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Fr. de Jong Edz.

TWAALF OP EEN BALCON

Kijk t, daar staan ze: alle twaalf op het balcon van
De Nieuwe Stem, en alle twaalf wat onwennig nog,
nu ze elkaar op dat dictatoriale presenteerblaadje
treffen.
Wat brengt hen tot elkander? Zijn ze een twaalf-

koppig monster, en biedt De Nieuwe Stem dat mon-
ster een kans zijn gevaarlijk platform te betreden om
zijn lezers tot aanmonstering te bewegen - althans
tot bewondering voor deze uitmonstering?
Ach nee, het balkon is wankel en wat ongewoon

voor Nederlanders, die deze aanbouwsels - met een
parafrase van Wim Kans oudejaarswoorden - liefst
aan de privé-zij van hun huizen bouwen en die ze
gebruiken tot het uitwaaien van onder alle andere
omstandigheden kuis verborgen kledingstukken. Is het
(thans alweer verkleinde) balkon aan de pui van het
Amsterdamse Paleis-Raadhuis niet een bonapartis-
tische gril, aanleunend tegen ons klassiek-republikeins
stijl- en staatsgevoel? Hoogstens heeft - contradic-
tie! - de "communiserende" architectengroep der
Amsterdamse school nog voorbalcons toegepast bij
haar individualistische burger-woonblokken. Ach nee,
de lezers van dit blad zullen, hoewel wellicht er be-
woners van zulke huizen onder zijn, te critisch een in-
borst hebben om tot bewondering voor het hier gebo-
den monstrum te neigen.

Als niettemin de redactie het twaalftal sterken in
dit bijzonder dubbelnummer bijeenbrengt, heeft dat
twee redenen. Ten eerste omdat de opkomst (of het
aanblijven) van dezulken na de nederlaag der dicta-
toren een opvallend verschijnsel is, dat - en hier ligt
tevens de tweede reden - de vraag doet opkomen
naar wat deze mensen gemeenschappelijk is. Dat im-

1 Letterlijk te nemen, S.v.p. n.l.: elders in dit nummer.
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mers karakteriseert hen eventueel als een historische
verschijningsvorm uit het midden der twintigste eeuw.
Ook is er natuurlijk onderscheid - en niet alleen in
politieke richting, doch ook in persoonlijke structuur
en achtergrond van land. Op dat onderscheid, dat in
de twaalf schetsen volgt, worde in deze inleiding min-
der accent gelegd. Het gemeenschappelijke veeleer wil
ik er in trachten te bundelen. Drie categorieën van
verschijnselen doen zich daarbij voor. Ze houden met
elkaar nauw verband en zijn dan ook nauwelijks in de
gang van het betoog uit één te houden, zonder de zin
ervan geweld aan te doen. Maar onderscheiden wij.
Ten eerste: de revolutionaire beweging, die hen
draagt en die zij richting willen geven. Ten tweede: de
kracht van hun leiderschap: de mystieke verering, die
hun ten deel valt bij de economische en politieke op-
bouw, die zij voorstaan; Ten derde: de zwakte van
hun staten, waar door de ontstentenis van algemeen
politiek besef democratie ontbreekt en waar feitelijke
afhankelijkheid absolute zelfstandigheid in perken
houdt.

Kijk, daar staan ze. Van de ingevallen Ho Chi-minh
tot de wat weliger Tito hebben ze allemaal iets van het
ascetisch-sobere, dat revolutionaire leiders vaak ken-
merkt. Zijn ze alle twaalf revolutionaire leiders? Sa-
lazar en Verwoerd en ook de Gaulle daarbij te begrij-
pen: het lijkt een belediging voor dit meest westerse
kwart van onze duodecimo-dictators. Toch tellen ze
mee: ze hebben hun staten met krachtige hand een
nieuwe richting opgestuwd en er doen zich zelfs bij
Verwoerd, voor wie het voorgaande het minst geldt,
problemen voor van politieke en economische opbouw
van het staatsbestel, waarin veel gelijkenis voorkomt.
Hun in hoofdzaak agrarische economie beantwoordt

bij lange na niet aan de affluency, die het thans mode
is met Galbraith te laken. De afflux der individuele
consumptie mag in Parijs nog zo veel hoger liggen dan
in welke lokasie ook, juist zijn uitzonderlijkheid maakt
hem problematisch in het Franse geheel - even proble-
matisch als die der Verenigde Staten in het geheel der
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"aardse" economie.
Hier ligt de economische component van een stelsel,

dat uit zich zelf niet tot verbetering komt. Het is uit
die machteloosheid tot verandering - die natuurlijk
ook haar nog te bespreken politieke zijden heeft -
dat de drang tot krachtig ingrijpen zich voordoet. Het
is deze drang, die revolutionair mag heten, of hij er nu
op uit is het oude te preserveren dan wel het nieuwe
op te leggen.

We wagen de stijlfiguur dus en noemen ons twaalf-
tal: "comité révolutionnair". Zijn ze niet een verzame-
ling lieden, die in de grote revolutionaire beweging
van onze tijd aan hun staten leiding geven - hetzij
dan dat die staten verzwakt zijn als in West Europa,
hetzij dat ze nog zwak zijn of zich zelfs in statu nas-
cendi bevinden als daarbuiten? Er zijn er bij, in dit
"comité", die zelfbewust leiding doen uitstralen van
hun persoon: een Trujillo, zelfs als hij zich terug ge-
trokken heeft, een de Gaulle, al is hij meer door wach-
ten dan door daden aan de macht gekomen. Er zijn
erbij die gestuwd worden, het zijn wellicht de meest
"mystieke": een Soekarno, gemagnetiseerd door zijn
missie, een Verwoerd, met Calvinistisch profetisme
omhangen. Zijn ze in hun priesterschap de Robespier-
res der revolutie? Er zijn ook Mirabeaus onder: na de
eerste schok willen zij de hervorming remmen als
Bourguiba. Kunnen wij in Castro Marat ontwaren -
of is hij eerder één der generaals die met noyade - fu-
sillades in dit geval- het revolutionair gezag met revo-
lutionaire moed omhoog houden? Toont Ho Chi-minh
de babouviaanse trekken van de beroepsrevolutionair,
een politiek vernuft als van consuls en directeuren
doet bij Nasser en Kassem opgeld. En bij wie zou ten
slotte de generaal met zijn royalistische hoogmoed ver-
geleken moeten worden ... ? Hij althans kan in eigen
land terecht.

Maar: stop deze vergelijking; ze is een historische en
dus extra bedriegelijk, want ze gaat recht slechts om-
dat ze mank gaat naar twee kanten: die van het heden
én die van het verleden. Wel echter wil ze ons een
vingerwijzing zijn in de richting van de revolutie als
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onderliggende algemene trek der hier behandelden -
juister: der behandelde situatie. Welke dan is de revo-
lutie die hen verbindt? Als we haar de "koloniale"
noemen is toch eigenlijk niet genoeg gezegd, want het
gaat om meer dan het verzet van (en tegen) vroeger
van West Europa afhankelijke gebieden. Het gaat om
een alles omvattende revolte, die voor deze Westerse
wereld na 175 jaar van troebelen, als in één nog een-
maal alle problemen der voorgaande samenvat, én
ze uitbreidt over een wereldomspannend territoor. Bij
de desintegratie der oude verbanden dienen zich nieu-
we groepen aan, die willen meespreken, nieuwe poli-
tieke lichamen worden opgezet, nieuwe economische
verhoudingen krijgen gestalte.

De desintegratie dwingt zelfs de meest conservatieve
politicus tot hervormend ingrijpen. Trouwens begon
onze eigen revolutie niet met het verzet der hoge adel,
die der Fransen met het protest der parlementen, die
hun rechten aangetast voelden? De Gaulle zit in 't za-
del op deze wijs, er in getild door de para's van Al-
giers; Trujillo dankt zijn macht, als Salazar mede aan
de kerk, die zich zonder hen bedreigd wist en hoe die
Blankes achter Verwoerd staan, behoeft waarlijk geen
nadere uitleg. Het is ál desintegratie, wat de staten
zwak maakt en ... de leiders sterk.

In de desintegratie der koloniale maatschappij ko-
men Nkrumah en Bourguiba, Nasser en Kassem en
Ho Chi-minh naar voren; in tegenstelling tot de eerder
genoemden, die over meer traditionele staatkundige
eenheden hun sterkte spannen en wier aanwezigheid
daardoor iets statisch heeft, zijn zij duidelijk dyna-
mische figuren. Zij beantwoorden meer aan het nor-
male revolutionaire beeld, omdat zij in een machts-
vacuum gesprongen zijn, hetzij ze dat zelf voorbereid
hebben als Ho Chi-minh en Nasser, hetzij dat het hun
op een gegeven ogenblik voor de voeten gaapte. Bij
hun sprong in het niets hadden zij niets te verliezen
dan hun ketenen; bij hun aankomst op behouden bo-
dem bleek, dat een staat en een economie opgebouwd
moesten worden. Daarom zijn zij. niet alleen engagé,
maar ook vaak de enragés van deze revolutie.
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Zij hebben haast, want er is veel te doen. Uit stam-
men en feodale eenheden een natie vormen: een poli-
tieke eenheid. Die natie doen delen in de politieke, eco-
nomische en sociale verworvenheden, die haar ont-
houden waren, hoewel ze als voorbeeld golden. Zij
moeten doen wat hun hand te doen vindt en tevens de-
mocratische begrippen van een opbouw in gemeen-
schap waar zien te maken. Met terreur zullen zij dat
vaak betrachten - want zij zijn sterk en hun land is
zwak.
En ligt dát bij de Europeanen niet evenzo? Zij heb-

ben in een groei, die met horten en stoten ging, demo-
cratie leren zien en soms ook leren hanteren als een
merkwaardige paradox van eigen felle mening en tole-
rantie voor de mening van anderen. Zij hebben die
paradox tot een systeem gemaakt in hun parlementaire
stelsels, waar een evenwicht van machten de absoluut-
heid van één macht beperkt. Zeker, het IS een para-
dox, want niets smaakt zo naar meer als juist macht,
én: in evenwicht wordt verbetering niet geboekt. In
het economische is die democratie het duidelijkst zwak
gebleken. En in het politieke ook soms: in Frankrijk,
in Portugal, in Joego-Slavië. Het volk sprak er vaak
niet mee, of nu het staatsrecht al rationeel uitgebalan-
ceerd leek, of de partijen vrij in hun strevingen, dan
wel dat juist een wankele koning een veelheid van
volken en belangen bijeen moest houden. En in alle
gevallen dekte de ideologie van het algemeen belang,
hoezeer ook grondslag en medeproduct van een demo-
cratisch evenwicht, al te zeer de meer bijzondere klas-
sebelangen. Een sterke man was ook háár symbool:
het bonapartisme volgde in het voetspoor van iedere
omwenteling, die terug wilde draaien. En ook: het
blanquisme van terroristische samenzweringsgroepen.
Hoe uit déze desintegratie een sterke staat te bouwen,
die "leeft" bij haar burgers en dus democratisch is -
ziedaar het probleem in zijn Epropese zetting. Het is
tot op zekere hoogte ook het probleem der "koloriiale"
gebieden.
Juist om die Europese zetting is het probleem buiten

Europa er tevens één van acculturatie. Zijn wel onze
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vormen te enten op de nauwelijks boven de grond ko-
mende stekken van elders? En bovendien: hoe inge-
wikkeld ligt die acculturatie, waar zij tevens afstand
nemen van het Westen inhoudt. Terecht mag wellicht
Soekarno, als één der weinigen van onze twaalf ster-
ken zich gelukkig prijzen, dat hij niet in het oude we-
relddeel zijn opleiding ontvangen en zijn ziel gescheurd
heeft. Want juist dit punt: afstand nemen én overne-
men is bij depersonen zo duidelijk te onderkennen. Dat
is dan hûn paradox.

Dat lijkt alleen maar, overigens, een zaak van de
nieuwe landen. Met omgekeerd teken geldt ze ook voor
de oude. Daar gaat het om het aanvaarden van wat
zich onvermijdelijk van de kant der vroeger onder-
worpenen opdringt. Aanvaarden van een koers daar-
mee, die men zeide niet te zullen gaan: de Gaulle - of
ook: aanvaarden maar localiseren: in letterlijke zin
brengt Verwoerd dat in praktijk. Salazar ten slot doet
of zijn neus bloedt in Angola. Het zal het meeste en
het laatste bloed wel niet zijn, dat er vloeit.

Bij Tito lijken de verhoudingen op het eerste gezicht
anders te liggen. Men moet hem echter niet alleen te-
gen de achtergrond van een Zuid slavisch maar ook te-
gen die van een - recent - "Russisch" verleden zien.
Is er dan niet ook kwestie van beperkend - en amen-
derend - overnemen?

Nog een andere paradox toont hij. Zij is bij hem het
duidelijkst, maar doet zich bij de anderen ook voor.
Zij ligt in het samengaan van de persoonsverheerlij-
king voor de sterke man en de pretentie van het be-
staan van een democratische staat. Zij geeft een tegen-
stelling aan, die alleen in het al-omspannend geheel
van een ideologie te verzoenen lijkt. Waar de kracht
van de staat, die in staatsburgerschap spreekt, zwak
is, moet een stelsel van waarden, moeten symbool en
persoon van de Big Brother - één volk, één land, één
leider! - tot bindend element strekken. Tito, ook hier
afstand nemend en aanvaardend, verbouwt met Djilas-
varianten het leninisme. Verwoerd propageert de zo
veel magerder nazi-leer omtrent de superioriteit der
blanken. Daar is wat meer (valse) mystiek bij van node,
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als die van de duif die zijn handen niet verlaten wil;
maar ook dáár is afwijking van het strenge voorbeeld
- of is ook zijn gematigdheid deel van de ideologische
propaganda? :

Wat de GaulIe betreft: hij heeft de crux van volk
en leiderschap anders opgelost: op de traditioneel-
bonapartistische wijze van het referendum. Trujillo
doet het door in zich het volksheldtype van macho
met het caudilloschap te verbinden. En zie: hoe min-
zaam groet Soekarno de vrouw uit het volk, en hoe
draagt Castro zijn haat, Nasser zijn zekerheid over op
zijn gehoor. En Salazar? De geleerde heeft eigenlijk een
afkeer van balkons, zoals De Nieuwe Stem die thans
optrekt. Bij hem zijn het de traditioneel-burgerlijk en
kerkelijk gekleurde "orde en rust", die het hem moe-
ten doen. Bij hun falen en zijn aanvaarden van "poli-
tionele middelen" neigt zijn stelsel dan ook meer naar
dat van ouderwetse dictaturen.

Afstand nemen en overnemen: de combinatie van
deze begrippen blijkt vaak de politieke en ideologische
grondslag van de staatsopbouw te zijn. Uiteraard gaat
dat ook in hoge mate voor het economische op. Neemt
men dat onder het oog, dan valt tevens de mate van
politieke afhankelijkheid op, die ook vaak op strate-
gische motieven berust. Niet de interne kracht-zwakte
verhouding van man en staat, maar de externe van
staat tussen - machtige - staten is daarbij aan de
orde. In hoeverre kán de sterke man ook naar buiten
sterk staan? Altijd wel zal de zwakte van zijn staat
hem afbreuk berokkenen, maar soms ook is die staat
door ligging of bodemproducten van strategische waar-
de - een waarlijk "sterk" staatsman weet dat uit te
spelen. En zijn voorbeeld van zulk een "afstand ne-
men" zal trekken. Als er één Nasser over de dam is ....

Bij dit soort van onafhankelijkheidsstreven, begin-
nend als één keer de onafhankelijkheid zelf (de for-
mele) verkregen of bevestigd is, is de "ouderdom" van
de betreffende staat mede in het geding. Drie groepen
zijn er: Europese oudjes, Afrikaanse en Aziatische pu-
bers en al wat daar tussen in ligt. Die middengroep?
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De al wel gevestigde Caribische landen, de wat: jongere
Arabische.
Nemen wij aan, dat bestaansmogelijkheid (en dus

het politiek bestaansrecht) van een land in de historie
beproefd moet zijn, dan is het duidelijk, dat van alle
zwakte als bv. van Frankrijk, de kracht van het his-
torisch prestige moet worden afgetrokken. Maar wat
is, om het tegenbeeld te nemen, de precieze positie van
het gebied van Viet Minh? Door de complexe eenheid
van idee en ligging is het op sterk "overnemen" inge-
steld. Ligging, passief: vlak aan China; ligging, actief:
met de tenen onder het ijzeren gordijn door, en met
de vechtlust om dat op te schuiven en het eigen grond-
gebied af te ronden.
Zo zijn ook, wanneer het om de kracht der onaf-

hankelijkheid gaat, de oude staten van alle andere te
onder~cheiden. Allicht, wam ook hier speelt het proces
der koloniale revolutie doorheen. Zijn de nieuwe niet
ontstaan in het machtsvacuum van een verdwijnend
imperialisme? Een imperialisme van West Europese
origine, maar dat zijn - anders geaarde - voortzet-
ting vindt in de uitbreiding van invloedssferen, door
het duo der koude oorlog beoogd. In dat kader laat
de vraag naar de onafhankelijkheid zich stellen' in de-
ze vorm: "of de sterke man niet eigenlijk een zetbaas
. "IS •.

Zetbaas: het woord alleen al suggereert de econo-
mische implicaties der onafhankelijkheid. Althans wan-
neer onderontwikkelde gebieden (een moderne term
voor "verworpenen der aarde") die status hebben. In
zeker opzicht nu bleken alle behandelde tot die lage
rang te behoren. Het al of niet zetbaas zijn hangt dan
ook wel mede af van de wijze waarop de betrokken
landen hun economische opbouw aanvatten. Drijft die
op wat in het Westen een populaire slogan en een
impopulaire practijk is: Hulp? Wordt daarmee in een
betrekkelijk vrij spel een aantal ondernemingen naar
de nieuwe landen gezogen, omdat ze winstgevende ob-
jecten bieden? of wordt er - als bij het Europese
Marshall-plan - bewust een vorm van plan-matige
organisatie vereist? Heeft die hulp bedoeling en effect
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de positie van de regering in het zwakke land, en dus
die van de sterke man te vergroten? Of werkt zij op
de duur in democratiserende richting?
Dat laatste werd onlangs in International Affairs

ten aanzien van Zuid Amerika betoogd: de welvaarts-
staat brengt er overal de middenstand én de vakbewe-
ging tot zodanige bloei, dat zij geneigd zijn individua-
liserend-democratisch te denken en tot overleg ter
versterking der natie bereid zijn. De tijd der caudillos
zou voorbij zijn. - Ook die, zo vragen wij, der grote
ondernemingen? - Misschien geeft Trujillo het ant-
woord!
Een andere kans ligt in een meer planmatige orga-

nisatie, als India ons toont, en, onder onze twaalf:
Tito. Juist dan echter, wanneer het er om gaat grote
kapitaalsintensieve eigen ondernemingen op te bou-
wen, is er, naar het woord van Barbara Ward in haar
recent boek over India, een "suoerman" nodig -
iemand, die in staat is het arme volk vertrouwen
in te boezemen opdat de geproduceerde "meerwaarde"
aan de investeringen ten goede kome. Zetbaas of niet,
zo dient wel onze conclusie te zijn: de sterke man is
ook als symbool bij de economische inspanning nood-
zakelijk - juist, en dat is weer de paradox, wanneer
zij "for, of and by" het arme volk opgebracht moet
worden.

Kijk, daar staan ze: met zijn twaalven op ons bal-
kon. Waarom zfj juist? Staan er niet nog anderen om
een plaats te dringen? Tot voor kort leverde Zuid
Amerika ze aan de lopende band; en behoort Ayub
Khan van Pakistan niet tot hen? Inderdaad: de wille-
keurige bloemlezing, die het historische gebeuren aan-
biedt wordt als immer door de willekeur van de bloem-
lezende beschrijver nog vergroot.
Eerlijk gezegd: het ging de redactie niet om een boe-

ket bloemen en niet eens om een balkon. Het was de
problematiek van de revolutionaire leiders, die een
postrevolutionaire opbouw te leiden hebben en wier
positie ook in het geheel der wereldpolitiek zo dui-
delijk vergroot is - vergroot tot de potentie van een
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derde macht wellicht? In ieder der twaalf raken el-
kaar ten slotte in een moderne zetting de aloude vraag-
stukken van interne en externe vrijheid van een land,
van economische macht en democratische wil, van
leider en volgelingen.
Ja, ook van volgelingen - al valt op hen thans wei-

nig licht. Vooral op de onwilligen onder hen, die wel
geheel in donker gaan, en wier stem wordt gesmoord;
als ze gematigd is, onder het bewind der felIen - als
ze fel is, in het land der gematigden.
Zo nu en dan hebben wij dan ook aan de peilers van

ons balkon voor hen een klein memento opgericht.
Dat mocht in dit nummer van dit blad niet ontbre-
ken. Wie goed kijkt zal ook dfé tekens ontwaren.
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Jef Last

SOEKARNO

Toen ik van De Nieuwe Stem het verzoek kreeg, een
opstel over Soekarno te schrijven begaf ik mij eerst
even naar de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.
Ik vond onder "Soekarno" enkel zijn inleiding tot de
Pantjasila (26 blz.); in de systematische katalogus onder
"Soekarno" niéts, en in de tijdschriftenkatalogus viér
krantenartikelen, waarvan het belangrijkste een 1000
woorden lang artikel van Dirk de Vries in De Groene
Amsterdammer van 2 november 1946. Dat was alles
wat de Nederlandse wetenschap aan onderzoek over
onze grootste politieke tegenstander der laatste 25 jaar
gepresteerd heeft, en alles waaraan onze studenten en
toekomstige staatslieden voldoende gehad hebben.
Ook van mij kan een dergelijke studie van deze zo

gecompliceerde en merkwaardige figuur niet verwacht
worden, hoogstens kan ik enkele anecdoten vertellen,
die wellicht andere zijden van hem onthullen dan de
door ons zelf geschapen carricatuur, met het mutsje
met hamer en sikkel, U weet wel, die op Carlton
prijkte met het opschrift: "Hebt U er ook genoeg
van?" Niet in de VB, maar in het Instituut voor Soc.
Geschiedenis vindt U de voor deze figuur zo uitermate
belangrijke, moedige brochure Indonesië klaagt aan,
die men, vergeleken bij zijn latere uitlatingen, niet zon-
der weemoed kan lezen; déze, met de romanfiguur in
Djojopuspitos Buiten het gareel, en Soekarno's eigen
roman Sarina (eveneens merkwaardig, wanneer men
dit vurig betoog voor de emancipatie der vrouw ver-
gelijkt met zijn latere dubbelhuwelijk), vormen wel
de beste gedrukte bronnen voor begrio van de jonge
Soekarno, die ik nooit gekend heb.
Wel echter knoopt zich juist aan dit Sarina mijn

eerste persoonlijke anecdote.
Ik las dat boek kort na mijn aankomst in Djakarta,

samen met mj;n boy, Mohammed Otong, bij wijze van
leerboek; telkens hij eerst een bladzijde, en dan ik,
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voor de goede uitspraak, en dan hij weer, en ik nog
eens.

Bij de vijfde bladzijde had hij ineens geen geduld
meer op mij te wachten, hij sloeg om en las door, wel
tot pagina 12, waarna hij diep ademde en opkeek met
de woorden: "Hoe waar! Hoe mooi! Daar heb ik nooit
eerder aan gedacht. We behandelen onze vrouwen in-
derdaad verkeerd. Wat een groot man is onze presi-
dent toch!"

Ik had hem toen wel kunnen zeggen dat, naar mijn
gevoel Sarina een prulroman is, en dat er over de vrou-
wenemancipatie veel belangrijker dingen gezegd en
gedacht zijn, maar het was het eerste bewijs voor mij,
hoe volkomen Soekarno de volks toon weet te treffen,
en zijn gedachten over te dragen. Die vroegere bet ja-
jongen kreeg voor de eerste maal een gedáchte, en aan
vrijheid van denken om haar weer te betwijfelen zou
hij de eerste .iaren geen behoefte meer hebben. Later
zou ik dit vermogen om zich met de eenvoudige mar-
haen (kleine man) te vereenzelven bij iedere reis met
de president opnieuw bewonderen, wanneer hij van
dorp tot dorp steeds weer zijn toespraak wijzigde en
zichzelf aan zijn succes bedwelmde. Zo nadelig het
feit dat hij in zijn jeugd nooit gewone, maar altijd
slechts koloniale Hollanders gekend heeft zijn wan-
trouwen ten opzichte van het hele Westen heeft be-
invloed, zo zeer heeft het feit dat hij als een der weini-
ge Indonesische leiders niet in Europa studeerde hem
behoed voor die gespleten ziel, die een Sjahrir en een
Hatta vervreemdt van de massa. Sjahrir vertelde mij
hoe eens, in een overigens vriendschappelijk gesprek,
Hamengku Buwono plotseling tegen Soekarno uitviel:
"Jij, wat ben je eigenlijk? Als je op Flores spreekt zou
men zeggen, een katholiek, op Bali een hindoe, en nu
vertel je ons, dat je plannen hebt een hadji-reis te ma-
ken!" Soekarno, vertelde Sjahrir, raakte in zichtbare
verlegenheid: "Wat ben ik ... ik vraag het me soms
zelf af . . . misschien ben ik wel niémand . . . of toch
... ik weet het ... ik ben de president van Indonesië,
... ik moet al die dingen in mij hebben ... "
Deze trotse uitspraak na lange aarzeling brengt mij
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tot de vraag naar de beruchte "ijdelheid" van Soekar-
no. Ook hier herinner ik me weer een anecdote van
Sjahrir, wiens grootste politieke drawback wel is, dat
hij zijn geestige venijnigheden over andere figuren
nooit in kan slikken. "Achter het kippengaas van Bi-
liton?" zei hij, "Ach, daar ging het ons eigenlijk uit-
stekend! De hadji (Agus Salim) had een bijzonder
groot litjumeau, Hatta een hele kast vol boeken, ik
zelf een behoorlijk tennisveld, en de president een ka-
mer met zeven spiegels. Wat konden we nog meer
wensen?" Aan die ijdelheid begon ik reeds te twijfelen,
de eerste keer dat ik de president op het paleis ont-
moette. Soekarno draagt geen blikjes op zijn borst en
onderscheidt zich daardoor van vrijwel ieder ander
staatshoofd met uitzondering van Nehru, hij heeft
geen plezier in mooie uniformen en een ontvangst ten
paleize is minder formeel dan wanneer men bij een
Nederlandse bankdirecteur op bezoek komt. Pratende
over het plan van zijn aanhangers om in Medan de
moskee te bouwen die hij eens in een jonge architecten-
droom heeft ontworpen zei hij wegwerpend: "Ach,
dat vod ... laat ze liever een nieuw stadion bouwen!"
Het plan is dan ook niet uitgevoerd. Toen ik, pas op
Bali, Theo Meyer bezocht in Ise, zei deze me: "Bij de
president zal ik het wel voorgoed verkorven hebben.
Toen hij me zijn schilderijenverzameling zien liet heb
ik hem in het gezicht gezegd, dat tweederde waarde-
loos is." Na een lange autoreis kwam ik terug in Singa-
radja en vond een brief van de president: "Denk er
aan, dat je gauw Theo Meyer bezoekt, hij is een uit-
stekend kunstkenner." In die zelfde tijd bestelde de
president bij Meyer een groot schilderij voor het paleis,
dat echter maar niet af kwam. Tijdens zijn bezoek aan
Bangli besloot hij plotseling naar Ise te rijden, om te
zien, hoe het er mee stond. Na de lunch zag ik hem,
enkel met Meyer en Pringgodigdo het atelier binnen-
gaan. Ik hield mijn hart vast, want Meyer schildert in
de stijl van Edw. Münch, terwijl het hart van Soe-
karno aan Dezentjé verpand is. Na een tien minuten
kwam Pringgo en Soekarno weer te voorschijn, beide
met even lange gezichten. "Vindt U dat nu mooi?"
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hoorde ik Pringgo vragen. "Nee!" zei de president
met grote nadruk, Nee, helemaal niet. Maar ... ik heb
van alle schilders op het eiland een stuk besteld en niet
ik, maar de toekomst moet uitmaken wat goed is ... "
De ijdelheid van de president is niet persoonlijk, en

ik geloof ook niet dat De Vries gelijk heeft, wanneer
hij haar toeschrijft aan een "behoefte aan goedkope
successen." Het is geen "goedkoop" succes wanneer
hij zich op een eindeloze rit, waarbij alle journalisten
van hitte en stof haast afknappen, steeds weer laat in-
lichten over de omstandigheden in het volgende dorpje
waar hij moet spreken. Het is geen succesbejag, wan-
neer hij voor zijn rede een zwangere vrouw uit het
volk een open stoel aanbiedt tussen de autoriteiten,
zich met een bedienstertje onderhoudt over haar school-
opvoeding, of ergens tussen een dorpsorketje neerhurkt
om mee gamelan te spelen met de tevreden uitroep:
"Zie je, dat kan ik ook nog!" Men moet hem beleefd
hebben tussen schoolkinderen van ons kamp, of bij een
van die informele avonden waarbij hij de middelbare
scholieren van Djakarta ten paleize ontvangt, om te
beseffen dat dit een spontaan deel is van een warm
uitstralend gemeenschapsgevoel, dat het geheim van
zijn grote populariteit is. De ijdelheid van Soekarno is
een functionéle ijdelheid, zij treedt onmiddellijk op zo-
dra men hem in zijn functie van president bij de genade
Gods, en incarnatie van het Indonesische volk, aan-
grijpt.
Niet slechts omdat hij zijn vader en vooral zijn

moeder verafgoodt ("dat schilderij vind ik zo mooi,
mijnheer Last, omdat het me er altijd aan herinnert
hoe mijn moeder op de galerij zat te weven"), maar
omdat hij Indonesië zelf is, kon zeker niemand hem
zwaarder krenken dan een dom Nederlands blad, met
de onzinnige bewering dat hij een basterd zou zijn van
een Hollandse vader. Want Soekarno is, en dat is wel-
licht het gevaarlijkste wat men van een staatsman kan
zeggen, een mysticus.
"God heeft mij in mijn jeugd gezegd: "Jij zult de

Simon Bolivar van Indonesië worden. Jij zult het
grondgebied bevrijden. Iedereen heeft me gewaar-
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schuwd, iedereen heeft me uitgelachen. Maar God
heeft zijn woord gehouden. Alleen ik heb mijn taak
niet vervuld, het grondgebied is nog niét bevrijd."

Dat heb ik hem in zulke of andere bewoordingen
veel te vaak en veel te fanatiek horen zeggen om aan
de oprechtheid van zijn overtuiging te kunnen twij-
felen. Wie dan op zo'n ogenblik daar nuchter tegenin
zou gaan, kwetst niet zijn ijdelheid, maar verklaart
zich in zijn ogen tot handlanger van de duivel.

Ik had de smalende opmerkingen van Pieter 't Hoen
gelezen, over de "dromer in het paleis", die hele nach-
ten naar het schimmenspel kon zitten kijken. Ik ben
een voor zo'n nachtvoorstelling uitgenodigd, en het is
inderdaad geen pretje. Van zeven uur 's avonds tot ze-
ven uur 's morgens op steile stoelen in de halfdonkere
paleiszaal, met geen andere verfrissing dan zo nu en
dan een glaasje ijswater met glibbert jes en tegen mid-
dernacht een schoteltje kleefrijst met wat saté. Al die
tijd zat de president in absolute stilte te luisteren naar
de Soendanese dalang die ik niet verstaan kon.

Maar is dat niet typerend voor iedere Indonesische
jongen, die 's nachts stiekem uit zijn bed klimt om het
schimmensoei te kunnen zien, en zaten niet in ieder Ja-
vaans of Balisch dorp volwassen mannen en vrouwen
hele nachten naar zo'n mysteriespel te kijken? Ook dat
is mystiek. De overwinning van de goed op de boze
krachten, de held Ardjoena, met wie men zich vereen-
zelvigt, de wonderwapenen waarmee de helden (tegen-
woordig heten ze Rusland en Amerika) elkaar bestrij-
den; toverbergen, die tegenwoordig atoombommen he-
ten; het bevrijdende toverwoord, dat nu omgedoopt is
in "merdeka" , of "revolutie". Niet door eigen arbeid
wordt men rijk, maar door de God die men op weg
ontmoet, zoals geluk afhankelijk is van toeval bij het
dobbelen, of van magische bezweringen en toverwoor-
den. Onder alle moderne verkledingen is dat het on-
derbewuste politieke geloof, dat iedere Indonesische
petani (boer) met zijn bung Karno gemeen heeft. Het
is tegelijkertijd een fataliteitsgeloof, dat zijn persoon-
lijke verantwoording vermindert ... "Als Allah het
wil ... "
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In het persoonlijke vlak is Soekarno sentimenteel als
de Indonesische krontjong, en wij weten, dat sentimen-
taliteit wreedheid allerminst hoeft uit te sluiten.

De wisselingen in de politieke leiding van Indonesië,
en de persoonlijke conflicten zijn echter in vergelijking
niet die in totalitaire staten of in de meeste nieuwe
Oosterse landen, zo zonder bloedvergieten verlopen,
dat men geen enkele reden heeft nu aan een Stalinis-
tische Hitleriaanse wreedheid bij Soekarno te denken.
Het enige dat hij, naar mijn mening met Hitler ge-
meen heeft, is zijn mislukt-artiest zijn. Zijn liefde voor
de kunst is echt, ik zal nooit vergeten, hoe wij samen
nog naar de inlandse dansen in Ise zaten te kijken,
toen heel het gevolg zich reeds naar de rijk bedekte
tafels gespoed had: "Ik zou haast denken, mijnheer
Last, dat wij tweeën de enige zijn, die werkelijk van
deze kunst genieten." Maar zijn smaak is slecht, zo-
dra hij buiten de adat van de inheemse kunst komt.
"Ik vind dat schilderij (een croûte), zo mooi, omdat het
me de hele opstandigheid-heid van een Diponegoro be-
wust maakt ... Wanneer ik dat schilderij zie, moet ik
altijd denken aan net zo'n jongen bij de guerillas, die
zich liever de handen liet afhakken dan zijn geweer
afgeven ... "

Naar zijn literaire smaak is mooi, alles wat histo-
risch is, edel, opbouwend. Het is soms of men de tijd-
genoten van Potgieter hoort spreken. Dat is niet meer.
Indonesisch, dat is de smaak der Hollandse kleinbur-
gerij, die de Hollandse Lelie en de Haagse Post las,
en die hij in zijn jeugd heeft bewonderd.

Want Soekarno is van nature allerminst een Hol-
landers-hater, integendeel, wanneer er bij iemand spra-
ke is van een haat-liefde, dan wel bij hem. Niet alleen
dat hij zich in die jaren tussen 50 en 54 steeds, op zijn
reizen, met een groep Hollandse vrienden omringde,
hij stelde er ook altijd weer prijs op, de menigte uit te
leggen: "Onze strijd gaat niet tegen de Hollanders,
maar tegen de Nederlandse regering." Weinig Neder-
landers spreken een zo keurig Hollands als Soekarno.
Slechts zelden hield hij een rede, waarin niet het een.
of ander citaat van Multatuli of Henriette Roland
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Holst voorkwam. Uit zijn aanbod in oktober '50 (zie
mijn artikel in de Groene Amsterdammer van 14-5-
'60): "In geval van souvereiniteits-overdracht aan
Irian is de president bereid zijn volledige persoonlijke
invloed aan te wenden voor het uit de weg ruimen der
nog bestaande tegenstellingen tussen Nederland en In-
denesië en als bewijs daarvoor, desgewenst, een bezoek
te brengen aan Holland", - sprak naar mijn over-
tuiging (die ook die van Hatta was), een werkelijk
verlangen. Men had hem toen, geloof ik, haast met
een natte vinger, een brief van H.M. b.v. (én de over-
dracht van Irian natuurlijk) kunnen lijmen. Dat alles
is pas radicaal veranderd in augustus 1953, na Drees'
verklaring dat er over Nieuw Guinee niet meer ge-
sproken zou worden: "Dat nemen we niet, mijnheer
Last ... nu gaat de laatste Nederlander uit Indonesië,
... nu zullen we hun raken, waar we hun raken kun-
nen: in hun maag ... wat Mossadeq kan kan ik ook ..
Al moest ik met Bcelsebub samengaan ... al moest ik
opnieuw mijn toevlucht nemen tot de politiek van de
verbrande aarde ... " (kamp Bedugul, bij de lunch,
aug. '53). Van die dag af heerst de frustratie zijn poli-
tiek steeds meer verzuurd, zijn blikveld verengd, en is
hij zijn oude idealen van rechtvaardigheid en dank-
baarheid steeds meer vergeten. Zijn teleurstelling over
de machteloosheid en de critiek der Hollandse linker-
zijde (De Kadt, Goedhart), deed hem steeds meer alle
Nederlanders wantrouwen. Duidelijk speelt de steeds
wassende angst mee, te zullen sterven voor hij Gods
opdracht vervuld heeft.

Van deze verklaring af dateert ook, in de twee we-
ken die op die ontmoeting volgden zijn verzoening,
eerst in Bandoeng en toen in Soerabaja, met de com-
munisten. Want Soekarno is géén communist. Zijn
ideaalbeeld, gefixeerd in zijn jeugd en nu niet meer
voor verandering vatbaar, is het politieke ideaal der
Hollandse links socialisten, hij heeft het overgenomen
van Gorter en Mevrouw Roland Holst, en hoewel
uiterst links, blijft het sociaal-democrátisch. Hij wil de
erkende leider zijn, maar geen dictator.
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De communisten daarentegen hebben in de Madioen-
affaire zijn functionele ijdelheid even sterk gekwetst
als later Drees. Zijn godgegeven leiderschap ontken-
nend, en hem een verrader en een imperialistenknecht
noemend, stelden ze zich aan de zijde van de duivel.
Bovendien was hij bang voor een nieuwe burgeroor-

log en een uit elkaar vallen van het rijk. Ik hoor hem
nog, voor een vergadering van middelbare scholieren
in het paleis uitroepen: "Vraag het maar aan mijnheer
Last, die hier in de zaal zit. Hij is een Marxist en hij
zal jullie bevestigen, dat de nationale revolutie altijd
aan de sociale moet voorafgaan." Zo kon Irian zelfs
gebruikt worden om communistische sympathieën bij
de jeugd te dempen, zoaals het later gebruikt werd om
de aandacht van alle eigen fouten op de Hollandse
zondebok af te leiden. Maar dat bleef altijd bijwerk.
Hoofdzaak was steeds zijn mystieke hunkering naar
Irian, en zij was sterk genoeg om zelfs met zijn vriend
Hatta, zelfs met de grootste Islamische partij, de mas-
joemi, te breken, en het dan nog liever met de com-
munistische Beelsebub te wagen, wanneer die anderen
in de zaak van Nieuw Guinea te lauw waren.

Beschouwt men hans achteraf de laatste tien jaren
Indonesische politiek, dan krijg Ik ten minste sterk de
indruk, dat Soekarno de enige staatsman daargings ge-
weest is, die al die tijd zeer bewust een strakke, op één
doel gerichte politiek gevoerd heeft. Dat dit doel naar
mijn mening de put op het ganzebord zal blijken, is
een andere kwestie.
Sjahrir had een plan, dat enkel door het verstand

der intellectuelen begrepen kon worden, maar niet
tot het gemoed sprak. Hatta heeft meer ideeën dan een
plan, het belangrijkste der ideeën was de coöperatie.
De president heeft als doel Irian, en alleen Irian, en
hij is er in ieder geval in geslaagd dat ideaal zodanig
bij de massa's te populariseren, dat Hatta mij in Tokio
verzekerde: "Iedere partij heeft die eis over moeten
nemen, en de president zelf zou haar nu niet meer op
kunnen geven zonder ten val gebracht te worden." De
verklaring kort daarna, van de "rebellen", dat ook zij
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aan de Irian eis vasthielden, bevestigde zijn these.
Voor dit doel waren nodig een gecentraliseerde een-

heidsstaat onder leiding van een "Amerikaanse", d.w.z
machtige president (de conceptie van de grondwet van
1945), een gehoorzaam leger, een onderschikking der
communisten aan nationale doeleinden, zoals Hatta
die reeds in 1927 van Semaoen had trachten af te
dwingen, een uitschakeling van partijwillekeur en wis-
selende ministeries, door een meer Indonesisch soort
van democratie van het type dat in de dessa's bestaat;
zonder meederheidbesluiten, met vele discussies en
compromissen, maar geleid door het gezag van dorps-
oudst~n, 10erasl, radja adi12, ulamas3, Kiaje's4 of wel-
ke morele instanties dan ook.

Door een typisch oosters spel van intrigues, berus-
tende op grote personenkennis en voortdurende bereid-
heid tot compromissen, door een even handig heen en
weer laveren tussen Amerika, Rusland, India en Chi-
na, is hij er, ondanks schijn van het tegendeel in ge-
slaagd dit doel belangrijk nader te komen; - de tegen-
stand in Nederland is in verwarring omgeslagen, en
alle andere oplossingen dan een uiteindelijke over-
dracht aan Indonesië werden meer en meer onmogelijk.
Voor de zelfstandigheid van een Papoea federatie, nog
zwakker en met nog minder kaders dan de Congo zal
niemand meer voelen, voor een UNO-bewind, waarbij
Rusland zich inschakelt nog minder, een Polynesische
federatie is een droombeeld dat slechts instemming
vindt in"Nederlandse hoofden, en Australië zal er wel
voor passen deze twistappel van ons over te nemen.

"Ik zal, mijnheer Last, desnoods voor e'en herhaalde
tactiek der verbrande aarde niet terugdeinzen, - wij
zijn niet als de Hollanders, die alleen aan hun mate-
riële belangen kunnen denken," zei Soekarno mij in
Bedugul. .

In zijn verblinde richting op Irian en niets dan
Irian, heeft hij inderdaad zijn land aan een nieuwe
tactiek der verbrande aarde onderworpen. De eens-
gezinde kring van idealisten die voor de vrijheid stre-
den is uiteen geslagen, de bekwaamste figuren van het
land zijn in de wildernis of de inactiviteit gedreven,
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in vele delen van het land reikt de macht der regering
niet veel verder meer dan tot de grote steden, de roe-
pia is nog slechts een dubbeltje waard en voor vele
landarbeiders bedraagt het inkomen niet meer dan
vier roepias daaglijks. Desondanks krijgt men zeer
sterk de indruk, dat het prestige en de bijna mythische
glans van Soekarno voor de grote massa nog steeds z6
groot zijn, dat hij door geen enkele andere Indone-
sische staatsman vervangen zou kunnen worden, zon-
der dat het land uiteen viel of slachtoffer werd van
een eindeloze burgeroorlog.

Het geheim van een dergelijke invloed na te gaan
door grondige en objectieve studie van Soekarno's fi-
guur zou een fascinerend werk zijn. Zelfs de allereerste
grondslag voor een dergelijke onderneming: een litera-
tuuropgave van Soekarno's voornaamste geschriften
en redevoeringen, een lijst van wat Indonesiërs en bui-
tenlandse waarnemers en buitenlandse waarnemers en
journalisten over hem geschreven hebben, ontbreekt
echter ten enenmale. Voorlopig zullen wij het wel moe-
ten blijven stellen met losse indrukken als deze, van
wie hem in de een of andere periode van zijn leven wel
eens ontmoet hebben, en met de schertsfiguur die onze
nationale afkeeur zo vaak van hem getekend heeft, tot
wij er zelf in zijn gaan geloven.

Voor de meeste Nederlanders stond het immers van
de aanvang zo absoluut vast, dat hun vijand een on-
beduidende ijdeltuit zijn moest, dat zij zich zelfs nooit
afgevraagd hebben, hoe hij het dan toch tot een positie
kon brengen van waar uit hij ons keer na keer heeft
geslagen.
1 Dorpshoofden.
2 "Rechtvaardige vorst".
3 Moslimse schriftgeleerden.
4 Heilige mannen.

eK:%e c"LLe~a'6 daar
Door maatregelen van de overheid in Indonesië te-

gen kranten en periodieken zijn honderden Indone-
sische journalisten zonder werk gekomen.

