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.fl: restUU 	VCfl CiE 

Men doet vele gissingen omtrent de toekomst ITun de Algerijnse Revolutie: 
blijven staan bij het tbourguibistische' of neo-kolonialistische tussen-
station of radicale structuele omvorming van het land op de weg naar het 
Socialisme? 
De overeenkomsten van Evian zijn naar de letter eenal te duidelijke neo-
kolonialistische poging van de kant van het imperialisme dan dat de 
reusachtige krachteri van de Algerijnse Revolutie passief, in verwarring 
én desorientatie de contrarevolutie zelfs binnen hun rijen zouden kunnen 
aanvaarden. 
De accoorden van Evian waren de uitdrukking van een compromis gebaseerd op 
de nauwkeurige krachtsverhouding tussen het imperialisme en de Revolutie, 
welke een ontwikkeling in de richting van de totale en duidelijke 
militaire oplossing a la Dien-Bien-Fhu uitsloot. 

Deze oplossing - zoals wij reeds elders en verscheidene malen de gelegen-
heid hadden er op te wijzen - maakte de tussenkomst van buitenlandse hulp 
noodzakelijk. Deze hulp zou die zijn van een voldoende bewapening ter 
beschikking,/gesteld van de belangrijke en voldoende menselijke krachten 
van de Algerijnse Revolutie, een bewapening, gehanteerd door specialisten 
in de revolutionaire oorlog en de vernietiging en de doorbreking van de 
versperringen. Den dergelijke hulp, mogelijk en werkelijk aangeboden 
- afkomstig van de Chinese Volksrepubliek, van andere Arbeidersstaten, van 
Indonesid, van bepaalde arabische landen en van europese en internationale 
revolutionaire kringen - zou slechts gebruikt kunnen worden in hot kader 
van een geheel andere conceptie van de strijdvoering tegen het imperialisme 
dan die, welke uteindelijk de overhand heeft gekregen. 

Zij vooronderstelde op het binnenlandse vlak de aanvaarding van de omvorming 
van het FIJN in een feitelijke politieke partij met een wlomschreven 
socialistische ideologie en vooral de beslissende verwerping van de 
methoden van organisatie en functioneren, die het maximale rendement van 
de reusachtige krachten van de Revolutie verlamden. Dp het buitenlandse 
vlak vooronderstelde zij het lopen van het risico van een revolutionaire 
omvatting van de gehele Maghreb door een revolutionaire politiek vôôr 
alles gericht op de massaas, de boerenmassaas in het bizonder, van de 
aangrenzende landen. 

Zeker, in het kader van zulk een politiek en perspectief, v66r alles 
gebaseerd op de intensivering van de militaire krachtsinspanning en de 
beslissende gewapende strijd tegen het imperialisme, met vernietiging en 
doorbreking van de versperringen, werkelijke bewapening van de binnenlandse 
strijdkrachten en vereniging op de slagvelden van Algerije zelf van het 
grensleger en het ALM in het binnenland, was het gevaar groot, dat de 
oorlog boven een beperkt conflict met het franse imperialisme uit tot een 
algemene zou ontwikkelen. 	Dit argument heeft uiteindelijk de overhand 
gekregefl in de rijen van de leiding van de Algerijnse Revolutie en het 
heeft de krachten daarvan georienteerd op een combinatie van de militaire 
en diplomatieke actie met het oog op een compromisoplossing. 

Men zou een dergelijke politiek in principe niet kunnen veroordelen o 
twee .voorwaarden 
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a.) indien de zuiver militaire actie werkelijk alle reië mogelijkheden, 
die bestaan hebben, had uitgeput, om zich tot het maximum te versterken 
zonder dat dit onvermijdelijk leidt tot een internationolisering?1  van 
de oorlog. 
b) indien in de leiding van de Revolutie de vaste wil bestaat om zo snel 
mogelijk de door de accoorden van Evian opgeworpen hindernissen tegen do 
opmars van de Revolutie omver te werpen en de pogingen van het "neb-
kolonialisme om de algerijnse boeren en arbeiders van de vruchten van 
hun gigantische strijd op het ogenblik van de onafhankelijkheid to be-
roven in de kiem te smoren. 

