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Pran krijt

BB SOTAIIB m HB$ fSASSB IiEgSB ES BE
VAK EEN KIEUWE HEP30H

Zoals tijdans de laatste putach van
medio april j J- duidelijk naar voren kwam» aijn ia
het leger twee groepen, te onderscheiden: de beroeps-
officieren en de dienstplichtigen* Aangenomen mag
wordenf dat tijdens de putsch ongeveer 80$ van de
'beroepsofficieren met hun hart bij CHALLE waren*
Deze officieren aijjn door verschillende rechtse ide-
ologieën beïnvloed, en de fascistische ideeën van
HAURRAS (Action Pranpalae) hebben nog invloed op hen*
Ook treft men bij hen dwepend missionaire, anti-com-
raunistiachö gevoelens aan, die te vergelijken zija
mat die welke MACCARTHY in de Verenigde Staten wist
op te wakken.

~ Y Op de militaire academies leeft onder
de kadetten dé idee» dat de militaire dictatuur de
enig juiste bestuursvorm voor Frankrijk is. Tijdens
de vier bewogen dagen gedurende de pmtsoh fcwam het
op verschillende academies tot incidentent vooral
wanneer de generaal-directeur een loyale houding ten
aanzien van Be GAULLS proclameerde.

De zaak wordt nog gecompliceerder
door het feit dat het merendeel der officieren onge-
schikt i» voor het ïaodeme typ» leger dat Be SAtHiBS
thans vóór ogen ataat»

Hiertegenover staat de houding van de
dienstplichtigen, die loyaal zijn ten opzicht* van
het wettige gezag van Be OAULLE. Hun houding was tij-
dena de putach, een grote verrassing voor de officie-
ren. £r ia een gespannenheid tussen beide ontstaan,



die nog vergroot wordt door de zuiveringen die thans
plaatsvinden,

Be aanklachten teften de fceröepsoffioie"-
r«n berusten voornamelijk op gegevens, die de dienst-
pllchtlgen moeten verschaffen.

Gezien daz» gespannen verhouding is In
het leger een crisissituatie ontstaan, waarover het
pa» na vele jaren heen zal komen*

Het staat wel vastt dat de dlenstpiieh-
, t i gen In hun verzet tegen de muiters beslist niet door
de communisten werden geleid; zij hebben niet de minste

1 rol gespeeld* Voornamelijk waren het jonge ayndlcalla-
ten, vooral afkomstig van de GFÏC, het franse christe-
lijke vakverbond, en jongelieden tilt de JOG en de JAC»
de christelijke jeugdbeweging van arbeiders en boeren,
en op zeer veel plaatsen berustte de leiding bij de
onder do wapens geroepen priesters of prleater-studan-
ten» die in het Franse leger gewoonlijk de rang van
korporaal- chef krijgen* Ben tekenend verhaal moge dit

Tijdens de putsch werd Tal j een regiment
ver In het binnenland, dat geen enkel contact met de
muitere in Algiers had, op de kamerdeur van de kolonel
geklopt en de korporaal- chef (een CFÏC-man) komt bin-
nen, gevolgd door een escorte van s?es zwaar bewapende
soldaten* Er volgt een onberispelijk militair saluut*
"Mon colonel", zegt de korporaal-chef, "Bent U voor
CHAI&8 of yoor Be QAïïS&S?" De kolonel fceglnt woedend
te schreeuwen* Zodra hl J uitgeraasd is, wordt de vraag
kalm opnieuw gesteld. De kolonel brult, dat hij er
nieta mee te maken wil hebben, maar dat CHALLB au fond
toch eigenlijk wel gelijk heeft* "0 fcent in streng ar-
restrt, la het antwoord van de korporaal» die de kolonel
naar zijn slaapkamer laat brengen en hem opsluit* Via
de radio vaa de kolonel worden alle officieren opgeroe-
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pen zonder wap«ns naar do centrale post te komen voor
•en drlngéndf öonf«r<Kftti«. E*n voor een word*» d» of-
fioiaren verhoord» Pégf&en dit niet onvoorwaardelijk
voor 0« GAÜLLE kltssea worden bij da kolonel opgöaloten.-
Btsse "arrestanten11 haddtn niets gedaan» «lóh all«*n in
antwoord op «en vraag rooap CHALLE uitgesproken zonder
enige aoti» t« ondernemen. Militaire straffen of tuoht-
maatregelea tegen hen zijn onmogelijk* Ui j blijven dus.
De kolonel vraagt natuurlijk overplaatsing, maar 8l;)n
opvolger, die wellicht elders hetselfde heeft meege-
maakt, aal onmogelijk op goede voet kunnen komen mét
zijn manschappen,

