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Frankrijk
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Da verzeta&roepen jlnr _, hat lager .,an hun contaQten

Ia oktofcer 19S9 was men in. frankrijk nog
diep onder de indruk van de actie van de verzetsgroepen
in het leger door de geheime maar £oed verspreide lijsten
van "personen die uit de weg moeten worden geruimd** (zie
da affaire MIïïESAHD) en van de lijsten voor "de volgende
regering"*

Het is moeilijk over de omvang van de ver-
aohillande "groepen" en hun "betekenis een juist oordeel te
krijgen» maar jsekar is* dat zij ssich in hoge mate over-
schatten*

Taatgesteld kan worden, dat da samenzweer-
ders het op geen stukken na met elkaar eens.

Paradepaarden als SALAN, JUIN, ZELLER,
WEXÖAH3D, JOÜIUÜD, MIQUm., I»IOOQ, LECOKÏE, MVAÜD, HOÜSSAÏE
en andere generaals worden geenszins algemeen geaccepteerd
door de frondeurs in hat leger en door hun evenknieën
onder de ultra's dia het al evenzeer mat elkaar oneens zijn*

Sr is een tegenstelling tussen de oude en
de jonge garde, 3ALAN en SELLER behoren tot de oude garde,
dia nauwe eontaoten heeft met de poujadistan, da extremiati-
sche beweging "«fauna Nat ion" en mat da aanhangers van MARTEL
an ORÏia» SAïiAïï's groep is mordicus tegen mannen als
SÖUSTEiLE, BOÜÊ S-MAHOÖSir en da pseudoaooialist I*AGOSTE*
SALAH heeft ook "fcezwaren11 tegen generaal OOSAY in veroand
mat diens aandeel in da Baaoaka-affaira.

Da jonge garde» dia niet zozeer extreem
rechts mag worden genoemd ala wal nationaliatiaoh an tege-
lijk aoeialiatiaeh (gedurfde hervormingen), groepeert zióh
vooral rond da fandla-l>ewegiag an da groep Patrla et Prograa*



Behalve de gedurfde hervormingen wenst deze jonge garde
ook een modernisering van het legerf Tan zijn kader en
van ssija middelen* De Jonge groep is bijvoorbeeld voor
het Franse atoomwapen* Deze tweede groep is fel tegen
SALAN en JUIN, om niet te spreken van WEYGAND. 2 i j heeft
de illusie de vakbonden in Frankrijk eens mee te krijgen.

De beide tendensen hebben maar één ding
met elkaar gemeens hun wantrouwen tegenover SOUSÏELLE en
zijn geestverwanten»

In Parijs, in het Nationale Front voor
Frans Algerije» FHAJ1, bestaan ook controverses. Enerzijds
zijn er mannen als IE PEH» kACQSÏE-LAHEBlQNDIE en DIDSS,
die evenals POïïJADB op SA1AH hebben gewed en anderzij dia
is er de groep SAtïGE, B1BHAÏ, BAYLOÏ» (JOFAH, Deze tweede
groep is te karakteriseren als "ultra-katholieken", die
contadten hebben met bijvoorbeeld de fanatieke voorstan-
ders Van TSJANQ- KA! SJSK en met de integraliaten in de ka-
tholieke kerk in Frankrijk, die nog steeds hun invloed heb-
ben. Het feit dat S&LAH een vrijmetselaar is, maakt hem in
de ogen dezer tweede groep niet erg geschikt als leidsman.

De groep Patrie et Progrèa

Er zijn ongeveer tweeduizend officieren ge-
abonneerd op het bulletin dezer beweging, waarin vele le-
den van de jongerenorganisatie Jeune Wation hun toevlucht
hebfcen gezocht* Patrie et Progrès is de felste aller orga-
nisaties. Cte er lid va» te worden moet men eerst *ge-
sereend" worden door een lid van het bestuur. Deze bewe-
ging richt ai oh niet alleen op activistisohe officieren,
doch tevens op bedrijfsleiders en andere invloedrijke "bur-
gers" ia l'rankrijk»

Se Yendée-groep ' " "•'

Besse heeft haar aetieterrein behalve in Al-
giers ook in 2uid- en West-frankrijk* Ook alweer een clan-
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deatien bulletin: van da hand van een mysterieuze "Henri,
kapitein van de generale staf". Deze groep stelt zich in
Algerije ten doel de ''gaullisten8 te identificeren en op
het uur ü onschadelijk t a maken, in frankrijk: vormt de
groep een öideonsbende van ultra's. Zij is "betrekkelijk
locaal: in Parijs betekent gij weinig. Be Vendée-groep be-
staat in overgrote meerderheid uit uiterst rechtse katho-
lieken, De groep beweert dat er tienduizend officieren op
haar bulletin zijn geabonneerd* In werkelijkheid zijn het
er hoogstens 1500.
(H»B»5 er zijn in het Franse leger alleen al 10*000 be-
roepsofficieren met de rang van majoor of hoger» Yoor het
totaal aantal officieren moet men er ook nog <je kapiteins
en luitaaants bij rekenen plus de reserve-officieren).