Reuter - 18 jan. 1961.
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B. Sluimers

HO CHI-MINH

Toen in 1905 de mare van Japans overwinning op
het Russische tsarenrijk door de gekoloniseerde landen
van Azië ging als de aankondiging van de naderende
verlossing uit de koloniale overheersing, was Nguyen
ai Quoc, zoon van de gouverneur van N ghe An, een
jongen van dertien jaar. Hij kwam voort uit een ge-
slacht van Annamitische mandarijnen, die zich na de
overweldiging van Annam en Tonkin door de Fransen
hadden teruggetrokken op hun landgoederen in het
binnenland, weigerend zich te laten incorporeren in
het bestuur van de nieuw gevestigde Franse kolonie,
mokkend tegen de barbaren, die hun land waren bin-
nengedrongen, mokkend ook tegen het serviele hof van
Hué.
Materiële nood en dwangmaatregelen van de kolo-

niale administratie in de hoofdstad van de Delta, Ha-
noi, leidden er echter op de duur toe, dat de meesten
hun lijdelijk verzet opgaven en zich zo goed en zo
kwaad als het ging schikten in de rol hun onder het
nieuwe bestel toebedeeld: hun traditioneel gezag
dienstbaar te maken aan de pacificatie van het land
ten bate van de Franse overheersers.
Nguyen ai Quoc's vader was gouverneur van een

gebied, dat bij de Fransen al gauw bekend stond als
la province rebelIe, omdat het de natuurlijke wijk-
plaats was voor opstandelingen uit Zuid-China, wier
verzet tegen het bewind van Pekings satrapen was
mislukt. Deze opstandelingen vormden als regel een
wonderlijke mengeling van hongerende boeren, onte-
vreden soldaten en opstandige burgers, in verzet tegen
de meedogenloze methoden van uitzuiging der bevol-
king door plaatselijke of regionale gezagsdragers. Het
voortdurend contact met en ook wel de voortdurende
strijd tegen deze elementen lieten niet na hun invloed
uit te oefenen op aard en wezen van de grotendeels in
bergachtige, afgelegen gebieden wonende bevolking.

149



Nguyen ai Quoc's vader was naar de traditie van
de Annamitische mandarijnen klassiek Chinees ge-
vormd en stond alleen daardoor reeds in voortdurende
oppositie tegenover de Fransen, die in het krachtige
Annamitisch-Chinese cultuurbewustzijn de grootste
weerstand onderkenden tegen wat zij plachten te noe-
men hun mission civilisatrice in het koloniale rijk, dat
zij bezig waren te vestigen aan de grenzen van China.
Het hoeft onder deze omstandigheden geenszins te

verwonderen, dat in Annam en Tonkin gefrustreerde
mandarijnen de eerste dragers werden van de denk-
beelden, waaruit na verloop van tijd het moderne
Annamitische nationalisme zou groeien. Zoals in het
voormalige Nederland-Indië prijahikringen (aristocra-
ten) het initiatief namen tot de vorming van organisa-
ties, welke de voorlopers waren van de politieke en so-
ciale volksbeweging,- men denke slechts aan Boedie
Oetomo - zo ontstonden ook in Indo-China kort na de
Russisch- Japanse oorlog verenigingen van Annamieten
en Tonkinezen, die moed putten uit het door de Ja-
panners geleverde bewijs, dat de barbaren uit het Wes-
ten niet onoverwinnelijk waren. Uit veelvuldige con-
tacten met voorlopers van de Chinese revolutionairen
van 1911 leerden zij de les, dat de traditionele Chinese
cultuur niet het laatste woord was in de menselijke
ontwikkeling en eerder kon worden beschouwd als de
grootste hinderpaal op de weg naar vooruitgang en
werkelijke vrijwording. De behoefte om kennis te ne-
men van de geestelijke en technische vooruitgang van
het Westen en zich de verworvenheden van dat gehate
Westen eigen te maken ter verwezenlijking van natio-
nale doeleinden zette zich vast in het bewustzijn van
talrijke vooraanstaande Annamieten en Tonkinezen op
wie de smaad der koloniale onderdrukking als een
zware last drukte.
Het kan als de natuurlijkste zaak van de wereld

worden beschouwd, dat in de province rebelIe, waar
Nguyen ai Quoc's vader het bewind voerde, tussen de
organisaties, welke op een nieuwe oriëntatie aanstuur-
den en de daar opererende Chinese opstandelingen-groe-
pen contacten ontstonden en wellicht op bepaalde ter-
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reinen zelfs een zekere samenwerking. Hoe dit
ook zij, Nguyen ai Quoc's vader werd beschuldigd
van steun aan opstandelingen, zijn dochter van het
"stelen" van wapenen en zijn zoon, Nguyen ai Quoc's
broer dus, van het schuilhouden van opstandelingen.

Men mag gerust aannemen, dat in deze jaren, dus
tussen zijn veertiende en achttiende jaar, de kiem is ge-
legd voor zijn revolutionaire instelling. In 1911, nadat
zijn vader, zijn zuster en zijn broer tot langjarige ge-
vangenisstraffen waren veroordeeld, monsterde Nguy-
en ai Quoc als hutbediende op een Franse vrachtboot
en zette de Annamitische mandarijnenzoon koers naar
het Westen. Het heeft vier en dertig jaar geduurd eer
hij in zijn vaderland terugkeerde om er als hoofd van
de revolutionaire regering leiding te geven aan een van
de bloedigste revoluties, die het moderne Azië heeft
gekend. Hij bezocht verschillende Afrikaanse havens,
de Verenigde Staten, Portugal en Duitsland. Bij het
uitbreken van de eerste wereldoorlog bevond hij zich
te Londen, waar hij als bediende werkzaam was in het
Carlton restaurant.

Was het zucht tot avontuur van een twee en twin-
tig-jarige jongeman of reeds het besef, dat oefening in
de wapenhandel een nuttige voorbereiding was voor
de vervulling ener reeds uitgestippelde zaak, die Nguy-
en ai Quoc bewoog pogingen te doen om als vrijwilli-
ger dienst te nemen bij de Britse strijdkrachten? Wij
weten het niet, maar wel is het bekend, dat hij werd
afgewezen en kort daarop de kille Britse hoofdstad
verliet om zich in Parijs te vestigen, waar zich in die
tijd reeds talrijke Viëtnamezen bevonden. Hun aantal
nam tijdens de oorlog sterk toe, omdat het Franse
"moederland" bij zijn strijd tot behoud van de natio-
nale onafhankelijkheid de hulp nodig had van vele
tienduizenden soldaten en arbeiders uit het gekolonia-
liseerde Indo-China. De bereisde maar ongeschoolde
Annamiet, die alleen maar handig met het tekenstift
kan omgaan, vindt er emplooi als retoucheur van fo-
to's. Maar zijn baantje wordt al gauw bijzaak. Hier
tussen zijn landgenoten in den vreemde wordt hij
zich duidelijk bewust van zijn levenstaak: het geeste-
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lijk voorbereiden van zijn landgenoten voor de toe-
komstige nationale bevrijdingsstrijd. Hier op Franse
grond is hij, de mandarijnenzoon, de gelijke van de
zonen der koelies en arme boeren uit zijn vaderland.
Het gezag, dat hij zich verwerft onder de zich in het
koude Frankrijk verloren wanende desa-mensen uit het
tropische Viëtnam is behalve op zijn Westerse ervaring
en zijn grote liefde voor het land van oorsprong, voor-
al ook gebaseerd op zijn mandarijnen afkomst. Hier is
het onder de oorlogslasten zuchtende Frankrijk wordt
"Monsieur Ferdinand", zoals hij al gauw wordt ge-
noemd, zich bewust van de onzinnigheid van de si-
tuatie, dat Frankrijk zijn geknechte proletariërs uit de
koloniën inzet ter verdediging van de eigen vrijheid.
Viëtnamese boeren uit hun tropenland weggehaald om
in de bevroren grond van Noord-Frankrijk loopgra-
ven te delven, die hun graven worden. Jonge Anna-
mieten en Tonkinezen geronseld op de rijstvelden van
het Viëtnamese land en in de achterbuurten van de
Viëtnamese steden, die de fabrieken bevolken, waar
Frankrijk de wapens smeedt om de vrijheid te verde-
digen, die het in de koloniën met voeten treedt. Kan
men zich meer en beter beïnvloedbaar materiaal in-
denken voor een goedgeleide anti-kolonialistische pro-
paganda? Hier groeit bij de jonge mandarijnenzoon
het diepe saamhorigheidsbesef met de brede lagen van
het Viëtnamese volk, hier ontwikkelt zich het onbeha-
gen met de koloniale verhoudingen tot een bewust
anti-kolonialisme, dat een geestelijke basis vindt in het
militante socialisme en in de opvattingen van de radi-
cale Ligue des Droits de I'Homme. Uit de fragiele jon-
gen, die in 1911 als Annamitisch hutbediende op een
Franse vrachtboot zijn vaderland verliet, was in 1918
een doelbewuste strijder tegen het internationale kolo-
nialisme gegroeid.

Hij was te Parijs in nauw contact gekomen met In-
diërs, Koreanen en Arabieren, die evenals hij, Parijs,
de vrijste stad ter wereld, hadden uitgekozen als werk-
terrein voor hun anti-koloniale werkzaamheid. Tesa-
men met hen verrichtte hij de pioniersarbeid, die nau-
welijks een kwart eeuw later het koloniale stelsel zou
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doen ineenstorten. Hij vroeg de aandacht van de
Fransen voor het onrecht zijn volk aangedaan in ar-
tikelen in Le Populaire en in L'Humanité, hij redi-
geerde een blad, Le Paria, van zijn hand verscheen
een boek, waarin hij het Franse kolonialisme aanklaag-
de. Hij was het, die het Manifest opstelde, waarin hij
de groten der toenmalige wereld, President Wilson,
Lloyd George en Clemenceau, ter vredesconferentie
bijeen, wees op de rechten van het Viëtnamese volk op
vrijheid. Hij baseerde de aanspraken van zijn volk op
de algemene menselijke rechten en op de offers, die
Viëtnamezen hadden gebracht voor de zaak van de
Europese vrijheid. In de historie van de Parijse vredes-
conferentie zal men te vergeefs zoeken naar gegevens
over dit Manifest. In de centra van de wereldpolitiek
had men toen, goed veertig jaar geleden, nog nauwe-
lijks aandacht voor de rechten van koloniale volken.
Rechten op vrijheid hadden toen alleen nog maar de
blanken.
Is het wonder, dat onder die omstandigheden de roep-
stem, die uit Moskou klonk, weerklank vond bij hen,
die strijden wilden voor de vrijheid van hun gekolonia-
liseerde Aziatische landgenoten? Nguyen ai Quoc,
Nguyen de patriot, verstond de roepstem maar al te
goed. Hij begreep heel spoedig, dat van de Europese
sociaal-democratische partijen wenig hulp te verwach-
ten was in de strijd, die zijn volk zou moeten voeren
om zich vrij te maken van de Franse koloniale over-
heersing. Op het in 1920 te Tours gehouden congres
der Franse Socialistische Partij, waarvan hij een actief
lid was geworden, sloot hij zich aan bij Marcel Cachin,
de stichter van de Franse Communistische Partij. Zo
behoorde hij tot de eersten in Frankrijk, die deel uit-
maakten van de Derde Internationale in welker op-
bouw hij een zo belangrijke rol zou gaan spelen.

In 1923 gaat hij als afgevaardigde van de Franse
Communistische Partij naar een boerencongres in Mos-
kou. Daar had men ook toen al een fijne neus voor
krachten, die bruikbaar zouden zijn voor het bereiken
van de doeleinden van het internationale communis-
me. Aan de Lenin-Universiteit kreeg hij een belang-
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rijke taak bij de opleiding voor het propagandisten-
werk van Viëtnamese jongeren. Hier legde hij de
grondslag voor het scheppen van het kader der in de
toekomst (1930) op te richten Viëtnamese Communis-
tische Partij. Maar Moskou had nog andere taken voor
hem in petto. In 1924, toen Borodin naar China ging
om te onderhandelen over Russisch-Chinese samenwer-
king met de grondlegger van het moderne China, Sun
Yat-sen, ging Nguyen ai Quoc mee als secretaris en
tolk voor het Chinees. Met Borodin, Chiang Kai-shek
en Chou En-lai had hij een belangrijk aandeel in de
totstandkoming van de Whampoa militaire academie,
de kweekplaats van zovele militaire leiders, die in de
loop van de Aziatische revoluties der laatste decennia
een belangrijke rol zouden spelen. Ook talrijke Viëtna-
mese jongeren vonden daar hun eerste scholing in de
revolutionaire militaire strategie.

Het conflict tussen Chiang Kai-shek en Borodin bij
de aanvang van de "Opmars naar het Noorden" bete-
kende voorlopig het einde van Nl!uyen ai Quoc's
werkzaamheid in het eigenlijke China. Hij werd aan-
gewezen als leider van de Zuidelijke Afdeling van de
Derde Innternationale, die haar werkterrein had in het
zuidelijke deel van het Aziatische continent en in de
archipels ten zuiden daarvan. Zijn arbeid in de daarop
volgende jaren onttrok zich grotendeels aan de open-
baarheid. Wel is het bekend, dat hij en zijn naaste me-
dewerkers een groot aandeel hebben gehad in allerlei
opstandige bewegingen in Viëtnam, India en ook in
het toenmalige Nederlands-Indië. Op verzoek van de
Franse autoriteiten werd Nguyen ai Quoc te Hong
Kong gearresteerd. In het leven van de beroepsrevolu-
tionair, die hij geworden was, betekenen een paar jaren
in de gevangenis niet veel. Hoogstens een rustperiode
in een uitermate nerveus bestaan. Weer hoon men een
tijdlang niets van hem en hij schijnt verdwenen van
de aardbodem. Waarschijnlijk heeft hij in die tijd voor-
namelijk in de Sovjet Unie en in Jenan gewoond.

In 1940-1941, kon nadat de Franse Vichy-regering
Noord -Viëtnam in handen heeft gespeeld van de Ja-
panners, duikt hij weer op in Zuid-China, waar hij
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onder welwillend toezicht van de heerser van Chung-
king, Chiang Kai-shek, de leiding op zich neemt van
de duizenden Viëtnamezen, die de wijk hebben geno-
men naar de provincies Joenan, Kwang-si en Kwan-
toeng. Hij heeft in die tussentijd zijn oude naam af-
gelegd en een nieuwe aangenomen: Ho Chi-minh, bij
die schittert". Hier aan de grenzen van zijn Anna-
mitisch vaderland zet hij zich aan de taak alle Viët-
namezen, communisten en anti-communisten, Budhis-
ten en Christenen, armen en rijken, geleerden en on-
geletterden, te verenigen voor de vervulling van één
enkele opdracht: het Viëtnamese land te bevrijden van
de Franse overheersers en de Japanse Fascisten. Hij
sticht de organisatie, welke de voor Westerse oren wel
heel uitzonderlijk klinkende naam draagt van Viët
nam doc Dong Minh hoi (de Liga voor de bevrijding en
onafhankelijkheid van Viëtnam). Met bijna onvoor-
stelbaar geduld en volharding weet deze liga zich in
de loop van enkele jaren meester te maken van vrijwel
alle organisaties op het platteland zowel als in de ste-
den. Vakverenigingen, boerenbonden, vrouwenclubs,
jeugdverenigingen, kamers van koophandel en alles
wat er verder aan organisaties bestaat in het door de
Japanners bezette land. Het verzet van het Viëtnamese
volk tegen de Japanse indringers berust geheel bij de
Viëtminh, zoals de organisatie spoedig wordt genoemd.
Zij vormt een onaantastbare macht in de staat, on-
grijpbaar voor de Japanners zowel als voor de Franse
schijnbestuurders. Zij heft belastingen en velt vonnis-
sen, zij organiseert en desorganiseert het economische
leven. Zij maakt in grote delen van Viëtnam het leven
der Japanners tot een hel. Zij weet ook te bewerkstel-
ligen, dat toen op 9 maart 1945 de Japanners het laat-
ste restant van het Franse schijngezag opruimden met
de bedoeling om een "onafhankelijk" Annamitisch kei-
zerrijk te stichten, geen enkele Viëtnamees van gezag
zich beschikbaar stelt voor een functie in de regering
van de scherts-keizer Bao Dai. Reeds toen erkende ze-
ker Noord-Viëtnam slechts één gezag, dat van Ho
Chi-minh.

Kort nadat de Japanse regering voor de geallieerden
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heeft gecapituleerd doet Ho Chi-minh zijn intocht in
Hanoi. Geen man en geen vrouw in heel Indo-China
had een hand uitgestoken ter verdediging van het pup-
petbewind van Bao Dai. De dandy-achtige nietsnut
van Hué werd aan het hoofd van de regering van zijn
land vervangen door een man, die vier en dertig jaren
buiten Indo-China had rondgezworven, waarvan hij
meer dan dertig jaren had besteed aan revolutionaire
arbeid. Een man, die toen hij tot president gekozen
was, terecht zeggen kon: ze hebben me gekozen omdat
ik niets bezit, geen huis, geen geld, geen gezin en geen
andere kleren, dan die welke in aan heb. Daar stond
hij dan in zijn grauwe tot boven toegeknoopte slobber-
jas, met grauwe broek en een paar afgedragen schoenen,
op een inderhaast opgericht podium, aan de grens van
de artisanwijk en de ruime vlakte voor het Lac. Met
duizenden waren zij samengestroomd om hem te zien
en te horen, de legendarische figuur, die tientallen ja-
ren het symbool was geweest van Viëtnamese vrijheids-
wil. Onwennig nog in zijn nieuwe rol van hoogste re-
geerder van zijn volk. Uiterlijk had hij met zijn sluike
sik, zijn smal gezicht en vermagerde figuur, meer weg
van een wat excentriek tekenleraar uit een Frans
provinciestadje, dan van een man, die tientallen van
jaren van fanatieke revolutionaire strijd achter zich
had. Hoe zou hij zich gedragen, nu de tijd van conspi-
ratie en werken in het geheim voorbij was, en zijn
volk van hem staatsmanskunst en leiding bij de natio-
nale opbouw verwachtte?

Het kan niet ontkend worden, dat zijn eerste rede-
voeringen in Hanoi direct getuigden van een grote
realistische zin. Wie verwacht mocht hebben, dat hij
uiting zou geven aan zijn gevoelens van diepgewortel-
de haat tegen de Franse overheersers van weleer, werd
direct teleurgesteld. Het waren woorden van verzoe-
ning aan het adres der Fransen die hij sprak, getuigenis
van bereidheid om met Frankrijk samen te werken in
het waarachtige belang van Viëtnam en Frankrijk bei-
den. Weinigen in Hanoi doorgrondden in die dagen
waarom Frankrijks felste bestrijder uit de voorafgaan-
de periode, nu, op het moment van zegepraal, duidelijk
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toenadering zocht tot de vijand van weleer.
In de Moskouse en jenanse politieke en diplomatie-

ke school had hij geleerd politieke situaties met een
realistische blik te beschouwen. In Zuid-China had hij
volop gelegenheid gehad kennis te nemen van de op-
vattingen en doelstellingen van de Kuo Min-tang van
Chiang Kai-shek en zijn aanhang. Hij wist, dat aan
Kuo Min-tang troepen de opdracht zou worden gege-
ven de japanners in Noord-Viëtnam te ontwapenen.
Hij besefte het dodelijke gevaar, dat zijn land liep om
straks te worden opgeslokt door de Kuo Min-tang re-
publiek van China. En hij besefte ook, dat cultuur-
verwantschap, welke tussen Viëtnam en China be-
staat, China wellicht in staat zou kunnen stellen, dat
te doen, wat Frankrijk nooit was gelukt: Viëtnam po-
litiek en cultureel in te lijven. Om dat te voorkomen
had hij machtige bondgenoten nodig en de enige bond-
genoot, die daarvoor in aanmerking kwam, was Frank-
rijk, dat hij lokken wilde door vèr gaande toezeggingen
van samenwerking- Het laat zich begrijpen, dat velen
van zijn medewerkers uit die eerste dagen weinig be-
grip toonden voor zijn helder inzicht in de situatie.
Aan Franse kant was er oorspronkelijk dat inzicht wel.
We denken aan Sainthény, een man, die evenals Ho
Chi-minh zelf van Zuid-China uit, had deelgenomen
aan de strijd tegen de japanners, en die begreep, dat
alleen een vrij Viëtnam nog iets zou kunnen betekenen
voor Frankrijk, een Chinees Viëtnam zou voor Frank-
rijk in ieder geval geheel verloren gaan.

Wanneer Ho Chi-minh ooit gehoopt mocht hebben,
dat op de jaren van revolutionaire ondermijningsar-
beid, voor hem een periode van vredelievende opbouw
zou volgen, dan is hij daarin wel zeer teleurgesteld. De
jaren, welke op 1945 volgden, waren wellicht de zwaar-
ste uit heel zijn moeilijk leven. Zijn politiek ten op-
zichte van Frankrijk werd één grote mislukking. In
Parijs en in de koloniale kringen, die een zeer grote
invloed hadden op de Franse politiek, gaf men er de
voorkeur aan te trachten het koloniale bewind te her-
stellen. De voorlopige overeenkomst, op het laatste
moment gesloten tussen Moutet en Ho Chi-minh, toen
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de Parijse conferentie eigenlijk al was mislukt, werd
door de Franse militairen en hun koloniale aanhang
gesaboteerd. Ho Chi-minh verloor veel van zijn gezag
in eigen kring - Vo Nguyen-giap had zich van het
begin af aan met kracht tegen het voor Frankrijk zo
gunstige Moutet-Ho verdrag gezet, omdat het van de
waarachtige onafhankelijkheid van Viëtnam, dat lid
zou worden van de Indo-Chinese Federatie in het ver-
band der Franse Unie, niet zo heel veel overliet. Maar
zelfs in de jaren van heftige strijd kon Ho zich niet
geheel los maken van zijn vrees voor China en steeds
wéér deed hij pogingen om met Frankrijk tot een ac-
coord te komen. De ommekeer kwam voor hem eerst,
toen het bewind in Nanking plaats maakte voor de
volks republikeinse regering van Peking. Deze grote
wijziging in China ging gepaard met steeds fellere aan-
vallen van Frankrijk op het vrije Viëtnam. Ten slotte
moest Ho wel op zijn noordelijke bondgenoten gaan
steunen en China was tot steun met graagte bereid. De
ontknoping van het Franse koloniale drama in Achter-
Indië kwam met de catastrophe van Dien Bien-phu.
Genève volgde met de verdeling van Viëtnam in een
noordelijke en een zuidelijke republiek.
Men kan zich niet onttrekken aan de indruk, dat

Ho Chi-minh in de laatste jaren van de strijd een
groot deel van zijn populariteit heeft moeten afstaan
aan zijn twee voornaamste medewerkers, generaal Vo
Nguyen-giap en zijn bekwame minister van Buiten-
landse Zaken, Pham Van-dong.
In het Zuiden vond hij een bekwame tegenspeler in

Ngo Dinh-diem, evenals Ho Chi-minh, een Annami-
tisch mandarijn. Het zijn twee merkwaardige figuren,
deze leiders van het onafhankelijk geworden Viëtna-
mese volk. De ene gegaan door de harde leerschool van
het Moskouse communisme, de andere een zoon van
de Katholieke kerk. Beiden sterk dogmatisch ingesteld,
krachtige persoonlijkheden, bereid aan hun opvattin-
gen niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun
landgenoten op te offeren.
Ho heeft het grote voordeel van zijn legendarische

reputatie in de jaren van strijd voor de onafhankelijk-
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heid gevestigd, een reputatie, die hem ook nu nog in
grote delen van Zuid- Viëtnam talloze aanhangers doet
behouden, speciaal onder de arme boeren.
Ngo Dinh-diem daarentegen is de aristocraat, die

alleen vertrouwen heeft in de kleine élite van zijn volk.
Gemeen hebben zij beiden verder slechts hun gebrek

aan vertrouwen in de methoden van de Westerse demo-
cratie voor hun volk.
Wanneer men over de resultaten van Ho's bewind

in de jaren na 1954 wil oordelen, mag men niet verge-
ten, dat de Fransen, toen zij uit het Noorden wegtrok-
ken, alles wat los en vast was hebben meegevoerd.
Geen fabriek is er blijven staan, zelfs de electrische
centrales werden ontmanteld. Een groot deel der intel-
lectuelen heeft met de Fransen N~ord- Viëtnam verla-
ten om zijn heil te zoeken in Zuid- Viëtnam.
De methoden onder Ho Chi-minh toegepast om op

korte termijn de bijna geheel agrarisch ingestelde sa-
menleving naar communistisch model om te bouwen
hebben herhaaldelijk tot verzet geleid. Het industriali-
satie-proces stuitte op ernstige tegenstand en de agra-
rische hervormingen werden vaak onoordeelkundig
doorgevoerd. Zeker is er hulp en steun gekomen van
de communistische zusternaties, van China en van de
Sovjet Unie, maar Noord-Viëtnam heeft moeten on-
dervinden, dat bij de steunverlening ook aan commu-
nistische kant wel eens voorrang wordt verleend aan
gebieden die men door steunverlening er van tracht
terug te houden "de verkeerde kant" op te gaan. Daar
hoeft men in Noord- Viëtnam niet bang voor te zijn.
Want Ho Chi-minh en de zijnen, behoren tot de trouw-
ste aanhangers van de communistische beginselen. In
dit opzicht heeft Ho niets van zijn gezag verloren. Zijn
Moskouse scholing doet hem in de ideologische strijd
tussen Peking en Moskou partijkiezen voor de opvat-
tingen van het Kremlin. Wij zouden niet gaarne be-
weren, dat daarbij een zekere onbestemde vrees voor de
kolos van het Noorden, niet onderbewust een rol
speelt.
Wanneer we Ho Chi-minhs leven overzien - hij is

nu 69 jaar - dan ontkomen we niet aan de indruk, dat
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een zo groot deel van zijn lichamelijke en geestelijke
energie is opgeteerd tijdens het revolutionaire werk,
dat aan de bevrijding van zijn volk voorafging, dat
hij, toen dat doel eenmaal was bereikt, de nationale
opbouw grotendeels heeft moeten overlaten aan zijn
medewerkers. Hij heeft zeker ook nu nog een belang-
rijke invloed, maar toch meer als de wijze oude man,
dan als de actieve leider van zijn volk. Een volk van
knechtschap tot onafhankelijkheid te voeren is toch
waarachtig als levenstaak genoeg. Slechts weinigen is
het gegeven daarna nog een tweede taak te volbrengen.

'K qrzotto
"De meester: Na regen komt zonneschijn.
De kinderen: Hoeral
De meester: Na zonneschijn komt? . . .
De kinderen: Regen!"
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H enriëtte Baas

ABDEL KARIM KASSEM VAN IRAQ

Iraq.
Iraq, - werd in 1920 Brits mandaatgebied, doch

met een eigen koning, Feisal I, die overigens niet zelf
uit Iraq stamde. In verschillende opzichten is zijn be-
volking geen eenheid, en de tegenstellingen tussen de
verschillende delen hebben ook vaak hun invloed op
de bestuursvorm doen gelden. Van de ca. 5% millioen
inwoners zijn er ca. 5 millioen Moslems, doch 3 mil-
lioen hiervan zijn Soennieten, en 2 millioen Sji'ieten.
Van de 3 millioen Soennieten zijn ca. 1,2 millioen
Koerden (in het Noorden, in de bergen van Mosoel en
Kirkoek), geen Arabieren, en die zich vaak sterker ver-
want voelen met hun stamgenoten in Turkije, Perzië
en Armenië. Iraq is dus geen zuiver Arabisch land, te
meer wegens de aanwezigheid van Chistenen, behorend
meest tot de Oosterse riten. Niet minder belangrijk is
de sociaal-economische tegenstelling, enerzijds tus-
sen de bevolking van de steden: Baghdad, Basra, Mo-
soel, Kirkoek en de dorpen en nomadenstammen, en
anderzijds tussen de zeer rijken - hetzij de grote
grondbezitters in de steden, hetzij de sjeikhs - en het
grotestadsproletariaat en de stamleden. Pas in de laat-
ste decennia is er ook een middenstand opgekomen.
Het bestuursapparaat en de rechterlijke macht wer-

den in de jaren 1920 en volgende door de Engelsen ge-
heel naar Westers voorbeeld opgebouwd. Echter, zoals
de Iraqse historicus Majid Khaddouri, in zijn Indepen-
dent Iraq, A Study in Iraqi Polities opmerkt, was het
land daarvoor nog in het geheel niet rijp. Wat b.v. de
Parlementsverkiezingen betreft, deze zijn in feite steds
"onvrij" geweest, daar vooral op het platteland en bij
de stammen de Regering in feite grote invloed op de
wijze van stemmen uitoefende. Hoewel er van meet
af aan grote belangstelling was voor het oprichten van
politieke partijen naar Westers model, leidde dit toch
niet, naar Khaddouri opmerkt, tot een gezond politiek
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leven. In de aanvang van de twintiger jaren waren in
Iraq een vijftal partijen, die alle voornamelijk streef-
den naar beëindiging van het Britse Mandaat, en zich
niet bezighielden met sociale of economische proble-
men. Nadat Iraq in 1932 onafhankelijk was geworden,
hadden zij hun raison ,d' etre verloren. Nieuwe politieke
partijen werden pas weer gevormd in 1946, toen vijf of-
ficiële partijen erkend waren, die naast een nationalis-
tisch ook een min of meer gematigd sociaal-economisch
program hadden. Van deze vijf is thans nog slechts

één, de Nationale Democratische Partij (al-Hizb al-Wa-
tani al-Democrati), onder leiding van Kamil al-Cha-
dirchi, belangrijk, en zelfs sinds januari 1960 toege-
laten.

Eén van de opvallende trekken van dit politieke
leven is de grote instabiliteit der Regeringen; in 49
jaar zijn niet minder dan 59 verschillende Kabinetten
opgetreden. Bovendien, naar Khaddouri opmerkt,
kwam aan een Kabinet vrijwel nimmer op constitutio-
nele wijze een einde. Over de verschillende staatsgre-
pen meldt hij (pag. 365) dat de voornaamste hiervan in
1934,1936, 1938,1940-1,1948,1952 en 1958, a.h.w.
"cyclisch" optraden, en voor de oorlog twee, en na de
oorlog vier jaar nodig hadden om te rijpen. Na iedere
staatsgreep hergroepeerden de elementen uit het zo
juist ten val gebrachte Kabinet zich, en wachtten hun
tijd af om opnieuw naar de macht te grijpen, volgens
de gewone onconstitutionele methoden, en daarbij ge-
bruik makend van de talrijke ontevreden elementen in
het leger en op straat.

Het voornaamste gebruik dat men in Iraq, evenals
in andere Arabische staten, van de parlementaire de-
mocratie maakte, was: tegenstand tot de Britse Man-
daatregering tot uitdrukking brengen; na de opheffing
van het Mandaat in 1932 had het Parlement dan ook
weinig betekenis meer; de oudere nationalisten toonden
er weinig respect voor, niet zozeer de jongeren, die
een actieve rol wilden spelen. Zo leidde de zelfstan-
digheid tot het verdwijnen der democratische vormen
en tot de vestiging van wat Khaddouri noemt "bona
fide dicta torshi ps".
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Hij meent dat Iraq nooit zulk een economisch voor-
uitgang zag, zulke een vermeerderde welvaart en zulk
een omvangrijke ontwikkelingsplannen als tijdens de
korte regering van Feisal 1I, nadat Noeri es-Said in
1953 de nieuwe petroleum-overeenkomsten had gete-
kend, met invoering van de 50-50 basis.
Vooralsnog ziet het er echter naar uit, dat Kassem

zozeer in beslag wordt genomen door de noodzaak
zichzelf te handhaven, dat hij veel minder voortgang
maakt met de nodige sociale en economische hervor-
mingen dan hij bij de aanvang van zijn bewind van
plan was.

De revolutie van 1958.
De omstandigheden waaronder Kassem aan de

macht kwam zijn bekend. In de vroege ochtend van
14 juli 1958 had te Baghdad een staatsgreep plaats, die
zowel voor het Westen als ook voor Moskou als een
volkomen verrassing kwam. Een groep officieren maak-
te zich allereerst meester van het radio-station en het
postkantoor, omsingelde daarna het paleis, vermoord-
de jonge koning Feisal 1I, andere leden van de konin-
klijke familie, en gedurende de volgende dagen ook de
Premier Noeri es-Said. Daarop proclameerden de voor-
naamste leiders, onder wie Kassem, een Republiek, met
een regering, die bestond uit een Souvereine Raad van
drie mannen, vertegenwoordigers van respectievelijk
de Soennieten, de Sji'ieten en de Koerden, en een Re-
gering van 13 leden, waarin hijzelf Premier en Minister
van Defensie was, en zijn rechterhand, Abd el-Salam
Aref, plaatvervangend Premier en Minister van Bin-
nenlandse Zaken. Van deze Regering is, na verschei-
dene wijzigingen, thans niemand meer in functie be-
halve Kassem zelf.
Tevens kondigde Kassem aan dat de politieke par-

tijen, die reeds door Noeri es-Said begin mei 1958 wa-
ren afgeschaft tot nader order afgeschaft zouden blij-
ven. De "overgangsperiode" tot herstel van de parle-
mentaire democratie zou echter zo kort mogelijk zijn.
Toch zou het tot januari 1960 duren voor althans drie
partijen - de Nationaal-Democraten, de Koerdische
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Democraten, en de Communistische splinter-groep van
Daoud es-Sayegh - weer vergunning kregen tot offi-
ciële politieke activiteit, terwijl ook sindsdien het Par-
lement nog niet werd hersteld. Er is nog steeds geen
grondwet.
De revolutie van 19 juli 1958 was dus in de eerste

plaats een militaire staatgreep. De collega's van Kas-
sem, die meenden, dat zii allen nu aan het bewind zou-
den komen, zagen zich echter spoedig in hun verwach-
tingen bedrogen. Kassem bleek al zeer spoedig de ster-
ke man. Hij, hoofd van de strijdkrachten, koos de
leden van zijn Kabinet vrijwel geheel zelf. In dit Ka-
binet zijn de wetgevende en de uitvoerende macht ver-
enigd. De "eenheid van de Republiek", waarop in tal-
rijke Regeringsverklaringen steeds weer de nadruk
werd gelegd, was voor Kassem duidelijk van groter be-
lang dan een parlementaire democratie.
Als beroepsofficier stond hij wellicht zelfs wantrou-

wend tegenover elke politieke activiteit. Het is moei-
lijk zich van het karakter van Kassem, de "Za'im", de
grote leider, een duidelijke voorstelling te vormen. Ook
in Iraq zelf geldt hij als een raadselachtige figuur, die
door weinigen werkelijk goed gekend wordt. Wat
sociale herkomst en opleiding betreft is hij te vergelij-
ken met Nasser. Hij werd in 1914 te Baghdad geboren,
komt uit de middenstand, en werd officier. Evenals
Nasser kwam hij door een militaire staatsgreep aan het
bewind, en wist hij zich al zeer spoedig van zijn voor-
naamste colega 'Aref' te ontdoen. Foto's doen hem
kennen als een voor een Iraqi lange figuur, met een
"horse-face", dat zeer streng en gesloten kan staan,
maar ook charmant kan lachen. Zeer behoedzaam, en
bijzonder intelligent, heeft hij zich tot dusver als een
ware politieke koorddanser weten te handhaven, maar
mede dank zij een rigoureuze beheersing van het staats-
apparaat, de steun van een groot deel van het leger, de
controle van de rechterlijke macht, een zeer scherpe
censuur van de pers. Of hij zijn precaire positie lang
zal weten te handhaven, moet echter nog blijken, want
hij moet rekening houden met talrijke vijanden, zowel
in het binnenland als onder zijn Arabische broeders
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elders. Bovendien zijn deze vijanden niet steeds dezelf-
de, en kunnen de vrienden van vandaag de vijanden
van morgen zijn. Dat vijanden in Iraq het niet bij
woorden laten, moet hij zich maar al te zeer bewust
zijn, gezien enerzijds de wijze waarop hij zelf en zijn
vrienden van juli 1958 zich van het voorgaande re-
gime ontdeden, en anderzijds de aanslag van 7 oktober
1959 op zijn eigen leven. Geen wonder dat voor hem
voorlopig de enige mogelijkheid een dictator of semi-
dictator is.

Het Westen en de V.A.R.
Wat zijn vrienden betreft, heeft hij het het best ge-

troffen met de Grote Mogendheden, van welke zowel
het Westen als de Sovjet-Unie zijn vriendschap op
prijs stellen. Anderzijds moet de leider van een land,
dat niet ver van de Sovjet-Unie is gelegen, en waar
sterke Communistische groepen zijn, doch dat voor
90% van zijn inkomsten afhankelijk is van petroleum-
royalties uit het Westen die ca. $ 230 millioen per jaar
opleveren, ook beide te vriend houden. Al werd in de
staatsgreep de steeds zo krachtig door Engeland ge-
steunde Hasjemietische dynastie in Iraq uitgemoord,
en al trad Kassem officieel uit het door zijn voorgan-
ger ondertekende Pact van Baghdad, toch erkende het
Westen al zeer spoedig het nieuwe regime, waarvan
het grote stabiliteit verwachtte en gingen de v.s. en
ook Engeland voort Iraq militair materiaal te leveren.
Kassem op zijn beurt zei de overeenkomsten met de
Westelijke petroleum-maatschappijen niet op, al drong
hij aan op herziening van overeenkomsten. Ook nam
hij, evenmin trouwens als de Iraq Petroleum Company,
aanvankelijk deel aan periodieke petroleumbijeenkom-
sten van de Arabische Liga, ook omdat de belangen
van Iraq, een der "have's", hier geenszins parallel lo-
pen aan die van de Arabische have-no t's. Wel nam
Iraq het initiatief, buiten de Arabische Liga om, tot een
conferentie in Baghdad, in augustus 1960, van verte-
genwoordigers van petroleum-producerende landen in
het Nabije Oosten, al werd ook aan de in oktober
1960 te Beiroet gehouden petroleum-conferentie van
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de Arabische Liga deelgenomen.
De Arabische Federale Unie tussen Iraq en jordanië,

die enige maanden voor de staatsgreep op 15 februari
1958 was gevormd om als tegenwicht te dienen tegen
de 14 dagen eerder gevormde V.A.R., werd kort na de
staatsgreep opgezegd. Zelfs wierp Kassem begerige
blikken op jordanië, en zijn steun aan de Palestijnse
Arabieren, waarvan er een aantal aan de militaire aca-
demie te Baghdad werden opgeleid, was niet in de
laatste plaats tegen Hoessein gericht. Pas de allerlaatste
tijd is er verbetering ingetreden: jordanië zei zelfs toe
alle mogelijke faciliteiten te zullen geven voor de im-
en export van goederen voor Iraq door Akaba. Dit
herstel van goede betrekkingen is ongetwijfeld mede te
danken aan de vrees van Iraq te zullen worden afge-
sneden van de havens van Syrië.
Wat betreft de Arabische Liga: Iraq, dat sinds lang

een weinig actief lid van de Liga was geweest, beloofde
na de staatsgreep zijn reeds vele jaren achterstallige
contributie te voldoen, en voortaan een trouw lid te
zullen zijn. Evenwel, lange tijd nam het noch deel aan
de bijeenkomsten van de Politieke Raad van de Liga,
noch hield het zich t.a.v. de buitenlandse petroleum-
maatschappijen aan de Liga-politiek. Pas aan de begin
februari gehouden Liga-bijeenkomst, die zelfs te Bagh-
dad plaats vond, nam Iraq weer deel.

Verhouding met Nasser.
De staat Iraq, die reeds onder het vorige regime het

leiderschap in de Arabische wereld aan Egypte had be-
twist, wilde ook onder Kassem niet de tweede viool
spelen tegenover Nasser. Anderzijds begonnen reeds
kort na de staatsgreep Nasser zelf en de Egyptische
pers en radio heftige aanvallen op Kassem te doen, die
zij een "verrader" noemden en een "agent van het in-
ternationale communisme". In Iraq zelf wordt Nasser
geacht samen te werken met de illegale Ba'ath partij.
Wel was in 1958 een handelsverdrag met de V.A.R.
gesloten, maar vooral in 1959 spitsten de tegenstellin-
gen tussen Iraq en de V.A.R. zich toe.
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De Ba'ath.
De Iraqse pan-Arabische, anti-Communistische Ba'-

ath-partij, die sterke sympathie voor Nasser heeft en
vele geestverwanten o.a. in Syrië, zag zich, evenals
de Istiqlal, sinds november 1958 elke openbare activi-
teit ontzegd. Allereerst werden hun voormannen geli-
mineerd, in de eerste plaats de voormalige Onderbevel-
hebber van het leger, Vice-Premier en Minister van
Binnenlandse Zaken Abdel Salam Aref, die in juli 1958
Kassem's rechterhand was geweest, maar als vurig aan-
hanger van N asser en voorstander van een unie van
Irak en ook om zijn persoonlijke eerzucht door Kassem
zeer spoedig op de achtergrond was gedrongen. Nadat
hij op een propaganda-tournee door Zuid-Iraq door
het volk was toegejuicht als "de Nasser van Iraq"
dwong Kassem hem begin september 1958 de eervolle
maar onschadelijke positie van Ambassadeur in Bonn
te aanvaarden, en werd hij van zijn toenmalige functies
ontheven. Toe hij binnen twee maanden zonder toe-
stemming van Kassem naar Iraq was teruggekeerd,
werd hij beschuldigd van hoogverraad. Eenzelfde lot
trof de uit de Tweede Wereldoorlog bekende pro-As
opstandeling Rasjid Ali al-Ghailani, die kort na de
staatsgreep van Kassem verlof had gekregen uit Egyp-
te, waar hij na zijn veroordeling in 1941 een toevlucht
had gezocht, terug te keren. Na een geheim proces wer-
den beide mannen in december 1958 ter dood veroor-
deeld, welke straffen later in langdurige gevangenis-
straf werden omgezet.
De opstand in het petroleum-district Mosoel begin

maart 1959, met behulp van legereenheden onder ko-
lonel Abdoel Wahab Sjawaf, die bij de staatsgreep
van juli 1958 eveneens tot Kassem's naaste medewer-
kers had behoord werd eveneens geleid door leden van
de Ba'ath; velen van hen vluchtten, nadat Kassem de
opstand met hulp der Communisten had onderdrukt.
In de opstand werd de hand van Nasser gezien. Kolo-
nel Sjawaf had bij het begin van de opstand via radio-
Mosoel op 8 maart Kassem beschuldigd een tyrannieke
dictatuur in Irak uit te oefenen, alle middelen van het
land ten eigen bate te wenden, de beginselen en doel-
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einden van de revolutie van juli 1958 te hebben ver-
raden, vele officieren te vervolgen en terzijde te heb-
ben gesteld en te hebben vervangen door opportunis-
ten; de Communisten te steunen; de Ministers van de
Revolutie te hebben verwijderd en de Souvereiniteits-
raad haar bevoegdheden te hebben ontnomen; onvol-
doende solidariteit met de Arabieren elders te tonen,
en duizenden nationale elementen gevangen te heb-
ben genomen. - Sjawaf zelf werd door zijn eigen
militairen gedood na het bombardement van zijn
hoofdkwartier door de Iraqse luchtmacht.

Ook de aanslag op Kassem van 7 oktober 1959, op
klaarlichte dag in een der hoofdstraten van Baghdad,
werd toegeschreven aan de Ba'ath, die hierbij agente
van Nasser zou geweest zijn. In het volgende proces,
duidelijk een monsterproces tegen Ba'ath, werden 30
Iraqi's, meest leden van de Ba'ath, ter dood veroor-
deeld, en vijftig anderen tot min of meer langdurige
gevangenisstraffen. Onder de bij verstek ter dood ver-
oordeelden was Foead al-Rikaby, oud-Secretaris van
de Ba'ath, die in het eerste Kabinet na de staatsgreep
Minister van Wederopbouw was geweest.