Door dêrgeliik* voorvallen ie etn e3*a»tl-|W W I

ge gezagscrisis in het leger ontstaan. I

Een gunstig element is ds figuur vaa de
huidige cpperbeveliiebber AILLERET, geen gaullist maar
een vololoed republikein in do gunatigs zin Van aet
woord en oovendien de earste opperbevölheober die duide-
lijke tâ l spreekt en er geen doekjes om windt."Er la
een fliaka kana dat de OAS mij vermoordt", 20 sei hij
Dijvöorfceeld, *Maar dat dott «r niats toet Ka nti3 komt
«r «en ander** 3inds da ptttsoh iaeoban er geen inciden-
ten meer plaats gevonden zoals voordien (fransen van ge-
ne ra al 3 mét **Toor hen die vielen voor fran*
praefc "&13 het graf van eea gevallen soldaat
aal ̂ lijkea dat hij voor niets g«storv«n ie*j oververhit-
t« reaolutias van vareaigiagen vaa réserveoffisiertn;
ötandig» artikelen in militaire ptiTaliöatits. Bit allêa
komt op het ogenblik niet m*er voor.

Rat lager is niet zozeer opstandig ala
w«l tot in de groad g$â oĵ lia$§rd̂  _afgeaat door do
sftgjasthodöa» die Be aAEf|<33 drie âar lang gebruikt hftft»
Het is naiaolijjk nog steeds zo dat het leger afkerig
blieft van d$ pur® politiek. Al? valea "aam politiek dotn11
is dat uitsluitend om fraaa j|lg*ri38* Hét eravsrwerpen van



de democratie of zelfs alleen maar van het huidige
regime t daarvoor ia d* overgrote meerderheid niet te
Vinden, terwijl da overigen zo'n staatsgreep zien al»
een uiterst© middel, dat raên indien enigssin»
niet moét

De kansen op een nieuwe putsch ai Ja op
het ogenblik niet groot, aekes? niet In Algerije «wlf *
ïïe voorlttlmehtigen kunnen fcopaald niet op de

AIgeri4* röfcemta» Volgöas li*a aitten allo
in d@

dia voor nieta Küllea terugdeinst Bpg ia
De vóürtvituöïitigêïï v0rm«m eten 2*cr liaterogen» groep.
SAI«A1 is d® gevaarlijkst «i omdat hi^ vardar ki^fct dan
alleen ïrans Algeri^t *n &tt gehele dtmooratiaiöli* regim«
wil opru&aèn» Maar in zekere ain ia lii^ ook weer
gevaarlijk dan do z*er populaire en g«aagh«b'b«nde
daar man %AXAIf in legerkri*ig«m veratsohuwt. 2eljfs
vijf koM^èis dit mot hsm in **d» jna^uiü1* ssi^m
staan aeer geraasrveerd tegenover hei». 3ij zi«n namelijk:
aöel goijd ia dat d« hoge of f ieiayen di« ia april d® kat
uit d® fcoom gakakta hsTiTsen «n ia aun hart bereid waren
mpt d« jpiitseh mse tt do«a - en dit waren er ae*r veel. -
niets moeten iiettben van SAluüTs politieke bi 3 bedoelingen.

