkomst van de MEP op zondag,
20 maart, zal SÖHÜMAHK in die richting willen werken:
ongeveer zoals de stellingname was van de SPI O, maar minder scherp, d.w.z. De GAÖI»ï»S duidelijk maken dat volgens
de MRP geen enkele politieke maneuvre frankrijk van de
noodzaak ontheft met de Fï>ïf zelf tot een overeenstemming
te komen .
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