Het is duidelijk dat de fractie van het franse grootkapitaal, welke 
De Gaulle vertegenwoordigt, welke zich op volle kracht gestort heeft in-
de-mateloze 

n
de mateloze ambities van de Gemeenschappelijke  Markt", d.w.z. van een 
geïntegreerd europees kapitalisme, verheven tot Derde Wereldmach en. 
welkeowel de Verenigde Staten als de USSR haar eigen levensruimte  be-
twist, sinds lang (in het bizonder sinds 1959) zijn draai had genomen in 
de richting van de formele onafhankelijkheid van Algerije teneinde het 
voor zichzelf en Kapitalistisch Europa als "economische ruimte te be-
houden. 

De gehele politiek van De Gaulle wordt door dit verlangen overheerst en 
al zijn uitstellen bij het afsluiten van de overeenkomsten waren slechts 
gericht op het uitputten van de weerstand tegen het "neo-kolonialisme 
van de leiding van de Revolutie en haar te nopen tot onderhandelingen op 
zijn voorwaarden. 

Reds sinds lang was het spel zowel van De Gaulle als van het "atlantische" 
imperialisme in het algemeen, evenals dat van de inheemse nee-kapitalist-
ische en pro-imperialistische "bourguibistische' krachten, er slechts op 
gericht om zich te verzekeren van een weliswaar onafhankelijk, maar in het 
rieo-kolonialisme opgenomen Algerije. 

Want buiten het eigenlijke enorme belang, dat Algerije economisch voor het 
franse en europese kapitalisme vertegenwoordigt - met perspectieven die 
voortvloeien uit de rijkdommen van de Sahara in het bizonder - zou een 
socialistische overwinning in Algerije een reusachtige revolutionaire uit-
werking hebben in de hele i'iaghreb, in heel Afrika, in Spanje, in Portugal, 

- in Frankrijk zelf. Zij ZOU het gevaar?  meebrengen de werkelijke brug 
over de Middellandse Zee te worden, tussen de Europese Revolutie en de 
Afrikaanse Revolutie en op dit vl.ak een nog grotere rel te spelen, dan 
die van Cuba op het latijns-amerikaanse en amerikaanse vlak in het 
algemeen. 

Vandaar de verschillende pogingen, die thans gedaan worden om de 
Algepijrise Revolutie te 'bourguibisersn". 

Wij zijn in dit verband van mening,dat het ernstigste gevaar schuilt in 
de huidige toestand van de algerijnse revolutionaire voorheode, die door 
de Geschiedenis geroepen is om snel en met uiterste stoutmoedigheid zijn 
rol te spelen het verzekeren van de duidelijke Socialistische koersbe-
paling van de Revolutie en van het land. 

Het is thans een gemeenplaats tO stellln, dat deze voorhoede zich v66r 
alles in het FLH bevindt, de politiek-militaire leiding van de Revolutie 
-vanaf haar begin. Het is eveneens een gemeenplaats te stellen, dat deze 
formatie die het wezenlijke deel van de krachten van de Algerijnse 
Revolutie in zich verenigt, noodzakelijkerwijs wordt doordrongen door alle 
sociale en politieke stromingen van de algerijnse maatschaprij, welke 
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uiteraad vervormd -tot op het v1a van de leiding 'weerspiegeld woman 

n grote trekken vindt men er thans op het moment waarop ce lgerinse 
cvolutie haar sociale fase ingaat en voor oeslissingcn stas , cre 
deldeli]ke stromingen de socialistische en socialiserendelznkorvlcugel, 
de6urgui.1Di.stische rechtervleUgeij het onbestemde en opportunistische 
cfl±rUm. 