9t voortYlutóitigtn worden in g$$<i gein-
fonaserde l^?an«e kringen als volgt gekarakteriseerd*
JOUHÖQU ie een opgewonden standje, $en onbenul, waar het
lege» niet het minete vertrouwen in heeft»
SC®AED la in wessen een politieagent, een groet ascpeft in
d* ^suTTverêieve eorlögvoeriBgw» Hen noemt hem wel een "op-
positionele giftulliet"» li 3 is gevaarlijk om si^n so^uist
genoemde specialiteit* In legerkrlniEen h«ef| men wel
peet voor zijn Bekwaamheid*
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ARGOULD ia laij de dertiende mei op d* achtergrond g«-
fcl«v«%maar hij heeft steeds gepleit - en niet alleen
gepleit - voor onmiddellijke executie zonder vonnis
van mohammedaanse vsrdaehten. Hij l* wat men ««n
"nationaal- communist" noemt. Dat wil zeggen, dat hij
zioh op de communiatische methodes (Ho Chi Minh) inspi-
reert om ««n fasciatische dictatuur te v«rfr«ss«nlijk«n.
GARDES is een nationaal-tatholiek, die diepe bewonde-
rins voor de üeruohte SAUGE (leider van de van Italië
afgekeken maar in Frankrijk zuiver fascistische "JSurger-
comités") heeft. 6AKDES is ondanks zijn aplomb niet erg
intelligent. Een zegsman vertelde onder meer, dat hij
&ABBE3 had uitgenodigd tezamen met een Dominicaan, oud*
officier en avant-garde- katholiek. "Legt 0 mij nu toch
eens muf, pat«r% ao vroeg GrARDES, *ho« h*t mogelijk is
dat God ut communisme heeft toegelaten". Deee vraag
spreekt to«kd»len.
LACHEROT ;xad tijdens de putsen de leiding over de afda-
ling vociliohting. Men dankt dat hij de auctor intellec-
tualis is van de atrooibiljetten waarmee men op het ogen-
blik een intoxieatiecampagne voert. Hij is in hart en
ziel een volgeling van de beruchte MAURHAS.
BROIZAT ia een kolonel-filosoof, een eoort monnik die
verwarde taal «preekt or«r d« noodzaak voor frankrijk
van «en nationaal-communiame aio dat wat ARGOULD wil,
Terwijl ARSOïTH) d« m«thod«s to«paat i» BHOÏgAf de

Genoemde vijf zijn het er allen over «ons»
dat SAÜK «tn wpauvr« typ*" iöt.

Kunnen de voortvluchtigen dus niet op de
officieren in Algerije rekenen, zij kunnen wel op de bur-
gera in Algerije rekenen, vooral die Van de OAS, die tot
alles bereid zijn. De OAS is in kleine groepen georgani-
seerd, die elkaar niet kennen. Zij hebben verschillende



moordafloislagen gepleegd en aijn zwaar bewapend. Maar
een putsoa onder SALAN mat alleen zulke "troepen"
heeft weinig kan» van alag«n, temeer omdat "nat lege**
zeker niet zal aaraelen op burgers te genieten. B» fa-
meuze «eanaeid van ïxet leger* is daa immers niet in
&et geding*

Ben putsch, kan alleen slagen, 4$dien
dese van frankrijk uit >egint* Ia dit vertoand wordt ge~
wezan op htt fait, dat de 11de div-i3i«,dS.e uit AOgerija
naar yyanfertjk it tei?a«g*k««a?d» rooi? ««n groot deel uit
de hoogat gevaarlijkt parachutisten bestaat. Van die
kant zijn wallicsJit oneumgename verrassingen te v«rwacli-
'tan. De divisie zal binnenkort in hot aupergaullisti-
ache Lothkringen worden gelegerd.