Met een groot deel van haar leiders Of in de gevan-
genis, Of in het buitenland, heeft de Ba'ath op het
ogenblik geen werkelijke leider; men wacht op de vrij-
lating V3.n Aref, hetgeen niet onmogelijk zou zijn wan-
neer Kassem deze nodig zou hebben als tegenwicht te-
gen de Communisten. In de laatste maanden heeft de
Ba'ath, naar verluidt, haar invloed onder jonge onder-
wijzers en juristen en onder de studenten versterkt; ook
zijn vele officieren nog loyaal aan Aref.

lraqse Communisten en Sovjet Unie.

Aanvankelijk vreesde het Westen, dat Kassem sterk
pro-Communistisch was, en dat zijn bewind een einde
zou maken aan de Westerse invloed in Iraq. Hoewel
in het begin voor deze opvatting wel aanleiding was,
heeft Kassem vooral het laatste jaar zich duidelijk te-
gen de Communisten te weer gesteld, zo sterk zelfs dat
recentelijk (begin februari 1961) Moskou zich tegen

168



hem heeft gekeerd, althans in radio-uitzendingen en
publicaties.

Wat zijn aanvankelijk pro-Communistische houding
betreft, nadat Iraq uit het Baghdad Pact getreden was,
hadden enkele weken daarna, in april, de laatste
R.A.F.-troepen het vliegveld Habbaniyah moeten ver-
laten. In het najaar van 1958 keerde de in de Sovjet
Unie vertoevende Koerden-leider Moella Moestafa al-
Barzani op uitnodiging van Kassem naar Iraq terug
gevolgd door vele andere Koerden-vluchtelingen. De
betrekkingen met de Sovjet Unie, die in januari 1955
door Noeri es-Said waren verbroken, werden door
Kassem hersteld. Een bezoek van Sovjet Vice-Premier
Mikojan in april 1960 versterkte de banden nog meer;
in 1959 werden overeenkomsten voor technische en
economische hulp gesloten, waarbij de Sovjet Unie
Iraq 550 miljoen roebel zou lenen tegen een rente van
2lhOfo, en zij Iraq tachtig financiële en economische
experts zou zenden en hulp voor de staal-, zwavel-,
nitraat- en textielindustrie, en bij de bouw van radio-
zenders, een stuwdam in de Tigris en een kernreactor
voor vreedzame doeleinden. Vooral echter levert de
Sovjet Unie belangrijk wapen-materiaal.

Op binnenlands terrein werd, terwijl tot anderhalf
jaar na de staatsgreep alle politieke partijen verboden
bleven, geen belemmering in de weg gelegd aan de op-
richting van vakverenigingen, die vaak centra van
Communistische activiteit werden, en van allerlei an-
dere organisaties, als de Partizanen van de Vrede, de
Vrouwen Bond, verscheidene Boerenbonden, en de Ver-
enigingen tegen het analfabetisme, die vaak feitelijk
Communistische mantelorganisaties zijn.

De drie partijen, die in januari 1960 geoorloofd wer-
den verklaard, zijn alle zeer links. Echter werd bij her-
haling de veel grotere Communistische partij van Zaki
Khairi erkenning geweigerd.

Desondanks hadden de Communisten sedert de ar-
restatie van Aref, die als Minister van Binnenlandse
Zaken hun oontplooing had tegengehouden inderdaad
opmerkelijke resultaten behaald. Aanhangers telden zij
in het regeringsapparaat, de veiligheidsdiensten, in ra-

169



dio - voorlichting. De opstand te Mosoel werd met hun
hulp onderdrukt. Nadat echter de Communisten daar-
na het recht in eigen handen hadden genomen, en ve-
len van hun tegenstanders na een proces voor "volks-
rechtbanken" hadden terechtgesteld, volgde in een
reeks van processen tegen hén talrijke doodstraffen,

Ook na de opstand op de petroleumvelden van Kir-
koek in juli 1959 nam Kassem krachtige maatregelen;
tegen de onder Communistische leiding staande "volks-
verzetsgroepen". Begin november 1960, na de verkie-
zingen voor de vakverenigingsbesturen werd streng op-
getreden tegen de Communistische leden, die beweer-
den dat uitslag vervalst was, en werd het Communis-
tische blad Sawt al-Sja'ab verboden.

Bij de langzaam gewijzigde houding van Kassem te-
genover de Sovjet Unie mag verder niet worden verge-
ten, dat deze Iraq weliswaar zeer belangrijke tech-
nische en economische steun verleent, doch anderzijds
het economische bestaan van Iraq helpt ondermijnen
door haar toenemende levering van goedkope Russische
olie aan de vrije wereld, en met name aan West-Euro-
pa, beneden de geldende wereld-prijzen.

Economische hervormingen.
Een der voornaamste programma-punten van Kas-

sem in 1958 was de verdeling van het land der groot-
grondbezitters onder de arme boeren, en een vijfjaren-
plan om het uiterst ingewikkelde systeem van grond-
eigendom in Iraq te herzien. Betrekkelijk weinig hier-
van is echter tot dusver verwezenlijkt. Zo waren in
maart 1960, hoewel ruim 2112millioen HA grond ge-
confisceerd waren, ruim 100.000 HA hiervan onder in
totaal ruim 2.000 boeren verdeeld. Wel had de aan-
kondiging van deze hervormingen vaak een desintegre-
rende werking: zo weigerden boeren, die verwachtten
zelf spoedig grondeigenaar te zullen worden, deze
langer voor de eigenaren te bewerken.

In het algemeen kan worden gezegd dat Kassem en
zijn medewerkers bij de overname van de macht wel
geleid werden door algemene denkbeelden van anti-
feodalisme en sociale hervormingen, gebaseerd op gro-
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tere produktie en een billijker verdeling van de wel-
vaart, doch weinig kennis hadden van economische
problematiek, en hiervoor ook niet voldoende deskun-
digen wisten aan te trekken.

Anderzijds heeft juist het laatste jaar de opbouw van
de gewapende macht en het steeds uitgebreider interne
veiligheidsapparaat enorme eisen aan Iraq's budget
gesteld. Ook heeft de overal heersende angst en on-
derlinge achterdocht een verlammende werking op het
sociale en economische leven. De algemene toestand
werd eind december j.l. beschreven als een toestand
van terreur, waarbij het leger onder Kassem's vriend
al-Abdi feitelijk een soort schrikbewind uitoefent, er
een strikte oers-censuur bestaat, en de gevangenissen
vol zijn met tegenstanders van het huidige bewind, uit
vele verschillende kringen. Niettemin zou er volgens
deze berichten een sterke ondergrondse beweging zijn,
of liever, verscheidene ondergrondse bewegingen, die
alle ook weer een zekere aanhang in bepaalde kringen
van het leger hebben en daardoor, langs ondergrondse
wegen, ook over wapenen kunnen beschikken. Dat ook
op het leger niet voor 100% te rekenen is door Kassem,
heeft de opstand van Mosoei geleerd, evenals trou-
wens zijn eigen staatsgreep door legerofficieren werd
uitgevoerd.

Om de figuur van Kassem recht te doen wederva-
ren moet men bedenken dat hij voor een vrijwel on-
mogelijke taak is geplaatst. Anderzijds mag men zich
afvragen, of onder zijn bewind Iraq thans gelukkiger
is dan onder de monarchie en Noeri es-Said.

cnzoriae €ncomium

"Die hier te Lande wys wil zyn
die moet zich houden als of hy
mal ware ende en segghen niet
al dat hy weet."

Willem Meerman:!: 1600
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L. C. Biegel

NASSER

of
DE BIKBASHI CONTRA DE ABRIKOZEN

"For some reason, it always strikes me that in this area
in which we live there is a role running around aimless-
Iy looking for a hero to give it being."
(Camal Abdel Nasser: The Philosophy of the Revolution).

1.

Op 23 juli 1952 bracht een groep van jonge Egyp-
tische officieren - merendeels lt.-kolonels en onder
de 40 - het reeds in. vèrgaande staat van ontbinding
verkerende régime van koning Faroek ten val. Na een
kortstondige poging om met behulp van integer ge-
achte politici het land te besturen, werd Egypte on-
der militaire voogdij geplaatst. Een nieuwe periode
in de lange geschiedenis van dit land ving aan. Nieuw
in alle opzichten behalve in één, dat juist het meest
tot de verbeelding van zijn inwoners sprak. Sinds
Cambyses, de Pers, de lange ononderbroken rij van
vreemde overheersers opende, bleken wederom Egyp-
tenaren over Egypte te regeren. Het woord "weder-
om" is de trait d'union die het régime der Bikbashis,
wat dit kardinale kenmerk betreft, over ruim 24 eeu-
wen heen verbindt met de dynastieën der Pharao's.
Zoals elk nieuw bewind zal ook dat der Egyptische

kolonels een antwoord moeten vinden op de telkens
weerkerende vraag: in hoeverre "cum" - in hoeverre
"contra" het traditioneel-bepaalde en -gewaardeerde?
Herodotus verbaasde zich al over 's lands vele merk-
waardigheden en de overvloed van "elke beschrijving
tartende" bouwwerken - dezelfde die later als "veer-
tig eeuwen" op de soldaten van een Corsicaanse gene-
raal zouden neerzien. Ze staan er nog: een rendez-vous
voor touristen en een niet te versmaden deviezenbron
voor het land. Met een hen alle in alles overtreffend
- want 20e eeuws - bouwwerk werd in januari 1960
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een begin gemaakt. Dit monsterprodukt van huidig
technisch kunnen zal echter enige der schoonste mo-
numenten uit het verleden aan de vernietiging prijs
geven. De grote dam bij Assoean - want daar gaat
het om - is het voorlopige antwoord op het probleem
van Egypte's mensenovervloed. Had de bouw van de
pyramieden der Pharao's, ondanks het verschil in aan-
pakwijze en doelstelling, niet trouwens ook hiermee te
maken?

Ibn Khaldun, de geniale 14e eeuwse Arabische his-
toricus, schreef in zijn magnum opus de Muqaddimah:
"Er is heden ten dage geen stad te vinden met een rij-
kere cultuur dan Kairo. Zij is de moeder van de we-
reld, het grote centrum van de Islam en de stuwkracht
van wetenschappen en ambachten."

De oude al-Azhar universiteit (uit de ge eeuw) te
Kairo is nog steeds het theologische bolwerk van Mo-
hammeds religieuze boodschap. In Kairo moet men
ook nu nog het dynamische centrum zoeken voor een
zich telkens vernieuwende Arabische cultuur, maar te-
vens de zetel van de Arabische Liga en de metropool
van het explosieve Pan-arabisme. De laatste twee be-
horen tot deze eeuw. Egypte is voorts nog altijd het
scharnier van de Afrikaans-Aziatische diptiek waar
eens de blik van Europese fidalgo's en "merchant-ad-
venturers" op viel, die er winst, avontuur en de ver-
lokkingen van het onbekende in lazen. Nu, na afloop
van het "Vasco da Gama-tijdperk", bezorgt het verbij-
sterende resultaat ervan de Europese mens aan deze
of gene zijde van het Ijzeren Gordijn een slecht gewe-
ten. Wat bovenaien op een kleinere 1ge eeuwse Euro-
pese schaal aanving is, in deze in het teken van het
super-gigantische en super-snelle staande eeuw, uitge-
groeid tot een beangstigend schouwspel. Meer dan de
helft van de mensheid - het niet-blanke en "onder-
ontwikkelde" deel - tracht zich in ijltempo èn natio-
naal èn sociaal te emanciperen. Zeker, dat kan men
heden in Kairo ook vinden: een trefpunt der 20e eeuw-
se sans-culotten.

De op Pirandello's stuk geïnspireerde, boven dit ar-
tikel prijkende, aangehaalde zinsnede is van de pen
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van het huidi~e Egyptische staatshoofd. Het politiek-
strategische belang van Egypte zal wel geen enkele
in "geo-politieke" termen denkende staatsman, of zij
nu Thotmes, Alexander, Marcus Antonius, Saladin,
Napoleon, Mohammed Ali, Disraeli, Kroeshchev of
Kennedy mogen heten, ontgaan zijn. Zou Gamal Ab-
del Nasser met zijn door ons geciteerde ontboezeming
willen te kennen geven, dat ook hij, ditzelfde wereld-
strategische inzicht delend, aan het boven opgesomde
rijtje van namen dient te worden toegevoegd? Is het
deze rol die in hem een aangewezen held heeft gevon-
den? Of betreft het hier toch een andere rol, zonder
precedent in het verleden, n1. die van Gamal de be-
vrijder van Egypte's millioenen boeren uit het eeuwen-
lange concentratiekamp van slijk en water dat de
Ouden reeds het gezegde in de mond legde: Aut Nilus
aut nihil? Zal hij de eerste zijn die de door armoede,
endemische ziekten en een te talrijk kroost opgelegde
fatalistische levenshouding van de Egyptische "fel-
lahin" weet te doorbreken? Zal het aloude Egyptische
equivalent van het Spaanse "maniana": het "Boukra
fel miche miche" (Morgen bloeien de abrikozen) in de
toekomst dan niet meer een treffend gekozen titel kun-
nen zijn voor te boek gestelde Egyptische reisherinne-
ringen? Wie aan de situatie van de Egyptische "fel-
lahin" denkt stelt zich inderdaad een "hydraulische
maatschappij" par excellence voor, een agrarische
"pressure cooker" tevens zonder weerga. Nog een an-
der detail: tot voor kort bevond zich 36% van de be-
bouwde grond in handen van minder dan de helft
van 1010 van Egypte's ruim 22,5 millioen tellende be-
volking.

Welke rol Gamal Abdel Nasser ambieert weten we
nog niet en bovendien bestaat er nog zoiets als een
historisch gegroeide situatie, die gemaakt heeft dat
het lot der "fellahin" niet losgezien kan worden van
wat zich buiten Egypte afspeelt - en ergens dus toch
die wereld-strategie raakt.

Il.
Wie is Gamal Abdel N asser? De man, die beurte-
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lings en door een verschillend publiek vergeleken is
met een Hitler, Kerensky, Bismarck, Ataturk, Saladin
om maar met een kleine "sample" te volstaan.

Hij werd op 18 januari 1918 te Alexandrië geboren.
De grootvader was een "fella" ergens in de buurt van
Assioet in opper-Egypte, de vader werd postbeambte.
Zijn moeder stamde uit een familie van handelaren
in Alexandrië. Het was in Alexandrië, de stad die uit-
kijkt op de zee, een smeltkroes van rassen, religies en
culturen, dat Gamal zijn prille jeugd doorbracht. Hij
moet de fascinerende invloed van deze omgeving heb-
ben ondergaan, zoals het ook een Lawrence Durrell
verging wiens hymne aan deze stad door zijn gehele
Alexandria Quartet heen te beluisteren valt. Ligt hier
wellicht de oorzaak voor het verschil tussen Nasser's
persoonlijkheid en het beeld van de "typische Egypte-
naar" dat het echtpaar Lacouture in hun L'Egypte en
mouvement ons schildert: een "bonhomme paisible,
paysan jusqu' à la moelIe ... chevaucheur d'ànes ...
amasseur de pécule, et éperdument casanier?" Ook be-
antwoordt hij geenszins aan het stereotype dat Edward
Atiyah in zijn autobiografie vermeldt: "How many
times had I heard people say th at the Egyptians lacked
spirit, and would go on accepting subjection till the
end of time."

De jonge Gamal ontwikkelde zich, aldus zijn bio-
graaf Georges Vaucher in zijn Gamel Abdel Nasser et
son équipe, tot een ernstige, wat triest-kijkende ado-
lescent (invloed van de vroegtijdige dood van zijn
moeder?), die het normale luchthartige gepraat van zijn
schoolkameraden placht te onderbreken om het ge-
sprek op serieuzere onderwerpen te brengen. Egypte's
nationale regeneratie en het verwezenlijken van een
nieuwe rechtvaardige sociale orde vormden er de es-
sentie van. Als leerling aan een particuliere middel-
bare school te Kairo (al-Nahda geheten) werd hij door
zijn school genoten als hun leider en organisator van
talrijke door hen op touw gezette anti-Britse betogin-
gen - een geliefde bezigheid van Egyptische scholie-
ren en studenten in die dagen - beschouwd. Tijdens
demonstraties op 13 november 1935 (n.a.v. de Britse
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tegenstand tegen de wederinvoering van de Constitu-
tie van 1923) werd hij door een kogel uit de revolver
van een Engels politie-officier aan het hoofd gewond.
Het schoolbestuur besloot hem de toegang tot de school
te ontzeggen. De leerlingen gingen een proteststaking
aan en het bestuur, het schoolgeld indachtig, capitu-
leerde. Kort daarop deed Gamal met succes eindexa-
men.

In die tijd experimenteerde hij ook met allerlei po-
litieke stromingen: Ahmed Hoesseins fascistische
Groenhemden, Hasan al-Bannah's uit Islam-fanatici
samengestelde Mohammedaanse Broederschap en en-
kele min of meer socialistische splintergroepen. Te-
vens was hij een verwoed lezer: werken over de Is-
lam, poëzie en proza van klassieke en moderne Ara-
bische schrijvers, de geschriften van Gandhi en Nehru.
Een zeer diepe indruk heeft het oeuvre van de moder-
ne ook in het Westen bekend geworden Egyptische au-
teur Tewfik al-Hakim op hem gemaakt, naar hijzelf
meermalen getuigde. Ook aan Westerse cultuurproduc-
ten haalde hij zijn hart op: Rousseau en Voltaire,
voorts o.a. biografieën van Napoleon, Alexander en
Caesar; Hugo's Les Misérables en Dickens A tale of
two cities. Op de vrij lange boekenlijst van vaak gele-
zen werken, die zijn biograaf Vaucher heeft samenge-
steld, prijken dan verder nog werken van militair-
historische aard: Liddell Hart, Churchill, Clausewitz,
maar ook Dale Carnegie's How to win friends ...
Die leeshonger schijnt overigens ook nu nog niet gestild
te zijn en John Gunther vermeldt zelfs dat Nasser als
president voor zover hem bekend de enige staatsman
is die niet alleen een luchtpost-abonnement op Fo-
reign Affairs heeft, maar het tijdschrift ook nauwge-
zet leest. Bekend is voorts zijn voorliefde voor enkele
Europese componisten, met name Beethoven en Rims-
ky-Korsakov. Minder bekend is het feit dat hij eens
op een schooltoneeluitvoering de titelrol speelde in
Shakespeare's Julius Caesar.

Na afloop van de middelbare schooljaren gaf hij
zich op voor de militaire academie. Hij werd echter
geweigerd. Zijn sociale afkomst en het feit dat er een
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politie-dossier over zijn politieke actIVltelten bestond
spraken in zijn nadeel. Na het Brits-Egyptische ver-
drag van 1936 werd de officiersopleiding voor alle
bevolkingslagen opengesteld. N asser gaf zich wederom
op en werd ditmaal aangenomen (maart 1937). Met
sommige collega's sloot hij een hechte vriendschap en
enkele van hen behoorden tijdens de coup van 1952 tot
zijn naaste medewerkers. Toen hij een stoomcursus
van zestien maanden achter de rug had werd hij als
tweede luitenant geplaatst in het garnizoensstadje Man-
kabad in de buurt van Assioet. Het was hier dat de
basis voor de revolutie, veertien jaar later, werd ge-
legd.

IIl.

Er bestaat in de Arabische wereld een zeer popu-
laire legende die, naast de onuitputtelijke bron van
de "Duizend-en-één-nacht" -vertellingen, op het re-
pertoire van de in deze wereld zo geliefde figuur van
de verhalen verteller niet licht zal ontbreken. De le-
gende vangt aldus aan: " .. Er waren eens drie scholie-
ren, Nizam al-MuIk, Om ar Khayyam en Hassan ibn-
Sabah 1 geheten, die een plechtige eed zwoeren elkaar
in alles bij te staan om de wereld te beheersen ... "
N aar het voorbeeld hiervan zou wel eens een nieuw
verhaal aan de reeks van bestaande vertellingen kun-
nen worden toegevoegd, waarvan de openingszin zou
kunnen luiden: ... Er waren eens drie jonge officieren
die een plechtige 17elofte aflegden elkaar bij te staan
om hun land van alle kwalen te genezen ... "
Alleen zou het hier dan geen legende betreffen. Het

was op Nasser's verjaardag (15 januari 1938 om pre-
cies te zijn) tijdens een feestje ter ere van dit feit, dat
de jarige zijn beide feestvierende collega's ontnuchter-
de met een serieus bedoeld voorstel van bovenstaande
strekking. Deze zo melodramatisch klinkende gelofte
werd ook inderdaad door de betrokkenen afgelegd.
Het beoogde doel was zeker bescheidener van aard
dan dat van hun lle eeuwse voorgangers maar toch
geenszins een bagatel.
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Van Mankabad tot de staatsgreep van 1952 lag een
moeilijke en bovenal gevaarlijke weg, niet in de laat-
ste plaats vanwege Faroeks almachtige en meedogen-
loze geheime politie. Nasser ontpopte zich als de ta-
lentvolle en onbetwistbare leider der in aantal ge-
staag groeiende revolutionaire officieren, die tevens
de enige was in wiens handen zich het gehele netwerk
van clandestiene activiteiten concentreerde. Zijn me-
destanders werden door hem in cellen van vijf geor-
ganiseerd om de kans op ontdekking zo klein mogelijk
te houden. Het bekende incident van 4 februari 1942
waarbij koning Faroek onder bedreiging van Britse
tanks gedwongen werd een niet pro-As gezinde premier
(Nahas Pasha) te aanvaarden deed het getal der sa-
menzweerders, die zich hierdoor in hun nationale eer
gekwetst voelden, nog toenemen. Naast dit clandestie-
ne aspect van zijn leven vervolgde Nasser met succes
zijn militaire loopbaan. Na de Palestijnse oorlog - hij
werd er gewond en zocht tijdens de eerste wapenstil-
standsperiode Israëlische officieren op om inlichtingen
te verkrijgen over de Joodse illegale activiteiten tegen
het Britse mandaatbestuur - werd hij lt.-kolonel
(1951) en docent aan de Hogere Krijgsschool. Hij was
inmiddels gehuwd met Tahia Khazem, de dochter van
een Perzisch zakenman in Kairo.
In de gewijzigde situatie van Egypte na de tweede

wereldoorlog - de terugtrekking der Britse bezetting
langs het Suezkanaal, de nederlaag tegen Israël, het
Palestijnse wapenschandaal, de toenemende 'sociale
spanning in het land zelf - richtten de activiteiten
van de zich nu de "Vrije Officieren" noemende orga-
nisatie zich steeds meer op de omverwerping van de
bestaande sociale orde. De fantastische orgie van cor-
ruptie, uitspattingen, politieke moorden en samenzwe-
ringen tijdens de laatste maanden van Faroek's ko-
ningschap tekende de verziekte atmospheer waarin
zich het laatste bedrijf van de "Crépuscule des Pachas"
(aldus de titel van Edouard Sabliers meesterlijke ar-
tikelen-serie in Le Monde, aug. 1952) voltrok. De bij-
tend-humoristische kant ervan treft men in P. H. New-
by's roman The picnic at Sakkaraaan.
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De zekerheid dat de veiligheidsdienst hen op het
spoor was gekomen dreef de revolutionaire officieren
tot snel handelen. Het spannende relaas van de "kha-
ki-revolutie" van 23 juli - een zeer onbloedige overi-
gens, slechts twee soldaten werden bij ongeluk gedood
- is reeds ettelijke malen opgetekend, niet in de laat-
ste plaats door enkelen die er een actieve rol in ver-
vulden. (zie bv. Anwar al-Sadats Revolt on the Nile).
Eenmaal aan de macht gekomen bleken de Bikbashis,
behalve enige algemene doelstellingen als de beëindi-
ging van de Britse bezetting van het Suezkanaal en het
doorvoeren van agrarische hervormingen, niet over
een concreet uitgestippeld politiek program te beschik-
ken. Twijfel aan eigen kunnen had hen vrij kort voor
de staatsgreep ertoe gebracht de integere, hen in jaren
overtreffende, generaal Naguib te verzoeken hun -
nominale naar later bleek - leider te worden. Die-
zelfde twijfel leidde ertoe dat zij aanvankelijk beslo-
ten om met behulp van fatsoenlijk geachte politici van
het ancien régime de politieke en sociaal-economische
sanering van het land aan te vatten, hetgeen al spoe-
dig op een teleurstelling uitliep. "And so (aldus Keith
Wheelock in zijn Nasser's new Egypt) the job of go-
verning feIl to the Free Officers by default." Het al-
lesovertreffende belang van de Egyptische revolutie
ook voor de overige Arabische wereld lag echter pri-
mair in het feit dat een nieuwe "klasse" van jonge
verwesterde "effendi's" met succes de strijd had aan-
gebonden tegen de "onheilige alliantie" van vreemde
overheersers en feodale pasha's. Dat hierbij de "effen-
di's in uniform" als gangmakers optraden was slechts
het natuurlijke gevolg van het feit dat in het Midden
Oosten juist de militaire academies - via het aanleren
van nieuwe krijgstechnieken en organisatorische vaar-
digheden - reeds geruime tijd fungeerden als centra
van contact met een zich verbreidende Westerse cul-
tuur.

IV.
Buiten het kader van het emancipatie-proces der "ef-
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fendi's" behoort Nasser als "charismatische" leiders-
figuur tot het in de geschiedenis van oudsher zo in-
teressante probleem der "Grote Mannen". Aanvanke-
lijk slechts in de kring der Vrije Officieren bekend als
de eigenlijke organisator van de staatsgreep trad hij na
de succesvolle strijd om de macht - tegen de Moham-
medaanse Broederschap, tegen de Communisten en
tenslotte tegen generaal Naguib zelf - in oktober
1954 als Egypte's "sterke man" naar voren. Zijn popu-
lariteit in het land was echter nog verre van groot on-
danks het accoord met Engeland inzake de ontruiming
van het Suezkanaal en de op stapel gezette landher-
vormingen. Het niet invoeren van een democratische
constitutie bezorgde hem onder de intellectuelen voor-
al vele tegenstanders. Als de turbulente onrustzaaier
in het Midden Oosten verkreeg zijn naam in het Wes-
ten een algemene bekendheid. Toch was het zijn be-
weerde pro-Westerse gezindheid die op 26 oktober
1954 een lid van de Mohammedaanse Broederschap
tot een aanslag op zijn leven aanzette. In die tijd ook
uitte hij openlijk gevoelens van sympathie jegens Is-
raëls toenmalige premier Moshe Sharett en scheen het
probleem der inter-Arabische verhoudingen hem nau-
welijks te interesseren.

Het jaar 1955 bracht de grote ommekeer. Het was
het jaar van de Israëlische represaille-actie tegen Gaza
(een eerste uiting van Ben Goerions 'tough line'-poli-
ti ek t.a.v. Israëls Arabische vijanden); het Bagdadpact
(een nieuwe illustratie van Dulles' pactomanie); de
Bandoeng-conferentie (het Aziatisch-Afrikaanse "der-
de weg"-antwoord), Egypte's wapenaccoord met het
Sovjetblok (het debuut van de "koude oorlog" in het
Midden Oosten) en het begin der machinaties rondom
de Assoeandam-credieten (een typisch voorbeeld van
de botsing tussen "koude oorlog"politiek en neutralis-
me).

1956 was het jaar van de Suez-crisis. Terwijl men in
het Westen hem tot een persoonlijke vijand verklaarde
(aldus Premier Eden in zijn radiorede van 8 augustus:
"Our quarrel is not with Egypt, stilliess with the Arab
world. It is with Colonel Nasser.") werd hij met één
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klap in de gehele Arabische wereld het idool van de
massa - de verpersoonlijking van het Arabisch réveil.
De populaire chansonnier Mohamed Abdel Wahab
schiep op hem een lofzang - op de melodie van het
Wolgalied. (Een wel gekozen symbolisering van een
politieke heroriëntatie?). Nog wijdsere perspectieven
scheen 1958 te bieden, het jaar van de Egyptisch-
Syrische unie en de Irakse "Bastille-bestorming". Het
olierijke Irak weigerde echter vooralsnog de derde
zuil van het fragiele - en oliearme - gebouw der
Verenigde Arabische Republiek te worden. N asser
hield philippica's tegen het communisme, maar overi-
gens werd het in het Midden Oosten wat stiller.

1960 werd het jaar van Afrika. Doch strekt Afrika
zich niet uit van Kaapstad tot Port Said en buigen
niet dagelijks 35 millioen zwarte Islamieten zich in
de richting van Mekka?

Ligt - zo zal men vragen - in de hierboven ge-
schetste reeks van ontwikkelingen nu het antwoord
besloten 00 de vraag welke historische rol in N asser
een vertolker heeft gevonden? Heeft "Nasser de lei-
der - en misschien toch ook de gevangene? - van
het agressieve Pan-arabisme" het definitief van "Nas-
ser de sociale emancipator" gewonnen? De resultaten
van de landhervormingen in Egypte zijn zeker niet
impressief te noemen. Van de door Nasser beloofde
nieuwe maatschappij-orde - een "socialistisch-demo-
cratisch-coöperatieve" - is nog maar weinig te bespeu-
ren. Niettemin werd in juli 1952 een nieuw tijdperk
in de geschiedenis van het land ingeluid. In het "dé-
menti au fatalisme", aldus de Lacoutures, moet de
blijvende betekenis van het régime der Bikbashis ge-
zocht worden.

Tijdens zijn rede voor de Verenigde Naties in ok-
tober 1960 sprak Nasser over "de nieuwe naties, die
het tijdperk van stoom en electriciteit gemist hebben-
de vast besloten waren dat van de atoomenergie niet
aan zich te laten voorbijgaan."

Ligt hierin een aanwijzing dat de reeds zo overvloe-
dige schat van volksverhalen in de Arabische wereld
wellicht in de toekomst verrijkt zal worden met nog
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een nieuwe - naar waarheid op te tekenen - ver-
telling? Een vertelling waarvan de titel zou kunnen
luiden: "De Bikbashi contra de Egyptische abrikozen"?

1 Leider van de beruchte in de 11e eeuw gestichte terroristenorga-
nisatie. de Assasijnen.

':BioLoî/ie

,,1eder mens heeft een lever, een milt, een long en
een vlag; deze vier organen zijn onontbeerlijk. Er kun-
nen mensen zijn zonder lever, zonder milt en met een
halve long; mensen zonder vlag bestaan niet."

Kurt Tucholsky
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Frits Kief

TITO

In het voorjaar van 1853, aan de vooravond van de
bloedige Krimoorlog, verschenen er in de N ew Y ork
(Heraid) Tribune verscheidene hoofdartikelen, die zich
bezig hielden met de "Turkse Kwestie". Omdat het te-
genwoordige Joegoslavië deels Turks, deels Oosten-
rijks-Hongaars gebied en de Servische kern ervan on-
der Russisch protectoraat stond, hadden deze beschou-
wingen vooral ook betrekking op de toekomstige ont-
wikkeling van Zuidsla vië.

In het hoofdartikel van 21 april 1853 schreef de
Londense medewerker van de N ew Y ork Tribune:

"War. ist aber das russische Regierrungssystem überall, wo
er. nicht mit feudalen Institutionen verquickt ist, anderes als
eine militärische Okkupation, wo Zivilbehörden und juristische
Hierarchie nach militärischen Gesichtspunkten organisiert sind
und wo das Volk das ganze zu bezahlen hat? Wer aber glaubt,
dasz ein derartiges System dem südslawischen Charakter ent-
spricht, der sehe sich die Geschichte Serbiens seit 1804 an.
Karageorg, der Begründer der serbischen Unabhängigkeit, wur-
de vom Volke verlassen, und Milosch Obrenowitsch, der die
Unabhängigkeit wiederherstellte, wurde mit Schimpf und
Schande aus dem Lande gejagt; beide hatten den Versuch ge-
macht, das russisch-autokratische System mit seinen Beglei-
terscheinungen von Korruption, halbmilitärischer Bürokratie
und paschamäsziger Ausbeutung einzuführen."
En in het nummer van 7 april 1853:

"Sollte die griechisch-slawische Bevökerung jemals zur Heer-
schaft in dem Lande kommen, das sie bewohnt, dann ist es
zweiffellos, dasz diesel ben Bedürfnisse in ihrer Mitte nach und
nach eine fortschrittliche anti russische Part ei erzeugen würden,
deren Aufkommen hisher unvermeidlich eintrat, so oft ein Teil
der Türkei halb unabhängig geworden."

Wij citeren deze, door Louise Kautsky vertaalde en
door N. Rjasanoff in 1917 gebundeld heruitgegeven
beschouwingen van Karl Marx1 niet om der wille van
de "marxistische legitimatie" van het optreden van
president Tito en diens partij tegen het stalinistische
hegemonisme. Wij willen slechts duidelijk maken dat
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het contemporaine Joegoslavisch-Russische conflict die-
pere oorzaken heeft dan de controverse in de persoon-
lijke ambities van Stalin en Tito beide. Immers, aan-
vaardt men de stelling dat in de historie handelend en
leidend optredende personen juist door hun persoon-
lijke kwaliteiten exponenten zijn van zeer bepaalde
maatschappelijke krachten, stromingen en richtingen,
dan mag men stellen dat in Stalin en Tito het Rus-
sische militair-bureaucratische systeem met de Joego-
slavische vrijheidsdrang in botsing gekomen is. Moest
komen, wilde de partisanenleider Tito - hoezeer ook
door de bevolking verafgood - niet de weg van Kara-
georgevitsj en Obrenovitsj opgaan.

~

President Tito werd op 25 mei 1892 in het Kroa-
tisch dorpje Kumrovec als zoon van de dorpssmid
Franjo Broz geboren. In de nabijheid van de oude
Oostenrijks-Hongaarse "grensvesting" Zagreb (Agram).
Zijn voorouders waren lijfeigen boeren. Zij leefden in
patriarchale gemeenschappen, zogenaamde "zadruga's",
min of meer vergelijkbaar met de oud-Russische "mir"
(hetgeen behalve "gemeente" ook "vrede" betekent) of
met de moderne Israelische Kibboets. Dat wil zeggen,
gemeenschappen met sterk oer-communistische, collec-
tivistische trekken. Bovendien met een soort arbeids-
deling, waardoor er altijd één het smidsambacht uit-
oefende.

Kroatië behoorde, evenals Slovenië (Tito's moeder
was Sloveense) tot 1918 tot de Habsburgse dubbelrno-
.narchie en wel gedurende meerdere eeuwen. Dit bete-
kende, dat Wenen het geestelijke, culturele en politieke
centrum was, dat een sterke invloed op Kroatië en
Slovenië uitstraalde. - Eén wandeling door Ljubljana
of Zagreb is voldoende om deze \Veense invloed alom
en tot op deze dag te proeven. - Als cultureel, maat-
schappelijk of politiek geïnteresseerde Kroaten en Slo-
venen naar "hun" hoofdstad trokken, dan was dat:
Wenen. Dat evenwel wil zeggen: één van de belang-
rijkste culturele en politieke centra van het Europa van
voor de eerste wereldoorlog. "Het Westen" dus, als
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men zo vriendelijk wil wezen daaronder niet het te-
genwoordige politiek-militaire begrip te verstaan.
Deze "drang naar het Westen" werd bovendien nog

versterkt door de industriële vestigingen van Oosten-
rijks-Hongaars origine, waardoor in Zagreb en Ljubl-
jana een modern industrie-proletariaat begon op te ko-
men en de exacte en technische wetenschappen voor-
namelijk door in sterke mate Westers geöriënteerde
hoogleraren werden gedoceerd. (Zo behoorde reeds
v66r 1920 Prof. Dr. Milan Vidmar van de universiteit
te Ljubljana tot de internationaal en in het bijzonder
in Duitsland en Oostenrijk hoog in aanzien staande
deskundigen op het gebied van de transformatoren-
bouw).
Het is dus alleszins begrijpelijk dat de jonge josip

Broz, na in de smederij van zijn vader de grondslagen
van het smidsambacht te hebben geleerd, in zijn streven
de armoede en de beperktheid van het dorp te ont-
vluchten, zijn schreden richtte naar de in en rondom
Zagreb gevestigde industrie en daar als bankwerker
ging werken. Het is daar dat hij kennis maakt met de
opvattingen van de - austromarxistische - sociaal-
demokratie, socialist werd en zich bij een vakvereni-
ging aansloot.

~
Een wonderlijke speling van het lot heeft het gewild

dat ongeveer tezelfder tijd twee jonge onderdanen van
de dubbelmonarchie in Wenen vertoefden, wier namen
onverbrekelijk met de geschiedenis van de tweede we-
reldoorlog verbonden zullen zijn. Komend uit verschil-
lende delen van de monarchie, uit onderscheiden so-
ciale milieus, met een zeer verschillend karakter en een
tegengesteld levensdoel. Aan de ene kant de gesjeesde
gymnasiast en "miskende kunstenaar" Adolf Hitler uit
Linz, aan de andere kant de metaalbewerker josip
Broz uit Kumrovec.
De drie jaren oudere Hitler, zoon van een sergeant

der douane, voelt zich "iets beters" dan de arbeiders-
typerend voor vele semi-"intellectuelen" - en wordt,
nadat hij met bouwvakarbeiders om zijn arbeidersvij-
andige kletspraat in conflict gekomen is, een aan de
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maatschappelijke zelfkant scharrelende landloper, ha-
bitué van het nachtasiel. Zich bezattend aan "groot-
Dui tse", reactionaire, anti -semietische en anti -socialis-
tische tractaat jes. Een "gedeklasseerde", een lompen-
proletariër die de arbeidersklasse haat, onder wier ni-
veau hij afgedwaald is en reeds toen door zijn hele
habitus als het ware voorbeschikt om de leider te wor-
den van al dat soort "gedeklasseerde" oude en "nieu-
we" middenstanders, hele en halve intellectuelen die
hun maatschappelijke val niet kunnen verdragen en
zich daarom willen wreken op diegenen - wier ge-
lijke ze geworden zijn. Eén dus van dat lompenprole-
tariaat, dat door de historie heen de kant van de con-
tra-revolutie gekozen heeft.
Daartegenover de bankwerker josip Broz. Hij be-

gint zijn "Lehr- und Wanderjahre" in Sisak, een veer-
tigtal kilometers van Zagreb, waar de oudste hoog-
oven- en metaalbedrijven gevestigd zijn. Hij wordt
een bijna klassieke "Wanderbursch" uit de Duitse
volksliedjes. Van Sisak gaat hij naar Zagreb, van Za-
greb naar Triëst, naar Ljubljana, naar Pilsen, naar het
Ruhrgebied. Hij werkt in velerlei bedrijven, om te kun-
nen leven, maar ook om een allround vakman te wor-
den. Hij leert Duits, de taal die onmisbaar is voor een
vooruitstrevend onderdaan van de dubbelmonarchie -
want het is de taal van de heersende klasse en de intel-
ligentia en alle voor hem belangrijke boeken zijn er in
geschreven - en hij volgt, waar hij maar kan, vakon-
derwijs. Hij is inmiddels lid geworden van de
austro-marxistische - sociaal-demokratie (Later zal
hij, als president van de republiek, tegenover een hem
bezoekende delegatie van het PB van de SPD ironisch
opmerken, dat hij tot de oude garde van deze partij
behoort, vermits hij ten tijde van zijn verblijf in het
Ruhrgebied er bij was aangesloten). Zijn houding is ty-
pisch voor de jonge, klassen bewuste arbeiders van
voor de eerste wereldoorlog: streven naar een goed vak-
manschap en nooit de band met partij (d.i. de Inter-
nationale) en de vakbeweging verliezen. Zo komt hij
naar WienerNeustadt en vindt werk bij de Daimler-
fabrieken.

186



Tito is onderdaan van een nationaliteitenstaat. Bij
zijn omzwervingen leert hij zowel de negatieve als de
positieve kanten er van kennen. De voor hem belang':'
rijkste les is, dat de oplossing van de tegenstellingen
uit de arbeidersklasse en uit het socialisme moet voort-
komen.
Vrijwel tegelijk verlaten Hitler en Tito Wenen. Hit-

Ier om in Munchen zijn "geluk" te beproeven en bij
het uitbreken van de eerste wereldoorlog zich als "vrij-
williger" aan te melden. Josip Broz, omdat hij opge-
roepen is voor de militaire dienst in het "k.u.k" leger.
(kaiserlich und königlich, nog altijd gebezigd, als men
bepaalde feiten en toestanden wil typeren).
Serven, Kroaten, Slovenen zijn geen militaristen,

maar ook geen pacifisten. Ze zijn krijgshaftig. Ze zijn
eeuwenlang onderdrukt en de speelbal geweest van het
machtsstreven van de grote mogendheden. Hun ge-
schiedenis is geschreven met bloed - het bloed van de
opstandelingen tegen vreemde onderdrukkers. Tito
wordt soldaat met de mentaliteit van de rebel en re-
volutionair, die van dc vijand leren wil om hem te
kunnen bestrijden. Hoewel zijn drilsergeant - het is
een legende, dat drilsergeanten alleen in het Pruisische
leger voorkwamen - hem om zijn socialistische ge-
zindheid judast, wordt hij "een goed soldaat". Als de
oorlog uitbreekt komt hij aan het front en klimt op tot
sergeant. Bij een van de veldslagen wordt hij gewond
en raakt in Russische krijgsgevangenschap.