• linkervleugel omvat een hele reeks ideologische stromingen, die lopen 
n de viekant revolutionair-marxistische vleugel en via de door de 

.,revolutionaire schrijver Fanon gdnspireerde vleugel naar de vleugel van 
het. arabisch socialisme van nasseriaanse kleur. Zij weerspiegelt 
ideologisch de belangen en ce strovingen van dc plebejsche basis van dc 
Algerijnse Revo]Lutie, welke de boeren, de arbeiders, cc geredicaliseerde 
kleinburgers van ce steden, in het bizonder de Tont\1i kelden ,omvat. 

Haar evolutionair-marxistische vleugel, nog beperkt, maar bestaand, 
'vertegenwoordigt de ware belangen en strevingen van het meest radicale 

. ël van het revolutionaire boerendom en* vanhst opkomende pro letariaat, 
van de meest vastbesloten elementen van cie -twee lagen, die zich richten 
naar een structurele, socialistische omvorming van cle traditionele 
lgerijns maatschappij, gevormd door het feodalisme en het imperialisme 
in een unieke combinatie, 

ee vleugel stast reeds dicht bij de fanonistische vleugel, een wasr-
schtig product van de Algerijnse Revolutie en de uitdrukking van het 
revolutionaire boerendom in zijn geheel er van de 'populistische 
evolutionaire intellectuelen. 

vleugel van heb arabisch socialisme naar nasseriaans model, verte gen 
• .ioordigt de radicale elementen van de kleine burgerij en van de ontwik-
.elden, die verbonden zijn met de arabische cultuur en vaak met het 
i.amisme. 

:Tussen deze drie stromingen binnen de algerijnse linkervleugel is er een 
önophoudelijke en constante wisselwerking verband houdend met de ontwik-
keling van de basis van de Algerijnse Revolutie en de algemene situatie. 
.Hetgeen overigens hot-  [Ovel is met ee eignijne leiding als geheel en 
vboral met haar centrum 9, dal afwacht 0±' het een compromis zal sluiten 
met links dan wel ot rechts ei naar lrg ven e ontwikkeling van de 
krachtsverhouding tussen links en rechts. 

.D: rechtervleugel, in getalsterkte zeer zwak, zowel in de basis van de 
:iëvQ]utie als in de algerijnse maatschappij, trekt op dit ogenblik voor-

uit de aanmoediging en zelfs de steun - invelerlei vorm - van het 
imperialisme en van de feodaal-bourgeoisie van de Naghreb. Zij versterkt 
z ch meer en meer door het bureducratisch apparaat binnen het FIN 9  dal 
•'zch voorbereidt op zijn omvorming -tot Staatsapparaat, waarbij het een 
• orme uitbreiding zal ondergaan, met de voordelen en voorrechten van de 
niacht en met de verrijking, die temeer aanzienlijk en verleidelijkals, 
'sar de verpletterende meerderheid ven de bevolking onder omste.ndighede 
vaI. uiterste misre leeft. 

is de macht, die in het algemeen in de koloniale en halfkoloniale 
landeh de nieuwkapitalistische derde machtu, de `bureaucratische 
ougeoisie voortbrengt, sneller en aanzienlijker naarmate het land 
onderontwikkeld is met nog relatief zwakke klassieke leidende klassen. 

cÖr. zijn bonapartistische rol tussen de klassen en hun nationale geheel 
n het. imperialisme heeft de opkomende macht in de Pasbevrijde landen een 



onweerstaanbare neiging naar de bureaucratisering en de snelle totstand-
brenging ven een bevoorrechte sociale laag, die in het ram. ven een 
kapitalistisch maatschappelijk systeem zonder meer verwordt tot en 
burgerlijke laag, verbonden met de andere krachten van die classe. 

De poging van het imperialisme, geholpen door zijn inheemse bondgenoten, 
om de Algerijnse Revolutie halt te doen houden in een neokolonislis-tische 
bourguibistische overgangsvorm, ontwikkelt zich op dit ogenblik op 

het ideologische vlak door een geheel samenstel van, argumenten, die 
erop gericht zijn de onmogelijkheid voor Algerije te bewijzen  van een 
onraiddelijke socialistische keuze na,-,r het cubaanse voorbeeld. 