Daarnaast zijn er nog verschillende andere
groepen, die alle hun eigen bulletin hebben (een der be-
langrijkste daarvan is Armée~ïïatl0n)» BaarembsrVeiHL is- ear
een kleine groep ultra's, die ai herhaalde malen pogingen
heeft gedaan de Nationale Unie van Beserveofficieren voor
haar karretje te spannen (onder meer door hét Centre d'Etu-
des Défense Nationale) zonder al te veel succes.

De groep Souatelle

De collo<fues de Vincennes hebben 30USTELLS
teleurgesteld» De aötivistisehe officieren vertrouwen hem
niet erg. SALAN werkt hem tegen» SOUSTELLB'S MRegroupement
Hationale* veert eea kostbare propaganda in de Verenigde
Staten en er is zelfs een Amerikaans comité voor Frankrijk
en Algerijet dat propaganda maakt voor SOüSIELLfia stellin-
gen C o»a» dat frankrijk in Algerije hét laatste bolwerk van
het Westen verdedigt). 30U3TBLLS heeft ook zeer goede con-
tacten met Israël en de Amerikaanse zionistenbeweging en
met de rechtervleugel van de Italiaanse ohristendemocraten.

3OÏÏSTELLE heeft da steun die POÜJADE hem
aanbood minachtend afgeslagen en het ziet er naar uit» dat



hij er thans spijt v,an heeft, nu SALAN, die erg op de
achtergrond geraakt was, door de Poujadisten wordt ge-
pousseerd.

Over de wijze waarop de veiligheidsdienst
de *verdaohtew generaals in het oog houdt, het volgendei
Eind oktober was er ten huiae van 2ELIER een vergadering
van hoge officieren, onder wie vijf generaals! twee uit
Algerije en HOUSSAm, Ï.AYAÜD en I.ECQQ. Doel der bijeen-
komst was een manifestatie tegen De GAULLE voor te berei-
den. Vermoedelijk zouden zij eerst een beleefd schrijven
aan het staatshoofd richten om hem "op de hoogte te stel-
len van wat er in het leger leeft", gevolgd door een ma-
nifest aan het land»

Eodra de drie genoemde generaals echter in
Parijs terug waren, werden zij bij generaal SLI ontboden.»
Deze waarschuwde hen dat, indien zij het manifest teken-
den, daarmee tegelijk hun ontslag tekenden* ELI was dus
merkwaardig goed op de hoogte en» wat nog belangrijker ia,
ze vastberaden, dat de drie in hun schulp kropen en zwoe-
ren dat ai j loyaal waren*

Ia- dit verband moet er op gewêaen worden,
dat alle generaals, die naar Parijs gaan, in aanwezigheid
van De SAÜI»LE ja en amen zeggen. Daarna gaan zij naar
DE1BÉ om hun gal uit te stoften. Het gevolg is, dat BBBEÊ
zenuwachtig bij De ÖAIHJLS komt» die hem dan weer gerust-
stelt! "Het leger ̂ al mij gehoorzamen*.

Ook is dé veiligheidsdienst op de hoogte ge-
komen van een vergadering, die medio november gehouden is
ten zuiden van Parijs én waaraan 20 personen souden hebben
deelgenomen. Het ging over de middelen om De G-AÜLLE on-
aehadelijk te maken door arrestatie of een aanslag* De aan-
wezigen waren het er over eens, dat geen enkele staats-
greep kan slagen zolang ie SAUL]DS niet "geneutraliseerd*
is» vooral omdat het leger hem per slot van rekening toch
gal gehoorzamen en alleen het initiatief in handen zal ne-
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men, als De GfAÜLLE aou zijn

deze groepen heVben het doel het gehele
leger mee te slepen in een motie tegen De GAtnjLS. Zij vor-
men eohter een zo fclelae minderheid en gijn het onderling
zo oneens, dat men werkelijk* niet al te pessimistisch mag
zijn en mag verwachten» dat het leger als geheel zijn
plicht zal doen*

Eerste week december 1960.