~

In geval van oorlog of oorlogvoorbereiding blijken
zelfs despoten, die hun volk genadeloos onderdrukken,
gegrepen te zijn door het vrijheidsideaal en door de
rechten van de mens. Als die mens dan maar zo wel-
willend wil zijn, zijn botten voor hen te riskeren. Zo
ook de Tsaar. De gevangenkampen in Rusland werden
overstroomd door gehuurde propagandisten, die voor
de vorming van "vrijcorpsen" voor de "bevrijding"
van de Tsjechen, Kroaten, Slovenen en andere door de
Habsburgers onderdrukte naties optraden. Een sinds
tientallen jaren in Amstcrdam wonende Tsjech, die
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met josip Broz in hetzelfde kamp en in dezelfde barak
was opgesloten, heeft ons reeds jaren terug verteld hoe
deze, het listige spel met de nationale gevoelens door-
ziend, zijn mede-gevangenen ervan terug trachtte te
houden, aan de lokstem gehoor te geven en hoe hij -
vanzelfsprekend - werd uitgescholden en belasterd.
Maar, deze oorlog was voor hem voorbij. Hij had an-
dere verwachtigen. Toen de revolutie kwam sloot Tito
zich, evenals onze Tsjechische vriend, bij het rode le-
ger aan en vochten zij in menige veldslag tegen de con-
tra-revolutie mee. De opleiding in het "k.u.k." leger
kwam hem daarbij zeer te pas.
Men zal, wil men bepaalde aspecten van Tito's op-

vattingen kunnen begrijpen, moeilijk aan deze periode
van zijn leven voorbij kunnen gaan. Hoezeer Lenin ook
voorstander was van de straf georganiseerde partij,
hij heeft nooit vergeten dat de partij niets meer kan zijn
dan het middel. "Alle macht aan de raden!" - niet:
Alle macht aan de partij! was zijn leuze in de oktober-
revolutie. Uit zijn, aan de vooravond van de revolutie
geschreven boekje Staat en revolutie blijkt trouwens
zijn degelijke kennis van de marxistische opvatting om-
trent de functie van de staat in en na de revolutie en
niet minder, dat hij daarbij dichter bij Pannekoek dan
bij Kautsky staat. Als in 1920 de strijd om positie en
taak van de vakbeweging ontbrandt, keert Lenin zich
niet alleen tegen de "linksen" rondom Sjlapnikow,
maar óók tegen Trotsky, die ze een verlengstuk van de
staat, een instrument onder commando van de staat
wil maken.
Voor Tito is dit alles op een andere manier "histo-

rie" dan voor de jongeren van thans: hij had deel aan
deze discussies, zoals hij ervaring had van de kracht,
die in een handelend optredende massa schuilt. Als
hij naar joegoslavië terugkeert - illegaal - is hij een
voortreffelijk, zowel theoretisch als praktisch geschoold
communist van de oude stempel.
Het bestek van deze beschouwing laat niet toe, zijn

leven verder in details te volgen. Daarom enige pun-
ten. Hij werkt als illegaal-revolutionair in het reactio-
naire, door terroristen geregeerde j oegosla vië. Hij
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wordt gearresteerd en komt in het tuchthuis. Met wij-
len Mosje Pijade en Rodoljub Tsjolakowitsj, die zich
beide bezighouden met de vertaling van Das Kapital
in het servo-kroatisch. Wat hem mogelijk nog aan mar-
xistische scholing ontbreekt, leert hij van de kleine,
scherpe Pijade. We tekenen deze drie wellicht het beste
in hun menselijkheid als we de woorden citeren, die
Tsjolakowitsj eens tegen ons zei: "Eerst de illegale
strijd tegen het fascistoïde regime, dan lange jaren tucht-
huis, daarna weer illegale strijd en partisanen-oorlog.
Toen de overwinning en de opbouw. En nu de smerige
bejegening door Stalin. Een beetje veel voor één gene-
ratie, vind je ook niet?"
Na het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog vin-

den we Tito in Parijs als organisator van het "spoor-
wegsysteem", dat wil zeggen als de man die de van
heinde en ver komende arbeiders, technici en intellec-
tuelen, die tegen Franco wensen te vechten omdat zij
tegen Hitler en Musolini de strijd aan willen binden,
organiseert, van valse papieren voorziet, het transport
uit hun land en naar Spanje organiseert, in het alge-
meen: optreedt als een soort Chef afdeling Organisatie
van de republikeinse Generale Staf, in het bijzonder be-
last met deze functie ten behoeve van de Internationale
Brigaden.
Het staat buiten kijf dat Tito deze taak met opmerke-
lijke bekwaamheid vervulde. De door hem - en zijn
Joegoslavische medewerkers - daarbij opgedane erva-
ringen zouden reeds twee jaar na het einde van de
Spaanse burgeroorlog, een soort generale repetitie voor
de partisanenstrijd tegen Hitlers nazis en Musolinis fas-
cisten blijken te zijn.
Men tast nauwelijks mis als men stelt, dat boven-

dien de ervaring dat zovelen en uit zo verschillende
kampen kwamen om het fascisme te weerstaan, bij
hem de "Volksfront"-gedachte heeft versterkt. Een
gedachte, die in de partisanenstrijd een zeer voorname
rol zou spelen. En op den duur de stalinistische opvat-
ting van "de rol van de partij" grondig zou ondermij-
nen.
De partisanenstrijd heeft een tweeledig karakter ge-
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had: oorlog tegen de binnengedrongen agressor - re-
volutie tegen de aftandse, corrupte heersende klasse.
Men kan ook zeggen: nationale bevrijdingsbeweging
en sociale revolutie. De onverzettelijkheid en vastbe-
radenheid waarmee Tito's partij de strijd tegen de na-
zis, fascisten, tsjestniks en andere collaborateurs voer-
de; de bekwaamheid waarmee Tito en zijn medewer-
kers de strijd leidden, heeft een enorme zuigkracht
uitgeoefend op velen uit het andere dan het communis-
tische kamp. Istvan Ribar, één van de belangrijkste lei-
ders van de liberalen, sloot zich bij de partisanenbe-
weging aan, evenals vooruitstrevende r.k. priesters,
grieks-orthodoxe geestelijken, islamietische voorman-
nen. Anders dan de door bekrompen sektariërs aange-
voerde communistische partijen in andere landen werd
daardoor de Joegoslavische partij de nationale verzets-
beweging. Zij verwierf zich daarmee een groot kapitaal
aan vertrouwen bij de bevolking. De oude ervaring uit
revolutionaire perioden werd opnieuw bevestigd: slechts
hij slaagt er in, te verenigen en aan te trekken die
doelbewust voor zijn doeleinden weet te vechten.

~

Hoewel de Joegoslavische partij na de overwinning
in 1945 bij de opbouw "het Russische voorbeeld" volg-
de, was zij niet bereid de hegemonie van de CPdSU en
in het bijzonder van Stalin te erkennen. Vooral niet,
omdat Stal in in de oorlog een allesbehalve betrouw-
bare bondgenoot gebleken was. Tito besefte dat, wilde
hij niet de weg van Karageorgevitsj en Obrenovitsj op-
gaan, de handhaving van de zelfstandigheid onmis-
bare voorwaarde was. Zo werd het conflict van 1948
geboren.
Het is dus juist dat het aanvankelijk in Joegoslavië

ingevoerde systeem stalinistisch was. Maar niet minder
juist is het, dat in het conflict van 1948 het oude van
1920 - dat tussen Gorter, Pannekoek, Schröder ener-
. zijds, Trotsky anderzijds - herleefde: de hele strijd-
vraag om het zg. "proletarische internationolisme".
Dat wil zeggen, de opvatting waarmee alle communis-
tische partijen ter wereld de gehoorzame dienaar van
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de Moskouse centrale werden gemaakt, kwam weer
in het geding. Met dit verschil, dat "Moskou" de op-
ponent niet vernietigen kon zonder een derde wereld-
oorlog uit te lokken. Een risiko, waartoe Stalin nim-
mer bereid was. Men kan ter typering een woord van
Herman Gorter uit 1920 citeren, gesproken op een
zitting van het Executief Comité van de Komintern:
"Als de Chinezen jullie Russen de methoden en vor-
men van de strijd zouden willen voorschrijven, dan
zouden jullie hun waarschijnlijk zeggen dat hun voor-
stellen jullie te Chinees klinken en voor jullie niet
gelden." Of ander gezegd: de eigen situatie is de enig
aanvaardbare basis van handelen.

Tito, Kardeij, Rankovitsj, Djilas, Tsjolakowitsj en
Mosje Pijade waren (en zijn) te veel realisten, om niet
de onbruikbaarheid van het stalinistische systeem voor
de Joegoslavische verhoudingen te onderkennen. Maar,
door dit te erkennen en er naar te handelen legden ze
de bijl aan het Russische hegemonisme.

De ontwikkeling in Joegoslavië sindsdien is enorm
en fascinerend. De landbouwpolitiek werd radikaal
veranderd en in overeenstemming gebracht met de rea-
liteit. De marxistische theorie omtrent de staat en
de functie van de partij werd herontdekt en van de sta-
linistische vervalsingen en verdraaiingen gezuiverd.
Maar daarmee werd ook een antwoord gegeven aan de
formeel-demokratische "critici" van het Westen -
66k de sociaal-demokratische - die miskennen dat
niet het formele recht, maar de realiseerbaarheid van
de formeel bestaande rechten beslissend is. De politieke
demokratie is een lege dop als de sociale inhoud er aan
ontbreekt. Daarom is de sociale demokratie onmisbare
voorwaarde voor de realisering van een echte politieke
demokratie.

Uitgaande van deze stelling werden de arbeiders-
raden georganiseerd en werden steeds meer functies,
die voordien door staat en partij werden vervuld, aan
deze organen overgedragen. Niet zonder feilen en te-
kortkomingen uiteraard. Maar wie niet gelooft in de
"onbevlekte ontvangenis" van het socialisme of in het
ontstaan van het socialistische bewustzijn als een SOOf-
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tement "uitstorting van de heilige geest", zal zich daar-
over niet verwonderen. Feit is in ieder geval dat ern-
stig gepoogd wordt nieuwe vormen van massa-demo-
kratie te ontwikkelen en dat de bereidheid tot correc-
tie bestaat. Op het zevende congres van de "Bond van
Joegoslavische Communisten" in april 1958 werd het
nieuwe partijprogram aanvaard, dat er naar streeft de
partij van "commandant" en "machthebber" tot sa-
menbundeling van bewuste communisten en raadge-
vers te maken. Werd bovendien in alle duidelijkheid
gesteld dat de oartij zich steeds meer uit tal van func-
ties heeft teruv te trekken. En omdat men terugge-
keerd is tot de opvattingen van Marx en Engels om-
trent het verdwijnen van de klassen en daarmee de
klassentegenstellingen in de ontwikkeling van het so-
cialisme; omdat men erkende dat daarbij het leiden
van productieprocessen en het beheer van zaken steeds
meer naar gemeenschapsorganen zal moeten overgaan
in een proces, dat Engels "het afsterven van de staat"
noemde, heeft men duidelijk gemaakt dat de ontwikke-
ling dient te gaan niet naar een "meer-partijen-staat"
maar naar een gemeenschap zonder partijen in de zin,
die het woord "partij" heeft gekregen.

Daarnaast heeft men erkend dat het socialisme de
vrede nodig heeft om te kunnen gedijen. Dat iedere
internationale politiek in het tijdperk van de atoom-
bewapening, die gaat "tot aan de rand van de oorlog",
die de oorlog als "onvermijdelijk" stelt of die meent
dat de oorlog de vroedmeester van het socialisme zal
zijn, een reactionaire, aan het leven zelf vijandige, po-
tiek is. Reactionair - omdat er na een atoomoorlog
geen sprake zal zijn van een socialistisch "morgen".
Reactionair - omdat zij van verhoudingen uitgaat,
die misschien een halve eeuw geleden realiteit waren.
Reactionair - omdat zij de ontzaggelijke veranderin-
gen in de wereldverhoudingen door de vrijwording
van de koloniale volkeren van Azië, Afrika en Zuid-
en Midden-Amerika miskent. Er is - zo wordt gesteld
- voor de mensheid slechts één mogelijkheid het so-
cialisme te verwerven: vermijding van oorlog en aan-
vaarding van het beginsel der oprechte en actieve co-
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existentie. Ongeacht of deze zienswijze zich keert te-
gen de dogmatici en letterknechten in het Oosten of de
anti-communistische, zich "moreel herbewapenende"
kruisridders van het Westen. Als de r.k. Volkskrant bij
het verschijnen van president Tito in de assemblée van
de Verenigde Naties in het vorige jaar hem aanduidt
als "de coming man van de neutralisten", dan is dat
een - vermoedelijk onbedoeld - eresaluut aan de
marxistisch-socialistische beginselen, waarop de inter-
nationale politiek van Joegoslavië gebaseerd is.

1 Gesammelte Schriften van Marx und Engels van 1852 bis 1862.

Cf'06t 6criptum

"De oorlog is gewonnen, de vrede nog niet."
Albert Einstein
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K. L. Roskam

VERWOERD -
STERKE MAN OF HYPOCRIETE RACIST?

How wondrous is our work, OUT way,
And Thine as weil, Great Separator,
Who separating night £rom day,
Left us to sort the rest out later.

Anthony Delius: Judgment Day.

Toen Hendrik Frensch Verwoerd op 9 april 1960
in het Milner Park te Johannesburg door David Pratt
werd neergeschoten, zeiden de Afrikanen: "Hij werd
in zijn oor getroffen, omdat hij nooit naar ons luisterde
en in zijn mond, omdat hij niet met ons sprak."
Maar het slachtoffer, op 14 mei 1960 uit het zieken-

huis ontslagen, noemde zijn genezing een "gift van
God, als opdracht om nog veel te doen voor Zuid-
Afrika."
De minister-president van de Unie van Zuid Afri-

ka schroomt niet om bepaalde gebeurtenissen in zijn
leven aan een rechtstreeks godsingrijpen toe te schrij-
ven.
"God regeer," aldus parafraseerde Verwoerd op 3

september 1958 zijn verkiezing tot leider van de Na-
sionale Party en automatisch tot minister-president.
"Volgens Sy wil is bepaal," zo noemde de pas ver-

kozen premier het, dat hij Ebenhaëzer Dönges had ver-
slagen met 98 tegen 75 stemmen - een verschil van
23.
Uit de stemverhoudingen in de parlementaire fractie

van de Nasionale Partyl blijkt, dat Verwoerd be-
slist niet de onbetwiste leider der Afrikaners was. Dat
neemt niet weg, dat Afrikaners nu geen gelegenheid
voorbij laten gaan om deze apartheidsarchitekt te lo-
ven voor zijn graniet-harde leiderschap.
Aanleiding daartoe leverde ook de duif, die op een

31 mei 1960 gehouden massabijeenkomst te Bloemfon-
tein, weigerde uit Verwoerd's handen op te vliegen en
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enige tijd voor zijn voeten bleef staan. In Die Transva-
ler werd n.a.v. dit "duifincident" geschreven:

"Nou die uitleg waarom die duif nie weggevlieg het nie, is
eenvoudig, dat hy die veiligheid verkies het bo die storme van
die aanvallende buitenwêreld. Die paar minute dat die duif in
die hande van DI. Verwoerd was, het die duif die krag en die
vrede uit hom voel straal. Dit is alom bekend, dat duiwe hul rig-
ting deur golwe in die atmisfeer aanvoel. Die opregtheid, eerlik.
heid, toegeneendheid, vrede, doelbewustheid en rigtingvastheid
wal uil DI. Verwoerd gestraal het, is deur die duif opgevang ...
Mag al die blankes van Suid Afrika, ja die hele Afrika betyds
besef dat hul heil lê bij daardie rots van grou graniet, Dr.
Verwoerd en dat hulle soos een man agter hom - Hendrik
Frensch Verwoerd, die man van vrede, maar onverskrokke
leider en kampvegter van blank Suid Afrika moet skaar."

Deze ietwat ridicule verheerlijking van het leider-
schap is de Afrikaner niet vreemd. Verwoerd's voor-
gangers - Malan en Strijdom - hebben hun portie
ook gehad.
De Afrikaner is nu eenmaal een doorgewinterde auto-

riteitsgelovige. De leider heeft het aureool van de ty-
pisch mannelijke Afrikaner-kenmerken, zoals onver-
schrokkenheid, standvastigheid, eenvoud en oprecht-
heid.

De Afrikaner heeft vertrouwen in de op traditionele
"boere"wijze opgevoede leider.

Daarom is het vreemd, dat de Afrikaner in Ver-
woerd de "volksleider" kon zien, want deze is een
geboren Hollander.

De Afrikaner, die traditioneel en bijna van nature,
de'"uitlander" watrouwt - één van de sterkste funda-
menten van het Afrikaner groepsbewustzijn - aan-
vaardde een immigrant als vertolker en uitvoerder van
zijn idealen.

Verwoerd werd in 1901 in Ouderkerk geboren. Een
jaar later vertrok het gezin uit Nederland naar Zuid
Afrika, waar de vader van Hendrik zich vestigde als
kruidenier en vriie-tijds-evangelist onder de Kleur-
lingen in Wynberg.

Verwoerd kan moeilijk aanspraak maken op een
typisch "boere"-achtergrond en opvoeding. Zijn school-
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opleiding vond plaats in Kaapstad, Bulawayo en
Brandfort. De wet, dat bekende staatslieden achter-
af al vroeg van begaafdheid hebben blijk gegeven, is
ook op hem van toepassing. Want na zijn studie aan
de universiteit van Stellenbosch - waar hij Elisabeth
Schoonbee, zijn toekomstige vrouw leerde kennen -
kreeg Verwoerd de Abe Bailey Beurs van jaarlijks
£400 aangeboden. Hij weigerde deze omdat studie in
Engeland hem niet aanlokte! In de twintiger jaren
deed Verwoerd de kennis op, die hem later zo van
pas zou komen: aan de universiteiten van Hamburg,
Leipzig en Berlijn.
Teruggekeerd in Zuid Afrika (dat hij tot 4 maart

1961 niet meer heeft verlaten) was Verwoerd van 1928
tot 1936 docent in de toegepaste psychologie en socio-
logie in Stellenbosch.
In de tien daaropvolgende jaren wist deze psycho-

loog als hoofdredacteur van Die Transvaler dit och-
tendblad tot de meest fanatieke spreekbuis van het
Afrikanerdom te maken.
Verwoerd's eerste poging om achter het zuidafri-

kaanse rookgordijn - het Unieparlement - te komen,
mislukte. De kandidaat van de Verenigde Partij ver-
sloeg hem in Alberton in 1948 in de algemene verkie-
zingen, die Verwoerd's leider Malan aan de macht
brachten. Maar eenmaal als senator door de Nasionale
Party benoemd, heeft Verwoerd een snelle politieke
carrière gemaakt. In 1950 werd hij leider van de Se-
naat en Minister van het Departement van Naturel-
le Sake, dat hij uitbouwde tot een "imperium in im-
perio". Pas in april 1958 werd hij lid van de Volks-
raad, omdat hem door de Nasionale Party het veilige
district van Heidelberg was toegewezen. Nog geen
half jaar later was hij de "sterke man" in Zuid Afrika.
Bij die gelegenheid werd Verwoerd door Trouw gezien
als de "man met zijn koele blik, zijn vastberaden mond
en zijn vierkante kin."

Is het beeld van de sterke, onverzettelijke, wils-
krachtige Verwoerd wel juist?

196



Dat hij - als immigrant - leider werd van het
Afrikanerdom, kan het gevolg zijn van leiderskwali-
teiten, maar ook van slim uitgespeelde onbegrensde
ambitie.
De laatste is ongetwijfeld de meer aannemelijke ver-

klaring. Deze ontkenning van het "sterke-man" ken-
merk in Verwoerd, wordt gevonden in twee omstan-
digheden, die zijn opkomst mogelijk maakten. Ver-
woerd heeft in tegenstelling tot andere "sterke man-
nen", zoals Castro, Kassem en Tito, zijn leiderschap
niet bevochten, noch na verkrijging daarvan verande-
ringen in de status quo van zijn land aangebracht.
Apartheid - Afrikanerbedenksel, door Verwoerd

uitgebouwd - is geen revolutionaire nieuwigheid.
Zelfs geen nieuwigheid zonder meer.
Hoewel Verwoerd een aantal abjecte maatregelen

op zijn naam2 heeft staan, zijn deze niet de produkten
van een voor niets en niemand terugdeinzende, met
ijzeren hand over een verstomde oppositie regerende
alleenheerser.
Ver woerd doet in wezen niet anders dan de lijn,

die van Jan van Riebeeck over Paul Kruger en Cecil
Rhodes naar Louis Botha en Jan Smuts loopt, voort
te zetten, zoals Daniël Malan en Hans Strijdom dat
deden.
In 1948 had de toenmalige senator Verwoerd al in

de Senaat met nadruk verklaard, "dat er niets nieuws
is in wat wij propageren ... Het is de traditionele
politiek van Afrikanerdom, de traditionele politiek van
Zuid Afrika en van allen, die van Zuid Afrika hun
tehuis hebben gemaakt."
Terecht schreef de Manchester Guardian op 3 sep-

tember 1958: "Wie ook gekozen was als de volgende
minister-president, enige belangrijke veranderingen in
de nationalistische politiek kon niet verwacht worden.
Onder Dr. Verwoerd's leiding wordt deze misschien
enigszins scherper en sneller uitgevoerd."
Verwoerd's voorgangers hebben drie eeuwen lang

de tijd gehad om de zuidafrikaanse maatschappij dus-
danig te vormen, dat hij niets anders te doen had dan
de kaste-struktuur met de Afrikaan als paria en de
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blanke als radja of nabob vast te leggen in een wet-
gevend kader.
Zijn met veel vlagvertoon op 27 januari 1959 ten

doop gehouden nieuwe "gemenebest" -conceptie van de
Bantustan-plannen, bleek niet meer dan een mislukte
poging het traditionele zuid afrikaanse kleurbeleid te-
genover de moderne staatsopvattingen te rechtvaardi-
gen.
Alex Hepple, de voormalige leider van de Labour-

party in Zuid Afrika, zei van Verwoerd's geesteskind
dat het een "ontsnappingsleerstuk" was, om te ontko-
men aan de vernietigende argumenten tegen rasdiscri-
minatie en om de wereldwijde kritiek op blanke over-
heersing in verwarring te brengen.
Het is de blanke groep, die sterk is. Het is de blan-

ke groep, die macht heeft. Tot zover is het bepaald on-
gewenst om onderscheid te maken tussen Afrikaners en
Engelssprekende blanken. Maar binnen die blanke
groep, is de politieke macht sinds 1948 gemonopoli-
seerd door het Afrikanerdom. Het parlement heeft
geen andere functie dan een schijn van respektabiliteit
te geven aan een staat, die in wezen oligarchisch be-
stuurd wordt.
Door het isolationistisch conservatisme van het Afri-

kanerdom kan slechts hîj als leider verafgood worden,
die in de meest letterlijke zin de "volkswil" vertolkt.
En dit is de tweede omstandigheid, die Verwoerd's

leiderschap kenmerkt.
Een Afrikanerleider leidt niet. Hij conformeert. Hij

moet zich strikt houden aan de fanatiek verdedigde,
religieuze "kleur-dogma's" van Afrikanerdom's fun-
damentele credo: "blank is baas". Dat nu heeft Ver-
woerd stipt gedaan.
Zijn ambitie in dienst van het Afrikanerdom heeft

van hem een Afrikaner in kwadraat gemaakt. Niet al-
leen een" vierkante kin", maar een vierkante Afrika-
ner.
Verwoerd trotseert de Afrikaners niet, hij probeert

hoogstens hun wensen te voorkomen.
Hoewel sommige Afrikaner-intellectuelen zich af-

keren van apartheid en zelfs SABRA (Suid Afrikaans
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Buro vir Rasse Aangeleenthede) al enige tijd consulta-
tie met niet-blanke leiders bepleit binnen het kader
van apartheid, zijn dit eerder bevestigingen van een
radicalisering van het Afrikanerkleurbeleid in conser-
vatieve zin, dan van een geestesverruiming. Er bestaat
immers een duidelijke kloof tussen deze verontruste in-
tellectuelen en SABRA enerzijds en het Afrikanerdom
als kiezersvolk anderzijds.
Wil Verwoerd leider blijven, dan moet hij zich dis-

tanciëren van deze vermeende "tekenen van zwakte".
Hij is immers leider geworden, omdat hij de vlees en
bloed geworden illusie der Afrikaners was. In een voor
Afrikaners onbegrijpelijke tijd, was het alleen Ver-
woerd, die beweerde niet te twijfelen aan de juistheid
van het traditionele kleurbeleid. Alleen Verwoerd be-
weerde rotsvast te geloven in apartheid. Daarom werd
hij geaksepteerd. Want het Afrikanerdom met zijn tra-
dities is souverein. En Verwoerd is zijn hogepriester.
Met een juist inzicht in de aard van zijn volk en

hun leiders voorspelde Prof. P. V. Pistorius op 20 au-
gustus 1958 in de Rand Daily Mail, dat Verwoerd "op
zijn beurt verworpen zal worden voor een nog extre-
mer leider."

Er is en wordt over de persoon van Verwoerd veel
geschreven. Zoals zijn volgelingen hem verafgoden als
de projektie van hun wensdromen, zo hebben zijn
tegenstanders geen bijvoegelijke naamwoorden genoeg
om hem af te schilderen zoals zij hem zien. Dit subjek-
tieve element in de beoordeling is nauwelijks te ver-
mijden.
Maar aangezien het in Zuid Afrika eenvoudiger is

om Albert ]. Luthuli (verbannen president van het
verboden African National Congress) te ontmoeten,
dan Hendrik F. Verwoerd (verwerpelijk leider van
een reactionair, blank sectionalisme) is het beeld, dat
schrijver dezes zich van de laatste heeft gevormd,
noodgedwongen slechts gebaseerd op Verwoerd's le-
vensloop, geschriften en uitlatingen.
Het antipathieke beeld, dat daaruit naar voren
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komt, wekt wellicht de ergernis van mensen, die op
grond van ontmoetingen, beweren hem te kennen.
Maar een vriendelijke lach, een stevige handdruk, een
zwaai met de hoed, of vrome uitlatingen kunnen niet
verhinderen, dat Verwoerd's meest uitgesproken ken-
merken die van een hypocriete racist zijn.

~

Verwoerd ontwikkelde al vroeg een sterk anti-
brits sentiment. De toenmalige directeur van Milton
Boys' High School in Bulawayo heeft dit puberteits-
verschijnsel (in Verwoerd's latere leven tot volwas-
sen rancune uitgegroeid) voor het nageslacht geopen-
baard door Hendrik Verwoerd letterlijk van de trap
te schoppen, omdat hij met de Afrikaner-rebellie tegen
Botha's alliantie met de Britten in de eerste wereld-
oorlog wilde meedoen. Nog in 1947 verhinderde Ver-
woerd's antibritse en prorepublikeinse gezindheid eni-
ge vermelding van het brits koninklijk bezoek aan
Zuid Afrika in Die Transvaler, waarvan hij hoofdre-
dakteur was.

Maar beslist niet alleen om zijn anti-britse gezind-
heid was Verwoerd in Hitler's tijd pro-duits.

Hij is lid van Broederbond, het geheime genootschap
dat niet alleen volkomen het Afrikaner leven beheerst,
maar tot doel heeft om het gehele zuidafrikaanse leven
in al zijn facetten te laten leiden door "betrouwbare"
Afrikaners.

V erscheidene malen heeft de huidige premier van
Zuid Afrika tijdens zijn hoofdredakteurschap blijk ge-
geven van zijn voorliefde voor de nazi-ideologie.

Dat was al begonnen in 1936, toen hij met 5 andere
nationalistische hoogleraren bij de Hertzog-Smuts re-
gering protesteerde tegen de toelating van joodse vluch-
telingen uit Duitsland. Een jaar later bepleitte ver-
woerd in Die Transvaler beperking van joods-commer-
ciële belangen. "De joodse groep staat de Afrikaner
in de weg naar economische welvaart." Verwoerd stel-
de beperking van handelsvergunningen, een numerus
clausus voor de beroepen en andere discriminatoire
maatregelen tegen de Joden voor.
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Op 13 juli 1943 verloor Verwoerd de door Die
Transvaler tegen The Star aanhangig gemaakte laster-
zaak. Volgens rechter Millin was er geen sprake van
laster, want Verwoerd "verleende inderdaad steun aan
de nazi-propaganda, en hij heeft zijn blad tot werk-
tuig daarvan in Zuid-Afrika gemaakt." Later ver-
klaarde Verwoerd, dat hem onrecht was aangedaan,
w<,.nt de rechter was ... een Jood!
Het lid van de Verenigde Partij, Davis, noemde

Verwoerd in het parlement op 5 april 1941 "een uit-
gesproken racist, een anti-semiet."
Toen aan het einde van 1941 Malan (op eigen ver-

zoek) tot "volksleier" werd aangesteld door de Nasio-
nale Party, liet Verwoerd in Die Transvaler de nood-
zakelijkheid uitkomen, dat Malan "dieselfde posisie in
Suid Afrika moet h&, as wat Hitler in Duitsland be-
klee." Zo wordt ook Verwoerd's republikeinisme meer
dan afkeer van de britse monarchie.
De christelijk-nationale Republiek van Zuid Afrika,

die gedateerd is op 31 mei 1961 zal verwezenlijkt wor-
den in de zin van de republikeinse grondwet van 23
januari 1942.
Deze grondwet centreert het zuidafrikaanse leven

volkomen rondom en onder het Christelik-Nasionale
ideaal van het Afrikanerdom, dat in alle levenssferen
tot dominerende faktor moet worden. Volgens artikel
3 van dit neo-krugeraanse document zullen slechts die
blanken (stemgerechtigde) "burgers" worden genoemd,
die kunnen worden beschouwd als "volksbouwers".
Volgens artikel 9 zullen niet-blanken alleen op blank
gebied mogen verblijven met het doel om "de man-
kracht te vergroten en ook voor de noodzakelijke ver-
meerdering van hun inkomen." En paragraaf 8 van dit
artikel luidt: "Blanke werknemers mogen niet in dienst
staan van niet-blanke werkgevers." De niet-blanken
zijn slechts "onderdanen".
In artikel 11 tenslotte wordt alles, dat in strijd is

met de "Christelik nasionale roeping in die lewe van
die volk" verboden. Malan, Strijdom en Verwoerd, de
Ossewabrandwag, de Kerken, de Federasie van Afri-
kaner Kultuurverenigingen en de Reddingsdaadbond
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hebben aan het ontwerp meegewerkt. Tevergeefs heb-
ben in de loop der jaren Afrikaners geprobeerd de aan-
dacht van dit compromitterende ontwerp af te leiden.
Nu na 12 jaar Afrikaner-bewind, vertoont de Unie-
wetgeving ontstellende gelijkenis met het openlijk als
nationaal-socialistisch gepropageerde ontwerp. Het
ontwerp vertoont zoveel overeenkomst met de begin-
selen en het program van de Nasionale Party, dat Ver-
woerd in Die Transvaler schreef, "dat die party en sy
hoofleier die skema in sy hoofbeginsels en sy wye om-
trekke aanvaar het."

Op 20 januari 1960 zei Verwoerd in de Volksraad,
dat de Unie-wetgeving al bijna overeenkomt met de
ideaal-republikeinse wetgeving. Tijdens de parlements-
zitting van 1962 zal het wetsontwerp op de censuur
aangenomen worden. Daardoor zal ieder drukwerk
(w.o. ook de dagbladen" elke tentoonstelling en to-
neelvoorstelling, en iedere film aan de controle van een
censuurraad zijn onderworpen op straffe van verbod
of sluiting. Maar overigens zijn de meeste "republi-
keinse" idealen al bereikt. Hierin ligt de erkenning dat
het ideaal van de raszuivere oligarchie met rechteloze
heloten en slaven als dienaren al bijna bereikt is.

"Bijna". Want nog op 18 september 1958 zei Ver-
woerd in de Volksraad: "Wanneer Suid Afrika 'n re-
publik word, sal daar 'n ander oriëntasie kom, want
dan sal daar geen plek vir liberale of dergelike par-
tye, wat blank en nie-blank gelyk wil stel, wees niet."

~
Verwoerd's opvatting over de samenlevingsverhou-

dingen in Zuid Afrika komen in het kort hierop neer,
dat "Zuid Afrika het land van de blanke is, en dat hij
hier de baas moet blijven." De gewenste toenemende
scheiding in alle levenssferen, zal volgens Verwoerd
niet verhinderen dat de meerderheid der Afrikanen
geabsorbeerd zal blijven in de blanke industrieën "in
dienst van de blanken". Zoals zijn volgelingen en vele
andere blanken, is Verwoerd overtuigd van de in-
ferioriteit van de Afrikaan en de superioriteit van de
blanke. Bij een aantal gelegenheden heeft Verwoerd
van zijn minachting voor de Afrikanen blijk gegeven.
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Zo interrumpeerde deze vroegere hoogleraar in de toe-
gepaste psychologie op 28 januari 1959 de later door
hem afgezette "Native representative" Walter Stan-
ford met de onthullende woorden: "En jij gelooft een
naturel, in plaats van mij op mijn woord te geloven?"
Bij een andere gelegenheid zei deze, in sommige krin-
gen als gelovig Christen aanvaarde Verwoerd: "Het
is geen plezierige taak om mensen, zelfs al zijn het na-
turellen, in de gevangenis te moeten zetten."

Evenmin schrikt Verwoerd ervoor terug om de
Afrikanen te beschrijven als "Kaffers" - een zelfs in
Zuid Afrika erkend-beledigende term. Toen hij daarop
was betrapt door de pers bij een toespraak in Parow,
zei Verwoerd op 23 maart 1959 in de Senaat, dat de
pers zoiets niet had moeten bekend maken. "De betrek-
kingen tussen de rassen hebben er voordeel bij, als zul-
ke kleine versprekingen volkomen genegeerd worden."
Als minister van naturelle-sake heeft Verwoerd

meer dan eens de werkelijke knelpunten in het armoe-
dige leven der Afrikanen op cynische wijze gebagatel-
liseerd. Zo werd hem eens door een deputatie gevraagd
of hij de toestanden in de Afrikaanse sloppenwijken
wel met eigen ogen had gezien. Zijn lachend gegeven,
bevestigend antwoord was, dat hij "eens erover was
gevlogen."
Is het wonder dat een Afrikaan verzuchtte: "Toen

Verwoerd uit Holland vertrok, was dat jullie winst,
maar voor ons verlies."
Op 29 juni 1959 vatte Verwoerd zijn minachting

voor de Indiërs samen, toen hij zijn maatregelen (of
liever gebrek aan maatregelen) tegen de ernstige werk-
loosheid onder de Indiërs bekend maakte in de Volks-
raad: "Naar mijn mening zijn de Indiërs niet in de
eerste plaats ons probleem, maar het probleem van
hen, die er zo naar verlangen om de zorg voor de
Indiërs op hun schouders te nemen. Als anderen be-
zorgd zijn voor de Indiërs, laten zij de Indiërs dan
maar meenemen naar de plaats waar zij betere werk-
gelegenheid hebben."
Een groot spreker is Verwoerd niet. Wel een lang-

prater, een echte kletsmeier. En daardoor geeft hij zich
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wel eens bloot. Op die momenten vergeet de lezer van
Verwoerd's ellenlange, uitbundige onzin zijn ergernis
over de toepassing van massapsychologie, die tot doel
heeft hem, Ver woerd, tot Messias - of op zijn minst
tot Mozes - van het Afrikanerdom op te werken.
Want dan staat Ver woerd naakt, althans in zijn hemd.

~
Een extreem racist, fanaticus, en rancuneus hater,

dat is het beeld van Hendrik Frensch Verwoerd, eerste
minister van de Unie van Zuid Afrika.
Protesten tegen de apartheid verdwijnen in het

"snippermandje" aldus deze isolationist.
Niettemin schijnt het hem ook wel eens te veel te

worden. Zo verhaalt Alexander Campbell over zijn
gesprek met hem het volgende in zijn boek The heart
of Afriea: "Zuid-Afrika", riep hij uit met echte tranen
in zijn ogen, "is onrechtvaardig beschuldigd door de
zogenaamde wereldmeinng, die verlangt, dat wij ras-
zelfmoord plegen! Zuid Afrika zal dat nooit doen!
Wij sterven liever!" Hij zocht een zakdoek en droogde
zijn ogen ... "U moet mij verontschuldigen als ik ge-
emotioneerd lijk, ... maar ziet U, voor ons is dit een
zaak van leven en dood."
"Wij sterven liever, dan zelfmoord plegen." Wat

voor mens steekt achter deze woorden?
Een criticus vergeleek Strijdom en Verwoerd: "Strij-

dom kan op vrolijke wijze cynisch zijn. Verwoerd is
nooit cynisch en zelden vrolijk. Hij is de soort man,
die een ketter op de pijnbank zou leggen en terwijl de
tranen langs zijn wangen stromen, het lichaam van de
ketter zou martelen om zijn ziel te redden." Niet al-
leen in de middeleeuwen, maar ook in de recente ge-
schiedenis, vinden zuidafrikaanse tegenstanders ver-
gelijkingsmateriaal om Verwoerd en zijn regime af te
schilderen.
Zo zei Brian Bunting (zoon van de bekende S. P.

Bun ting) op 14 september 1953 in de Volksraad, dat
Ver woerd de enige oplossing voor de industrialisatie-
problemen ziet "in een stelsel van onderdrukking der
Afrikanen, waarnaast de nazi-behandeling van de Jo-
den onbetekenend lijkt."
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Dit moge overdreven lijken - ook al is duidelijk,
dat Bunting hier niet de vernietigingskampen, maar
de economische en wetgevende maatregelen tegen de
Joden bedoelt, - maar het door Ver woerd uitgebouw-
de systeem van uitbuiting en proletarisering van de
zwarte arbeid, door middel van vrijheidsberoving, ge-
nationaliseerde slavernij, ghetto's en bruut politieop-
treden, maakt voor de niet-blanken van Zuid Afrika
het recht op leven tot een twijfelachtis>e en onzekere
gunst, te allen tijde vernietigbaar door de blanke
machthebbers.
Hoewel Verwoerd tegenover een verslaggever van

Die Burger eens zei: "ik lijd nooit aan de knagende
twijfel of ik misschien fout ben," is hij geobsedeerd
door ras-neurose, die zijn oordeel en menselijkheid uit-
hollend hebben ondergraven. Op het in 1959 gehouden
taalfeest heeft hij geëxalteerd uitgeroepen: "Ons taal sal
nie vergaan niet, want ons volk sal nie vergaan nie.
En ons volk sal nie vergaan nie, want ons hê 'n roeping
van Bo vir die kerstening van Afrika."
De nederlander Ds. G. J. H. Gijmink noemde Ver-

woerd daarom "een gelovige en kerkelijke meelevende
Minister-president. "
Het is zelfs voor niet-theologen eenvoudig om te

ontdekken hoe deze God tot gemonopoliseerd natio-
naal bezit wordt gemaakt. Dienaar in plaats van ge-
diende. Maar voor wie het nog niet duidelijk mocht
zijn, dat de God, die volgens Verwoerd Zuid Afrika
regeert, in wezen een in dienst van het Afrikanerdom
staande primitieve stamafgod is, is het nodig twee
werkelijk "kerkelijk meelevende" Afrikaners te hulp
te roepen. De eerste is Prof. P. V. Pistorius, die over
het apartheidsbeleid het volgende te zeggen heeft:

"Wat eens een taak was, door God gegeven en een uitda-
ging aan de mensheid zelf, is door ons verlaagd tot kleinzielig
gekibbel over partijen, over vlaggen, over beperkte ideologieën
en tot een verlangen om God zelf te verlagen tot de sta~us
van een stamgod, voor wie de overheersing door één groep
belangrijker is dan eeuwige waarden, belangrijker dan gerech-
tigheid en zelfs belangrijker dan de gehele wereld . . . Wij
zijn misdadigers tegen de mensheid . . . en de "goddelijke
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roeping" van een bijzondere groep . . . is hoogverraad tegen
Zuid Afrika en de wereld, waarvoor wij door de historie zul.
len worden gestraft."

Korter zegt Ds. M. J. Redelinghuys het in Vertraag-
de Aksie, als hij de voorstanders van apartheid "ver-
raaiers van Jesus Christus" noemt.

Verwoerd's voortdurende, vrome gebabbelde re-
ferenties aan God - van evenveel waarde, als Hitler's
verwijzingen naar de Voorzienigheid - zijn ongetwij-
feld een trucje van de toegepaste psychologie om zich
te conformeren aan de prevalerende halfbeschaving
van de zuidafrikaanse blanken, die op masochistische
wijze zich koesteren in de kritiek op hun geliefd pro-
bleem van de rassenverhoudingen.

Hendrik Frensch Verwoerd, man van de anti-
houding, is leider van het "halfbeschaafde" blanke
Zuid Afrika, dat het in Afrika meest ontwikkelde
technisch en economisch apparaat in handen heeft,
maar dat van de opvattingen, die sinds de franse re-
volutie de gehele wereld in beroering hebben gebracht,
niets wil weten. Ieder werkelijk volwassen, intelligent,
beschaafd, gelovig mens zou zijn volk niet naar de on-
vermijdelijke ondergang voeren door deze ondergang
als "voortbestaan" te propageren.

Wij moeten "staan als muren van graniet," zei Ver-
woerd op 30 november 1960, waarbij hij misschien
dacht: "na ons de zondvloed." Hypocriet is Verwoerd
zeker, omdat hij duidelijk moet zien, hoe volslagen
onmogelijk het voor hem is om met drie miljoen blan-
ken tegen de emancipatie van de gekleurde volken in te
gaan. Geen enkele poging wendt hij aan om de blanken
van deze reali tei t te doordringen. Verwoerd negeert
deze realiteit volkomen en weigert de gevolgen daar-
van als serieus te beschouwen.

Maar wellicht denkt de 60-jarige Verwoerd inder-
daad, dat de blanke granietmuur het nog minstens één
generatie uit zal houden. En dan is Verwoerd niet al-
leen hypocriet, maar ook dom. Het is uiteraard tra-
gisch voor de toekomst van de blanken, dat deze Ver-
woerd geen sterke man is in de zin van een leider, die
vooruit kan zien en zich kan matigen. Dat Verwoerd
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geen man IS, die trotseren durft, waar hij trotseren
moet.
Colin Legum vermeldde enige tijd geleden in de

Observer, hoe in Zuid Afrika het verschil tussen de VS
en Zuid Afrika wordt gezien. "In de VS hebben zij
Eisenhower en Bob Hope. Wij hebben Verwoerd en
geen hoop."
Verwoerd zal de historie ingaan als één uit de rij, die

sinds van Riebeeck steeds duidelijker en hardnekkiger
een gelukkige toekomst voor een non-radicaal Zuid-
Afrika onmogelijk heeft gemaakt.

1 Van 1950 tot 1958 was Verwoerd leider van de Senaat, die in_
1955 met 42 leden werd uitgebreid tot 90 leden. Ruim 70 hiervan
hebben w.s. als erkend politieke onbenullen in de parlementaire
fractieyvergadering op Verwoerd gestemd, van wie zij - ten on.
fractievergadering op Verwoerd gestemd, van wie zij - ten on.
2 O.a. de wetten op resp. Bantoe Onderwijs, Banto Owerhede, Be-
vordering van Bantoe Selfregering, Uitbreiding van Universitair
Onderwijs, Prohibition of Interdicts.

~n- en uit"oer

"De Zuidafrikaanse diamantmagnaat Harry Oppen-
heimer heeft er op aangedrongen bij de regering om
strenge maatregelen te nemen die de kapitaalsvlucht
uit het land tot staan moeten brengen."

A.F.P. - 28 febr. 1961.

"Volgens een verslag van de Zuidafrikaanse Ont-
wikkelingskorporasie heeft het land in de eerstvolgen-
de jaren dringend behoefte, aan meer dan 2 miljoen
geschoolde arbeidskrachten. Men wil die invoeren."

A.N.P. - 1maart 1961.
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L. O. Schuman

HABIB BOURGUIBA,
Bevrijder en Staatshoofd van de Tunesische Republiek-

"L'indépendance sans la prospérité est un
leurre et une dangereuse illusion".

"In veel onder-ontwikkelde landen, gij weet het, spreiden de
verantwoordelijke leiders een kuise sluier over de problemen
van hun binnenlands beleid. Steeds opnieuw beproeven zij af-
leidingsmanoevres om de opgekropte gevoelens van het volk
een uitlaat te bieden. En zelfs als zij af en toen een tip van
die sluier oplichten om een bewijs te tonen van binnenlandse
vooruitgang, landhervorming bijvoorbeeld, dan nog gebeurt
zulks voornamelijk om' propagandistische redenen, en het la-
waai dat daarmee gepaard gaat is dan ook niet in overeen-
stemming met wat in werkelijkheid tot stand is gebracht. De
goede schijn moet immers bewaard blijven, en door de gemoe-
deren te bevredigen hoopt men de mythe waarop de stabiliteti
van het bewind berust nieuw leven in te blazen.
"Zij die hun kracht zoeken in het opwinden van de menigte,

door de radio en andere middelen van propaganda, zijn ge-
dwongen om telkens weer de een of andere vijand aan te kla-
gen. Meestal neemt men als zo'n denkbeeldige vijand het ko-
lonialisme, en men sleept dit spook er met de haren bij . . .
om maar weer een excuus te hebben. Wat een pover excuus!
. . . En als men reeds onafhankelijk is, noemt men het: neo-
kolonialisme."