Van deze 'argumenten zijn de meest verderfelijke en gevaarlijke die, 
welke verwijzen naar de huidige situatie ie Algerije, naar de c-emeenechc 
pelijke 	rki, naar de Verenigde .LEgI1re0 	- et is zezer dat de Algerijn-se 
Macht van morgen zich zal vestigen temidden van een land, dat enorm 
geleden heeft van de beestachtige oorlog van het imperialisme dat nog 
steeds zijn paramilitaire organisatie van de OAS handhaaft. 

De matGridle verwoestingen zijn groot, de ellende van het volk is wanhopig, 
de noodzaak om het te voeden, i huisvesten, te verzorgen, te onderwijzen, 
is dwingend en dringend. 

De door de koloniale overheid ier plaatse en de gehele europese bevolking 
die de economische sleutelnosities bezet, begonnen sabotage zal worden 
voortgezet om do nieuwe M.cht er toe ie brengen zich met het imperialisme 
te verstaan en zich stiiki binnen de accoorden van Dvian te houden. 

De pleitbezorgers van het neokolonialisme gebruiken deze moeilijke, zelfs 
tragische situatie van het land vlak na de onafhankelijkheid om te 
pleiten voor de sociale status quo en voor de 'grootmoedige hulp van het 
imperialisme, toestrornènd naar het boveneinde van het gemartelde Afrika. 

Deze `hulp  zl zich, in de vorm van medische, voedings-, onderwijs-, 
maar vooral financiële bijstand, ontwikkelen naer een maximale druk om 
Algerije economisch op te nemen in hei systeem van de Gemeenschappelijke 
iIsrkt, zogenaamd een groot afzetgebied voor de agrarische en mijnbouw-
producten van het land en goedkope leverancier van indus±rile producten 
en kapitalen voor de industrialisatie . 

Tezelfdertijd zal zich de campagne tegen de Verenigde i'iaghreh en de 
Arabische eh Afrikaanse Gemeenschappelijke karkt ontwikkelen 

Er verschijnen reeds werken met wetenschappelijke pretenties, die 
voor deze oneerlijke zaken pleiten ener worden in voorbereiding zijnde 
andere aangekondigd, vruchten van moeizame arbeid van "deskundigen'. 
Welnu, -tegenover dit waarlijke ideologische offensief van het neo-
kolonialisme van de accoorden van Evian, dat reeds ontbrand is en in de 
komende weken en maanden steeds sterker zal worden, is het noodzakelijk 
om de algerijnse strijders en massaas duidelijk en ten sterkste -te 
waerschuwen 
- Slechts. revolutionaire noodmaatregelen kunnen het eneesmiddel zijn voor 
de crisissituatie, wacrin het imperialisme het land op ho-t ogenblik van' 
de onafhankelijkheid achterlaat en die het wil verergeren. 
-- Slechts een in grote mate genationaliseerde economie, beschermd door 
het monopolie van de buitenlandse handel en steeds meer planmatig gemaakt 
ken de economische ontwikkeling en de industrialisatie van Algerije 
verzekeren. 
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— S echis eën integratie vn deze economie i de Gemee.nschappelijke 
''rten Vifl OC i'gnre, von de rstisci's 	iC01 	rr Aicia, s een 
buitenlendse econor'cc'1e oriert1e, -ie 1 	G'C is om eer rU1lfkeer 

mei dr.,on-t\llkkelöe k çitelleil5rr l don te verzekeren, d' voordeel 
trekt uit de werkelijke economische oniwikiceling van Algerije en ven andere 
aftikeanse lanoen 	e'1ol3tiOflira riooar a:regele.o 	het ooc te bieden 
aan de crisis op hei plotielanci en in ce steden zouden roeten aansturen 
op de vervallen verklaring :" de c1ilacn 	n ac boeren ei e onr1ddeliLe 
schorcin, van de betaling van alle. b.elastineyT. en grQndrente', het verbod 
van edcre erardF:Ling 	n :onutire0O ei -i)ltrustlng, cie volkscontrol- .van 

de levensmiddelenvoorraderi, van de prijzen, van de woningen, van de 
huren. 
Al deze maatregelen gaan ervan uit, dt de massaas zich dienovereenkomstig 
organiseren in cortiits en milities, op het platteland en in de steden, 
welke de Pevolutionai-re Partij, hei FLh van kader voorziet en leidt. 

