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i±LiJ
Franfcrijk/Al^«rije/ de Verenigde Staten

BE lok VA» m Ö»$«A. IK m HJÏSGH ut A^BLTE, 21/22 AKEIL

In Franse gezaghebbend» kringen is men er
van overtuigd, dat CHALLE, die er om bekend staat niet over
één nacht ijs te gaan, in geen geval met het avontuur "begon-
nen zou zijn, als hij niet was aangemoedigd. Allee wijst er
op, dat CHALLE de betekenis Van wat bepaalde ongeautoriseer-
de tussenpersonen hem Beiden schromelijk heeft overschat en
met name gedacht heeft, dat het gesputter van d« hoge bui-
tenlandse militairen in ie N.A.?.O. tegen De GAULLE impli-
ceerde, dat ook die buitenlandse regeringen een staatsgreep
met grote welwillendheid gouden begroeten.

Enkele aanwijzingen
Een der belangrijkste feiten - of beter

feitjes - waarop do suggestie van Amerikaanse aanmoediging
steunt, ia dat er drie Amerikaanse officieren van de Pari jse
ambassade in Algerije waren ep het ogenblik van de staats-
greep. 2ij vertrokken reeds maandag 24 april met stille trom
en toen zij per boot ia Frankrijk aankwamen, trachtten zij
zelfs te verbergen, dat zij Amerikanen waren.

Een tweede feit is, dat men in de Verenigde
Staten een week vóór de putsch al sprak over een aanstaande
coup de force en dat terwijl men in frankrijk zelfs juist in
d* heilige overtuiging leefde, dat er geen vuiltje aan de
lucht was. So bemerkte Kamer voorzitter CHABAH-DELMA3 tij-
dens zijn bazoek aan Washington, dat men <*£ het staatssecre-
tariaat de mond vol had over «t* dreigende oompiotten, ter-
wijl oud-piFemiiF ÏOTWOT, &i« kort «ïa»r©p in Hew Tfcrte aan-
kwam, hoogst verbaasd was over alle toespelingen op komende
moeilijkheden.

Een derde element ie de bespreking die «p
12 april ~ &e dag na De GAÜLLEa "hoogst ernstige" poreconfe-



reatie - i» Spanje heeft plaats gehad en waaraan böüalve
5ALAK tenminste twee Amerikanen, een Spanjaard (SERRANO
3UNÊH? ) en een Duitser hebben deelgenomen.

Of d« aanwezige Amerikanen echter lid ran
de C.I.A. warea, blijft een open vraag. Het waa Bekend,
dat SA1AN al sinds garuim* tijd contact «toont met anti-
gaulliatiseJie Amerikanen. Hen noemt in dit verband 4e
Amerikaanse Oud-ambaaaadeura TAYLOB «a EUGHES,

Ir woaea in Spanje enkele Amerikaanse za-
kenlieden, die goede betrekkingen met 3ERRAWO 3UKEH heb-
ben onderhouden en die in ieder geval vroeger lid van d©
0.3.3. en/of C.I.A. z,i;Jn geweest. Of 2 1 J tliaaa nog deel
van deee organisatie uitmaken ie twijfelachtig.

Op die bijeankomst tram de 12e april
3ALAH de belofte hübben gekregen, dat IMM1DÏ niet «p een j
putsch soa reageren, volgens eomaigen gou er zelfs beloofd ;

aî n, dat de generaalsregering -indien si J anel slaagde - j
binnen 48 aur door Se Verenigda Staten erkend KOU worden.

Daarop sou de C. I. A. een rapport naar
Washington hebben gesonden, waarin staat gemaakt werd van
de eïftstige ontavredeniieid der franse militairen ia het al-
geaeea over De M0HJs |>€3r@ conferentie, di« *de deur Tfoor
Met comaufllsiae in Noord-Af rika1* had geopend. Kr werd gewe-
zen op iiet comaunisae, dat in de G. P. R. A. aaieulde en ge-
dreigd met Itet gevaar, dat er Sowjet bases ia Algerije zou-
den komen. Indien dit rapport werkelijk in dl* zin gesteld
was, aag &*& aannemen, dat niet weinigen in Washington
hieraan geloof hebben gehecht, met mate bij hen dia het com~
aünisme tot mi tot ï>eatrecten nebben door in verschillende
landen anti-eoraaunistiaehe dictaturen te ateunen.

let hoofd van de C.I.A., DQUiBS,! heeft het
bestaan van zo 'n rapport ontkend, maar hij heeft wel toege-
geven, dat hij «en rapport had ontvangen waarin ge w e a en werd



op CHALLEa briljante staat van dienst, op het feit dat hij
bij het leger in Algerije zeer populair was en dat hij vele
vrienden in N.A*V.O.-kringen telde.

Er ia verder sprake van een tweede rapport,
dat op zondag 23 april in Washington jsou zijn aangekomen en
waarin de toestand zeer rooskleurig voor de muiters werd
voorgesteld: de putsch is geslaagd, het merendeel van het
leger doet mee, het zou een gevaar aijn voor de Verenigde
Staten er tegenin te gaan, Be GAULLBs verzet ertegen dreigt
tot een volksfront te leiden.