Deze woorden zijn ontleend aan de inleiding van de
radio-toespraak die Habib Bourguiba op 12 januari
1961 tot zijn volk richtte, enkele dagen nadat in Cas a-
blanca een "Afrikaanse top-conferentie" was gehou-
den waaraan hij niet had deelgenomen. Bourguiba was
door Koning Mohammed V van Marokko niet uitge-
nodigd om deze conferentie bij te wonen - de Tune-
sische afgevaardigde in de Verenigde Naties had on-
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langs gestemd v66r de toelating van Mauretanië als
lid van de volkeren-organisatie, en dus de aanspraken
van Marokko on het grondgebied van dit land niet
gesteund. Weliswaar had een der staatshoofden uit
West-Afrika zijn bemiddeling aangeboden voor het
geval hij toch ter conferentie wilde komen, maar Bour-
guiba sloeg dit aanbod af met de mededeling, dat hij
weinig nut verwachtte van deze vergadering die, naar
hij meende, geen goed voorbereide agenda had. In
vroegere toespraken had hij met nadruk gewezen op
het grote belang der emancipatie van de Afrikaanse
volken en de verbondenheid van Tunesië met dit stre-
ven. Sinds enkele maanden verscheen in Tunis een
nieuw weekblad, Afrique Action, opvolger van het
Tunesische Action dat van 1956 tot 1959 de opinies
van de nieuwe regerende élite verkondigd had. Enkele
dagen tevoren was het nieuwe persbureau Tunis Afri-
que Presse zijn werk begonnen: de wereld, niet in het
minst de Arabische wereld uit Tunis te voorzien van
nieuws vooral ook over Afrika bezuiden de Sahara.
Een van de journalisten die bij de genoemde toespraak
aanwezig waren was, als verslaggever van Radio Tu-
nis, juist - gewond - uit Kongo teruggekomen.
Kortom, het was met al deze belangstelling voor Afri-
ka niet verwonderlijk dat Bourguiba in die inleiding
nogal uitvoerig zijn houding van isolement verklaarde.

Hij wees dan ook met duidelijke woorden op de mis-
lukking van de conferentie, gaf de goede verstaander
nog eens te kennen hoe hij over de activiteiten van zijn
tegenstander in Egypte dacht, en schroomde zelfs niet
om op het futiele van de Arabische strijd tegen het
Zi011lsme en Israël, nu ook gericht tegen de invloed
van Israël in Afrikaanse landen, te wijzen.

De Joden in Tunesië genieten volle vrijheid van
handel en wandel, er zijn restaurants die in grote let-
ters de aanduiding "kosjer" in het Hebreeuws, Ara-
bisch en Frans vertonen, en in de etalages van boek-
winkels kan men fraaie plaatwerken over Israël vin-
den.

Bourguiba's wekelijkse toespraken tot zijn volk heb-
ben vaak het karakter van "praatjes bij de haard", zo-
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als ook President Roosevelt ze hield. Soms worden zij
gehouden voor een groot publiek in een van de pro-
vincie-steden; zo bijvoorbeeld onlangs ter gelegenheid
van de aanbieding van de sleutels aan de gelukkige toe-
komstige bewoners van nieuwe, moderne huizen ge-
bouwd ter vervanging van gourbis, plaggenhutten.
De President is persoonlijk zeer gesteld op de "dégour-
bification", de opruiming en vervanging van de mise-
rabele gevallen van klei en stro in de voorsteden van
Tunis en elders door hygiënisch verantwoorde wonin-
gen. Op zijn inspectietochten geeft hijzelf vaak op-
dracht tot sanering van wat hem als ergerlijk opvalt;
het resultaat is dan, dat spoedig een nogal rechtlijnige
nederzetting verrijst - bouwkundigen uit Europa be-
twijfelen of er niet te haastig, of voldoende stevig,
wordt gebouwd en touristen betreuren het dat zo veel
verdwijnt dat een aartsvaderlijk pittoreske charme
bezit. Misschien zal ook de nu nog zo goed bewaarde
M edîna, de oude Arabische stad in Tunis tussen Báb
al-Bhar (Poort van de Zee, ook wel "Porte de France")
en het plein van de Kasba, het moeten ontgelden. jon-
gelui, vooral bijvoorbeeld meisjesstudenten die uit een
gezin komen dat niet over een waterleiding beschikt,
en waar de moeder misschien nog de sluier voordoet als
zij de straat opgaat, zijn het van harte eens met alle
plannen die in de richting van sanering en radicale
modernisering gaan-
Meestal houdt de President echter zijn radio-toespra-

ken in de fraaie koepelzaal van het Pal ais du Gouver-
nement, het gebouw in Turks-Moorse stijl dat niet ver
van de verschillende departementsgebouwen staat, aan
een klein, smaakvol ingericht plein tegenover het nu
in afbraak verkerend kazerne-complex van de Kasba.
Het gaat er eenvoudig toe: rustige, niet meer zo jonge
militaire adjudanten wijzen een twintigtal journalisten
en andere genodigden hun plaatsen, enkele staatssecre-
tarissen en griffiers zitten gereed aan weerszijden van
het grote bureau, daar zet zich de President, na bij zijn
binnenkomst de aanwezigen vriendelijk te hebben toe-
geknikt- Hij spreekt een uur lang, in de Arabische
volkstaal, kijkt nauwelijks naar een enkele aantekening
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die hij op een klein stukje papier bij de hand heeft,
spreekt langzaam, verslag uitbrengend en overtuigend
en be-lerend, maakt rustige redenaarsgebaren die
krachtiger worden als hij bij een climax sneller gaat
spreken, naar zijn woorden moet zoeken soms. Men be-
merkt onmiddellijk dat hij met een geheel eigen gezag
spreekt en met de ervaring van een journalist en re-
denaar - tot driemaal toe heeft hij immers, in perio-
den van politieke crisis, het land afgereisd om in iede-
re stadswijk en in iedcr dorp de mensen er toe te bren-
gen, deel te nemen in het bevrijdende werk v~ de
Vrije Constitutionele Tunesische Partij (Neo-Destour).
Zijn toespraak wordt door de radio uitgezonden en
later nog eens herhaald, de tekst verschijnt in extenso
in de Arabische en Franse dagbladen; en over het werk
van regering, partij, en vakverenigingen heen heeft
zijn woord een directc, krachtig bindende invloed op
het volk in vrijwel al zijn geledingen.

De toespraak, waar ik vandaag naar luister, gaat
als zo dkwijls, over enkele aspecten van de eco-
nomische opbouw van de jonge Republiek. De instel-
ling van een nationale investeringsbank en de noodzaak
van allerlei besparingen vormen het voornaamste the-
ma, dat eenvoudig en nadrukkelijk wordt verklaard.
Uitbreiding van het woningbouwprogramma wordt
beloofd: 15.000 huizen in 1961 (het bevolkingsaantal
bedraagt ongeveer 3% millioen), later 20.000, 30.000
per jaar. Dan komt hij op het hoofdthema terug, in ver-
band met de oprichting van een Staatssccretariaat voor
het Economisch Plan, en hij bepleit "austerity" -poli-
tiek - Tunesië zal het immers mettertijd zonder eco-
nomische hulp moeten doen. In een positie als de zijne,
zegt Bourguiba, zou het gemaakelijk zijn, een vergaan-
de regeringsdwang toe te passen, om door middel van
een strak geleide economie dit doel te bereiken. Tu-
nesië echter, in politiek opzicht zo'n merkwaardige
expérience pilote, moet niet lichtvaardig en slechts in
uiterste noodzaak aan economisch-sociale dwang ge-
waagd worden, en het volk kan cr van opaan dat
Bourguiba zijn macht ten aanzien van de nationale
productie voorzichtig zal gebruiken.
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"Ik heb niet de pretentie, de welvaart van het volk te be-
vorderen ten koste van een te hoge prijs aan individueel geluk.
Om iedereen aan het werk te kunnen zetten zal ik er niet toe
over gaan, gezinnen uiteen te doen gaan. Arbeid is niet een
doel in zichzelf. Ik voor mij geloof dat de gemeenschap er is
terwille van het individu, en niet omgekeerd. Dat is mijn le-
vensopvatting. En als het dan nodig is, dwang uit te oefenen
op het individu ten bate van de gemeenschap, dan moet toch
tenslotte weer het individu daarvan profiteren. Welnu, het is
dus van belang dat het individu goed van deze verhouding
doordrongen is. Ik hoop dat men zich dit bewust is voordat
de overheid misschien dwingende economische beperkingen
moet opleggen; en ik hoop ook dat iedereen weet dat de op-
brengst die van hem gevraagd wordt niet verspild zal worden,
zoals in de tijd van de grote koninkrijken, maar dat het hier
om een goed belegde besparing gaat."

Men ziet, hier wordt ronduit gesproken, rustig zake-
lijk, vrij van het rancuneuze complex en het valse,
pseudo-romantische pathos dat in de openbare uitingen
van andere Arabische staatshoofden vaak doorklinkt.
Het is een gunstig teken dat Bourguiba zich zulke
woorden kan veroorloven, nu hij al vijf jaren lang
belast is geweest met de leiding van de nieuwe onaf-
hankelijke staat, en meer dan twintig jaar nadat hij
begon met de worsteling om de vrijheid en de omvor-
ming van Tunesië tot moderne staat volgens zijn in-
zichten. .

Hij werd geboren in 1903 in het kleine kustplaatsje
Monastir, jongste van acht kinderen in het gezin van
een luitenant bij het onder het Franse Protectoraat on-
betekenende leger van de Bey. In de jaren van zijn
jeugd kwam in de steden van de Sahel, de oostelijke
kustvlakte, zowel als in Tunis het proces van maat-
schappelijke veranderingen op gang. Als gevolg van
moderne economische penetratie en moderne ondelO;-
wijsvormen, moest de élite der "grote families" - gro-
te landeigenaars, sjeiks van stammen en religieuze
broederschappen, wetgeleerden verbonden met de Zai-
t6ena-"universiteit", Mamelukkenfamilies en andere
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aanzienlijken en rijken aan het hof en in de grote stad
- haar plaats afstaan aan een nieuwe, Europees ge-
oriënteerde bourgeoisie, terwijl tegelijkertijd een nieuwe
klasse van arbeiders ontstond. De eerste fase van het
Tunesisch nationalisme speelde zich af in de jaren na
de eerste wereldoorlog: de sfeer was die van het ver-
raad der gealiëerden aan de Arabische zaak, de Veer-
tien Punten van Wilson, de terugkeer van duizenden
die in de Franse legers hadden gestreden, de toenemen-
de uitholling van de Tunesische "inwendige soeverei-
niteit" door de Franse administratie die zich bediende
van een zeer uitgebreid en veel te duur ambtenaren-
corps - het salaris van een Franse ambtenaar bedroeg
het drievoudige van dat van een Tunesiër. De Franse
socialisten zien slechts naar de Europese problemen en
bekommeren zich niet om het koloniale probleem dat
acuut wordt; de Tunesische vakverenigingen laten zich
aan een inheemse, nationale aanhang weinig gelegen
liggen. Sedert 1920 eist de (Oude) Destour Partij: ver-
antwoordelijkheid der regering aan een door algemeen
kiesrecht te vormen nationale vergadering met Franse
zowel als Tunesische leden; absolute scheiding van uit-
voerende, wetgevende en rechterlijke machten; benoem-
baarheid van Tunesiërs tot alle ambten; gelijkheid van
ambtenaren-salarissen; verkiezing van gemeente-raden;
mogelijkheid voor Tunesiërs tot aankoop van land-
bouwgronden; eerbiediging van de burgerlijke vrijhe-
den. Reeds als middelbaar scholier in Tunis, op de
leeftijd van 19 jaar, is Bourguiba lid van de partij; hij
stuurt een protest-telegram aan de Franse Resident als
deze de persvrijheid schendt, en krijgt daarom straf
van de directeur van het Lycée Carnot. Nadat hij door
hard werken een verzuim van twee jaren als gevolg
van een tuberculose-rustkuur heeft ingehaald, behaalt
hij in 1924 het Franse baccalauréat en een diploma
van hogere Arabische letterkundige studieën. Zijn ou-
dere broer Mohammed heeft hem tot dusver door fi-
nanciële en andere moeilijkheden heen geholpen; bij
zijn verdere studie te Parijs, in de rechten en in de po-
litieke wetenschappen, voorziet hij zich van de hoogst
nodige inkomsten door aan verschillende Franse en
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Arabische bladen mee te werken. De harde theorie van
het Marxisme die aan individuele betrekkingen op
~rond van menselijke gevoelens weinig speelruimte laat
trekt hem niet aan; wel is hij onder de indruk van
schrijvers als Ernest Renan en Auguste Comte. In de
geschiedenis van de bevrijding der Zuidamerikaanse
landen van het Iberisch kolonialisme ziet hij een voor-
beeld dat in Tunesië geen navolging verdient: hij mist
aldaar een maatschappelijke emancipatie en individu-
ele vrijheid. Van niet te onderschatten betekenis is in
deze Parijse tijd zijn vriendschap met democratische
Fransen, en met Dr. Mateur die hem straks zijn leven
lang bij de opbouw van de Neo-Destour Partij zal blij-
ven bijstaan. Hij huwt in 1926 een Française, die hem
een opofferende echtgenote is gedurende vele jaren van
onveligheid, gevangenis en ballingschap. Hun zoon,
Habib Bourguiba jr., werd later de eerste Tunesische
ambassadeur in Parijs, en zal nu zijn land in de VS en
VN vertegenwoordigen.
In 1927, na aldus een Franse opleiding te hebben

gevolgd die hem een onwankelbare loyaliteit jegens
zijn tweede vaderland en het democratische Westen
verschafte, keerde Bourguiba naar Tunesië terug om
daar drie jaar lang zijn stage als jong jurist te vol-
brengen. De loopbaan van advocaat verlaat hij, na
een veelbelovend begin, om zich geheel te wijden aan
de politieke strijd voor de emancipatie van Tunesië.
Van de economische infra-structllur die het land gelei-
delijk krijgt profiteren voornamelijk de Franse en an-
dere Europese kolonisten, die zich het merendeel van
de goede landbouwgrond hebben toegeëigend, vooral
door de gedwongen beschikbaarstelling van habous
(wakf, goederen in de dode hand") die, nu de tijd
voor een verandering van het Islamitische recht in
dit opzicht wel rijp was, integendeel onder beheer van
de staat tot algemeen nut hadden moeten worden ge-
steld, of minstens voor een groot deel ter beschikking
van de Tunesische bevolking hadden moeten komen.
Het Eucharistisch Congres van Carthago werd gehou-
den, onder patronage van een comité waarin behalve
de Resident ook de Bey en de Shaykh al-I slám zit-
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ting hadden, terwijl op kosten van de schatkist grote
feestelijkheden werden georganiseerd die o.m. een op-
tocht van Kruisridders met aan het hoofd Lodewijk
de Heilige omvatten; voor het vijftig-jarig jubileum
van het Protectoraat werden dergelijke manifestaties
op veel groter schaal eveneens ten koste van de schat-
kist geprojecteerd. In een atmosfeer van algemene on-
tevredenheid die zijn uitdrukking krijgt in diverse sta-
kingen, besluit Bourguiba einde 1930, gezien de on-
machtige, starre houding van de (Oude) Destour lei-
ders, tesamen met zijn broer Mohammed, Dr. Mateur,
enkele jonge leden van het Uitvoerend Comité van de
Partij, tot meer directe actie over te gaan. Het resul-
taat is de verschijning van een nieuw dagblad in de
Franse taal, La Voix du Tunisien, de regering zowel als
de inactiviteit van de Partij worden aangevallen. De
emancipatie van de vrouw bijv., tot dusverre een on-
derwerp dat in Tunesië taboe was, krijgt na de ver-
schijning van Tahar Hadd5.d's op religieuze gronden
verboden boek, De Vrouw in Religie en Maatschappij,
nu volle aandacht in de pers. En in vele hoofdartike-
len komt Bourguiba langzamerhand tot een adequate
formulering van het Tunesische onafhankelijkheids-
streven - artikelen die leiden tot een eerste breuk
met de leiding van de (Oude) Destour Partij in 1932 en
de oprichting van een nieuw strijdblad, L'Action Tu-
nisienne. Voortaan is het nationalistisch streven een
kracht waarbij het gehele volk betrokken wordt, ge-
baseerd op het bewustzijn van continuïteit in de eigen
Tunesische soevereiniteit. De strijd voor emancipatie
moet een strijd zijn met vreedzame, democratische mid-
delen; maar hij moet een totale worsteling zijn, die een
nieuwe discipline van het volk vereist en een geleide-
lijke maar in weze radicale omwenteling der maat-
schappelijke verhoudingen. Een der merkwaardigste
aspecten van de ontwikkeling van het Tunesisch natio-
naal bewustzijn is wel, dat het onder Bourguiba's lei-
ding een critisch, rationeel karakter kreeg op grond
van een wijd historisch perspectief waarin de verhou-
ding tot Frankrijk en het democratische Westen posi-
tief werd gewaardeerd.
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1933-4: De Resident verkrijgt, tegen het nationaal
gevoelen in, een fatwa (uitspraak) van de hoogste Is-
lamitische rechter in die zin, dat tot Fransen genatu-
ralieerde Tunesiërs niet als afvalligen mogen worden
beschouwd, en dat hun ter aarde bestelling in de be-
graafplaatsen der Moslims dus niet mag worden ge-
weigerd. De zaak loopt hoog, Senegalese troepen moe-
ten de orde handhaven, de Bey wordt geïmpliceerd als
hij de enige minister die voor de nationalisten aan-
vaarbaar was laat vallen. Een nieuwe dynamiek doet
zich gelden in de jongere gelederen van de partij, wier
aangewezen leider Bourguiba is. 1 maart 1934 wordt
hij tot secretaris-generaal verkozen; met zijn naaste
medestanders vormt hij het Bureau Politique, en daar-
mee de Nieuwe Destour Partij. L' Action Tunisienne
wordt verboden; Bourguiba maakt een tournee door
het gehele land om de bevolking aan te sporen tot het
vormen van cellen. In september wordt hij met zijn
meest actieve medewerkers gearresteerd en gevangen
gezet in het kamp Bordj-Ie-Boeuf, diep in het zuiden
temidden van de woestijn.

In dit artikel kunnen wij de lotgevallen van de
"grote strijder" niet verder in details nagaan. Tot het
eerste bevrijdende woord van Robert Schuman in 1950
is hij afwisselend in gevangenschap en op vrije voeten,
steeds organiserend en onderhandelend. Weer gevan-
gen sinds 1938, werd hij door de Italianen naar Rome
gebracht en losgelaten in de hoop op zijn steun tegen
de gealiëerden - een hoop die ijdel was, zoals uit zijn
reeds tevoren gezonden instructies aan Dr. Mateur en
andere voormannen blijkt. Zijnerzijds wordt de hoop
op gealliërde steun contra de voortgezette Franse po-
litiek van repressie na de oorlog gefrusteerd. Heimelijk
naar Cairo vertrokken en vervolgens naar andere lan-
den, weet hij met veel moeite de publieke opinie in
diverse landen eindelijk voor de Tunesische nationa-
listische streven te interesseren. De verklaring van R.
Schuman van 1950 bleef enige jaren zonder gevolg;
daarom vertrok Bourguiba opnieuw, nu naar Engeland
en de VS, om zijn buitenlandse actie voort te zetten.
In 1951 belegt hij clandestien een partij-congres; in-
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middels is het tot nieuwe samenwerking gekomen tus-
sen partij en vakverenigingen. Na in 1952 opnieuw te
zijn geïnterneerd en nadat gelijktijdig met de Marok-
kaanse opstand in Tunesië een periode van gewapende
onderdrukking en verzet is gevolgd, komt tijdens zijn
huis-arrest te Parijs eindelijk in mei 1954 door het
beslissend optreden van Pierre Mendès-France het prin-
cipieel acoord over de verlening van interne autono-
mie. Op 1 juni 1955 wordt Bourguiba, inderdaad door
een jubelende menigte, als bevrijdingsheld ontvangen
in de hoofdstad Tunis. Niet lang daarna volgde de in-
stelling van de Republiek, en zijn benoeming tot Pre-
sident.

Als wij de ontwikkeling van Tunesië als onafhanke-
lijke staat onder Bourguiba's leiding overzien, worden
wij getroffen door de gematigdheid en de vastberaden-
heid waarmee, in onderscheid met overeenkomstige pe-
rioden in andere Arabische landen, een radicale maat-
schappelijke omvorming haar beslag krijgt terwijl an-
derzijds wordt vastgehouden aan de banden met de
gewezen protegerende en koloniserende staat en de
internationale gemeenschap waaruit deze kolonisatie
voortkwam. Terwijl in dit opzicht de innige samen-
werking tussen Regering, Partij en Unie van Vakver-
enigingen niet verloopt volgens een star dogmatisch
schema, kan na 5 jaren van empirische behandeling der
problemen niet van verslapping noch van politiek op-
portunisme worden gesproken. De voornaamste reden
hiervoor is wel, dat de inzichten en het streven van
President Habîb Bourguiba voortreffelijk zijn geïnte-
greerd met de aspiraties van het Tunesische volk -
een volk dat, afgezien van Europese minderheden die
volledig zijn geaccepteerd nadat de tegenstand van
de colons was gebroken, reeds lang geleden een belang-
rijke mate van homogeniteit verkreeg. Zeker, het be-
wind van de President is wel als eenhoofdig te karak-
teriseren. Maar terwijl hij zich alom gesteund weet
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door zijn medewerkers van jaren her en jongeren die
zich in de latere critieke fase van de bevrijdingsstrijd
bij de partij aansloten, is hij zich diep bewust van de
morele verplichtingen van zijn leiderschap en de be-
perkingen die daardoor aan zijn macht zijn gesteld.

Slechts in één geval moest het tot een breuk komen
met een vroegere medestander: Salah ben Youssef, die
in 1952 zich in het extremistische streven van het pan-
Arabische nationalisme van Cairo voegde, zich verzette
tegen de gematigde koers van Bourguiba ten aanzien
van Frankrijk, in gewapende opstand kwam met be-
hulp van de jellágha-strijdgroepen, en na zijn uitsto-
ting door de Partij vluchtte naar Cairo.

Ten aanzien van de eerste zeer belangrijke sociaal-
religieuze hervorming, het verbod van polygamie door
de invoering van een "seculair" Statut Personnel in
1956, werd slechts weinig critiek van conservatieve,
traditioneel-godsdienstige zijde vernomen. Ook de af-
schaffing der sharî' a (godsdienstige) rechtspraak, de
nationalisering en "secularisatie" van het onderwijs,
en de veelheid van veranderingen in de administratieve
en persoonlijke sfeer die daarmee gepaard gaan, heb-
ben geen critiek uitgelokt behalve van rechtstreeks in
hun bestaan getroffen. Bij de Ramad~n I-kwestie 1960
- "Tunesië is gewikkeld in een strijd om zijn econo-
mische opbouw, en kan zich het verlies van productie
door het vrijwel niet-werken overdag en het feest vie-
ren 's nachts gedurende de vastenmaand niet veroor-
loven; mits men gewoon doorwerkt mag men natuur-
lijk de godsdienstige vasten-plicht nakomen; maar men
mag zich ervan ontheven beschouwen op grond van
het nationaal productie-belang dat als dispenserend
mag worden geïnterpreteerd" - werd meer critiek
vernomen, maar het laat zich aanzien dat ook in dit
opzicht Bourguiba wel wist hoever hij gaan kon. Ra-
tionalist en laïe als hij is, volgt hij niet het voorbeeld
van Kemal Atatürk in het Turkije van de jaren twintig
en dertig, maar besluit hij tot een redressement van
instellingen, ook de traditioneel-religieuze, als zulks
naar zijn overtuiging in het nationaal belang geboden
is, op grond van een vrijmoedige interpretatie.
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Het is nog te vroeg om te zeggen in hoeverre wel-
licht Tunesië na vijf jaren van een gunstige expérience
pilote - orde en rust, modernisering, toenemende wel-
vaart - het gevaar loopt, ten opzichte van het pan-
Arabische nationalisme en de gehele Afro-Aziatische
constellatie in een op den duur ongunstig isolement te
geraken. Hier en daar klinken stemmen, ook in het
onlangs onder leiding van de marxist Dr. Slimane ben
Slimane verschenen tijdschrift La Tribune du Pro grès,
die verklaren dat de nu gevaren koers te westers is.

De man die langs de hier geschetste carrière aan het
hoofd van de Staat kwam en als de erkende leider van
zijn volk in enkele jaren goede resultaten boekte weet,
in het gezicht van nieuwe politieke moeilijkheden, wel
wat hij waard is. Om dit te illustreren volgt nog een
aanhaling uit de inleiding van zijn reeds genoemde
toespraak op 12 januari 1961:

"Het is juist doordat wij niet de weg van de minste weer-
stand volgen (nI. door een denkbeeldige vijand als zondebok te
gebruiken) dat de Staat Tunesië alom respect geniet. Hij is in
aanzien bij de grote blokken zowel als bij de neutralen. Wij
zitten niet bij de pakken neer, maar zien onze moeilijkheden
moedig en flink onder ogen. En de verantwoordelijke leiders
in dit land nemen niet hun toevlucht tot leugens. Zij bedriegen
het volk niet; trouwens, het volk zou hun daartoe niet de kans
geven. Bovendien, de Tunesische leiders hebben niet de behoef-
te om zulke methoden te beproeven; hun gezag is van dien aard
dat zij dat niet nodig hebben. De man die aan het hoofd is van
de Staat Tunesië is niet de een of ander die de macht heeft
genomen door een militaire Putsch of een staatsgreep. Zijn ge-
zag behoeft niet te worden opgeschroefd door kunstmatige
overwinningen of door een houding van strijdvaardigheid tegen
de hele wereld. Wij behoeven ook niet het volk met schone be-
loften in slaap te wiegen. Wij danken immers ons gezag en ons
prestige aan de sterke eenheid van ons volk en aan het werke-
lijke succes van onze methodes. Daarom kunnen wij in vol ver-
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trouwen onze positie in internationale betrekkingen in overeen-
stemming doen zijn met ons binnenlands streven dat gericht is
op de opbouw van de Staat."

1 Vastenmaand.

en" die ItO~.

"Eén van de laatste daden van de overleden koning
Mohammed V was de ontvangst van leiders der Joodse
gemeenschap te Marokko, ter bespreking van de si-
tuatie van Marokko's 200.000 Joden. Die situatie is na
de Casablanca-conferentie en de arrestaties van Joden
(na het zinken van het schip de Pisces dat illegale
emigranten naar Israël vervoerde) slechter geworden.
De besprekingen van Mohammed V en de Joodse lei-
ders hebben geresulteerd in een overeenstemming waar-
bij in de toekomst aan Joden die dat wensen weer pas-
poorten zullen worden verstrekt. Dit geldt niet voor
hen die zich naar Israël willen begeven."

The Economist - 25 febr. 1961.
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C. de Groot

"MOl GENERAL DE GAULLE,
. SOLDAT ET CHEF FRANCAIS"

Frankrijk op weg naar een presidentieel bewind.

Toen, enkele dagen na de dertiende mei 1958 ge-
neraal de Gaulle in hotel d'Orsay, dat een vesting
leek, waarvan men niet precies kon uitmaken of zij
belegerd dan wel verdedigd werd door hele detache-
menten van de republikeinse veiligheidscompagnieën,
zijn eerste persconferentie gaf waarin hij zich bereid
verklaarde het staatsgezag over te nemen van de laat-
ste wankele regering van de zieltogende vierde repu-
bliek ging het personeel van de Parijse metro en auto-
bussen spontaan in staking. Thans, bijna drie jaar later,
zouden dezelfde mensen waarschijnlijk weer staken als
er een poging ondernomen zou worden om generaal de
Gaulle uit de macht te ontzetten. Men verklaart dit
verschijnsel niet door te zeggen, dat staken de gecon-
ditioneerde reflex is van de Parijse arbeider op elke
verandering van regiem. Het feit ligt er tenslotte, dat
afgezien van die korte bus- en metrostaking niemand
in Frankrijk een vinger heeft uitgestoken om de in-
stellingen van de vierde republiek te redden. Zij gingen
te gronde temidden van een algemene en vrijwel totale
onverschilligheid, vermengd met een gevoel van op-
luchting, dat men er zo goedkoop, zonder militaire
staatsgreep en zonder geweldpleging afgekomen was.
Maar men verklaart het verschijnsel evenmin door te
beweren, dat de grote meerderheid van het Franse volk
bezield wordt door een duurzame en geestdriftige aan-
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hankelijkheid aan het politieke stelsel van de vijfde
republiek. Generaal de Gaulle is nog altijd populair
in brede kringen van de Franse bevolking, maar het
begrip leidersverering met zijn complement van massa-
hysterie, zoals Duitsland onder Hitler en Italië onder
Mussolini hebben gekend bestaat in Frankrijk ten enen
male niet. Daarvoor zijn de Fransen te individualis-
tisch, te kritisch en te redelijk. Hetgeen niet wil zeggen,
dat zij daarom niet gevoelig zouden zijn voor de schep-
pende verbeeldingskracht van een figuur als de Gaulle,
voor diens vermogen vooral om zichzelf te identifi-
ceren met de natie, met het eeuwige Frankrijk, waarin
iedere Fransman in het diepst van zijn hart gelooft,
zelfs indien de realiteit niet overeenstemt met het ide-
ale signalement ervan. Welbeschouwd berust de Gaul-
le's populariteit in Frankrijk voornamelijk op drie
factoren van ongelijke waarde. De eerste, die voorbe-
stemd is om snel uit te slijten naarmate het gevaar voor
politieke en militaire staatsgrepen afneemt is een ge-
voel van erkentelijkheid jegens de man, die onder hoe
troebele omstandigheden ook aan het bewind gekomen,
Frankrijk gespaard heeft voor een min of meer uitge-
sproken totalitaire dictatuur. In dit opzicht is generaal
de Gaulle volstrekte tegenhanger van een figuur als
Hitler. Hitler maakte zich meester van de macht om
langs de weg der dictatuur een totalitaire revolutie te
ontketenen. De Gaulle heeft zich, zij het onder niet
heel democratische omstandigheden waarvoor men
hem persoonlijk overigens niet verantwoordelijk kan
stellen, de macht laten geven om het gevaar van een
dictatuur af te wenden.
De tweede factor van de Gaulle's populariteit,

waarvan de duurzaamheid wordt bepaald door de
vraag of hij in staat zal zijn het dekolonisatieproces in
Algerije tot een bevredigend einde te brengen is, dat hij
in zijn persoon een alternatief bood voor de politieke
onmacht, waarin de parlementaire democratie in
Frankrijk door haar volkomen verouderde structuur
en het gebrek aan politieke moed en integriteit van de
bestaande partijen, was vastgelopen. Maar de derde
en belangrijkste factor in generaal de Gaulle's persoon-
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lijk succes is misschien toch wel gelegen in het feit, dat
hij zijn geloof in zichzelf en in zijn roeping om in zijn
eigen persoonlijkheid uitdrukking te geven aan de
diepste, de meest fundamentele en onveranderlijke as-
piraties van Frankrijk althans voor een deel heeft we-
ten over te dragen op zijn onderdanen. In wezen heeft
de Gaulle een bijna mystieke opvatting van de poli-
tiek, waarin hij meent de functie te vervullen van de
charismatische leider van zijn volk. Men kan dit na-
tuurlijk nonsens vinden, maar feit is dat het overeen-
stemt met en appelleert aan wat voor de buitenlander
gemeenlijk onbegrijpelijk en voor de Fransman een
vanzelfsprekende zaak is. Want voor de Fransman is
het bestaan van een ontijdelijk en onveranderlijk, als
het ware boven de menselijke geschiedenis verheven
Frankrijk een schier mystieke realiteit, het kristallistie-
punt van alles wat nobel en creatief is in de Franse
geest en niet besmeurd wordt door de compromissen
van het dagelijkse politieke leven. Vandaar echter ook,
dat veel Fransen zich, hoe democratisch zij zich ook
voelen, niet tevreden kunnen voelen onder een uitge-
sproken democratisch bewind. De vergelijking met het
ideale beeld, dat hen voor ogen zweeft, valt nooit in
het voordeel van de werkelijkheid uit. In zijn extreme
vorm leidt dit, zoals met name gedurende de laatste
jaren van de vierde republiek is gebeurd, tot een vorm
van politieke schizophrenie. En het resultaat daarvan
was dat men in een toch vrij en democratisch georga-
niseerd land bijna iedereen kon horen beweren, dat hij
zich niet in het geringst verantwoordelijk voelde voor
wat er toch ook in zijn naam gebeurde. De kiezers
voelden zich voortdurend bedrogen door de politici,
die zij naar het parlement stuurden en die zij ondanks
dat bij de eerstvolgende gelegenheid toch zouden her-
kiezen. Waarschijnlijk ligt hier ook de psychologische
verklaring van het feit, dat Frankrijk sinds 1789 om
de haverklap van regiem heeft gewisseld en in ruim
anderhalve eeuw twee keizerrijken, twee koninklijke
monarchieën, vijf republieken en, tijdens de laatste
oorlog, een autoritaire, semi-fascistische staat heeft
versleten.
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Het is natuurlijk altijd verleidelijk om, uitgaande
van het autoritaire karakter van generaal de Gaulle te
beweren, dat deze er op uit is Frankrijk tot een autori-
taire staat te maken, waarin de tijdens de vorige repu-
bliek oppermachtige volksvertegenwoordiging nog
slechts de functie zou hebben van een zinloos orna-
ment. En men moet erkennen, dat het gevaar daartoe
in de vijfde republiek latent, doch reëel aanwezig is.
Doch de oorzaken daarvan zijn veel talrijker en ge-
compliceerder dan de felste tegenstanders van de Gaul-
Ie, die zich lang niet allemaal onderscheiden door een
diepgewortelde democratische gezindheid, willen toe-
geven. De Gaulle zelf is qua temperament zeker geen
groot bewonderaar van de parlementaire democratie.
De parlementaire geschiedenis van de vierde republiek,
waarin zich veelal links noemende regeringscoalities
steevast een uitgesproken rechtse politiek hebben ge-
voerd en gesteund en waarin niet één van de partijen,
hetzij van links hetzij van rechts, raad heeft geweten
met Frankrijk's grootste naoorlogse probleem, dat van
de dekolonisatie is nauwelijks in staat geweest hem op
dit punt tot andere gedachten te brengen. Het in alle
democratische landen bestaande verschijnsel, dat de
bestaande staats- en regeringsvormen dateren uit de
negentiende eeuwen niet meer beantwoorden aan de
levensnoodzakelijkheden van de tweede helft van de
twintigste eeuw heeft zich in Frankrijk in een uiterst
acute vorm geopenbaard. Het zou een vergissing zijn te
menen, dat het zich beperkt tot Frankrijk en ook, dat
Frankrijk er reeds in geslaagd zou zijn er een oplossing
voor te vinden. De grote vergissing van de ontwerpers
van de Franse grondwet van 1958 - waarvoor ook
generaal de Gaulle verantwoordelijkheid draagt om-
dat hij het is geweest die deze grondwet heeft gepous-
seerd - was dat zij het vraagstuk onvoldoende hebben
gepeild en daardoor zijn gekomen tot een hybridisch
systeem, dat enerzijds meer in theorie dan in werke-
lijkheid de werkelijke democratische beginselen erkent
doch anderzijds de mogelijkheid schept van een evolu-
tie naar een zuiver autoritaire staatsvorm, dit laatste
niet in theorie doch door de onverbiddelijke logica van
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de omstandigheden, die zich nu eenmaal niet altijd
naar de theorie willen en kunnen voegen. Dat on-
danks de zeer beperkte rol, die het parlement nog
speelt, de fundamentele menselijke vrijheden waarop
de democratie tenslotte berust en die het haar taak
is te beveiligen, in Frankrijk intact zijn gebleven is
minder aan deze grondwet te danken dan aan generaal
de Gaulle, die hen gerespecteerd wil zien.
Wat de Franse politieke partijen betreft, sinds hun

de mogelijkheid ontnomen is om, feitelijk buiten de
natie en de kiezers om doch zwichtend voor de druk
van alle mogelijke anonieme lobbies en pressure-groups
in hun fracties, de politiek te bedrijven als een soort
onbloedige corrida waarin ieder kabinet fungeerde als
stier voor parlementaire torreros, zijn zij verzonken
in een beurtelings machteloze apathie en inertie en een
even machteloze oppositie-tactiek, die zuiver negatief
en onvruchtbaar blijft omdat zij nooit in staat is een
alternatief aan te geven voor wat haar niet aanstaat en
nog minder om voor dit alternatief een parlementaire
meerderheid te vormen. Feit is, dat de Franse politieke
partijen, onderling meer verdeeld dan ooit en inwendig
ook verdeeld over de voornaamste politieke vraagstuk-
ken, tot nu toe onmachtig zijn gebleken zich los te
maken van hun vroegere gewoonten. Zij hebben blijk-
baar niets geleerd van de gebeurtenissen, die tot de
ondergang van de vierde republiek hebben geleid en
waarin zij nog altijd meer de oorzaak zien van hun
eigen trieste positie dan het gevolg van hun falen om
Frankrijks meest brandende probleem, dat van Algerije
op te lossen. Het is waar dat generaal de Gaulle het
na ruim twee en een half jaar ook nog niet uit de we-
reld geholpen heeft en zijn falen op dit punt zou voor
hem en de vijfde republiek onherroepelijk even nood-
lottig worden als het falen van Guy Mollet is geweest
voor de vierde republiek, doch hij heeft althans het
principe van een practische oplossing aangegeven en
dat is meer dan de machthebbers van de vierde repu-
bliek ooit hebben klaargespeeld. Hoe dan ook, het gro-
te gevaar dat alle Franse politieke partijen zonder
uitzondering bedreigt is, dat zij meer en meer het con-
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tact met de natie zullen verliezen, zich meer en meer
zullen terugtrekken in een politiek luchtledig, waarin
alles wat zij doen nog slechts het karakter zal dragen
van een schimmenspel en dat zij steeds minder gehoor
zullen vinden bij hun kiezers. De uitslag van het refe-
rendum heeft bewezen, dat de meeste kiezers niet meer
reageren op de consignes van de partijen waarop zij
plegen te stemmen. Zij lopen gevaar zichzelf uit te
schakelen en zich te laten uitschakelen in die vorm van
directe democratie, waarnaar de voorkeur van gene-
raal de Gaulle uitgaat omdat zij hem in staat stelt zich
rechtstreeks, over de hoofden van partijen en parle-
ment heen, tot de kiezers te richten. Het is een beden-
kelijke onwikkeling, omdat het in een moderne grote
staat natuurlijk toch niet mogelijk is de wetgevende
taak, die in elke normale democratie aan het parlement
is voorbehouden, over te dragen op de kiezersmassa,
die geen recht heeft om zelf voorstellen te doen, geen
recht heeft op het indienen van amendementen of het
aangeven van alternatieven, doch slechts ja of neen
mag zeggen op wat haar wordt voorgelegd. Een van
de paradoxen van het bewind van generaal de Gaulle,
die zich nogal eens schamper heeft uitgelaten over de
technocratieën van de supranationale Europese instel-
lingen, is, dat zijn regering zelf een technocratisch ka-
rakter aanneemt, waarin hij meer en meer de enige
wordt, die de politieke richtlijnen trekt. De regering is
er hoofdzakelijk nog slechts om die richtlijnen te vol-
gen. De tweede paradox is, dat terwijl de regering ver-
antwoordelijk blijft tegenover het parlement, degene
die de regeringspolitiek werkelijk bepaalt op alle voor-
name gebieden, niet door het parlement ter verant-
woording kan worden geroepen. Dat heeft de grond-
wet van 1958 niet voorzien. Het zijn de omstandig-
heden geweest en voornamelijk de samenzweringen en
muiterijen in Algerije die generaal de Gaulle genood-
zaakt hebben zijn rol als arbiter van de natie op te
geven en zelf als wetgever en uitvoerder van zijn eigen
wetten op te treden. En zo wordt dus door de kracht
der omstandigheden de lijn doorgetrokken, die haar
beginpunt vindt in de redevoering, die de Gaulle op
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19 juni 1940 via de microfoon van de RB.C. tot het
Franse volk heeft gericht en waarin hij verklaarde:
"Moi, général de Gaulle, soldat et chef français, j'ai
conscience de parler au nom de la France." Op dat
punt is er in de overtuiging van generaal de Gaulle
nooit een wezenlijke verandering gekomen. Bij alles
wat hij zegt en doet heeft hij het besef te spreken en te
handelen uit naam van Frankrijk en sinds 1 juni 1958
heeft de meerderheid van de Franse kiezers hem wat
dat betreft in het gelijk gesteld.
Het avontuur van de Gaulle's leven is uniek in zo-

verre het eigenlijk alleen maar berust op de wils- en
overtuigingskracht van een enkel mens. De enige paral-
lel die er in de recente historie voor te vinden is - en
dan toch maar tot op zekere hoogte - is de verkie-
zingsoverwinning die Truman kort na de oorlog als
het ware single-handed en practisch tegen de oppositie
van de gehele Amerikaanse pers in heeft behaald. Maar
Truman had althans zijn partij achter zich. De Gaulle
heeft zijn succes nooit aan een partij te danken gehad.
De Unie voor de nieuwe republiek, die overigens een
heterogeen gezelschap vormt, is pas gesticht nadat de
Gaulle aan de macht was gekomen. Zij, en de andere
partijen wier candidaten zich om het hardst tooiden
met Lotharingse kruisen en gul waren met betuigingen
van trouw aan de generaal die zij meestal al heel spoe-
dig weer vergaten, hebben hun succes aan de Gaulle
te danken gehad, niet omgekeerd. De enige keer, dat
de Gaulle als politicus schipbreuk heeft geleden was,
toen hij wèl over een eigen partij beschikte, die hij
trouwens zelf had opgericht: de Franse volksbeweging,
die heel spoedig verlopen is, waarvan de Gaulle zich-
zelf heeft afgewend toen zij duidelijke partijpolitieke
trekken begon aan te nemen en waarvan de schamele
restanten in de Franse nationale vergadering ijverig
hebben meegeholpen de parlementaire democratie nog
meer te ontwrichten en in discrediet te brengen.
Generaal de Gaulle is essentieel een eenling. Hij is

nooit iets anders geweest. Hij heeft ook nooit iets an-
ders willen zijn, al heeft hij altijd de wensdroom ge-
koesterd, dat het Franse volk zich eensgezind zou
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scharen rond zijn figuur, die geen dictator is en wil
zijn maar de vaderlijke leider van een natie, die in hem
de verpersoonlijking zou herkennen niet zozeer van
zichzelf maar van iets groters, waarvan het een essen-
tieel maar altijd wisselend bestanddeel vormt: la Fran-
ce. Dat zinnebeeldige Frankrijk, dat de Gaulle in zijn
gedenkschriften heeft vergeleken met een sprookjes-
prinses of een Madonna van een muurschildering "ge-
wijd aan een eminent en uitzonderlijk lotgeval, gescha-
pen voor voldongen successen of voorbeeldige ram-
pen" is voor hem altijd een obsessie, een inspirerend
droombeeld geweest, dat niet aangetast of verminkt
kon worden door een minder verheven realiteit. Want,
schreef hij: "als Frankrijks feiten en handelen niette-
min het stempel dragen van de middelmatigheid, dan
voel ik dat als een absurditeit, een anomalie, te wijten
aan de fouten van de Fransen, niet aan het genie van
het vaderland." Wel beseffend dat deze hartstochte-
lijke, dichterlijke visie slechts gedeeltelijk en vaag
wordt gedeeld door zijn landgenoten, die zoals alle
andere mensen behept zijn met fouten, zoekt de Gaulle
het geneesmiddel daarvoor in het opschroeven van zijn
ideaal, zonder zich af te vragen, of de feitelijke om-
standigheden en machtsverhoudingen in de wereld de
verwezenlijking daarvan mogelijk of zelfs maar waar-
schijnlijk maken. "Het is mijn diepe overtuiging,"
schrijft hij op een andere plaats in zijn mémoires die
een geïdealiseerd zelfportret en tegelijkertijd een ge-
idealiseerd beeld ophangen van "la France" "dat
Frankrijk slechts zichzelf kan zijn wanneer het de
eerste plaats inneemt, dat alleen zeer grote onderne-
mingen in staat zijn de zaden van verdeeldheid, die
het Franse volk in zich draagt te compenseren en dat
Frankrijk, wil het niet ten ondergaan zijn doel hoog
moet kiezen en dit zonder omwegen moet nastreven.
Kortom, Frankrijk kan Frankrijk niet zijn zonder
grootheid."