In een. tweede, zeer snel bereikte teppe decreteert de Revolutionaire 
Macht de nationalisetie van de industrieën, de banken en de sleutelbe-
drijven, het monopolie van de buitenlandse handel en de radicale Agrarische 
Hervorming, gebaseerd op de onteigening van de gronden van de grote col'ans 
en de grote algerijnsc-.rondeigeflaarS, die tesamen ongeveer tweederde 
beslaan van de elk jaar werkelijk bebouwde grond. 

Van deze cronden — de beste van het land — z.ou een percentage van zo 
mogelijk omstreeks 50 het colloctiviettiche 7  domein van de Staet in de 
landbouw moeten omvat -ten, in de. vorm van 7 Tn]ksboerderiie 	0±'' roduciie- 
coperties. Deze sector, tOi het maximum gemoderniseerd en bewerkt door 
een democratische Organisatie ven producenten, materieel belanghebbend hij 
de productie, ZOU snel de in de agrrriscbe productie overheersende 
economische -c-tor moeten worden en het richtinggevend voorbeeld voor de 
voorischrj joe-de, vrij.ilie collectivisatie vn cie  gehele lcndbou 
dwars door de ontwikkeling van het co5poraiisme. 

De rest ven de ornteigende gronden zou worden verdeeld onder de lendloze 
hoeren, evena±s alle overiollige rono vansi een g  m eiddelc e g 	a rens vn 
10 hectaren behouwbere grond. 

Al diegenen, die inplaats van de onteigening en gedeeltelijke collectivi-
satie vn het grootgrondbezit de collectivisatie van de traditionele 
landbouw prediken o±' die zich voor seri hele periode verschansen in het 
eenvoudige co'oraiisme — in hei raam vn een in zijn algemeenheid nog 
kpitolistisct'e economie — iearbij zij steeos spL e L en VLI de socilicr±ic 
Op lange termijn, OIS zogenaand einddoel van hun vooraf, aande 'ie.ppen , 
zijn slec is de ç'cthezorgere von cr1 br1,D:1ijke t eisc"3peljke orde, 
die zich stip vcr st - o omorr'ut tot 	ocialisricT 	Zij zin dezelfde 
.pleitbezorgers, die opkomen voor dts 	vr dc 	ro p e s liGerreenschappelijke 
"!ark-t , die zi .j schanciclig e.noeg durven te r•resei-rteren ls bijna synoniem 
met de 	o 	a Jurpsse tnervleuge l(? ), en deze voor ie stellen als het 
onontbeerlijke, en enige kader voor de ontwikkeling Van Algerijo 
Welnu, zowel Algerije 	geb:,-.11--L Afrii-, zouden in het perspectief van de 
associatie met de 	slechts cn soort Latijns Amerika kunnen worden voor 
het samengesmol-ten en versterkte europese kapitalisme. Dat nu is een 
elementaire waarheid, die voortkomt Ui de fundamentele wetten, die in het 

(x) Zie in dit verbond hei misleidend  boek van '.Jeanson uLa  kevolution 
Algrienne, dat deze' stellingen ontwikkelt, 
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Zoals b.v. R.Gendsrme in z werk 'L'Economio dei'Alg5rie. 

huidige tijdsgewricht de ëconornische verhoudingen tussen de ontwikkelde  
:api-taiis-tischc landen en dc ondel-ontwikkelde landen beheersen' en die zelfs 
burgerlijke economen (xx) niet aarzelen vrijmoedig onder woorden te brengen 
ist op het moment, dl.at. anderen, Vrienden van de Algerijnse revolu-tie 

het :jdd.1  voor alle •1C1..a1en van de Europese c-emeenschaslijke ?iorkt 
on±oevçefl ' 	t deze J-ts±e een zeer sterke druk zal .toefecen oi- 