B« "belangrijfcata voorwaarde voor het sla-
gen van *«a rfeaatagrstp i« dat B* §AÏÏJKKB vöymoörd w»rdt.
D«aé aafislag «al wo|t»fi jgép_letigd̂  dooï* ̂ efa eojaawaiat1*̂  -
Het mea snijdt dam aan twee kanten: da moord is dan óók
nog «dn ?xjksdagbrand, dip het mogelijk aal maken de re-
pressie Vak d0 cofflm-aiiislïtn 0» *ht*n heUpti-a" op voll« tot-
rea tf bigiöftan*
D* *vacaftö« du pöuvoia?* ?sal h«t 3.*g*r f r to« bréugwa li«t
vaétwai óp t» imlliai rèïmo$ff34.Jl«: op aî n fuirks a*t de
stellige belofte dat höljmaar voor zeer korte tijd zal
zijn. Wie er dan aa# de ma dit @al komen? H«t hoogat geno-
teerd ia nog steeds PINAT, die een geruststellende figuur
voor de bur̂ erî  en ook voor &et ïmit«ïiiaii<l it*

Het zal echter in ieder geval wel "een
sekert tijd" duren eer er een nieuwe poging «al worden ge-»
waagd, vooral omdat al te veel muiters aich in april neb-
ban bloot g@gev«n en onschadelijk aijn gemaakt.

Be ontevredenen wachtan nu op ttket vertrek
van De GAULLE" of op een erngtige ontwikkeling di« «en



nieuwe gelegenheid zou geven om wat t* doen» bijvoor-
beeld hét definitieve mislukken ,<faa *Svian" of een ver-
oordeling van. frankrijk in te Verenigde Nat ie s.
Slaagt de eonf etsatie van Ivian, dam betekent dit het
eindt van de oorlog. Ali het leger daartegen gaat ageren,

het gfem sehijjn v«» teaai* ïiooh bij het
?i3 iiet fifaaae völkt nooli ia het

Maa3t een aiilijücïciiig a®u ttïx tnoxaie
voor het oonting*nt en het Fansmae volk. £$ ontevreden-
heid jSQü opeema met stp̂ ojagen stijgen. De "iageho-ad̂ ïi'1
stakingen zoudea IpsTsaraten. Het leger zou fcamicn
kijk nu maar eens waar De (UULI£s politiek: tanelotte to«
geleid heeft. Het ï*]pajiBe reik «eu aiet enthotisiaet voei?
de smitere 2i|tt| maar h«t fc*>u in eea, staatsgreep beiustea»

De GAULLE heeft nog veel gezag la i j het
Franse volk, maar de stemming kan onverwachts omslaan. Ha
&e feevyijdiag was iedereen in F*ankti3k vaor 30e tAtJias»
kort tevoren «ras vrijwel iedereen voor PET AIR. Vooral ais
*3hria&* »i*li*fct, kan ïïe OAUHtSs hmidige popmlsiriteit op-
eens verdwijnen. Dan is er namelijk geen enkel mit̂ ioht
meere

Resumerendet zonder nieuw feit van buiten-
af aal er voorlopig geen nieuwe putsch plaats hebben. De
ontevredenen of liever de gedemoraliseerden hebben geen
leider {SAXt&F is uitgesloten) en g@$n troepen, omdat het
contingent feî s onder waaktaam ie». Er ssijn natuurlijk de
paraohutisteai mit*r zî t wottea door de rest van het leger
zo al niet veracht dan tocjt met buitöngöwoon grote reserve

Het meest waaraöhî nlijjfce nieuwe feit ia
een definitieve mislukking va» wEvi&ntt* De
dat d» hervatting van de oonf eréntie ergens toe «al
aij& niet hoopvol. Als dit peêaimisme gegrond ia en 1*ivian'1
mislukt, aal men er goed aan do«n op allee voorbereid te