Het is deze rotsvaste overtuiging van Frankrijks
grootheid, die overigens nergens concreet gedefinieerd
wordt en die zichzelf schijnt te zoeken - want het is
duidelijk dat deze grootheid in de tweede helft van de
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twintigste eeuw een ander karakter bezit en op een
ander gebied ligt dan tijdens het ancien regime, het
Napoleontische tijdvak en de glansperiode van de
derde republiek v66r 1914 - die de Gaulle in staat
heeft gesteld als eenling en aanvankelijk in en na 1940
tegen het verlangen van het gros van zijn landgenoten
zijn stempel te drukken op Frankrijk's politieke evo-
lutie. Want wat was hij in 1940 anders dan een moge-
lijke troef in de handen van de Engelsen, van wiens
succes zij niet bij voorbaat overtuigd waren en die -
ook dat moet tenslotte worden vastgesteld - Frank-
rijk's eer in de oorlog inderdaad gered heeft maar zon-
der wie de geallieerden de oorlog evengoed zouden
hebben gewonnen! Misschien is dit voor hem pijnlijke
besef voor de Gaulle de prikkel geweest om met ja-
loerse zorg voortdurend te hameren op Frankrijks sou-
vereine rechten. Zozeer zelfs, dat men bij lezing van
zijn mémoires de guerre de indruk krijgt dat hij meer
tijd heeft besteed aan het uitvechten van geschillen
met zijn bondgenoten dan aan de oorlog zelf. Het
heeft hem en vooral ook zijn volgelingen ertoe verleid
over het hoofd te zien, wat in de toekomst Frankrijk's
werkelijke en eervolle maar niet meer dominerende
plaats zou zijn in de wereld en in Europa. Met het
gevolg, dat toen de Gaulle's minister van buitenlandse
zaken Bidault naar San Francisco ging om deel te ne-
men aan de stichting van de verenigde naties hij totaal
vergat over de belangen van andere Europese landen
te spreken doch uitsluitend aandrong op de erkenning
van Frankrijk's rechten en prerogatieven. "De stem van
Europa is niet gehoord," merkte Smuts toen met wran-
ge humor op.

Het is nog altijd zaak te bedenken, dat het Franse
nationalisme geneigd blijft de stem van Europa te
indentificeren met de stem van Frankrijk, die de stem
van generaal de GaulIe is. Het is een indrukwekkende
stem, maar het is op zich niet de stem van Europa.
Met dat al blijft het een feit, dat de man, die achteraf
in het eerste deel van zijn gedenkschriften constateerde,
dat hij naast zich ontwaarde "pas l'ombre d'une force
ni d'une organisation; en France, aucun répondant et
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aucune notoriété; à l'étranger, ni crédit ni justification"
in zijn voorlopige afscheidspersconferentie van 7 april
1954 met heimwee en bewondering in de onvoltooide
tijd kon zeggen: "Moi, jétais la France, l'Etat, Ie gou-
vernement. Moi, je parlais au nom de la France. Moi,
j'étais l'indépendace et la souveraineté de la France."

Hij kan het nu weer zeggen, en steeds meer, niet al-
leen omdat hij de president van de vijfde republiek is,
maar omdat hij feitelijk als zodanig een groot deel van
de wetgevende en uitvoerende macht in zich verenigt.
Voor Frankrijk is dit geen ramp geweest, want het
heeft, zonder daarvoor het offer te moeten brengen
van zijn fundamentele vrijheden, die altijd de eerste
slachtoffers zijn van elke werkelijke dictatuur, aan
gezag en prestige gewonnen in de wereld. Wat belang-
rijker is: het heeft zich door de koloniale ontvoogding
van zijn vroegere Afrikaanse gebiedsdelen bevrijd van
althans een deel van de slepende kwaal, die de repu-
bliek na de oorlog ondermijnd heeft en die in Algerije
haar laatste fixatiepunt heeft gevonden. De Gaulle
zelf heeft dit aanvankelijk niet allemaal zo voorzien
en gewild. De koloniale ontvoogding in voormalig
Frans Afrika is veel verder gegaan en heeft zich in
een veel sneller tempo voltrokken, dan hij in de zo-
mer van 1958 had verwacht. En wanneer men verge-
lijkt wat hij begin juni op het Forum van Algiers heeft
verklaard over de tien miljoen Français à part entière,
die Algerije zouden bevolken (kort daarop sprak hij
te Mostaganem voor de eerste en enige maal in zijn
leven over ,,1'Algérie française!") met wat op het o-
genblik de onontkoombare vooruitzichten zijn voor
een onafhankelijke Algerijnse republiek, dan reali-
seert men zich opnieuw, dat de realiteit zich niet heeft
aangepast bij de Gaulle's visie, maar de Gaulle's visie
het heeft gedaan aan de realiteit, die er zich niet naar
wilde, er zich niet naar kon schikken. Dat geeft men-
sen als Soustelle en Bidault thans aanleiding de Gaulle
van ontrouw aan zijn eigen woord te beschuldigen.
Maar worden in de politiek alle grote en een menigte
van kleine rampen niet juist veroorzaakt doordat
staatslieden in een altijd veranderende wereld zich niet
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kunnen losmaken van een denkbeeld, dat misschien
ooit levensvatbaar heeft geleken doch verstard is tot
een idee-fixe, die niet meer correspondeert met de wer-
kelijkheid! Chamberlain, Pétain, Hitler, Mussolini
maar ook Stalin zijn allemaal het slachtoffer geweest
van deze zinsbegoocheling zoals na hen, onder andere
omstandigheden en op andere gebieden, Foster Duller
en zijn geestverwanten het min of meer geworden zijn.

Als politiek dogmaticus loopt generaal de Gaulle dit
risico eveneens met zijn geloof, dat er in Europa geen
andere levende en scheppende politieke krachten kun-
nen bestaan dan de nationale en souvereine staten en
- in de Algerijnse kwestie - met zijn voorkeur voor
het royale schenkende gebaar boven de noodzakelijk-
heid om te onderhandelen met een tegenpartij, die geen
gunst vraagt maar het recht opeist om in haar eigen
waarde erkend te worden. Doch er bestaat in de Gaul-
Ie een zekere verdubbeling van de persoonlijkheid. In
twee opzichten zelfs. Charles de Gaulle, de schrijver van
de gedenkschriften is de toeschouwer van zichzelf. Hij
is de enige, die over zichzelf in de derde persoon kan
schrijven zonder een komische indruk te maken. Hij is
niet de enige die het doet - er zijn mensen genoeg, die
het in hun particuliere correspondentie ook doen en
dan altijd ietwat lachwekkend worden - hij is de eni-
ge die het zich veroorloven kan. Doch de Gaulle is be-
halve iemand van het visionaire type ook een realist
en een pragmaticus en dat is in de Franse politiek, met
haar voorkeur voor abstracte en juridische formule-
ringen die in de practijk dikwijls weinig betekenis blij-
ken te hebben, een zeldzaamheid.

Men denke aan alle kunst en vliegwerk, waarmee
men destijds de Marokkaanse onafhankelijkheid heeft
geperst in het volslagen denkbeeldige keurslijf van een
indépendance dans l'interdépendance". De vijfde repu-
bliek heeft dezelfde hebbelijkheid. De grondwet van
1958 bepaalde tot in details hoe de structuur van de
Frans Afrikaanse gemeenschap zou zijn. De werkelijk-
heid heeft er geen zes maanden aan beantwoord. Zij
bepaalde ook, hoe de verhouding tussen parlement, re-
gering en president zou zijn. Het stelsel functioneert,
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maar niet op de wijze die de grondwet aangeeft, her-
haaldelijk zelfs lijnrecht daarmee in strijd. En dat is
het enigszins angstwekkende van heel het Gaullistische
avontuur. Het slaagt tot op vrij grote hoogte omdat
het van een man als de Gaulle afhangt en dus een gro-
te mate van plooibaarheid en aanpassingsvermogen
bezit, ondanks een doctrine die deze eigenschap oen in
theorie uitsluit. Maar het kan niet en het zal niet op
dezelfde wijze functioneren als er een ander dan de
Gaulle in het Elysée zal zetelen. Het zal dan ofwel,
want de Franse politieke en parlementaire tradities
zijn taai, terugvallen op de gewoonten van de vierde
republiek, ofwel plaats maken voor een werkelijk auto-
ritair bewind, misschien beide in successie. Want het
Franse volk heeft geen heimwee naar de vierde repu-
bliek, ook al loopt het niet gloeiend van geestdrift voor
de vijfde.
De enige redelijke oplossing voor het probleem

schijnt te zijn de vestiging van een constitutioneel pre-
sidentieel bewind, min of meer naar Amerikaans mo-
del, waarin de president, die evenals het parlement
rechtstreeks door de kiezers gekozen wordt tevens het
hoofd van de regering is doch dan ook verantwoorde-
lijkheid voor zijn beleid schuldig blijft aan de volks-
vertegenwoordiging. Met dien verstande natuurlijk dat
het parlement geen kegelspel zal kunnen bedrijven met
het hoofd van de staat en van de regering doch in ge-
val van een ernstig conflict met deze ontbonden zal
worden. Alleen dan en wanneer de politieke partijen
zich zouden vernieuwen door de politieke krachten te
assimileren, die zich op het ogenblik bij voorkeur en in
toenemende mate buiten de partijen, in de vakvereni-
gingen, de "carrefours", de "colloques" manifesten,
zou het politieke leven in Frankrijk kans hebben op
werkelijke en duurzame stabilisatie en zou het weer
iets te betekenen krijgen, waarin de natie belang stelt.
Het zou ook niet ideaal zijn, want ideale politieke stel-
sels bestaan er nu eenmaal niet, maar het zou leven en
het zou althans kunnen beantwoorden aan de eisen
van deze tijd.
Het Gaullistische avontuur (en men moet aan deze
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term in dit verband geen pejoratieve betekenis hech-
ten) zal pas geslaagd zijn wanneer het zichzelf weet
te beëindigen zonder een leegte na te laten, waarin alle
geesten van tegenspraak, verwarring en vernieling zich
zullen storten.

04Lweer: de derde per600n.

Het proces in Parijs - tegen de zes Franse advo-
caten van Algerijnse afkomst, die beschuldigd worden
van verstandhouding met de F.L.N. - is in februari
1961 verdaagd. Eén der beklaagden, Mr. Vergès zei:
,,1k ben blij dat ik na zes jaar oorlog in Algerije einde-
lijk eens in het openbaar mijn hart kan uitstorten."
,,1k verzoek U om matiging," onderbrak hem de pre-
sident van de rechtbank. Mr. Vergès: ,,1k ben hier
geen advocaat. Ik ben de beklaagde en ik ben blij dat
ik eens tegen de heer Debré kan zeggen waarop het
staat. Wij beschuldigen de heer Debré van medeplich-
tigheid aan moord in de Algerijnse oorlog."

Buiten de Perken - 25 febr. 1961.
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R. C. Winter

KW AME NKRUMAH
... stamhoofd aller stamhoofden ...

"Ik droom van een nieuw Ghana en van een nieuw
Afrika, met een gelukkige voorspoedige en vooruit-
strevende bevolking. Maar deze dromen kunnen geen
werkelijkheid worden zonder hard werken en zonder
toegewijde dienstbaarheid." Met deze woorden tekent
Nkrumah zichzelf ten voeten uit. Hij is tegelijkertijd
èn dromer èn militante realist. Hij droomt van een
Afrikaanse Unie en bewerkstelligt het tot stand komen
van een vooralsnog weinig meer dan een symbolische
unie tussen Ghana, Guinee en Mali. Hij realiseert zich
echter dat de grote unie eerst dan tot stand kan komen
als geheel Afrika van ongewenste vreemde overheer-
sing is bevrijd en alle Afrikaanse gebieden werkelijk
onafhankelijk zijn.
Het is dan ook vanzelfsprekend, dat hij fel gekant

is tegen het kolonialisme in het algemeen en in het bij-
zonder tegen alles wat een belemmering vormt voor
de vrijwording van de Afrikaanse gebieden. En deze
belemmeringen ziet hij niet alleen in de aanwezigheid
van koloniale machten in Afrika, maar hij beschouwt
als belemmering ook, en terecht, die Afrikaanse lei-
ders, die in samenwerking met de (ex)koloniale macht-
hebbers het vrijwordingsproces vertragen. Doch Nkru-
mah is er van overtuigd, dat de tegenstand van de
dubbelhartige reactionaire Afrikaanse politieke lei-
ders zal worden gebroken door de massabeweging voor
vrijheid. Steun voor zijn overtuiging kan hij putten
uit de eigen ervaring.
N a een verblijf van twaalf jaren in de Verenigde

Staten van Amerika en in Groot-Britannië was Nkru-
mah in 1947 op verzoek van Dr. J. B. Danquah, één
van de voormannen van de United Gold Coast Con-
vention (U.G.c.c.), naar de Goudkust teruggekeerd.
Gedurende zijn verblijf in den vreemde had Nkrumah
economie, sociologie, theologie en filosofie gestudeerd.
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Bovendien had hij zich actief met de politiek bezig-
gehouden en toen reeds liep hij met het plan rond
eens te komen tot de vorming van een Unie van West
Afrikaanse Socialistische Republieken.
Het was te voorzien, dat hij niet lang de functie

van Secretaris-Generaal van de U.G.c.c. zou bekle-
den. De rustige gematigde houding van de leiders van
deze politieke beweging moest de weerstand van de
actieve en radicale Nkrumah opwekken.
In juni 1949 komt het tot een breuk, Nkrumah doet

een beroep op de jeugd en op de grote massa. Het re-
sultaat was de geboorte van de Convention People's
Party (C.P.P.). De betekenis van deze partij is zeer
groot. In tegenstelling tot de U.G.c.c. welke haar le-
den voornamelijk telde onder de intellectuelen en de
gegoede middenstand, was de c.P.P. het toevluchts-
oord voor de armen, de behoeftigen, de onder-betaalde
arbeiders, de kleine cacaoverbouwers, ja, voor al de-
genen, die genoeg hadden van de Britse overheersing.
Is het te verwonderen, dat de leden van de c.P.P.

zich geheel gaven aan deze partij en, behalve dat zij
zich onderwierpen aan de leiding van Nkrumah, zich
verbonden het imperialisme te weerstaan en te strijden
voor de herleving van het vroegere Ghana?
Door gevolg te geven aan Nkrumah's oproep tot

positieve politieke actie, welke niet gewelddadig zou
zijn, begaf de c.P.P. zich op de weg, welke via de
gevangenneming en veroordeling van Nkrumah eerst
leidde tot de stembusoverwinning van 1951, als ge-
volg waarvan Nkrumah de gevangenis verwisselde
voor het leiderschap van de nieuwe regeringsploeg, en
welke weg ten slotte voerde naar 6 maart 1957, de
dag waarop het vroegere Ghana als onafhankelijke
staat werd herboren.
Tot op zekere hoogte is het begrijpelijk dat in de

strijd voor de onafhankelijkheid de stamhoofden in het
algemeen niet aan de zijde van Nkrumah stonden. Im-
mers, zijn optreden vormde een regelrechte bedreiging
van de eeuwenlang bestaande en door de Britten ge-
accentueerde stamverhoudingen. De stamhoofden wa-
ren vroeger de heersers en het Britse koloniale bestuur
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gebruikte hen om zijn gezag te bevestigen. Zij waren
tegen Nkrumah's positieve actie en zij schaarden zich
aan de zijde van de koloniale machthebber in diens
poging om de actie te breken.
Gezien in het kader van het systeem was de hou-

ding van deze stamhoofden consequent, want in het
verleden zou het individu, dat een verandering in de
stamverhoudingen, in de gevestigde gewoonten, zou
willen brengen, zonder meer worden geëlimineerd. En
Nkrumah was en is in vele opzichten een nieuwlichter.
De reactionaire stamhoofden die weigerden zich achter
de c.P.P. te stellen, werden met afzetting bedreigd.
Er is iets merkwaardigs te ontdekken in Nkrumah's

houding ten opzichte van de stamhoofden gedurende
de periode van strijd voor de onafhankelijkheid. In
wezen ging het verzet van Nkrumah tegen de pa-
triarchale, naar het dictatoriale toe neigende, macht,
welke nu eenmaal eigen is aan de stamhoofden. Het is
Nkrumah gelukt de macht dezer stamhoofden terug
te dringen, doch hen te overwinnen ligt niet binnen
zijn mogelijkheden. Want tot op zekere hoogte streed
hij, Nkrumah, tegen zijn eigen spiegelbeeld. Immers
in de stamgemeenschap voelt de Afrikaan zich gebor-
gen en hij ziet in het stamhoofd de weergave van zijn
eigen persoonlijkheid. En dit weet Nkrumah heel goed.
Hij moge dan wel de aantekeningen, welke hij had
gemaakt van hetgeen zijn moeder hem vertelde v66r
zijn vertrek naar de Verenigde Staten over zijn aan-
spraken op twee stamhoofdschappen, hebben verloren
in de New Yorkse ondergrondse, wat hij echter niet
kon verliezen, was zijn ingeboren persoonlijkheid.
Gestoken in het omhulsel van de opgedane westerse

kennis en begiftigd met een groot oratorisch en orga-
nisatorisch talent gelukte het hem zijn aanspraken op
het stamhoofdschap, op een niet vermoede wijze, te
verwerkelijken. Van geboorte behoort Nkrumah tot
de Nzimas, een onderdeel van de grote Akan-stam,
doch hij verwierf een andere stam, namelijk de Con-
vention People's Party, waarvan hij het stamhoofd
werd. Uiterlijk moge de c.P.P. de allures hebben van
een op westerse leest geschoeide politieke partij, in
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wezen wordt deze partij gedragen door dezelfde geest,
die in de stamgemeenschappen heerst.
Gezien tegen deze achtergrond wordt de houding

van Nkrumah en zijn c.P.P. tegenover de oppositie,
hoewel naar westerse democratische begrippen moei-
lijk aanvaardbaar, toch wel begrijpelijk. In de interim-
periode 1951-1957 beschouwden Nkrumah en zijn
volgelingen elke oppositie als verraad. De uiteindelijke
macht in de Goudkust was toen nog in handen van de
Britten; de oppositie werd verweten, terecht of ten
onrechte, samen te spannen met de Britten tegen het
streven van de c.P.P. naar onafhankelijkheid. Doch
ook de omstandigheden waren tegen de oppositiepar-
tijen. De leiding was doorgaans niet sterk, ofschoon
de leiders zelf alleszins bekwame mensen waren. Zij
hadden echter het nadeel te behoren tot de gegoeden
en het was voor de c.P.P. hierdoor reeds gemakkelijk
hen te brandmerken als lieden, die vervreemd waren
van het volk. Bovendien waren zij personen, die de
politiek beoefenden als bijzaak, terwijl daarentegen
de leiding van de Convention People's Party zich ge-
heel inzette voor het bereiken van het gestelde doel,
namelijk de bevrijding van de Goudkust, en daarvan
haar levenstaak maakte.
Nadat de onafhankelijkheid was verkregen heeft

Nkrumah niet nagelaten de oppositie nog verder in de
hoek te drukken. Het onder druk houden van de oppo-
sitie, die nauwe relaties onderhoudt met de ongaarne
tot samenwerking met Nkrumah bereid zijnde stam-
hoofden van de provincie Ashanti, is voor hem een
nationale aangelegenheid geworden.
Op grond van de Preventive Detention Act werden

eind 1958 vele oppositieleiders geïnterneerd. Volgens
deze wet kan ieder, die de veiligheid en het aanzien
van de Ghanese staat in gevaar brengt, in verzekerde
bewaring worden gesteld. De vage omschrijvingen in
deze wet gaven de Ghanese regering het wapen om
effectief tegen de oppositie op te treden. Aan een
enkele oppositieleider lukte het aan de greep van de
regering te ontkomen. Zo b.v. aan Dr. K. A. Busia, die
de wijk naar Nederland nam en tot hoogleraar is be-
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noemd aan het Institute of Social Studies te 's-Gra-
venhage en aan de Leidse Universiteit.
Het lijkt alsof Nkrumah en de zijnen hun positie

z6 wankel achten, dat zij oppositie, welke in het alge-
meen doorgaans een corrigerende invloed heeft, zozeer
vrezen, dat zij, ook nu er geen sprake meer is van
strijd tegen een koloniale machthebber, tot zulke dras-
tische maatregelen hun toevlucht blijven nemen. Maar
misschien is het veeleer de aloude stamwet - dat, wie
zich tegen de geldende orde van de stam verzet, een-
voudigweg wordt uitgeschakeld - die zich hier in
wezen doet gelden. Want ondanks alles, Nkrumah
blijft, hoe zou hij anders kunnen, betekenis toekennen
aan de stamverhoudingen. Dit blijkt uit zijn verklaring
ter gelegenheid van het uitroepen van de republiek op
1 juli 1960, dat het traditionele leven en de daarmee
verbonden cultuur ook onder een republikeinse rege-
ringsvorm hun geëigende plaats zullen hebben. Hij
gaf aan de stamhoofden de verzekering dat het stam-
hoofdschap gewaarborgd en behouden zal blijven en
dat voorts de stamhoofden een steeds in belangrijk-
heid toenemende rol zullen spelen in de zaken van
het land. Hij kon deze verzekering gemakkelijk geven.
Hij was immers bij de stemming over het al of niet
worden van een republiek Ghana, als overwinnaar
voor het presidentschap te voorschijn gekomen. Was
hij niet het stamhoofd aller stamhoofden geworden?
De oppositie had de historische fout gemaakt om juist
Danquah als tegenkandidaat van Nkrumah te stellen.
Belangrijke bevoegdheden zijn in Nkrumah's handen

gelegd. Hij is president en minister-president tegelijk,
hij kan voorstellen van het parlement afwijzen, het
parlement ontbinden, elk besluit van het Opperste
Gerechtshof vernietigen, de hoogste rechter van het
land benoemen of ontslaan. Hierbij bedenke men even-
wel, dat ten tijde van het Britse bestuur in de Goud-
kust, de gouverneur-generaal dezelfde, zo niet verder-
gaande bevoegdheden had.
Om de verheerlijking van Nkrumah ten top te voe-

ren werd door een kabinetsbeslissing bepaald, dat in
officiële briefwisseling met Nkrumah de term Exellen-
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tie wordt vervangen door "Osagyefo", grote leider.
Ook voor Nkrumah is het moeilijk, zo niet onmoge-

lijk, de juiste oorsprong te ontdekken van de impul-
sen, die zijn handelen bepalen. De rationele verklaring,
welke hij voor zijn autocratisch, dictatoriaal, optreden
geeft, is dat de democratie, zoals het Westen die kent,
een te gecompliceerd systeem is voor een jonge staat
als Ghana, vandaar, dat zijn gedachten uitgaan naar
een socialistische maatschappij, geheel gebaseerd op de
toestanden in Ghana, in die zin, dat in deze maat-
schappij noch rijken, noch armen zullen zijn en ook
geen klasse-onderscheid. Voor iedereen zullen, overeen-
komstig zijn bekwaamheid, gelijke werkgelegenheids-
en ontwikkelingskansen bestaan. Het realiseren van
deze beginselen zal, zeer zeker in de begintijd, het tref-
fen van bijzondere maatregelen nodig maken. Nkru-
mah geeft echter de verzekering, dat het particuliere
eigendomsrecht en de buitenlandse particuliere inves-
teringen zullen worden gewaarborgd. Zijn socialise-
ringsactiviteiten richten zich in het bijzonder op het
landbouwstelsel in Ghana.

Ghana vertoont het beeld van de dictatoriaal ge-
regeerde staat. De Convention People's Party is staats-
partij en beheerst het politieke leven, terwijl Nkrumah
als Osagyefo de oppermachtige leider is. Desondanks
is Ghana om verschillende redenen moeilijk te verge-
lijken met de volksdemocratiën. Nkrumah stelt zich
op het standpunt, dat Ghana niet verstrikt moet ge-
raken in het grote ideologisch conflict, dat het Westen
en het Oosten verdeeld houdt. Het niet partij kiezen
moet niet worden uitgelegd, alsof Ghana zich tevreden
stelt met de rol van zwijgende toeschouwer in de we-
reldpolitieke aangelegenheden en in de kwesties, welke
de levensbelangen van Ghana en van de Afrikaanse
volkeren raken. De politiek van Nkrumah is noch
passief, noch neutralistisch. Hij heeft een vast geloof in
positieve Afrikaanse politieke actie. Hij is van oor-
deel dat, in de gegeven omstandigheden, het stand-
punt van Ghana moet zijn: vriend van iedereen n
vijand van niemand. Hij is voor Ghana, voor Afrika,
voor de Afrikanen. Hij is tegen het kolonialisme, in

239



welke vorm het zich ook voordoet en van welke zijde
het ook komt.
Toen Ghana een republiek werd, heeft Nkrumah er

niet aan gedacht Ghana uit de Commonwealth of Na-
tions te doen treden. Hij heeft integendeel in een ver-
klaring uiting gegeven aan zijn onverminderde eerbied
voor de persoon van de Engelse koningin en aan het
besluit van Ghana om zijn lidmaatschap van de Com-
monwealth te continueren. Nkrumah beschouwt de
Commonwealth als een gemeenschap van souvereine
en volledig onafhankelijke volkeren, die vrijelijk sa-
menwerken tot behoud van de vrede en die willen strij-
den tegen armoede, onwetendheid en ziekte in de we-
reld.
Hij stelt volledig vertrouwen in de Verenigde Naties

en ziet in deze organisatie de enige hoop voor de toe-
komst van alle volkeren en hij dringt daarom er op
aan, dat geen der leden iets zal doen, dat het gezag van
de Verenigde Naties ondermijnt. Het leek wel of
Nkrumah dit laatste was vergeten, toen hij zijn, ten
slotte niet uitgevoerde, voornemen te kennen gaf de
Ghanese troepen, die deel uitmaken van de U.N.a.-
strijdmacht, uit de Congo terug te trekken.
Nkruma ziet de crisis in Congo als één van de me-

thoden, die door koloniale machten worden gebruikt
om hun overheersende positie in de een of andere vorm
in Afrika te behouden. Hij ziet echter wel in, dat ge-
legenheid tot terugkeer wordt geboden aan de vroegere
koloniale machthebber, als de Afrikaanse volken niet
zelf in staat zijn de machtsposities, welke zijn open-
gevallen, in te nemen. Want niets is in Afrika gevaar-
lijker dan een machtsvacuum.
Het spreekt haast vanzelf, dat de sympathie van

Nkrumah, en voorwaar niet van hem alleen, uitging
naar Loemoemba en niet naar de andere Congolese
leiders, die achter de rug van de Congolese bevolking
België weer invloed doen krijgen in de Congo. Boven-
dien was Loemoemba een voorstander van het Pan Afri-
kanisme. Dit begrip is niet duidelijk te omschrijven,
doch in wezen duidt het het verlangen van de Afri-
kaan aan zichzelf te zijn en eigen fouten te kunnen
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maken. Want het is beter vrij te zijn en zichzelf des-
noods slecht te regeren, dan door andere volken ge-
regeerd te worden. Vrijheid is een onvervreemdbaar
recht van de volken en de beslissing of een volk zich-
zelf wil regeren komt aan dat volk toe en aan geen
andere.
Als men denkt aan de toestanden b.v. in Algerije,

Rhodesia, Kenya, Zuid-Afrika, dan kan men het eens
zijn met Nkrumah, wanneer hij zegt, dat er geen vre-
de en veiligheid in Afrika kan zijn, als er geen poli-
tieke vrijheid bestaat. Zolang er één stukje Afrikaans
grondgebied onder ongewenste vreemde overheersing
is, zullen er conflicten en strijd zijn. Voor de groepen,
die een bevoorrechte positie innemen en hun macht
gebruiken om deze positie te handhaven, zal het steeds
onveilig zijn en het constante gevaar zal bestaan dat
de onderdrukten in opstand komen.
Het kan niet worden ontkend, dat in het Afrika

van deze tijd Nkrumah een bijzondere plaats inneemt.
Zonder zijn krachtige leiding zou Ghana in de volke-
rengemeenschap niet die plaats innemen, welke het
thans bezet. Het is zelfs waarschijnlijk dat in deze
gemeenschap een geringere betekenis zou worden toe-
gekend aan de Afrikaanse staten, indien de invloed
van Nkrumah zich niet deed gelden. Met recht kan
dan ook worden gezegd, dat Ghana onder de leiding
van Nkrumah een missie ten opzichte van Afrika heeft
te vervullen. De rol, welke Ghana in internationale
aangelegenheid en heeft te spelen, kan van beslissende
betekenis blijken te zijn.
De aanspraken, welke Nkrumah op het leiderschap

van Afrika doet gelden, worden evenwel niet alge-
meen aanvaard. Integendeel; de meeste Afrikaanse lei-
ders, of zij nu Frans of Engels spreken, weigeren, al-
thans nu nog, een deel van hun gezag op te offeren
aan Nkrumah's Pan-Afrikaans streven.
Dat Nkrumah juist door andere Afrikaanse leiders

kan worden gemanoeuvreerd in een positie, welke lijn-
recht in strijd is met zijn principes, is gebleken op de
conferentie te Casablanca. Het verwonderde niemand
dat Nkrumah als vurig strijder tegen het kolonialisme,
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Mauretanië op 3 januari 1961 formeel als onafhanke-
lijke staat erkende. Vier dagen later behoorde hij ech-
ter tot de mede-ondertekenaars van een verklaring van
de conferentie, waarin Mauretanië werd aangeduid
als een gefingeerde staat, welke door het amputeren
van het zuidelijk deel van Marokko door Frankrijk
in het leven was geroepen. Ook was Nkrumah op deze
conferentie mede-ondertekenaar van de verklaring,
waarin over Israël werd gezegd, dat dit land een
werktuig is van het imperialisme en het neo-kolonia-
lisme. En dit ondanks het feit, dat Israël op velerlei
gebied hulp biedt aan Ghana en ondanks dat Nkrumah
heel goed weet, dat Joden en Negers lange jaren en
zelfs tot nu toe, worden onderdrukt en dat zowel Is-
raël als Ghana onafhankelijke staten zijn geworden.
De druk, welke op Nkrumah in Casablanca is uitge-
oefend, moet zeer zwaar zijn geweest. Indien Nkrumah
niet een martelaar was geweest van het kolonialisme
en van het rasvooroordeel en indien niet vaststond, dat
zijn houding in wezen ongewijzigd was gebleven, het
ondertekenen van deze verklaringen zou zijn reputatie
danig hebben geschonden. De omstandigheden in aan-
merking nemende, moet men in het zetten van zijn
handtekening onder die verklaringen niet meer zien
dan het verrichten van een opportunistische handeling.
De taken, waarvoor Nkrumah en zijn medewerkers

in Ghana staan, zijn enorm. In een land, waar nog
ongeveer 80% van de bevolking analfabeet is en waar
onwetendheid heerst en het geloof in geheime krachten
nog welig tiert, is het niet te verwonderen, dat het
gezag op een andere wijze wordt uitgeoefend dan in
West-Europese landen. Het dictatoriale optreden van
Nkrumah is als het ware door de omstandigheden ge-
boden.
Hoewel Nkrumah streeft naar het bereiken van zo

groot mogelijke materiële welvaart voor de Ghanese
bevolking, toch moet men in hem zien de staatsman,
die in de eerste plaats de gedachte wil verwerkelijken
dat, de stam verschillen in Ghana ten spijt, er politiek
gesproken geen verschil bestaat tussen een Hausa, een
Ga, een Fanti, een Ashanti of een Ewe. In deze zin
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kan men Nkrumah een opvoeder noemen.
Hij is meer dan een nationale figuur, meer dan een

Afrikaanse politicus. Door de overwinning, welke hij
heeft behaald in zijn strijd tegen het kolonialisme en
tegen elke vorm van onderdrukking, heeft hij Negers,
waar deze zich ook ter wereld bevinden, een riem on-
d~r het hart gestoken. En dit is van zeer grote beteke-
ms.

qc)ie ~oed Li~t. woeLt niet

"Onder auspiciën van de Internationale commissie van
Juristen is van 4 tot 9 januari 1961 in de Nigeriaanse
hoofdstad Lagos een Afrikaanse conferentie over het
recht gehouden. Op deze conferentie werd o.m. kri-
tiek geleverd op de Ghanese wetten op de preventieve
hechtenis en deportatie, welke het mogelijk maken ar-
restanten zonder vorm van proces gedurende maximaal
5 jaar vast te houden."

The Times - 6 jan. 1961
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E. Brongersma

SALAZAR

Ruim tweehonderd kilometer ten noordoosten van
Lissabon ligt tegen een berghelling aan de Mondego -
de meest Portugese rivier en de enige die van bron tot
oceaan door Portugal stroomt - een van de meest
Portugese steden, de oude universiteitsstad Coimbra.
De nauwe straatjes, die tussen de witte gebouwen tegen
de berg oplopen, gaan soms in trappen over en zijn
voor de rest zo steil, dat een ervan de Rua Quebra-
Costas, de "halsbrekende" heet. Maar terwijl mensen
en trippelende ezeltjes er misschien hun hals breken,
is de tijd er blijven stilstaan. En de vreemde gestalten,
die je onderweg tegenkomt, versterken nog je gevoel,
teruggedoken te zijn in lang vervlogen eeuwen: jonge-
mannen in het onberispelijk effen zwart costuum,
waarmee elke zich respecterende Portugees zijn burger-
mansfatsoen demonstreert, maar nu daaroverheen een
wijd fladderende zwarte cape. Zij, en de al even zwart
geklede jonge meisjes zijn de studenten van Portugals
oudste universiteit, waarvan de eerbiedwaardige hoofd-
gebouwen (heden ten dage met ultramoderne facul-
teitsgebouwen omringd) boven op de top liggen, en
uitzien over het stadje en het groene, nauwe rivierdal.
In de buurten rondom de universiteit wonen, niet

altijd bijster hygiënisch en gerieflijk, de studenten. Zij,
die in een groepje samenwonen, vormen met elkaar
een zogenaamde republica. In zo'n republica nu ont-
moetten elkaar anno 1910 twee jonge studenten, die er
een hechte vriendschap sloten. De een, Ant6nio de Oli-
veira Salazar, zou later de grootste politieke macht-
hebber in zijn land worden, de andere, Manuel Gon-
çalves Cerejeira, klom op tot de hoogste kerkelijke
waardigheid: kardinaal patriarch van Lissabon.
Behalve de grote intellectuele begaafdheid en karak-

tersterkte van de beide twintigjarigen, was er in 1910
niet veel reden voor het vermoeden, dat deze twee
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nog eens tot de hoogste posten zouden klimmen. Want
de godsdienstige en maatschappelijke denkbeelden, die
ze toen al met veel vuur beleden, en die ze hun verdere
leven ook steeds trouw zouden blijven, waren op dat
ogenblik niet bepaald populair.

In oktober 1910 daverde het scheepsgeschut over
Lissabon. De kanonnen van de vloot ondersteunden
de rebellen, die in een bloedige revolutie de monarchie
ten val brachten. Koning Manuel, de laatste Braganza,
vluchtte naar Engeland. Twee jaar tevoren had hij
zijn vader en oudste broer door moordenaars voor
zijn ogen zien ombrengen; zij moesten de tol betalen
voor de mislukte dictatuur van Joao Franco, zoals
later in Spanje koning Alfonso XIII eens de tol zou
moeten betalen voor de mislukte dictatuur van Primo
de Rivera.
Sinds de verschrikkelijke aarbeving van 1755, die de

rijke koloniale hoofdstad met al zijn schatten in en-
kele ogenblikken veranderd had in een br~ndende
puinhoop met daaronder dertigduizend lijken, had
Portugal niet veel rust en voorspoed gekend.
De onmetelijke catastrofe had om een krachtig be-

wind gevraagd, en dat was ook gekomen in de bekwa-
me dictatuur van de Markies van Pombal, hard, wreed,
onverzettelijk en even kil rationalistisch als de liniaal
waarlangs hij het tracé trok van de kaarsrechte straten
in de herbouwde hoofdstad. Pombal zette het land
overeind, maar hij wist geen genegenheid te verwer-
ven, en na zijn heengaan werd de opgaande lijn niet
doorgetrokken. De stagnatie werd opnieuw neergang
toen de legers van Napoleon Portugal veroverden en
plunderden; tenslotte wist \Vellington ze te verjagen
en er zelf te gaan heersen alsof het land aan de Taag
een Engels wingewest was. De restauratie in 1821
leidde tot een breuk met de enige lucratieve kolonie,
Brazilië, en ontketende een binnenlandse strijd tussen
liberalen en absolutisten, welke tot een complete bur-
geroorlog uitgroeide. Het liberalisme won definitief
in 1832, en daarmee begon het tijdperk der revoluties.
De gehele negentiende eeuw was een tijd geweest van
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volkomen ontwrichting en decadentie, in ieder opzicht.
Onderdrukking van politieke tegenstanders, uitbuiting
van het arme volk, duistere financiële manipulaties,
onafzienbare sociale ellende, en nergens enig licht. De
diepe radeloosheid en wanhoop vonden wel hun sterk-
ste uitdrukking in het feit, dat de grootste kunstenaars
en denkers van deze periode allen door zelfmoord
stierven: de dichter Antero de Quental, de beeldhou-
wer Soares dos Reis, de schrijver Camilo Castelo
Branco, de ontdekker Moucinho de Albuquerque, de
volkspedagoog Trindade Coelho. En een bekend dich-
ter schreef de regel: ,,0 vrienden, wat een ramp in
Portugal te zijn geboren!"

De twintigste eeuw begon zo mogelijk nog erger dan
de negentiende was geëindigd. Maar de republikeinse
rebellen, die in 1910 de monarchie verjoegen, beloof-
den dat het nu heel anders zou worden. Zedelijkheid,
rechtvaardigheid, edelmoedigheid en vrijheid zouden
de kenmerken zijn van het nieuwe bewind. En binnen
twee generaties, verklaarden de machthebbers verder,
zou de christelijke godsdienst in Portugal zijn uitge-
roeid.

Onder deze omstandigheden vroeg het een niet ge-
ringe vastheid van geloofsovertuiging, die godsdienst
voorop te stellen als het onontbeerlijk fundament voor
elke activiteit, en een "Akademisch Centrum voor
Christelijke Democratie" te stichten om aanhangers te
werven voor de natuurrechtelijke maatschappijleer
van Sint Thomas en de denkbeelden der sociale ency-
clieken van Leo XIII. Maar de jonge student Salazar
deed dat, ook al nam de politie zijn tegenstanders in
bescherming, die tijdens zijn lezingen stenen door de
ruiten wierpen. Hij had al die koppige onverzettelijk-
heid in zich, die zo vaak spreekt uit de gezichtstrek-
ken van de midden-Portugese boer.

Hijzelf was een van hen. Toen de jonge Ant6nio in
1890 in het kleine dorpje Santa Comba geboren werd,
werkte zijn vader daar als dagloner in het groene wijn-
land van de Dao. Het is een vriendelijk dorp, dit San-
ta Comba, en er wonen wijnboeren met een behoorlijk
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spaarduit je op de bank naast arme arbeiders. Maar nog
heden ten dage ziet de vreemdeling die er doorrijdt
niet veel van dit verschil in welstand. Ook de man met
enig kapitaal leeft er uiterst sober: hij verbouwt wijn
en drinkt water, vlees eet hij maar één keer per week
en suiker is een luxe voor de zondag.

Van dit ras was Maria do Resgate Salazar, maar
haar man, António de Oliveira, was ook werkelijk
doodarm. Toen de spoorweg door het dal werd aan-
gelegd, gaf vader de Oliveira de landbouwer aan en
opende met zijn vrouw een winkeltje bij het station.
Zij beheerde de zaak, en hield de administratie van
huishouden en winkel stipt gescheiden. Dat zijn vader
het wekelijks zakje tabak bij zijn moeder aan de toon-
bank moest komen betalen, en dat er nooit schulden
mochten oplopen, waren de eerste lessen in de econo-
mie, die de latere hoogleraar Salazar van zijn ouders
kreeg.

Tweederden van de Portugese bevolking bestond in
die dagen uit analfabeten. Vijftig jaar eerder dan Ne-
derland had Portugal de algemene leerplicht inge-
voerd, een prachtige wet op papier, die als zoveel an-
dere wetten nimmer was nageleefd. Maar de schran-
dere Maria do Resgate Salazar stond er op, dat haar
vijf kinderen allemaal lezen en schrijven zouden leren.
Er was wel geen school in Santa Comba, maar er
woonde iemand, die in een hoek van een hut tegen
betaling van een paar stuivers per maand de kinderen
het alfabet instarnDte.

De kleine António was daar juist mee bezig, toen de
onderwijzer ziek werd en zijn lessen moest staken.
Maar de moeder gaf het niet op. Ze had hoop dat de
jongen priester zou willen worden en ze wist in het na-
burige Viseu een p."eestelijke te overreden, hem in huis
te nemen zodat hij er de school zou kunnen volgen.
Als knapste leerling van zijn klas, met prachtige rap-
portcijfers, ging hij over naar het seminarie in Viseu,
waar hii de lagere wijdingen ontving.

De regent van dit seminarie had een bijzondere be-
langstellin~ voor maatschappelijke vraagstukken en
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hij wist die op zijn begaafde leerling over te brengen.
Zozeer zelfs, dat deze niet langer in het priesterschap
zijn roeping zag, maar in de opleiding van jonge Por-
tugezen tot maatschappelijke hervormers volgens de
richtlijnen van Rerum Novarum en andere pauselijke
encyklieken. Salazar verliet het seminarie en bekostig-
de de laatste twee iaar studie voor zijn eindexamen als
medewerker aan een internaat. In oktober 1910 liet
hij zich inschrijven als student in de rechten te Coim-
bra. Zeven jaar later benoemde diezelfde universiteit
hem tot hoogleraar in de economie. Op het moment
van zijn benoeming had de 27-jarige geleerde zijn
proefschrift "Het agio van het goud, zijn oorzaken
en zijn karakter" nog niet eens geheel voltooid.

Dat zijn denkbeelden zo weinig in overeenstemming
waren met die van de republikeinse heersers, die in
1910 de monarchie hadden verdreven, kon geen groot
beletzel meer zijn voor deze snelle carrière. Want wie
was in 1917 in Portugal nog gelukkig met het regiem
van "zedelijkheid, rechtvaardigheid, edelmoedigheid
en vrijheid"? Met de komst van de republiek was de
stage neergang overgegaan in een snelle val. Nooit was
de corruptie en het plichtverzuim van de ambtenaren
zo groot geweest, maar wie kon het hun kwalijk ne-
men als de overheid telkens naliet de salarissen op tijd
te betalen? De belastinggelden verdwenen in de zak-
ken van de heersende politici, die aan rijke vrienden
vrijstellingen toekenden, en daarvoor de kleine man
extra zwaar aansloegen. Maar wie kon het hun kwa-
lijk nemen, nu de heersende politici slechts zo kort van
hun macht konden genieten, en morgen weer verdron-
gen werden door lieden, die "burgerlijk revolutionair"
als beroep op hun visitekaartjes hadden laten drukken?
Onder deze bedrijven devalueerde de munt tot 3%
van zijn oorspronkelijke waarde, en een 6"Y2% staats-
lening kon nog slechts geplaatst worden tegen de helft
van de nominale waarde.

Tot overmaat van ramp sleepte Engeland zijn
"oldest ally" in 1916 mee in de Wereldoorlog. Grieven
tegen Duitsland koesterde het Portugese volk in het
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geheel niet, eerder had het na enige belangen botsingen
in Afrika reden boos op de Engelsen te zijn. Bij mili-
taire bondgenootschappen tussen grote en kleine mo-
gendheden is het een historische regel, dat de troepen
van de kleine bondgenoot op de gevaarlijkste plaatsen
worden opgesteld. Het Portugese expedi tieleger werd
in Frankrijk dan ook vrijwel geheel in de pan gehakt.