Algerije en Afrika.er-Is géheel om die gebieden op te nemen in zijn econo-
mische ruimte-en da-t men de gevolgen vn deze druk en cie moeilijkheid om 
ze vn het begin af aan daadwerkelijk het hoofd te bieden niet moe-t onder-
schatten, da-t alles is zeker en moet zeer ernstig in overweging worden 
genomen., 

-t-het tegenwicht -tegen d3zc druk bosta:t eeneens indien de revolutio-
naire wil er is om de onmiddelijke belangen en vooral die op lange termijn 
ran de uitgebuite masa.as van.AJ.gcrije en  ran dr. evnwichtige nirkeii1ke 
snelle economische ontwikkeling van het land te beschermen. 

Want het kapitalistische Europa kan niet bui-ten het ruilverkeer met Afrika, 
de laatste economische levensruimte voor de-ze nieuwe imperialistische 
macht. 1et geo erom -te we-ter: in welke krachteverhouding en OD welke voor-
waarden men .dgt ruilveri4.eer tot atand brent. 

In het geval dat Afrika erin slaagt zijn huidige halkanisering, he-t 
resultaat vn het imperialisme, te overwinnen en -tegenover het gentegreer- 
d 	europese kapitalieme zijn eigen 'Gemeenschappelijke 111 arkt  als koper 
en verkoper - beschermen, ZOU het-  een ruilvoet tot stand kunnen brengen,. 
die ten goeÛe komt ar zijn werkelijke ecOflOmisCho ontwik:eiing in plaats' 
ver" ziin neo-'olcnialistc'ie toct-nd inL l-ticL-ec.ikesnse stijl -te 
doen voortduren. 

• Zelfs binnen het raam van een 'maghrcftijnse.., zoniet ranarabische 'gemeen 
schappelijke mark-t. is het mogelijk om de. •iEG daac1w'rkelijk te weerstan, 
ddor ruilverko-er en financiie h:içirger afkomstig uit alle delen van de 
wereld, Oost, West,'Oer,-le Wereld':. 

eze troeven kunnen iitgespeeld worden, 61v: in het uiterste geval, da-t 
Algerije 	:ende een -zekere 1jd JJeen rl 	t, rroaf celtrcf2ord beschut 
dbor C;Cfl ..rotencleo±s genetions.±lseerae en pla=matig geieide economie; De 
• vorbeelder van Joegosla.vi en zélfs van Cuba, ondanks de huiingewoon 
strsffc- biokkaclen door het im pe 	m 	ç 

	

rialise 'toe 	 d n dit iand c ecreteerd, zijn 
in dit verband vol b€;tekeni 

De onvermijdelijke aanvankelijke moeiiijkileaen bij het dverwinnen van 
crisis, '-e. ' 'd 	rI v r  de 'u 	e r iec1aDOCa13ke structuren, e-t 

zo ruim mogelijke fins.nci1 e 
hulp, zullen worden g000mDenseerd 000r ht vuur en d- -opofferingen, die de 
re'vo3i.tior.ire massas voor zulk en pcltek zullen aanva;.raen en door het 
an de gang brengen vsn het, proces van snelle, algemene en werke:Lijke 
economische ontwikkeling van het land. Overigens zullen de moeilijkheden 
er"€r drukken op,  c f-odJ-aD1b:1-J-tJsc1"e c.n deioourgerlijc l"gcn dcn 
op de- 'boren- en arbeidrsmassaas, wier reeds ZO uiterst lage' peil slechts 
• een verhitering kan ondergas::, in het begin bepa.ld. bescheiden, maar voort-
durend in het gevl dt men kieaï voor socia]4st±sche  structuren. 