Pe dementi'a
Aan dementi's van Amerikaanae aijde hééft het

niet ontbroken, integendeel, £odra de Franse ambassadeur in
Washington, ALPHAHD, jaondagmorgeïi 23 april om H0phelderingM
vroeg, zijn hém de meest formele verzekeringen gegeven.
DÜIiLÉS, WSK en 4iens woordvoerder WHIfE en d« Amerikaanse
ambassadeur in Parijs hebben alle geruohten met grote kraoht
gedementeerd*

Be Amerikaanse regering vond het buitengewoon
irriterend, éat de Franse regering van haar kant «r «en vol-
ledig zwijgen ovtr bewaarde. Officieel was dat, omdat d*
Franse regering het dementeren een zaak achtte, dié uitslui-
tend aan de Amerikanen toekwam. In werkelijkheid was men er
in Parijs geenasins van overtuigd, dat er mist s «an de hand
was geweest. Vooral het Elysée, <$, w. ss* "l* entourage*, toonde
aich zeer sceptisch over de Amerikaanse dementi's, terwijl
men op Matignon wat meer overtuigd bleek van de Amerikaanse
goede trouw.

goals bekend heeft Minister JOIE tijdens een
peraconförentio g«aegd, dat hij wel *&* anders aan sijn
hooi'd had dan aandacht te aohenken aan eventuele Amerikaanse
inmenging. COUV3 m MUHVILL£, die ten langs leste op 5 mei
met «en dementi kwam - twee weken na dato - verklaarde voor
de Kamercommissie alleen, dat d B Franeo regering geen schuld



had aan 4e verspreiding van da geruchten «n dat uit
KENNEDYs boodschappen aan Da GAÜLLE geblelcen waa, daU di
Verenigde Staten De GAULLE alleen maar haddan willen hel-
pen.

Dit Hömenti" bevredigde d* Amerikanen niet
erg, man had het graag wat oategoriaoher gezien.

De G.I.A»
Het lijdt niet de minste twijfel, dat da

C» J.A» vele contacten had in da kringen dar uiterst-rechtse
samenzweerders en dat zij lucfet had van een nieuw complot.
Dit wordt trouwens toegegeven, maar man verdedigt zich in
Washington, dat ook de Franse geheime dienst óp de hoogte
was en dat de C.I.A, evenmin ala deze wist wanneer het uur
aou slaan. Het is bekend, dat OHALLE bevriend was mat da
chef van de C.I.A. in Parijs, ÜLMER.

De C*I,A» ie trouwens bijzonder goed "inge-
voerd ".in Franse rechtse kringen in PariJa, Bonn, Madrid,
Algiers en Babat.

Buitenlandse militairen
Vale buitenlandse officieren in da N.A.V.O.

en verschillende militaire attaché» in Parijs zijn nogal
'«altCTt*1 en in lader geval hebben zij h*t grootste begrip
voer da **maJLaisea in hat franse leger. Dit geldt met name
voor enkele Duitaers en in aaer sterke mate voor de Italia-

Ale aneedote moet hier vekeld worden, dat twee militai-
re attaché a van Itali'é met elkaar slaags geraakt zijn in
het bureau ven tam ambassadeur, omdat zij van mening ver-
schilden over ds putsch. In verband hiermee zî  het incident
geneeM van de Italiaanse generaal, dia aan plechtigheid in
Itali'é verliet, toan er gesproken werd iraa de Hfaecistia0̂ e
generaals in Algiers*. Achteraf deelde een woordvoerder mee,
dat de generaal niet uit protest wad weggelopen, dooh omdat
hij een steentje in sijn schoen had*



Ueze sympathie, die CHALLE bij sijn Duiten-
land se krijgsioakkers ondervond, werd natuurlijk nog ver-
sterkt door het feit, dat hij D t ÜAULLE ook veroordeelde
wegens diens gebrek aan medewerking in de N. A, V. O. Ook het
&rgument dat Algerije geen oöamxmieiüscii bolwerk mooirt wor-
den, deed het goed, evenals trouwen» 143. het Pentagon waar
men in tegenstelling tot het Witte Huis ook oen "neutralis-
tiech Algerije" al levensgevaarlijk vindt.

Conclusie
Uit dit alles mag men opmaken, dat er contac-

ten zi44 geweest, dat behaalde Amerikanen CHALLE en SALAÏI
wellicht in bedekte termen hebben aangemoedigd of ut ieder
geval hen hebben verzekerd, iat EBHHEDY werkölöoa ssou blij-
yen toedien. Zeer zeker heeft CHALLE de betekenis van deze
verzekeringen overtrokken, vandaar zi;Jn boodschap aan KBHïTEDY
zaterdag 22 april via «en Amerikaanse radiocorrespondent.

Tast staat verder, dat, als er al eontacten ge-
weest aijn, deze in geen geval op instigatie van de Amerikaan-
se regering óf zelfs maar met haar medeweten hebben plaats ge-
vonden. Verder staat ook vast, dat KENNEDY De GAULLE onmiddel-
lijk zî n volledige - desgewenst g@wapen.de - hulp hééft toe-
gezegd, ieta dat bij De GAtTLLS trouwene niet in goede aarde
viel en dat hi| bovendien funeaii en Marokko dieself da zater-
dag de meest volledige garanties heeft gegeven, ook dat al-
weer tot ongenoegen van B» GAULLE.

fenslotte kan nog worden opgemerkt, dat KEÏïNEDY
het Amerikaans consulaat ia Algiers ten strengste verboden
heeft in contact met de muiters te

Mei 1961.