Het jaar dat Salazar de katheder in Coimbra be-
steeg, bracht ook de langverwachte politieke reactie.
Nadat voorgaande staatsgrepen mislukt waren, wist
Sid6nio Pais een dictatoriaal bewind op te zetten, dat
met straffe hand orde op zaken trachtte te stellen. Aan
de sinds 1910 woendende kerkvervolging kwam een
einde. Portugal trok zich praktisch uit de oorlogsvoe-
ring terug, en het bestuursapparaat begon weer met
enige regelmaat te functioneren. Op 14 december 1918
schoot een aanhanger van een geheim genootschap Si-
d6nio Pais op het station te Lissabon dood.

Sindsdien was de chaos compleet. In de vijftien jaar
dat de republikeinse grondwet van 1911 heeft gegol-
den, losten acht presidenten en 44 ministeries elkaar
af. Twintig maal brak een revolutie uit, en 158 maal
staking. In oktober 1921 begonnen de republikeinse
groepen elkaar te beoorlogen; de grote voormannen
der revolutie van 1910 werden 's nachts uit hun huizen
gesleept en op straat gelyncht. In vijf jaar tijds vonden
in Lissabon 325 bomaanslagen plaats. Een Portugese
kennis vertelde mij eens, dat hij als schooljongen vaak
met grote omwegen naar huis moest gaan, omdat er
weer ergens straatgevechten aan de gang waren.

Natuurlijk zijn er wel pogingen ondernomen het
verderf te stuiten. Een strikt legale ondernam Salazar
in 1921 met enige katholieke vrienden door de op-
richting van een Centrum-partij. Hijzelf kreeg een ze-
tel in het parlement. Maar zijn mandaat duurde slechts
één dag - toen legde hij het weer neer. Wat hij op
die ene dag als parlementslid had meegemaakt gaf
hem de overtuiging, dat met deze corrupte bende van
baantjesjagers niets te bereiken viel, en bovenal -
wat hem zijn leven lang bijbleef - dat het parlemen-
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taire systeem, hoe geschikt misschien ook voor noorde-
lijker landen, voor een volk met de Portugese men-
taliteit volstrekt onbruikbaar was.

Een illegale poging tot een militaire staatsgreep, in
april 1925, leidde tot de arrestatie van drie hoge offi-
cieren. De openbare aanklager, generaal Carmona,
verzocht de krijgsraad echter hen vrij te spreken: "Ons
land is ziek, zij hebben het willen redden!"

Op 28 mei 1926 liet de bevelhebber van een garni-
zoen in het noorden, maarschalk Gomes da Costa, zijn
troepen naar Lissabon oprukken. Er was niemand te
vinden die nog een hand wilde uitsteken om de oude
republiek te redden. De proclamatie van een militaire
dictatuur onder een driemanschap kostte geen druppel
bloed.

In tegenstelling tot Nederland kent Portugal popu-
laire legeraanvoerders. Gomes da Costa was dit bij
uitstek vanwege enige succesvolle koloniale expedities
in Afrika. Maar geleidelijk werd hij toch op de achter-
grond gedrongen door zijn mede-drieman, generaal -
later maarschalk - Carmona, die als staatshoofd zelfs
een soort legendarische populariteit verwierf.

Intussen wisten deze generaals met hun pasverwor-
ven macht niet veel te beginnen. Ze hadden een hekel
aan de geheime genootschappen, aan de liberalen, aan
de socialisten, aan de communisten en aan alle demo-
craten; ze wisten dat alles "anders" moest worden.
Maar hoe, daar hadden ze geen vage voorstelling van.

Ze kregen de heldere inval 's lands schatkist toe te
vertrouwen aan de befaamde econoom Salazar. Maar
die vroeg zulke uitgebreide volmachten, dat hij ter-
stond op grote weerstand stuitte. Zodra hij dat merkte
deed Salazar geen enkele poging zich in zijn positie
te handhaven. Hij pakte meteen zijn koffers en ver-
dween weer naar zijn geliefd Coimbra.

Twee jaar later waren de generaals, en het land,
murw. De geldmiddelen waren volkomen uitgeput en
de enige uitweg leek een lening, aangeboden door de
Volkenbond. Maar daar zaten voorwaarden aan vast,
die praktisch op een buitenlandse supervisie neerkwa-
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men, en tegen zoveel vernedering rees alom verzet.

Een van degenen, die openlijk tegen de beraamde
lening protesteerden, was Salazar. Het kon ook zonder
vreemde hulp, als men de Portugese financiën maar
eens drastisch durfde saneren, schreef hij in een serie
artikelen. Ditmaal capituleerden de generaals. Ze rie-
pen Salazar wederom naar Lissabon en verleenden
hem nu alle volmachten, waarom hij vroeg. Hij vroeg
meer dan hij in 1926 gevraagd had: in feite werd hij
van dit ogenblik af de absolute machthebber.

Bij zijn ambtsaanvaarding, op 27 april 1928, hield
hij een zeer korte toespraak, maar die is typerend
voor zijn persoon: "Het zou vergeefs zijn te hopen,
dat de levensomstandigheden in Portugal zich plotse-
ling, als door toverkracht zullen wijzigen. Er valt
zelfs weinig te bereiken, als het land niet bereid is alle
onvermijdelijke offers te brengen en mij te volgen in
vertrouwen op mijn inzicht en mijn eerlijkheid. Ik
vraag om volstrekt vertrouwen, maar men moet het
mij schenken in alle kalmte en gemoedsrust; ik wil
geen vlagen van overdreven enthousiasme, noch van
voorbarige moedeloosheid. Ik zal het land voorlichten
over de weg die ik denk te volgen, over mijn beweeg-
redenen en over alles, wat niet reeds in zichzelf zijn
verklaring vindt. Het zal steeds alle gegevens ter be-
schikking hebben om over de toestand van het ogen-
blik te kunnen oordelen. Ik weet precies wat ik wil
en waar ik heenga, maar men moet niet van mij ver-
langen, dat ik het einddoel bereik in een paar maan-
den. Intussen kan het land vrijelijk onderzoeken, voor-
stellen doen, bezwaren kenbaar maken en van gedach-
ten wisselen, als het maar weet te gehoorzamen wan-
neer het moment van bevelen is gekomen/'

Dit is zeker niet de taal van een democraat, en -
eerlijker dan Mussolini en de huidige machthebbers in
Oost-Europa - heeft Salazar dan ook nooit gepoogd
propaganda te bedrijven met het woord democratie.
Het is de taal van een dictator, maar toch zeker van
een ongewoon soort dictator. Wanneer de dictatuur,
als systeem, ooit een kans heeft gehad om te bewijzen
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wat zij ten goede vermag, dan was het onbetwistbaar
hier.

Het unieke feit deed zich immers voor, dat in een
land zonder echte democratische ervaring en traditie,
waar het parlementaire stelsel de dekmantel was ge-
weest van een chaos van groepsdictatuurtjes, een bij-
zonder begaafd mens de volledige macht in handen
kreeg, zonder daar zelf om te hebben gevraagd en
zonder ervoor te hebben gestreden. De nieuwe dicta-
tor die in 1928 optrad was een vakgeleerde, een nieu-
weling in de politiek, volslagen onbekend bij de ge-
wone burgerij. Hij had geen persoonlijke vijanden, hij
had niemand verslagen. In een land waar het tot de
vaste gebruiken van alle machthebbers behoorde zich
rijk te stelen en in luxe te baden, verscheen een regeer-
der, die een uiterst sober en ascetisch leven leidde, en in
menig opzicht meer van een monnik weghad dan van
een minister-president. Zelfs zijn ergste tegenstanders
hebben nooit twijfel geuit aan zijn persoonlijke inte-
griteit.

Uniek onder de dictatorfiguren is hij ook, omdat hij
distantie weet te nemen van zijn land en van zichzelf.
Hij is ongetwijfeld bezield door grote liefde voor zijn
vaderland, maar hij spreekt er nooit in snorkende ter-
men over en heeft altijd verklaard, dat levensgeluk
belangrijker is voor een volk dan imperialistische
grootheid.

En dan die distantie van zichzelf. Als Hitler maar
eenmaal om zichzelf had kunnen lachen, zou de hele
wereldgeschiedenis anders verlopen zijn. Salazar kon
tegen een aanhanger, die hem vroeg zijn afkeer van
geweldmethodes op te geven, zeggen: "Grote regeer-
ders, zoals Napoleon, kunnen van vandaag op morgen
al hun oude opvattingen overboord gooien - ik niet,
ik ben maar een doodgewone professor, die probeert
zijn land een beetje te helpen." Een Duits weekblad
liet hem interviewen door een nazi-journalist, die vol
adoratie zei: "Wat moet het heerlijk voor u zijn, ex-
cellentie, dat u met één pennestreek uw wil kunt op-
leggen aan uw land!" "Dat zou inderdaad erg heerlijk
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zijn," antwoordde Sa1azár, "als ik me maar niet aan-
sprakelijk hoefde te gevoelen voor de gevolgen van die
pennestreek." De schrijver Ant6nio Ferro publiceerde
een bundel interviews met de minister-president, en
deze voorzag hem zelf van een uitvoerig voorwoord.
Wat bezielt een man, vraagt Sa1azar daarin, die zich
van arme boerenjongen opwerkt tot hoofd van de re-
gering? Er zijn twee mogelijkheden, stelt hij vast: het
kan liefde voor zijn volk zijn, de wens anderen de ar-
moede en de ellende te besparen, die hij uit ervaring
kent; maar het kan ook tomeloze eerzucht zijn. Het
antwoord laat hij open.

Heeft ooit de dictatuur ergens zo'n schitterende
kans gehad om haar verdiensten te tonen? Is ergens
ooit de absolute macht zonder strijd toegevallen aan
een man zonder vijanden, een integer, hoogst begaafd,
hard werkend en onbaatzuchtig man bovendien, wiens
komst een punt zette achter een periode van grenze-
loos verval en chaos?

En toch, als we na een periode van bijna 33 jaar tot
een slotsom naderen, begint de aanvankelijke bewon-
dering steeds meer verdrongen te worden door gevoe-
lens van kritiek. Wat is er gebeurd?

Van het type dictator in klassieke stijl onderscheidt
zich Sa1azar door een eigenschap die we hem misschien
als een deugd mogen aanrekenen, namelijk dat hij niets
geeft om populariteit. Ik durf dit niet stellig een deugd
noemen, omdat eigenaardig genoeg mensen uit zijn
allernaaste omgeving nooit hebben kunnen uitmaken
of hij nu weergaloos hoogmoedig dan wel uiterst ne-
derig is. Hoe dan ook, hij heeft nooit naar populari-
teit gejaagd, hij heeft een hekel aan manifestaties en
betogingen, hij vertoont zich weinig in het openbaar,
hij heeft nooit een uniform aangetrokken, in het sterke
besef, dat de massa morgen bereid is te kruisigen wie
zij vandaag toejuicht. Zijn redevoeringen wekken al
evenmin uitbundig enthousiasme: het zijn de met een
wat schrale stem voorgelezen uiteenzettingen van een
geleerde. Een Portugees essayist, fel tegenstander van
Sa1azars politiek, zei me eens die redevoeringen altijd
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te lezen, omdat ze stylistisch een klassiek proza vorm-
den zoals sinds twee eeuwen niet meer in Portugal was
geschreven. Maar ook dat zal de massa niet aanspre-
ken. En zijn preciesheid, zijn nauwgezetheid, zijn stipt-
heid zijn zo volmaakt onportugese karaktertrekken,
dat ze het volk eerder wantrouwen inboezemen.

De publieke opinie, die elk regiem tot op zekere
hoogte moet meehebben om zich op de lange duur te
kunnen handhaven, heeft Salazar niet willen winnen
met zijn charmes of met spectaculaire vertoningen,
maar met de resultaten van zijn werk. En ontegenzeg-
gelijk zijn die, vooral in de dertiger jaren, indrukwek-
kend geweest. Reorganisatie van de belastingheffing,
aflossing van staatsschuld, sluitende begrotingen, stabili-
satie van de munt, campagnes tegen het analfabetisme,
woningbouw, electrificatie, aanleg van wegen, en -
last but not least - herstel van rust en orde zonder
gebruik van geweldmethoden. Als bewoners van een
land met rustiger ontwikkeling zijn we geneigd over
de traditionele prestaties van een dictatuur in een ont-
wikkelingsgebied: de treinen rijden op tijd, er worden
wegen aangelegd, en dergelijke meer, wat ironisch te
spreken. Dat komt doordat de ware betekenis ervan
aan ons, verwende mensen, gewoonlijk ontgaat. We
denken dat een nieuwe autoweg in Portugal zoiets be-
tekent als bij ons een nieuwe weg van Amsterdam naar
Utrecht, maar in feite komt het er veelal op neer dat
men van een dorp nu in enkele uren per auto een stad-
je kan bereiken, dat voorheen een expeditie van een
paar dagen op paard of muilezel vroeg. Dorpjes, die in
volkomen afzondering lagen, en uitsluitend voor eigen
consumptie mais en groente teelden, kunnen nu gaan
werken voor de markt en komen zichtbaar tot wat
meer welvaart.

En hiermee zijn we meteen beland bij de kern van
Salazar's economisch en sociaal denken. Wie zich niet
vergenoegt met de domme simplicatie, welke elk anti-
communistisch autoritair bewind fascistisch noemt, zal
het onzinnige inzien van de kwalificatie "fascisme"
voor het systeem van Salazar. Ondanks zijn vaste over-
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tuiging, dat de tijd van de democratie voorbij was, en
dat de toekomst zou zijn aan autoritaire stelsels, heeft
hij nooit veel sympathie getoond voor Mussolini, en in
de Spaanse burgeroorlog heeft hij wel spoedig de di-
plomatieke betrekkingen verbroken met de linkse re-
gering in Madrid (die propaganda maakte voor de
annexatie van Portugal), maar daarna anderhalf jaar
gewacht eer hij Franco erkende. In de tweede Wereld-
oorlog was het Salazar, die Franco weerhield van een
bondgenootschap met Hitler, en die - zo spoedig de
reeds beraamde Duitse aanval op Portu~al door de
gebeurtenissen in Rusland minder dreigend werd -
de Azoren als vlootbasis ter beschikking van Engeland
stelde. In een van zijn gesprekken met Ferro, omstreeks
1936, noemde Salazar het systeem van Mussolini een
"heidens cesarisme".

Daartegenover stelde hij als ideaal een zichzelf door
middel van bedrijfsschappen leidende economie, en een
niet-totalitaire staat, die orde en rust waarborgde en de
algemene voorwaarden schiep voor de economische
ontplooiing, zonder deze zelf als eigen taak ter hand
te nemen. De staat moest wegen aanleggen, droge ge-
bieden bevloeien, stuwdammen bouwen, zorgen voor
electriciteit tot in de kleinste dorpen, het spoorwegnet
en het telefoonnet uitbreiden, havens vergroten, de
postverbindingen verbeteren. Voor de rest moest het
particulier initiatief zorgen. De staat moest dit des-
noods wat stimuleren, maar mocht nooit doen wat de
burgers zelf konden doen.

In deze on fascistische, ontotalitaire gedachtengang
heeft Salazar zich als theoreticus vastgebeten. Op het
gebied van wat hij als de eigenlijke staatstaak zag zijn
werkelijk grootse dingen tot stand gebracht, maar de
verwachte reactie is uitgebleven. Het land was te arm,
de economie te achterlijk, het volk te apathisch, de ont-
wikkeling te gering om het door de staat gebodene re-
delijk te benutten. De openbare financiën werden
kerngezond, maar de algemene welvaart bleef uit.

Zo zorgde de overheid op vele punten voor het stich-
ten van arbeidersvakverenigingen (sindicatos) en onder-

255



nemers verenigingen (grémios), die de elementen moes-
ten worden voor het sluiten van collectieve arbeids-
overeenkomsten en de vorming van bedrijfsschappen
(corporaties). Maar noch bij de werkgevers, noch bij
de werknemers bestond enige traditie op het punt van
vakorganisatie. Hierdoor en door het ontbreken van
bekwame leidende figuren bleef het hele systeem van
bedrijfsschappen vrijwel overal een opgelegde zaak,
zonder eigen leven en zonder zelfstandig initiatief.

Met alle koppige verbetenheid van de boer uit de
Beira, de landstreek van zijn afkomst, heeft Salazar
zijn standpunt gehandhaafd, in de overtuiging dat zijn
theorie op de duur uit moest komen. Misschien is het
zijn ongeluk geweest, dat hij, als puur theoreticus aan
zijn studeerkamer ontrukt, met een teruggetrokken, ge-
sloten aard die weinig kans laat voor ruimer mense-
lijk contact, al vrij vroeg geïsoleerd is in de eenzaam-
heid van de hoogste macht. In ieder geval, hier zo goed
als op tal van andere punten is ieder souplesse hem
vreemd.

De eerste aanzet was zo goed. Na de verschrikkelijke
chaos van vóór 1928 leefden land en volk op onder
zijn bekwame leiding. Salazar hield niet van de ab-
solute dictatuur, die hij gevaarlijk vond voor de natie
en voor het moreel van de dictator zelf. Tegen de ad-
viezen van fervente bewonderaars in, gaf hij de onbe-
perkte macht, die hem was geschonken, prijs voor een
constitutionele positie. De nieuwe grondwet van 1933
maakte Salazar als minister-president verantwoorde-
lijk aan en afhankelijk van het staatshoofd, dat om de
zeven jaar krachtens verkiezingen met algemeen stem-
recht zou worden aangewezen.

Voor de eerste maal zouden die verkiezingen plaats
vinden in 1940 en Salazar moet vast hebben vertrouwd
op de uitslag; twaalf jaar zou zijn systeem dan hebben
gefunctioneerd en tegen die tijd moest iedereen wel
gewonnen zijn door de resultaten. Hij ging verder met
zijn macht te verkleinen; hij maakte een einde aan de
combinatie van ziin premierschap met het ambt van
minister van financiën, een combinatie die ook onder
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de nieuwe grondwet hem bijna absolute bevoegdheden
gaf; hij schiep het ambt van vice-premier. Het leek
alsof hij welbewust een opvolger wilde gaan opkwe-
ken.

Maar dan gebeurt het onverwachte. In plaats van
dat het enthousiasme toeneemt, begint het te ver-
flauwen naarmate het afschuwelijk verleden in de
vergetelheid raakt en de prestaties van de "nieuwe
staat" als vanzelfsprekend worden aanvaard. In het
volk tekenen zich twee groepen af. Een grote groep
die tevreden of redelijk tevreden is, en die vindt dat
men Salazar maar zijn gang moet laten gaan; deze
groep is ongeorganiseerd, politiek tot geen weerstand in
staat, eigenlijk volkomen apathisch en presteert als
groep niets. Daartegenover een kleine groep van felle
opposanten, die natuurlijk met de jaren groeit, wel ge-
organiseerd is, en die in toenemende mate door pijnlijke
speldeprikken haar aanwezigheid demonstreert, en die,
met eenzelfde domme simplificatie als hierboven ten
aanzien van het woord fascistisch werd gesignaleerd -
onder de verzamelnaam communisten wordt gevat.

Is het teleurstelling, gekrenktheid, koppigheid, een
wantrouwende aard en een geen tegenspraak duldend
karakter, of wel een werkelijk ontbreken van' mannen
van betekenis, waardoor Salazar omgeven blijft met
tweederangs figuren? Voor het laatste zou kunnen plei-
ten dat ook onder de oppositie mannen van formaat
schijnen te ontbreken, en dat al hun verkiezingsacties
en andere ondernemingen op de buitenstaander een
vrij clowneske indruk maken. Hoe dan ook, een feit
is het dat Salazar oud wordt en ziekelijk, en dat een
opvolger kennelijk ontbreekt. Wat hij ondernomen
heeft moet wel ten ondergang zijn gedoemd.

Op alle punten is Salazar ontoegankelijk gebleven
voor andere gedachten, andere opvattingen. Hij spreekt
in 1960 over de Afrikaanse gebiedsdelen van Portugal
nog precies als in 1930. Zijn miskenning van het feit,
dat zijn interpretatie van het subsidiariteitsbeginsel en
de beperkte staatstaak niet bleken te passen op de Por-
tugese toestanden, heeft gemaakt dat het Portugese
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gezin. uiterst weinig heeft geprofiteerd van de econo-
mische vooruitgang in de wereld, en dat op sociaal.ge-
bied het nog steeds in Europa ver ten achter staat.

De bisschop van Porto, mgr. Ant6nio Ferreira Go-
mes, heeft dit in zeer ongezouten bewoordingen aan
Salazar verweten, en is daarna in ballingschap gegaan.
Wat deze prelaat vooral kwalijk genomen werd was
zijn poging de sociaal-voelende, katholieke progressie-
ven, (een klein groepje maar!) te organiseren.

Want Salazar is bepaald niet zachter geweest voor
zijn geloofsgenoten dan voor mensen van andere over-
tuiging. Onder zijn bewind is de Portugees- Israeli-
tische gemeente hersteld en heeft de kleine groep pro-
testanten de landsoverheid zien opkomen voor haar
wettelijke vrijheden tegen locale pogingen tot achter-
stelling. Maar de promotors van een "katholieke poli-
. tiek" kregen van hem onverbiddelijk nee, evenals de
kerkelijke overheid toen die aandrong op teruggave
van de na 1910 gekonfiskeerde kerkelijke goederen.
Salaiar handhaafde de scheiding van Kerk en Staat,
en om alle uiterlijke schijn te vermijden weigerde hij
.zelfs zijn oude vriend, de kardinaal patriarch van Lis-
.sabon, anders te ontmoeten dan bij officiële plechtig-
heden.

Maar de groeiende weerstand drong de teleurgestel-
de eenzame man toch in een richting, die aanvanke-
lijk de zijne zeker niet was. Dat de staat sterk genoeg
moet zijn om geen geweld te gebruiken, is een gouden
spreuk uit zijn beginperiode, maar steeds moeilijker
toepasbaar. Van hem is ook het woord, dat de staat
zich altijd moet gedragen als een behoorlijk mens.
Zelfs in het rustige, democratische Nederland weten
we, hoe moeilijk dit beginsel te verenigen valt met het
functioneren van een geheime politie. Toen bij de
laatste presidentsverkiezing de oppositie-leider Del-
gado een kwart van de stemmen kreeg, na relletjes en
gevechten in verschillende steden, wijzigde Salazár de
grondwet "om een herhaling van dergelijke onwaardige
tonelen te voorkomen." Maar tegelijk verviel daarmee
. de innerlijke logica van deze constitutie.
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Er rest een dictatuur, zoals Salazar die oorspron-
kelijk zelf heeft verworpen, een dictatuur die met het
klimmen der jaren verschraalt en verzuurt, en die lijkt
te gaan vervallen in die vicieuse cirkel van elke dicta-
tuur: gestrengheid - weerstand - meer gestrengheid
- meer weerstand.
Misschien is in de gehele geschiedenis nog nooit een

dictatuur onder zulke gunstige omstandigheden tot
stand gekomen als hier. Dat zij toch op deze manier
verviel, mag als een schoolvoorbeeld gelden van de we-
zenlijke ondeugdelijkheid van deze bestuursvorm voor
de westerse wereld. Zelfs een goede dictator kan geen
goede dictatuur maken.

€en&:Jouá, kenmerk &:Jan't ware

"Sinds 1947 is er in de Portugese bezittingen in Afri-
ka wel wat veranderd. Inde steden kent men geen
rassenscheiding, maar de betrekkingen berusten op de
eenvoudige regel: houd de inheemsen ongeletterd, houd
ze aan 't werk en houd ze onder de duim."

Time - 2 jan. 1961.
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A. Wachter

TRUJILLO

"Twee revoluties geleden", zei de oude vrouw, "heeft
mijn oudste zoon zijn geweer gepakt en is aan politiek
gaan doen." Haar toehoorder noteerde gretig deze
woorden, want typeerden ze niet het Zuidamerikaans
politiek besef? Een tijdrekening in revoluties, en een
politiek bedrijf dat zonder vuurwapens niet gespeeld
kan worden.
Het was 1918, de Dominikaanse Republiek was

door de Verenigde Staten bezet, en de man tot wie de
oude caféhoudster haar verhaal richtte was Otto
Schoenrich, secretaris van de door President Wilson
uitgezonden Commissie tot onderzoek naar de finan-
ciële toestand van Sto. Domingo. Schoenrich was bezig
een boek te schrijven: Santo Domingo, a country with
a juture, heette het, en de wenselijke toestand van het
land stond hem duidelijk voor ogen. Een annexatie
door de Verenigde Staten zou, "from a standpoint of
the interests of the Dominican people", de voorkeur
verdienen boven de instelling van een protectoraat.
Andere keuze was even onwenselijk als onrealistisch:
was in 1871 een Dominikaans verzoek tot annexatie
niet officieel aan de Amerikaanse regering ter kennis
gebracht (en, wonderlijk genoeg, geweigerd), en was
sedert de Spaans-Amerikaanse oorlog Santo Domingo
niet de facto een Amerikaans protectoraat geweest, dat
in 1916 in een Amerikaanse bezetting overduidelijk
gestalte kreeg? Het is duidelijk, schreef Schoenrich, dat
alle moeilijkheden waarmee de Dominikaanse Repu-
bliek worstelt, voortvloeien uit de burgerlijke wanorde,
die het land onheugelijk lang al teistert. Binnenlandse
vrede zou een efficiënt financieel beheer mogelijk ma-
ken, zou de wegenbouw en andere publiekc voorzic-
ningen stimuleren, het onderwijs doen uitbreiden, cn
de welvaart van dit agrarisch land verveelvoudigen.
Met de bezetting der Amerikanen wás in feite deze
nieuwe era al begonncn, cen tijdvak 'waarin "under
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protection of the Stars and Stripes, (the Dominican Re-
public) is destined to enjoy a greater measure of free-
dom, progress and prosperity than its inhabitants have
ever dreamed."
In 1918 was Rafael Leonidas Trujillo zeven en twin-

tig jaar oud. Hij was zes revoluties (de mislukte pogin-
gen daartoe niet meegerekend), drie constituties (alle
uiterst vooruitstrevend), en veertien presidenten geleden
geboren in San Crist6bal, een provinciestadje op een
veertig kilometer van d~ hoofdstad gelegen. De hoofd-
stad, toen nog Santo Domingo de Guzmán geheten,
was vanuit San Crist6bal alleen te paard bereikbaar;
men reisde in groepjes, gewapend tegen overvallen van
struikrovers en zwervende soldaten uit het leger van
één der talrijke "generaals", die aan politiek deden, hun
loyaliteit verkopend aan de partij der "blauwen" of
der "roden", aan die der "jimenistas" of der "horacis-
tas". Partijen, genoemd naar de "caudillos" die hun
leiders waren, en verpersoonlijking tevens. Partijen
zonder program, geformeerd rond die figuren uit het
twintigtal leidende blanke families in het land, die hun
geweer hadden gegrepen om de politiek in te gaan.
Verfijnde en ridderlijke lieden soms, die het al te vuile
vuurwapenwerk overlieten aan de Sancho Panza's; de
ontelbare veldslagen en -slagjes die de Dominikaanse
historie rijk is, leverden anecdotes omtrent hoffelijke
gunsten aan de verslagen vijand, zogoed als gruwel-
daden met hoofden op een staak. Er doorheen vibreert
het frequente en vanzelfsprekende doodsmotief van
het Iberische danslied je, gesyncopeerd door de Afri-
kaanse drum van een voor negentienden uit kleurlin-
gen, meer dan negers, bestaand volk. Een drum echter,
die bij ditzelfde volk ook associaties oproept met de
vodûn-ceremonie en de bruja-kunst der zwarte "pri-
mitieve" naburen: de Haitianen, geminacht en ge-
vreesd tegelijk, gevreesd vooral door de herinnering
aan hun twintigjarige overheersing in de eerste helft
der vorige eeuw: een zwarte bladzijde in het geschied-
boek van een volk dat blank had willen zijn.
Rafael Leonidas Trujillo stamt niet uit een der aris-

tocratische families. Zijn milieu was de sociale mid-
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denlaag van een kleine stadssamenleving, met een pas-
send respect voor de élite en de grote stad. Van vaders-
zijde Spaans-Dominikaans, van moederskant met Hai-
tiaanse verwanten, behoorden de elf kinderen Trujillo
Molina (van wie Rafael de op een na oudste zoon was)
tot een "typisch" Dominikaans gezin. Enig landbezit
met klein gewas, benevens een bijna-blank uiterlijk,
legden de grenzen uit waartussen, met sociologische
waarschijnlijkheid, hun maatschappelijke carrière zich
zou bewegen in een maatschappij die landbezit als eco-
nomische en de mate van blank-zijn als sociale maat-
staf voor aanzien erkende.

Land bezitten betekende niet steeds: land verbou-
wen. Grote stukken vruchtbare grond lagen braak in
deze staat die, met een oppervlakte een derde groter
dan die van Nederland, en een toenmalig bevolkingstal
van naar schatting 900.000 zielen, ernstig onderbevolkt
genoemd mocht worden. Wat de Dominikanen in mid-
delgroot- en kleinbedrijf verbouwden was cacao, koffie
en tabak, in de westelijke helft van het land, de Cibao,
waarvan de tweede stad des lands, Santiago de los
Caballeros het centrum vormde. Gelijk zo vaak in
Latijns-Amerika, was deze tweede stad niet slechts een
brandpunt van de nationale economie, maar tevens en
telkens weer het startpunt van revolutionaire bewe-
gingen tegen het in de hoofdstad zetelend régime.

In de oostelijke helft van het land werd het belang-
rijkste gewas, suikerriet, geteeld. Maar de kapitaals-
intensieve bedrijven, hiervoor noodzakelijk, waren in
handen van buitenlands, goeddeels Amerikaanse, maat-
schappijen, waaronder de United Fruit Company.

Het gezin Trujillo was zeker ook typisch "latijns" in
zijn gezinsstructuur: een "patriarchale" vader, wiens
formele recht op dictatuur over de gezinsleden nooit
betwist werd, maar wiens velerlei gezelligheidsactivi-
teiten buitenshuis en buitenhuwelijkse relaties de cen-
trale positie in feite aan de moeder deden toevallen;
de moeder, door man en kinderen met respectvolle ge-
negenheid op een voetstuk van geestelijke kuisheid ge-
plaatst; een voetstuk waarop ook de dochters plaats
vonden, hun lichamelijke virginiteit bewaakt wetend
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door vader en opgroeiende broers, die zelf elkaar in
praat en lied aanmoedigden hun manlijkheid te be-
wijzen. Hier valt het geladen woord "macho", zoiets
als "kerel", maar met alle accent op de viriliteit en zijn
symboliek, op: veel vrouwen, veel kinderen (jongens
liever dan meisjes), op: wapens hanteren en paardrij-
den. Een macho is geen cowboy, koeienjongen, hij dient
caballero te zijn, ruiter, ridder. Een macho is een kerel
die parfum mag gebruiken en een handkus geven; zijn
model is geen huifkar-pionier, die boer wil worden,
maar een hidalgo, een "hijo de algo", zoon van een
edelman, een conquistador die zijn man-zijn wil bewij-
zen zonder het heer-zijn te verliezen, meer condottiere
dan cowboy. Het caudillismo is zonder het machismo
niet te begrijpen; de verering voor de politieke caudillo
is goeddeels die voor de viriele macho. Noemen we nog
de "dignidad", het krachtig-beleefde gevoel van eigen
waarde en waardigheid, en we hebben met in het volk
zélf levende termen de driehoekszijden aangeduid,
waarbinnen de vicieuse cirkel der latijnsamerikaanse
persoonlijkheidsvorming beschreven zou kunnen wor-
den.
, In 1918 werd Trujillo het geweer, dat hem in de po-
litiek zou brengen, figuurlijk, op een presenteerblad
aangeboden. Het was van Amerikaanse makelij. In de-
cember 1918 immers had hij verzocht te worden opge-
nomen in de door het Noordamerikaanse militaire be-
stuur georganiseerde Guardia Nacional. De 11de janu-
ari van het volgend jaar wordt hij beëdigd als tweede
luitenant, spoedig daarop mag hij een militaire aca-
demie bezoeken en in 1922 is hij kapitein. Zijn Ameri-
kaanse superieuren zijn goed over hem te spreken: "ik
beschouw deze officier als een van de besten in de
dienst," schrijft er een; "ik heb het volste vertrouwen
iiJ. zijn bekwaamheid," schrijft een ander.

Als in 1924 de 'Amerikaanse troepen het land ver-
la ten, nadat een wettig-gekozen regering- V ásquez het
bestuur over het nu weer "vrije" land heeft aanvaard,
blijken ook zijn Dominikaanse chefs over kapitein
Tnijillo tevreden te zijn. Hij klimt snel op tot de hoog':'
ste rang, en bij de omvorming der politiemacht tot een
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nationaal leger in 1927 is generaal Trujillo daarvan
commandant. Dat betekent dat hij sedert dat jaar de
toverstaf in handen heeft die, zoals tot vandaag in vrij-
wel alle latijnsamerikaanse landen, het lot der regering
bepaalt.

Een in Santiago de los Caballeros begonnen revolu-
tionaire beweging bracht in maart 1930 de bejaarde
president Vásquez ten val. Trujillo bracht zijn natio-
nale troepen niet tegen de opstandelingen in het ge-
weer, "om bloedvergieten te voorkomen." De 16de au-
gustus van hetzelfde jaar werd generaal Trujillo be-
edigd als president van de republiek. De verkiezingen
die tot Trujillo's presidentschap leidden onderscheid-
den zich niet door meer bloedvergieten of groter on-
eerlijkheid dan voorgaande in de geschiedenis van het
land.

Zeventien dagen na de inauguratie van President
Trujillo wordt de hoofdstad getroffen door San Ze-
n6n, een rampzalige orkaan, die duizenden slachtoffers
eist en de halve stad tot ruïne maakt. De chaos is nooit
groter geweest. Uit de puinhopen van de verwoeste
stad haalt Trujillo de bouwstenen voor het fundament
zijner dictatuur. Zijn onbetwiste gaven voor organi-
satie en leiderschap blijken nu. Het beeld van de te
paard gezeten caudillo, die de reddingsarbeid leidt, de
stad herbouwt en de chaotische economie normaliseert,
fixeert zich in de geschiedopvatting van de gewone
man, en fixeert zich vier jaar later officieel in de nieu-
we naam van de hoofdstad Ciudad Trujillo. De puin-
hopen gaven tevens, naar sommigen zeggen, gelegen-
heid tot het begraven van een aantal lieden, die dit
caudillo-beleid niet aanvaarden wilden.

De in mei 1931 opgerichte Partido Dominicano
wordt Trujillo's organisatorisch apparaat. Met vertak-
kingen tot in de kleinste dorpen wordt deze partij,
waarvan de officiele werkzaamheden vooral op het
terrein der sociale voorzieningen en der culturele mani-
festaties liggen, een propaganda-web, dat het gehele
volk gevangen houdt. Alle overige partijen verdwijnen.
Een deel hunner leiders vlucht naar het buitenland of
wordt in deze jaren tijdens rebellies gedood; de overi-
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gen sluiten zich bij Trujillo's partij aan en dienen de
]efe ("chef") tot op deze dag. De Partido Dominicano
was de eerste partij, welks organisatie de grote massa
van ongeletterde boeren en arbeiders, buiten het bereik
der grote steden, beroerde en indoctrineerde; de periode
der soldatenbenden waarmee de plattelandsbewoners
tot dan toe het politieke leven hadden geïdentificeerd,
leek voorbij.

De nieuwe caudillo onderscheidde zich van zijn
voorgangers door ongekende efficiëntie. De versobe-
ringspolitiek, door Trujillo opgelegd teneinde het land
van de enorme schuldenlast te bevrijden (een schulden-
last die de directe aanleiding tot de Amerikaanse be-
zetting was geweest) begon spoedig vruchten af te
werpen. In 1940 stond Roosevelt het administratief
beheer der douane weer aan de Dominikanen toe en in
1947 betaalde het land zijn laatste schulden af, en werd
daardoor het enige Zuidamerikaanse land zonder fi-
nanciele verplichtingen aan het buitenland.

In een hoofdartikel, dat waarlijk de dictator Trujil-
10 niet spaarde, moest de N ew Yark Times van 1 sep-
tember 1957 vaststellen dat

"under Generalissimo Trujillo, the Dominican Republic has
c1early achieved great materia! progress. 1t has set standards in
public works, foreign debt management, health, education and
planning, that compare favorably with those of the larger coun-
tries of Latin America."

Men kan daaraan toevoegen dat Trujillo's streven
naar een zoveel mogelijk gediversifiëerde agrarische
economie, de herbebossingspolitiek, de agrarische her-
vormingsprogramma's (waarbij braakligende grond on-
der landlozen wordt verdeeld, met zaaizaad en werk-
tuigen door de staat geleend, waarbij spaarcoöperaties
worden aangemoedigd), zijn immigratiepolitiek (er zijn
in het land Joodse, Japanse en Spaanse landbouwkolo-
nies), dat dit alles 66k op de creditzijde van het régime
van de organisator-caudillo moet worden geschreven;
geen anti-trujillista heeft het ooit ontkend.

De prijs die voor deze onbetwistbare vooruitgang
op velerlei gebied betaald moest worden was: een door
Trujillo opgelegde "rust en orde". Men kan, in het licht
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van Santo Domingo's politieke geschiedenis, rustig stel-
len dat de arbeiders en de grote massa van kleine boe-
ren graag genegen waren deze prijs te betalen, nee, te
ontvangen. Zij immers konden geen vrijheden verliezen
die zij nooit hadden bezeten. Een waarneembare ver-
betering in hun materiële situatie en zelfs in hun gevoel
van veiligheid waren zij graag bereid te betalen met
een verplichte en continue hulde aan de "vader van het
nieuwe vaderland", de "weldoener", de caudillo. Be-
denkt men hierbij dat een dertigjarige propaganda in-
iniddels werkzaam is geweest, steeds erop hamerend
dat voor Trujillo "mis mejores amigos son los hom bres
de trabajo" (mijn beste vrienden de arbeiders zijn), en
men behoeft niet ál te ongelovig te kijken als men ver-
neemt dat recentelijk binnendringende bevrijders van
het dictatoriale juk wel door de plattelanders met hun
machetes zijn vermoord, vóórdat de eerste soldaten
arri veerden.

Hogere prijs moest worden betaald door de Domi-
nikaanse intellectueel. Mocht zijn vrijheid van het
woord in vroeger tijd door kerk en moederland, door
Haitiaan en Amerikaan, door eigen staat en eigen
angst zijn ingeperkt, de periode van Trujillo nam de
weinige vrijheid geheel weg, die hij mocht hebben beze-
ten.De Universiteit van Santo Domingo,deoudstevan
het Westelijk halfrond, kreeg fraaie nieuwe gebouwen
in ruil voor een volstrekte dienstbaarheid. Een "gelijk-
geschakelde" pers en een drietal elkaar be-concurreren-
de geheime diensten verhinderden iedere afwijkende me-
ningsuiting, openbaar of in besloten kring. Dat Trujil-
lo's régime toch van vooraanstaande wetenschapsmen-
sen en kunstenaars actieve steun kreeg, ja zelfs tien-
tallen Spaanse republikeinse intellectuelen, voor Fran-
co gevlucht, tot het aannemen van posten wist te be-
wegen - moeten we het alleen uit de zwakheid der
menselijke natuur en de dwang van het bewind ver-
klaren? Of moeten we aannemen dat de Iberische in-
tellectueel, erfgenaam van een door patersscholen door-
gegeven cultuurbezit, waarbinnen Reformatie en Ver-
lichting niet thuishoren, en waarin de thomistische rhe-
torica meer stem. heeft dan ideologisch zelfonderzoek,
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dat deze intellectueel zich sneller buigt voor wie ook
zîjn caudillo is? Het is een onprettige p-edachte dat de
twee intellectuele ballingen die met de hoogste toon
van gezag de dictator Trujillo gecritiseerd hebben, Je-
sûs de Galindez en Germán Ornes, beiden vele jaren
lang deze zelfde dictator in hoge posten gediend heb-
ben, en in even hoogdravende bewoordingen hebben
gevleid, als waarin zij hem later veroordelen.

Naarmate Trujillo's greep op het land vaster werd,
raakten ziin eigen economische belangen en diè van de
staat meer verstrengeld. Waar de officiële propaganda
de Generalîsimo als de belichaming van het vaderland
ging voorstellen, werd door zijn critici de waarheid
van deze bewering in de economische sector onder-
streept. Trujillo organiseerde goed, ook voor zichzelf
en zijn ruime kring van verwanten die, zoals in het
latijnse uitgebreide familiesysteem past, in de winsten
zijner ondernemingen deelden, en daarenboven gaande-
weg vertrouwensposten in het leger, de partij en de
communicatie-bedrijven gingen bezetten; verwanten-
profiteurs op wie zich, meer dan op Trujillo, de wrevel
van de insiders zou gaan richten. Suiker, melk, vlees,
zout, ziedaar een aantal branches waarin de Trujillo-fa-
milie overwegende belangen kreeg. Zakenlieden in de-
ze branches, die tot mee-delen met het régime bereid
waren, ging het naar den vIeze; zij die zulks weiger-
den, zagen hun zaken tegengewerkt en ten val ge-
bracht. De enorme winsten, door Trujillo in zijn com-
merciële manipulaties gemaakt, werden voor een goed
deel in nieuwe ondernemingen gestoken: het proces
van industrialisatie in de laatste dertig jaar is in be-
langrijke mate door Trujillo gefinancierd en gepland.
Vermelding verdient hierbij dat een aantal grote bui-
tenlandse ondernemingen (de United Fruit Cy, enkele
suikermaatschappijen, een electriciteitsbedrijf) in de
loop der jaren werden opgekocht door Dominikaans
(naar verluidt alweer grotendeels Trujillo's) kapitaal.
- De Dominikaanse zakenwereld, voor een niet on-
belangrijk deel uit Syriërs, Turken en Spanjaarden
bestaande, als arme immigranten het land binnengeko-
men, heeft, zolang het régime economische perspectie-
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ven bleef bieden, de winsten wel een buiging naar de
Jefe waard geacht.
Voorzover de periode- Trujillo veranderingen heeft

gebracht in de sociale structuur van het land, zijn deze
het gevolg, nÎet van ideologische principes, maar van
Trujillo's eigen sociale herkomst en van zijn regeer-
systeem per se. Met Trujillo mee gestegen is immers
een groep volgelingen, uit dezelfde provinciale mid-
denlaag als hij afkomstig; in deze zeer beperkte zin is
Trujillo's machtsovername tevens een "middle-class"-
revolutie geweest. Het dictatoriale één partij-systeem
bracht uiteraard met zich mee, dat politieke loyaliteit
beslissender kon zijn voor iemands sociale status, dan
het bezit van blanke lichaamskenmerken of een ge-
vestigd economisch aanzien. Vele arme donkergekleur-
den konden zodoende tot een grotere hoogte dan vroe-
ger stijgen; vooral in het leger werd dit duidelijk waar-
neembaar. Zowel de opkomst der provinciale als die
der donkergekleurde Trujillo-volgelingen werd door
de oude hoofdstedelijke blanke aristocratie met ge-
mengde gevoelens aanvaard. Haar exclusieve club U-
nion, die eenmaal het lidmaatschap van de politie-
commandant Trujillo had geballoteerd, verdween in
het midden der jaren dertig van het sociale toneel. -
Uit het bovenstaande valt af te leiden, dat de meeste
overtuigde tegenstanders van' Trujillo tot nu toe te
zoeken zijn in het milieu der intellectuelen van aan-
zienlijke afkomst. De schaarse tekenen van rebellie in
het met kaartsystemen en geheime diensten gecontro-
leerde land, wijzen dan ook vrijwel steeds in deze
richting.
Keren we ons nogmaals naar de persoon van de jefe,

onbetwist heerser over twee en een half millioen Domi-
nikanen, leider der politiek ook in tijden waarin hij,
zoals nu, formeel geen enkele politieke functie be-
kleedt.