vestigen van het ruilsysteem en dat von 



Wij 21fl er stellig van ovrtUi 	
iat deze vitlC problemen voor de 

onrnidolfl 	oc- cost v;r de 
PlcCC1JC 5rt1O z6Cf 	Lri3'C leri3fl 

'PS r1CT OOJ 	z3', i3 rc 	DOCUi en lare 

poIItike'Ui 	
zullen wetfl te geven in tketefl en -in ste 

Want dt wat 
en de inkerVleUel ven het F. rcet noemen, d,w. z. de 

rci'tige 	
van de revO]Uti0fl- 	

b.siS, is geen mythe taaar 

een levende 	
een onverbi sli ke afli±eSt1C, 661: in het 

vlak van:het 	wu3tZijfl, v:n de theoretische u jtwerdng en de daaroP- 

volgende .ctie, vn een ..1
erkc1ijke en grote Sociale Revolutie, zoalS door 

zijn orgnische d.vnanhick de 	
vrijdiflgSSi 	van de algeriiflse massaa.5 

die geworden is. 

}iet FLN z - 1 ±ch omvormefl in een politieke :artij, he-' z.l een program 

hebben met een duidOliC socj.lj5j3Cl 
orientatie, ht zal zich inspm- 

•nen om zich te ondcrsCb3idCfl v.n het staatsaPpare.at, het z- zijn zelf-

kritiek ±'ormuleren in aan het doe:L beantwOordeflde termen, die zijn diepe 

ewustZijfl zullen weersPie 5t;efl van het kcr:ter van de Revolütie, van 

hear problemen, vn z:± jfl eigen 	en rol in ' Revolutie. 

Het zal de feodalistisch6, bureaUcratiS0, patenaliSt1 he of klein-
burgerliike geest verwerPen, die het maximale revolutionaire nuttige 
efZoct heeft kunefl vcrlarmfietl en de schepping heeft vergemakkelijkt van 
een laeg van buresCratiSch5 bourgeoiSie verbonden met he neo-koloflha-

lisme, en zich vestigen 
als dc- politieke voorhoedePartij, democratisch en 

revOUtiOftir, zijfi glorieuze zending -i--':t eenreuachcige historische 

clraagwiidte a:rdig. 
Dit zijn, ton hiflst, de e.spireties vn de ir

1kervl€Ug - 

clrukt in pol±tik termen, en weie de 
00roldigcflde meerderheid van 

revO ]tiofleira basis van het Li yteflW00rdigt. 

at in de 	
ngevflGefl politieke differentiatie, met cle onvermijdelijke 

strijd en crisis in het vooruitzicht, de he1derzieflc1heicJ, de beginselvaSt- 

held, '5 rocci, de itree 5 	 Lv1 de r v olïiOflcirC cie, 

onze dappere AlgerIjnse broeders, niet zuJj.efl verl:tefl. 
Het geet er thenS o de victorie van do .evclutie te verzei:erefl waarvoor 

boeren Cfl arelCiOre z1c 	OV flmeflsOiijO oers getroost hebben, het ga 

erom tot het eind trOUW te blijven a
L:n -11 

 c- -verdoemdeflt van d 	m geartelde 

en heldhftige eerde ven Algen je. 

8 juni 1962. 

In de ieuwe PLotterciamSe Co:rant verSchenen op 16, 18, 19 en 20 juni vier 

artikelen vn dr H. J. von iiook over het 	
jn_vraagstuk en de verhouding 

InonOsiderl. 	Deze 	oUwingefl iwomen op het volgende neer; 

-n 	1949 ec1ref de arteur afl cn hoofciambtenaer ven Buitonlendse 

en iat hij over een eytUl€ 	
hnvifl€ vn het nederlecidse bestuur 

over Tieuw Guinea" dp.eht 
Dc diverse ko1onisatieP1flfl0fl voor de Indische .edenlanderS zijn alle 

d030gLoorecl 	
nd rn. Ü±' bcç Ide punten v-r i1l-ir belang Zifl hangt 

bewust üitgo- 



af van evdntudla evereerikomsten met de Verenigde Staten, Engeland, 
str- le, en 'ieu ZeciErct. 	 - 