Hebben machismo en macht de nu bijna 70-jarige
Trujillo in vroeger dagen tot menig erotisch avon-
tuur bereid gevonden, in zijn overige levenswandel
valt de nadruk op een welhaast kloosterlijke systema-
tiek. Dertig jaar lang is hij zijn werkdag om half acht
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begonnen; en aan het eind van iedere dag is hij langs
welbewaakte wegen steeds naar het huis van zijn moe-
der gewandeld; van daaruit kon men hem dan, verge-
zeld van enkele intimi, zien lopen naar de zeeboule-
vard vanwaar, de avond ten einde, zij door auto's
werden afgehaald. - Trujillo rookt niet en drinkt nu,
anders dan vroeger, slechts één glas Spaanse Pedro Do-
mecq-brandy per dag; zijn diëet is sober. Hij heeft een
sterke innerlijke discipline, is koel en berekenend en
handhaaft een continue afstand zelfs tot zijn verwan-
ten en zijn vertrouwde medewerkers, die hem allen
jefe noemen; hij is sedert drie decaden de eenzaamste
man van zijn land, als men de gevangenen uitzondert.
Slechts weinigen heeft hij jaren achtereen eenzelfde
hoge post doen vervullen: de snelle persoonswisselin-
gen in de top der hiërarchie zijn geen gevolg van gril-
lig humeur, maar van bewuste handhaving van onze-
kerheid onder hen, die geborgen zouden willen zijn. -
Gelijk alle dictators heeft Trujillo steeds een functio-
naris aan zijn zijde gehad die, als hoofd van een vei-
ligheidsdienst meestal, vuil werk moest doen, zoals
het ensceneren van zelfmoord of verkeersongeval
onder gevaarlijke tegenstanders van het régime. Deze
ietwat lugubere personen verkrijgen grote gunsten van-
wege hun nut; vanwege hun potentiëel gevaar als al-
te-ingewijde is geen van hen tot nu toe langer dan een
viertal jaren gunsteling gebleven; degene onder hen
die het onafwendbare einde van zijn Dominikaanse
glorietijd door extrapolatie had leren berekenen, kon
zich somtijds in New York nieuwe glorie verschaffen:
als oprechte anti-trujillista mocht hij artikelen schrij-
ven in blaadjes van liberale Amerikanen, die het wel-
sprekend Spaans niet zo goed beheersten; "exilado" is
een magisch woord.
Trujillo spreekt zeer zelden in het openbaar, zijn

redevoeringen zijn zakelijk en gewoonlijk kort. Toen
hij twee jaar geleden een dreigende invasie vanuit
Venezuela trachtte te bezweren met de waarschuwing
dat "de hersenen der desporado's als vlinders uit elkaar
(zouden) spatten," was dat wel de meest Zuidameri-
kaans-bloemrijke formule uit zijn carrière. - Oorzaak
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en gevolg zijner langdurige dictatuur maakt de ijdel-
heid niet weg te denken uit zijn persoon: talrijke
plaatsnamen en standbeelden getuigen hiervan, evenals
de dagelijks door pers en radio herhaalde lovende ti-
tels die hij zich laat welgevallen, en zijn door het hele
land verspreide portretten. Liet de Venezolaan Guz-
mán Blanco zich "Ilustre Americano, Regenador de
Venezuela" noemen, Trujillo's "Padre de la:Patria Nue-
va" en "Benefactor de la Patria" staan daarbij sterk in
de schaduw. Bedenken we overigens dat het hier gaat
om landen waar de minister-president áltijd "el Primer
Mandatario" heet en waar het "complacer", het vlei-
en en behagen, als deugd annex sociale techniek wordt
aangeleerd en aangemoedigd.
De Dominikaanse volksmassa heeft twee beelden

van de generaHsimo leren kennen. Het eerste beeld,
dat zijn kracht tot aan het eind der jaren veertig be-
hield, was dat van de ouderwetse caudillo; de foto's
uit die tijd tonen Trujillo steeds als militair, met orde-
tekenen behangen (een zijner vele: Grootkruis Neder-
landse Leeuw), te paard gezeten of een stier monste-
rend. Het tweede beeld, dat nadien ging regeren,
'toont de jefe, ouder geworden en grij(n)zend, steeds
in burger, zonder distinctieven, en sociabel. De eerste
foto, waarop hij zijn kleindochter op schoot had, vorm-
de een mijlpaal in de transformatie van het militaire
macho- naar het (groot- )vaderlijke burgerbeeld. In dit
laatste beeld past ook de Trujillo die honderden kin-
deren per jaar ten doop houdt en bij huwelijken als
"padrino" (best man) fungeert, aldus door middel van
het rituele verwantschapssysteem van de Spaans-Ka-
, tholieke kerk velen persoonlijk aan zich bindend.

Inde lange lijsten van Zuidamerikaanse politieke
leiders vallen charismatische figuren aan te wijzen, e-
motionele lieden die zich geroepenen achtten, meer pro-
'feet dan profiteur: men zou, niet zonder aarzeling, een
CastroopCuba; een juárez in Mexico tot deze groep
,willen' rekenen. Trujillo, berekenend en hoogtronend
bedrijfsleider van zijn land, hoort niet tot dezulken.
Dat wil niet zeggen dat het bééld, dat de bevolking
,zich van hem maakt, geen charisma-trekken zou ver-
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tonen:' Een plechtigheid, waarbij de jefe aanwezig is,
wordt "nooit" door regen bedorven; de kippensoep die
hij dagelijks tot zich neemt, is zo sterk dat een kelner
die ervan snoepte, flauwviel; Trujillo heeft "altijd"
geluk: bracht 1960 de grootste politieke gevaren voor
het bewind, het land bracht de beste oogst; en zo ver-
der.

Er zijn twee redenen, waarom het beeld van Trujillo
in het buitenland nog veel ongunstiger is, dan ver-
wacht mag worden: zijn langdurig bewind heeft hem
tot een concentratie-figuur gemaakt, in wie alle ver-
derfelijkheden zijner tientallen dictatoriale Zuidameri-
kaanse tijdgenoten zijn geconvergeerd; en zijn dicta-
tuur mist ieder acceptabel ideologisch vuur. Het re-
cente schrikbewind van Caballeros, gouverneur van
een der staten van het "democratische" Mexico, noch
ook de door bebaarde jongemannen met idealistisch
enthousiasme uitgevoerde fusillade van vijfhonderd
Cubaanse "verraders", vermocht de Amerikaanse pers
zo op te winden als de mysterieuze verdwijning van
een vroegere hoge Trujillo-ambtenaar, die een anti-
dictatoriale dissertatie had geschreven. In dit proef-
schrift schreef Galindez:

,;De dictatuur van Trujillo is niet zo bloedig als de:banne-
lingen beweren. Zeker zijn er gevallen van politieke moord
voorgekomen. Maar de trujillistische stijl kenmerkt zich eerder
door een ander type van wrede overheersing: de honger is ef-
fectiever, en de zekerheid dat het niet mogelijk is het dagelijks
brood te verdienen zonder openlijke steun aan het régime.
Trujillo verkiest het afdwingen van politieke samenwerking ~an
een oude vijand, hetgeen deze vernedert, boven een moordaan-
slag, die het régime afbreuk doet. Vele voorbeelden illustreren
dit."

De rechtvaardiging voor zijn bewind zoekt Trujillo
in de verworven materiële vooruitgang en in de "orde
en rust" die, naar we zagen, de Amerikaan Schoenrich
in 1918 door annexatie bij de VS wilde bereiken. -
Wanneer in deze "orde en rust", ondanks Amerikaanse
en trujillistische monopolies, zich de autochthone mid-
denkla'sse van entrepreneurs aan het ontwikkelen
mocht zijn die naar sommiger inzicht de basis voor
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een ontwikkeling in westers-democratische richting
dient te zijn, dan zou zulks niet als gevolg van een be-
wust streven naar democratisering van de zijde van het
régime mogen worden uitgelegd, maar als een "toeval-
lig" bijproduct van een opportunistisch bewind, dat ter
zelfhandhaving bereid lijkt tot laveren tussen Kerk en
Castro, tussen Kennedy en Chroesjtsjow.

In de latijns amerikaanse wereld, zogoed als in de
Arabische, is het nationale souvereiniteitsbegrip, anders
dan het nationale gevoel, zwak ontwikkeld; het aantal
conferenties over (non- )interventie bewijst dit. Spre-
kender misschien nog is het feit dat een Venezolaans
radiostation de gebeurtenissen in Zuid-Amerika niet
tot het internationale nieuws rekent. De politieke re-
laties tussen de Spaanssprekende landen in en rond het
Caribisch bekken zijn gelardeerd met complot en te-
gencomplot, met invasie en moordaanslag. - Mocht
de massacre van duizenden in Dominikaans grensge-
bied wonende Haitianen in 1937 nog voor Trujillo met
de sisser van een schadevergoeding aflopen, de bewe-
zen geachte medeplichtigheid van het Dominikaans
bewind aan de moordaanslag in 1960 op president Be-
tancourt van Venezuela (een persoonlijke vijand van
de Jefe, en eenmaal "exilado" in de Dominikaanse Re-
publiek) dreef Trujillo in een Amerikaanse paria-
positie. Contacten met die andere paria, Castro, zijn
inmiddels gelegd, een non-agressiepact heet gesloten;
een Russische missie bezocht Ciudad Trujillo, en onder-
handelingen om, als tussen 1944 en 1947, relaties met
de communistische landen aan te knopen, zijn naar
men zegt op gang. Trujillo zegt zoals gewoonlijk niets;
hij is slechts voorzitter van de nationale bank.

Twee politieke richtingen lijken thans door hem
getolereerd te worden: een "nationale" richting onder
president Balaguer, een gematigde figuur die een heus
democratiseringsproces heet voor te staan, en vriende-
lijke relaties met Kerk en USA nastreeft; en een "dissi-
dente" richting, die vurig pro-Castro, anti-Yankee en
anti-clerus is, en Balaguer openlijk critiseert. Hoopt
Trujillo hierdoor de vooral onder de jongere intellec-
tuelen heersende sympathie voor Castro, qua tempera-
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ment zijn tegenbeeld, te kanaliseren, en tevens druk uit
te oefenen op de Kerk die zich vorig jaar voor het
eerst van hem distanciëerde (maar in februari 1961 in
een herderlijk schrijven alweer bakzeil haalde)? - De
nationale radio-omroep speelt jazz en zegt gebeden,
het dissidente station adverteert echte Russische wodka
en scheldt de prelaten uit. Trujillo spreekt weinig in
het openbaar.

Hoe, tenslotte, moeten we Rafael Leonidas Trujillo
karakteriseren? Heeft hij zich van ruiter-caudillo tot
zakenman-caudillo omgevormd, de buitenlandse in-
vesteringsdrang beantwoordend met een efficiënt bu-
reaucratisch apparaat? Of zullen we het volle accent
leggen op het aanvankelijk zuivere caudillo-karakter
van Trujillo's bewind en ons herinneren, hoe Keyser-
ling in elke caudillo zag "de zoon uit Machiavelli's
eeuw"?
De toekomst van Zuid-Amerika lijkt aan de Cas-

tro's te behoren, de gepassioneerde jonge revolutionai-
ren met Christusbaard en cowboy-heup, elkander
slecht verdragende symbolen van rechtvaardige vrede
en "gedemocratiseerd" machismo.
De condities van het sociaal-cultureel milieu waarin

deze revolutionairen van de toekomst opgroeien, wet-
tigen de vraag: hoeveel "Trujillo" zal in de succesrijke
oudere, tot stabilisatie van zijn bewind geraakte "Cas-
tro" te herkennen zijn?

qvie weet?

"In 1947 schreef ik: Men zal de atoomenergie vrij-
maken, men zal interplanetaire reizen maken, men
zal tuberculose en kanker genezen, maar men zal niet
het middel vinden om zich te laten regeren door een
beetje menselijker lieden. -

Welnu, men heeft de atoomenerf{ie vrijgemaakt,
men gaat bijna naar de maan, men rreneestde tubercu-
lose ... "

Jean Rostand.
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S. Davids

NIEUWE VORMEN EN GEDACHTEN OP CUBA

1.

Toen Cuba op 1 januari 1959 onafhankelijk werd
... Toegegeven, zo staat het niet in de boekjes. In de
boekjes staat, dat Cuba na vier eeuwen Spaanse heer-
schappij onafhankelijk werd in december 1898, toen
Spanje het prijsgaf of, als men het accent anders wil
leggen, in februari 1901, toen het zijn eerste grondwet
kreeg, of in mei 1902, toen het zijn eerste president
kreeg en de republiek dus compleet ging functionne-
ren. Maar de Cubanen-van-nu zien het, in grote meer-
derheid, toch wel anders. Die Eerste Republiek, zoals
ze haar thans noemen, dat was geen echte onafhanke-
lijke staat, dat was in feite, in wezen, een economische
kolonie van de Verenigde Staten. De echte onafhan-
kelijkheid is pas begonnen, toen de Tweede Republiek
begon. En dus ...
Toen Cuba op 1 januari 1959 onafhankelijk werd,

toen was de smeder van die nieuwe vrijheid, de "lider
máximo" van de revolutie tegen het oude bewind, een
advocaat van 31 jaar, Fidel Castro Ruz. Voor zijn
eigen gevoel was hij toen begonnen de idealen te ver-
wezenlijken van een grotere, een voordenker en voor-
ganger, José Marti, Cuba's vrijheidsheld in de tijd der
Spaanse onderdrukking, en zou hij diens wilsvoltrek-
ker moeten zijn. Maar voor het gevoel der Cubanen, en
weldra voor dat van talloze miljoenen in heel Latijns
Amerika, het werelddeel dat zij "nuestra America"
(ons Amerika) noemen, was deze jonge "barbudo", de-
ze langbaardige uit het maquis, een voorvechter, een
held en ook een politiek profeet "in his own right".
Voor ons is hij Castro, voor hen is hij Fidel - dat zo-
waar, welk een geluk, nog "trouw" betekent ook. Er
zijn Fidelistas in heel dat werelddeel, van Patagonië
tot de Rio Grande; ja zelfs een Frans-talig negerboer-

274



tje op Haiti zal u kunnen zeggen: Je suis Fidéliste. Er
kan met Fidel Castro van alles gebeuren; hij kan ster-
ven in zijn bed, hij kan verongelukken, hij kan ver-
moord worden. Maar het Fidelismo - wat is dat ei-
genlijk? - leeft en blijft.

Laat ons dus drie dingen bezien. De man en zijn
groeisfeer. Dat wat hij en zijn strijdgenoten gewild en
verricht hebben. En de reacties der wereld op de man
en zijn werk - liefhebbend, bewonderend, voorhoofd-
fronsend, vijandig. Door het relaas heen schemert dan
wel wat wij met aarzeling als sterke en als zwakke kan-
ten van het Fidelismo kunnen zien. Ook hierom met
aarzeling, omdat wij toch wèl dienen te bedenken, dat
het speciaal bij zijn dictatuur - want dat is het - niet
zo bijster interessant is wat wij vinden van sterke of
zwakke kanten. Het oordeel van de Latijns-Amerika-
nen zal beslissend zijn.

Ir.
Op 13 augustus 1927 werd hij geboren, op de suiker-

plantage Manacas niet ver van de noordoostkust van
dat langgerekte eiland. Zijn vader, die arbeider was
geweest voor de United Fruit Company van Boston -
de ware heerser over enige Midden-Amerikaanse ba-
nanenrepublieken - had planter kunnen worden door
zijn huwelijk met een meisje uit Cuba's herenboeren-
stand. Zijn lager en gymnasiaal onderwijs kreeg Fidel
op Jezuietenkostscholen in Santiago, hoofd- en haven-
stad van de provincie Oriente, en in Havana. Een
pientere vlijtige jongen met veel animo voor sport -
wat hem in het maquis te stade zou komen. In 1945
gaat hij in de rechten studeren. Ook op Cuba komen
studentenhuwelijken voor - in 1948 trouwt hij met

.een studente in de wijsbegeerte, Mirtha Diaz Balart.
Een jaar later wordt een kleine Fidel geboren. Het
huwelijk blijkt niet duurzaam. Castro gaat het met een
ander houden - met Cuba. Maar hij studeert wel af.

Dàt Fidel studeren kon, was in die tijd symptoma-
tisch voor de maatschappelijke opkomst van zijn va-
der. Kinderen van arme mensen - en de Cubanen wa-
ren in grote meerderheid arm, veelal landarbeiders met
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slechts enkele maanden per jaar werk op de plantage
- konden maar op twee manieren vooruit komen:
priester worden (maar de roepingen waren schaars)
of onder-officier zoals Batista (die het ten slotte tot
president schopte). Voor de kinderen der beter-bedeel-
den was dokter of advocaat een normaal perspectief.

Als student nog gaat Fidel Castro in de politiek, in
de avontuurlijke politiek. Ook dat is normaal in La-
tijns Amerika. Men denkt daar, als het woord "jeugd"
valt, meer dan bij ons aan politieke vroegrijpheid, aan
politieke geestdrift, aan opstandigheid. Dat is niet pas
iets van nu. Honderdveertig jaar geleden waren het
vooral jonge mensen, die hun landen van het Spaanse
gezag bevrijdden.

Hier is een tussenopmerking wellicht op haar plaats.
De misstanden, nationaal en internationaal, waartegen
Castro en de zijnen in opstand kwamen, zijn niet ty-
pisch Cubaans. Armoede, corruptie, te grote afhanke-
lijkheid van buitenlandse belangen, en gedweeheid je-
gens de V.S., samenhangend met monocultuur (in dit
geval de suiker), het zijn gewone verschijnselen in La-
tijns Amerika. Dat een zo inspirerende en misschien
wel voorbeeld-ige explosie zich juist op Cuba heeft
voorgedaan - zou het misschien op zijn minst mede-
veroorzaakt kunnen zijn door het feit, dat Cuba zoveel
langer dan de andere landen een Spaanse kolonie is
gebleven en dus zoveel recenter heugenis had aan met
succes bekroonde rebelsheid?

In 1947 zien we de dan 20-jarige Castro scheepgaan,
in een groep van driehonderd, om de Dominicaanse
Republiek te bevrijden van het Trujillo-regime. Nu,
dat lukt dan niet, want een Cubaans oorlogsschip
steekt er een stokje voor en stuurt de jongelui terug.

Het tweede avontuur, het beslissende, valt zes jaar
later, op 26 juli 1953. Naar die datum heet Castro's
beweging (geen partij, een beweging) de 26-Juli-Bewe-
ging. Dat tweede avontuur, uiterlijk een glorieuze mis-
lukking, werd - het is meer vertoond - opmaat voor
latere triomf. Aan het hoofd van 165 jonge intellec-
tuelen zouden de Castro's, Fidel en zijn broer Raul,
proberen in de prille ochtend de Moncada-kazerne
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bij Santiago te veroveren, en dat zou dan het begin
moeten zijn van de bevrijding der provincie Oriente,
en later van heel Cuba. Het leger bleek sterker in man-
kracht en bewapening - de poging faalde.

Waarom werd zij juist nu gedaan? Ruim een jaar te-
voren, op 10 maart 1952, was Batista, de oud-sergeant-
schrijver en oud-president, opnieuw, door een staats-
greep, aan de macht gekomen. Ditmaal betekende het
niet slechts, dat - zoals zo vaak - het ene corrupte
bewind door het andere werd afgelost. De staatsgreep
zelf was nog onbloedig geweest, maar na een met ge-
weld gefnuikte studentenstaking was de terreur begon-
nen, een terreur die zes jaar duren zou en waarbij vele
duizenden Cubanen, vooral jonge mensen, zouden
worden gefolterd, gelubd, vermoord. Reeds kort na
het begin daarvan hebben Castro en zijn mede-rebelsen
het proberen te stuiten - op die 26ste juli bij de Mon-
cad a-kazerne. Maar het is wel typerend voor de jeug-
dige volksopvoeder en volksmenner, die urenlang ore-
ren kan maar ook bondig formuleren, dat hij zich niet
alleen in verzet zag "tegen de lade maart, maar ook
tegen de 9de maart", dat wil zeggen niet alleen tegen
corruptie-plus-terreur, maar ook tegen de corruptie-
sec, die daaraan, onder anderen dan Batista, was voor-
afgegaan.

De meeste rebellen werden prompt gedood, in of na
het gevecht. Een groepje van zeven, waaronder Pidel,
vluchtte de bergen van de Sierra Maestra in. Ze wer-
den ten slotte gepakt, maar dank zij krachtige bemoeie-
nis van de aartsbisschop van Santiago niet "auf der
Flucht erschossen". Het werd een proces, en daar hield
Pidel Castro op 16 oktober 1953 een vermaard ge-
worden fors-aanvallende verdedigingsrede, die tevens
een program-rede werd. Dat wat later met de naam
Fidelisn:o zou worden aangeduid, was hier al in kiem
aanweZl~.

Pidel en zijn metgezellen kregen vijftien jaar. Het
bleef bij nog geen zes maanden, want ter ere van de
"verkiezingen" van 1954 werd in maart van dat jaar
een amnestie-wet aangenomen, waarvan ook de Mon-
cada-jongelui profiteerden.
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Om de strijd te kunnen voortzetten gaat Castro
via de v.s. naar Mexico, waar hij en zijn volgelingen
militaire instructie krijgen van de Spaans-republikeinse
emigrant kolonel Bayo. Er wordt geld ingezameld
voor wapens. En ten slotte wordt de invasie-op-Cuba
voorbereid, een invasie met 82 man, aan boord van het
kleine jacht Gramma, dat op 2 december 1956 de zuid-
kust van de provincie Oriente bereikt. Altijd weer daar
begint de strijd, altijd weer in en om Santiago en in de
bergen van de Sierra Maestra. Want terwijl Havana
de hoofdstad is geworden en gebleven van dwingelan-
dij en corruptie, van spel en hoererij, vinden deugd en
ideaal, toorn en strijdlust nog en weer heul en voedsel
in het verre oosten des lands.
Twee dagen v66r de landing is het al gaan gisten

in Oriente. Maar dan begint de echte strijd, de burger-
oorlog die twee jaar en een maand duren zal. Van de
82 man van de Gramma zijn er weldra nog slechts wei-
nigen in leven. Maar die weinigen zijn, vechtend tegen
Batista's leger, geborgen in eigen volk. Jonge mannen
en vrouwen stromen naar hen toe, er wordt "bevrij-
dingsloon" voor hen ingezameld, bijna openlijk, er
worden, zelfs aan bank-loketten, "bevrijdingsbons"
voor hen verkocht, er worden wapens aangeschaft,
maar meer nog veroverd. Kranten, ook Amerikaanse
kranten, sturen verslaggevers naar het maquis, en die
vinden langs de ondergrondse weg een hoofdkwartier
dat voor het leger onvindbaar blijft. Het zijn niet al-
leen de armen die Pidel steunen: hij heeft ook de sym-
pathie van velen uit bourgeoisie en clergé, wie de ty-
rannie en de zonde te gortig zijn geworden. Hij is de
romantische Robin Hood van Cuba, zo lijkt het. Hij is
een door barre strijd geharde volksleider, zo is het. Tot
hen. die zich in die periode in de taxatie vergisten, be-
hoorde ook de kleine communistische partij, die het
goede tactiek achtte afzijdig te blijven.
Geen details hier over de fazen van de oorlog. Op

Oudejaarsavond 1958 verlaat Batista vliegend-vlug
Havana, naar de V.s., waar hij per slot van rekening
wel leven kan van zijn 300 of 400 miljoen dollar, Cu-
ba ontstolen. Op 1 januari van het Bevrijdingsjaar
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trekt Castro aan het hoofd van zijn guerilla-strijders
Santiago binnen, waar de Tweede Republiek geboren
wordt. De jaren hebben namen hier. Was 1959 het Be-
vrijdingsjaar, 1960 was het Jaar der Landbouwher-
vorming, en 1961 is het Jaar van het Onderwijs, het
jaar waarin het analfabetisme moet worden geliqui-
deerd.

lIL

Sedcrt het Moncada-pleidooi van 1953 is het pro-
gram van de 26-Juli-Beweging, waarvan dat pleidooi
de grote lijnen behelsde, nader uitgewerkt door Castro
en zijn specialistische medewerkers, waarvan de Argen-
tijnse econoom Guevara, die zich Marxist noemt, wel
de belangrijkste is. Maar in het Bevrijdingsjaar valt de
natuurlijke nadruk op het uitdelgen van de sympto-
men-der-rottenis, die zoveel walging hebben gewekt.
Dat gebeurt met een radicaliteit die naar traditie velen
onthutst.

Tegen de groot-organisatoren van de gok, gangsters
zoals Santo Trafficante en de gebroeders Lansky, valt
weinig te doen; die zijn al terug naar de States. Maar
de casino's gaan dicht en de geweldige hotels raken
leeg. Een grote schadepost voor Havana. De rond
250.000 Amerikaanse toeristen pcr jaar plachten rond
145 miljoen gulden te vertercn. Kleine meisjes gaan
uit de bordelen terug naar de te saneren krotten en
worden naar school verwezen. Voorzover men Batis-
ta's beulen te pakken krijgt, worden zij snel en toornig
berecht en doodgemaakt; dat loopt wel in de honder-
den. Een deel der wereld is geschokt. Net zo geschokt
als onze schoolboeken dat zijn over de terreur tijdens
de Franse Revolutie, die erger was. Maar zijn wij op-
gevoed met net zoveel afschuw jegens Thiers en Gal-
lifet, om hun onderdrukking van de Parijse Commune
waarbij zeker 17.000 arbeiders wcrden doodgeschoten?
En hebben zij die jammerden om het lot der kleine
Batista's ooit gejammerd om de ruim 20.000 Cubanen,
die door die Batista's waren doodgeschoten en dood-
gefolterd?
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In een soort democratisch automatisme ontglipt Cas-
tro een fout. Er zullen spoedig verkiezingen worden
gehouden, belooft hij ... ons. Maar zijn Cubanen be-
grijpen dat niet. Verkiezingen - waarom? Is er niets
beters te doen? Laat Fidel in 's hemels naam met be-
kwame spoed zorgen voor land en voedsel, voor scho-
len en woningen en ziekenhuizen, voor ontspanning en
vrolijkheid. Zij willen vrij zijn, vrij van nood en van
vrees en van uitbuiting; en zij willen hard meewerken
aan die vrijheid. Fidel weet toch wel, dat de grote
meerderheid achter hem staat? Waarom dan een ver-
kiezing met haar traditionele zwendelgeur? Er zijn
daar echt wel andere dingen aan de orde dan ons keu-
rig-nette "wie zal het eens wezen, Oud, Burger of
Bruins Slot?"

En dus begint, zonder verkiezingen, de landbouw-
hervorming. Ingrijpend, maar niet voor allen. De boe-
ren met minder dan 400 HA grond mogen die grond
behouden; dat betreft zo'n 40% van al het boeren-
land. Het grootgrondbezit, de latifundia's, dat wordt
allemaal bijgeknipt tot dat maximum van 400 HA.
Het grootste deel wordt onverknipt toegewezen aan
de landarbeiders, maar voorshands onder leiding van
het INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
Om het even op z'n Russisch uit te drukken: er komen
veel sowchozen, met de bedoeling dat het later kol-
chozen worden.

De onteigening heeft natuurlijk bij de grootgrond-
bezitters - voor een flink deel Amerikaanse maat-
schappijen - verontwaardiging gewekt, en de schade-
vergoeding werd te laag gevonden, al beliep zij pre-
cies het bedrag dat de eigenaars zelf als waarde hadden
opgegeven, voor de belasting. Eén argument voor de
onteigening was natuurlijK de misère waarin de land-
arbeiders leefden. Maar het was niet het enige argu-
ment. Zeker even zwaar woog het verlangen een einde
te maken aan de monocultuur, die van Cuba het sui-
kereiland bij uitnemendheid had gemaakt, met (inder-
daad) ook nog tabak en koffie. De consequentie daar-
van was geweest, dat 70% van alle levensmiddelen
moest worden ingevoerd, en dit in een land met rijke
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bodem, die vrijwel al wat nodig is kan leveren voor
de ruim 6 miljoen mensen die er wonen.

In dat jaar 1960 hebben de handen gedaan wat zij
te doen vonden. Het waren pragmatische idealisten die
aan het werk gingen, geen ideologen. Wanneer Fidel,
nog altijd baardig maar nu ook wat bolwangig gewor-
den, kalm en opgewekt de duizenden toespreekt in een
zaal en voor de televisie, of de honderden ergens op
het boerenland waar iets aan de hand is, dan doet hij
dat meer nog als pedagoog dan als demagoog. Hij legt
uit waarom de dingen gebeuren, maar hij theoretiseert
niet. Men noemt het Fidelisme wel eens links-socialis-
tisch, maar dat is een toegeven aan onze behoefte aan
systematiek, niet aan een behoefte der Latijns-Ameri-
kanen. In de praktijk komt het er misschien wel op
neer, dat het Fidelismo zich ergens bevindt tussen het
moderne kapitalisme, dat merkwaardige stelsel dat zich
poogt te handhaven door uit te leggen dat het niet
meer bestaat, en het socialisme zoals het thans reilt en
zeilt in menig door communisten geregeerd land. Men
vertelt op Cuba het grapje dat Mikojan wat sip keek,
toen hij, uit Havana terug bij Chroesjtsjof kwam rap-
porteren; want - zo legde hij uit - "er is Cubaanse
infiltratie in de Cubaanse partij".
Volkomen anders dan in de communistische landen

heeft men op Cuba na de revolutie prompt de nadruk
gelegd op verbruiksgoederen en niet op zware indus-
trie. Rijst, bonen, vruchten - dat ging v66r ijzer en
staal en machines. En toen Guevara in Oost-Europa
kwam zakendoen, toen moest hij bijna gegeneerd ver-
tellen, dat scheermesjes en zeep-met-een-geurtje wel-
kom zouden zijn.
Rijst, bonen, vruchten - men heeft geluk gehad op.

Cuba. Nooit eerder is het, waar ook ter wereld, ge-
beurd dat een landbouwhervorming meteen tot hogere
productie leidde. Op Cuba wèl. Honger en geestdrift
werden geholpen door bodem en klimaat.
Niet alleen in de landbouw werd genaast. Laat ons

enige veelzeggende cijfers bezien. In 1956 beheersten
Amerikanen 80% van Cuba's openbaar-nuts-bedrijven,
900/0 van de mijnen en de vee-ranches, samen met de
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Britten vrijwel alle oliebedrijven, en 40% van de sui-
kerplantages; om niet te zwijgen van banken, casino's
en hotels. Dit alles is nu onteigend. Het had dividen-
den opgeleverd tot 23010 toe. Allicht dat die onteige-
ningen, die veelal tot nationalisatie leidden, kwaad
bloed hebben gezet in Amerika. Maar er was wèl
kwaad bloed in Cuba aan voorafgegaan. Waren niet
v66r Castro alle elkaar opvolgende dictatortjes om-
koopbaar gebleken? Laten we wèl wezen, dat was geen
typisch Cubaans euvel, het was en is een Latijns-Ame-
rikaans euvel. Na een recente omwenteling in Vene-
zuela zei mij een ex-olie-ingenieur met wie ik pleeg
te forensen, een man die Venezuela goed kent: "Lieve
hemel, nou moeten ze weer een ander stel mensen om-
kopen!" En de Amerikaanse generaal-majoor Smedley
D. Butler, die meer dan 33 jaar bij het Corps Mari-
niers heeft gediend, dat zoveel belangen heeft be-
schermd, schrijft in zijn autobiografie: "Als ik op alles
terugzie, geloof ik, dat ik Al Capone nog wel een
paar tips had kunnen geven. Hij kon het niet verder
brengen dan met een racket opereren in drie stadswij-
ken. Wij van de mariniers hebben op drie continenten
geopereerd. "

IV.

Dat achter Fidel en het Fidelismo thans op Cuba
geen 90% der Cubanen meer staan, zoals op 1 januari
1959, maar vermoedelijk tussen de 70 en 80010 (niet
genoeg?), spreekt vanzelf. De man die rebelleert wekt
verwachtingen die door de man die regeert niet te ver-
wezenlijken zijn. Natuurlijk zijn er onder de Cubaan-
se bourgeoisie mensen geweest, die in de waan leefden
dat Fide! hun bezit net zo zou beschermen en redden
als hij hun studerende idealistische zonen beschermde
en redde. Dat is dan lang niet altijd doorgegaan, en
dus wendt menigeen zich af, ontgoocheld, zij het niet
met reden.
Ook de goeddeels Spaanse clergé - het echt-Cu-

baanse part wil Fide! nog wel zijn kans geven -
wendt zich af. De positie van de kerk is nooit bijzon-

282



der sterk geweest in het Cuba der 20ste eeuw. Van de
bevolking is 8S0f0 Katholiek gedoopt, maar het per-
centage praktiserenden is veel lager. Een priester zei
onlangs tot een Amerikaans journalist: "Wij hebben
geen positie, geen geld, geen invloed meer hier, en de
kerk heeft al die dingen nodig om te kunnen leven."
En wij, die altijd gedacht hadden dat de armste kerk
de sterkste is. Als de regering strijdt tegen geloven-op-
gezag, dan noemen clericalen dat een communistische
actie.

Zelfs onder de oude Fidelisten zijn er teleur gestel-
den, mensen die geschokt zijn door de zo duidelijk
links-gerichte politiek van het nieuwe bewind. Z6 ra-
dicaal hadden ze het niet bedoeld. De oorzaken van het
steeds-meer-links-worden interesseren hen maar matig.

Tegenover die ontgoochelden staan op Cuba niet al-
leen Fidelistische massa's. Ook de kleine communis-
tische partij, hoe doctrinair ook, steunt thans Fidel,
krijgt - gedisciplineerd en efficient-werkend als zij is
- posten in de ambtelijke wereld, presteert haar por-
tie waakzaamheid tegen de duizenden Cubaanse voor-
maligen en andere émigré's in de V.S., die als anti-
communisten subsidie krijgen van de Amerikaanse re-
gering. Van enorme betekenis voor Castro en de zijnen
is uiteraard ook het meeleven in andere Latijns-Ame-
rikaanse landen. De Franse publicist Georges Fried-
mann, die zopas een reis door de belangrijkste van die
landen heeft gemaakt, constateerde overal begrip voor
Fidel, overal ook de grief dat de V.S. het Fidelismo
niet steunen. Als de regering in Washington ernst wil
maken met de bestrijding '~:lll het communisme, zo
werd betoogd, waarom steunt zij dan niet de bewegin-
gen die dat communisme de wind uit de zeilen nemen?
Die grief heeft een pendant in wat de huidige Cubaan-
se leiders zelf zeggen: Wat wij doen is de beste waar-
borg tegen het communisme; waarom zijn de Yankees
tegenwoordig altijd instinctmatig voor rechts en nooit
voor links? Toch menen de Cubanen wel het antwoord
te weten op die vraag.

En zo zijn we dan eindelijk beland bij de kern van
de hele situatie - de verhouding Amerika-Cuba. Be-
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zien wij binnen die verhouding de twee houdingen, de
Fidelistisch Cubaanse en die van het officiële Amerika,
zowel vóór als helaas ook na de presidentsverkiezing
van november j.l.

Als de Cubanen roepen: "Cuba si, Yankis no!" -
een kreet die bezig is, met variaties, klassiek te worden
- dan is dat geen uiting van een blind en alles-om-
vattend anti-Amerikanisme. Cubanen hebben, bij alle
gebelgdheid, altijd illusies behouden nopens het Ame-
rika van hun idealen, het Amerika van Jefferson en
Lincoln. De Cubanen willen ook best zakendoen met
de V.S., zij het dan niet voor 80°/0 van hun in- en
uitvoer, maar laat ons zeggen voor 50°/0. Zij hadden
ook, na de triomf der revolutie, graag wapens en tech-
nische bijstand gekregen uit de States, en ook uit En-
geland en andere landen van het Westen, kortom uit
alle landen die nooit bezwaar hadden om rechtse dic-
taturen te helpen overal in Latijns Amerika. Toen al die
landen handel en hulp weigerden, toen men met name
Cuba met zijn suiker liet zitten, waar anders konden
de Cubanen toen terecht dan in Oost-Europa en in
China?

Bezien wij thans die Yankees. Het rake schot van
de Cubaanse revolutie heeft ook hen geraakt. Het is
hun door portefeuille en hart beide gegaan, het heeft
hen in elk opzicht diep bezeerd. Zij willen graag rijk
zijn, en zij willen graag bemind zijn. Misschien gaat
dat niet zo best samen. Zij waren bezeerd, en hóé heb-
ben ze het laten merken! Zelfs Kennedy, van wie men
toch beter had verhoopt.

Nadat de V.S. Cuba hun kortstondige bijdrage had-
den geleverd in de bevrijdingsstrijd tegen Spanje, had-
den zij gehoopt op eeuwige dankbaarheid. Toen Fidel
begon met zijn ingrijpende sociale maatregelen, die ook
Amerikaanse belangen troffen, is men in Amerika
gaan morren en piepen, dat dit op communisme leek,
ja dat het communisme wàs. Als de Cubaanse boeren
en arbeiders telkens weer uit Amerika te horen krij-
gen, dat de dingen waar ze zo blij mee zijn communis-
tisch zijn - wiens schuld is het dan als ze zich gaan
afvragen of in dat communisme misschien iets goeds
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kan steken? Het is het oude lied: de beste communis-
tische propaganda wordt door anti-communisten ge-
maakt (zoals er ook anti-communistische propaganda
wordt gemaakt door communisten). Toen Chroesjtsjof
fors ging sympathiseren met Castro, is ook de aantijging
geuit, dat Rusland militaire bases zou krijgen op Cu-
ba. Niemand heeft daar ooit over gepeinsd. Er is wel
een militaire basis op Cuba, maar dat is, nog altijd, een
Amerikaanse, de vlootbasis Guantánamo, in 1901 voor
een habbekras gepacht. Trouwens, op de Amerikaanse
mededeling, dat een Russische basis zo dicht bij de
v.s. (één uur vliegen van Miami) onduldbaar zou zijn,
antwoorden de Fidelisten steevast: Zijn de Amerikaan-
se militaire bases in Noorwegen, Turkije, Iran, Paki-
stan, Thailand, Formosa, Okinawa en Korea zo duld-
baar voor Russen en Chinezen?

Op 4 januari zei de scheidende Eisenhower, dat
"zijn sympathie uitging naar het volk van Cuba, dat
thans zo lijdt onder het juk van een dictator." Met de
heugenis aan zestig jaar vol rechtse dictatortjes, door de
V.S. van harte gesteund, hebben de Cubanen dit een
zotte en stupide uitlating gevonden. Maar wat moesten
zij denken van Kennedy, toen hij zijn vriend Earl E. T.
Smith, die als ambassadeur in Havana de beste vriend
van Batista was, als ambassadeur naar Zwitserland
wilde sturen - ausgerechnet naar Zwitserland, dat de
Amerikaanse belangen in Cuba behartigt na de ver-
breking der Amerikaans-Cubaanse betrekkingen?

Wat de sterke en wat de zwakke steeën zijn van het
Castro-regime, moet nog blijken. De ontwikkeling van
de verhouding Amerika-Cuba zal het oordeel in hoge
mate kunnen beïnvloeden. Maar als het gaat om het
Fidelismo-op-zichzelf, die nieuwe poging - meer nog
dan systeem - in de Cubaanse en de Latijns-Ameri-
kaanse staatkunde, laat ons dan één ding bedenken:
de politieke stelsels van West en Oost, waaraan wij
gewend zijn geraakt, zijn niet bestemd voor alle eeu-
wigheid. Over een eeuw, en zeker over een paar
eeuwen, zal alles hier en daar weer anders zijn. En
laat ons dan, wat Cuba en zijn Fidelismo betreft, be-
scheiden volstaan met het variëren van één regel uit de
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Internationale, en zeggen: Leeft, gij nieuwe vormen en
gedachten.

'C:rcut6ito op euba.

(A.F.P.) Voor een Cubaans tribunaal is de doodstraf
geëist tegen William Morgan, een voormalig Ameri-
kaan, die op grond van zijn verdiensten voor de revo-
lutie van Fidel Castro, in 1959 het Cubaanse staats-
burgerschap kreeg. Als een van de leiders van de Cu-
baanse geheime dienst zorgde hij er voor, dat het eerste
complot tegen Castro mislukte en dat de wapens die
door de Dominicaanse Republiek waren gezonden, in
beslag werden )!,enomen. Ri; stond nu terecht omdat
hi; van zijn macht misbruik had gemaakt door wapens
te sturen naar de tegenstanders van Castro in het Es-
cambray-vevergte.

(11 maart 1961.)
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De Redactie wil gaarne haar dank
betuigen aan de heren P. Spigt en
F. van Tijn voor het vele werk,
dat zij hebben verricht voor het
tot stand komen van dit nummer.

De Redactie.
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Dit nummer van "De Nieuwe Stem" wil de lezer
confronteren met staatkundige bestuursvormen, die
anno 1961 een groot deel der wereld omspannen en die
gekenmerkt worden door duidelijke dictatoriale trek-
ken; men zou ze eufemistisch met "semi-dictaturen"
kunnen betitelen.
De redactie heeft gemeend er jllist aan te doen dit

onderwerp te behandelen aan de hand van een aantal
geschreven portretten van "sterke mannen", die macht-
hebber zijn in overwegend zwakke staten. Er is een -
naar zij hoopt representatieve - keuze gemaakt, daar
het duidelijk is, dat het portretteren van alle sterke
mannen in zwakke staten zelfs de omvang van een
dubbelnummer aanzienlijk te boven zou gaan.

Redactie.

Speciaal Kunstnummer
Speciaal Spanje-nummer
Speciaal Droogstoppel-nummer
Speciaal nummer ,,12 op 1 balcon"

f 3,50
f 2,80
f 3,25
f 3,75

(Advertentie)
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die belangstellen in de Franse literatuur; het houdt zijn lezers op de
hoogte van de belangrijkste nieuwe publicaties op het gebied van de
Franse taal en letterkunde. "Het Franse Boek" is een uitgave van
de "Vereniging tot Bevordering van de Studie van het Frans" en ver-
schijnt vier maal per jaar. Het lidmaatschap - recht gevend op
een abonnement - bedraagt f 5" - per jaar, te storten op giro
126695 van genoemde Vereniging te Rotterdam. Belangstellenden
kunnen een gratis proefexemplaar aanvragen bij Or. H. D. Veenstra,
van Citterstraat 44a, Rotterdam. Losse abonnementen f 5, - per
jaar (te voldoen op bovenvermelde wijze.)
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Drie bijzondere afleveringen van

De Nieuwe Stem
zijn nog als losse nummers leverbaar:

* KUNSTNUMMER
van "De Nieuwe Stem", waaraan medewerkten:
Mevrouw Dr. A. Romein-Verschoor, Paul Citroen,
Anthonie Donker, Johan de Meester, G. Th. Rietveld,
A. van Domburg en Willem Andriessen.
128 pag. en 8 pag. kunstdrukillustraties f 3,50!Bfr. 55

* SPANJENUMMER
van "De Nieuwe Stem", een zeer objectieve beschou-
wing van de huidige toestand in Spanje en een vlam-
mend protest tegen het Franco-regiem. Samengesteld
door Dr. G. J. Geers, met medewerking van o.a.:
Francisco Carrasquer, Jef Last, Albert Helman, Z.E.
J. M. de Semprun Gurrea en vele anderen.
104 pag. en 4 pag. kunstdrukillustraties f 2,80!Bfr. 40

* DROOGSTOPPELNUMMER
van "De Nieuwe Stem", met medewerking van W. F.
Wertheim, Mevrouw A. Romein-Verschoor, P. Spigt,
G. J. Resink, J. J. Buskes, J. B. Charles en Th. van
Tijn. Hierin o.a. heropening discussie over de zaak
van Lebak en voor het eerst in de geschiedenis een
foto van Batavus Droogstoppel.
120 pag. en 4 pag. kunstdrukillustraties f 3,25!Bfr. 45
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