Plet zal veel geld koston. 	 coor Eduard Verheyen 
Wij kunnen Nieuw Guinea ook b:houden u*itsluitc-nd in het 1Ïgn de 
2tpuaocvc.1king. Dan unuen we niet meer gebruik rnaicen vn Indonesirs 
als middenkader, omdat deze onrust zouden overbrengen. Bo.vendien moe-ton 
we dan mat Austr.li gaan samenwerken, waarvan alleen maar narigheid -te 
verwach-ten is. 	ieuw Guine:. zel een voortdurend wrij.vingspunt tussen 
iTcderland en indo--c.-..--„-sië vormen. 
iet wordt ûhi nuera wanneer de 	ereni&- ie Staten van indonesj mede-

krijgen. Dit kan in cie vori Vn een gezamenlijk mandaat over 
Nieuw Guinea onder intcrnationie controle. 	ïoch in de Lingge.dja-ti 
Dvereenkomst, noch -te Den ?asar werd d.ascheiding van Nieuw Guinea be- 
don. Alleen de -- flt's oln'-e -i ' 	Lrnizac Staten van indç'ç sie werd 
o 	chouden in verb iid 'o het orr li" clin nvee v n cie oevolkirig, doch 
OQk hierin staan we niet sterk. 
hoofdzaak is dat do oplossing buiten het verband van de VS! (buiten Indo- 
reic ij  tn.ekori-,s-l. roc 	cntrcKk3li3kheld hec±-b. 

Deze vermoedens, zo is nu Van iiooks conclusie, zijn juist-gebleken. Ons 
Lieuw Guinesbelejd heef-lij de positi• van dE: (rechtse bourgeois.. ) regeringen 
van Sjahrir en Hatta ondergraven. Nieuw Guinea werd geen toevluchtsoord 
voor I 	 p ndische Noderlandcrs; de voor jide rijkdommen zijn nog niet zicht-
baar; miliair,. :.is hypotheek c Indones±, is de  werde van Nieuw Guinea 
tu1rolcTt1, ei-  v:at vcr -stt ]i 	'' :otierl'ln-ng van onze 
vorderinc-n. 3lijfi slechts het belang van do --apuae, die nu het slecht-
of:er worden van onze poJ.itiek. 
iTieuw Guinea is een oni:!.crbergzaem oord en juist deze onherbergzaamheid is 

A e oorzaak van, dat het een robleero werd. ïet zou anders gewoon door 
(.ziatische) kcionisten van buiTen af bevolkt zijn, net als Borneo. 
Nieuw Guin 	mist dc economische en menselijke hulpbronnen en communicatie... 
middelen voor zijn ontwikkeling. let :n het enorme ambTenarena:para-t 
- e'roer dsndet in (het, koloniale) !.ronosi indertijd - niets betalen. 
Inplaats van het voor 	hand li-ende i•a1eis wordt de nederlandse tl, 
we-..t men niets aan he, cLorevoird. 
Ex is geen sprake vanruig verschil in begam-.fdheid van rassen, doch er 
zijn eenvoudig grenzen aan het (vc;r1ngde) irxsnelde ontwikkelings-tempo. 
In Nederland zijn het, erkwasrciig genoo, nu dezelfde mensen,, die vijftien 
jaar geleden Int-Jones-L3 neg öp een s±kken na rijn echtten voor onaf-
hankelijkheid, die het dkbid opropn van een onafhankelijk; staat 
West-Nieuw-Guinea, binnen tien jaar. Dat ie onverantwoordelijk spelen 
met het lot van medemensen. 

Ofl intern,:,~ 	;;.-Le rrnisaLie vn crLc 1J 	o'-Inu1ci n onpsrtiyiighid 
bes-tae-t er nic.t. AensiuiT1ng I1J csi_.:.,ieuw._t.-u1naa schept ejjeen maar 
nieuwe probiemen. 	uit' flg 1013 inuOnc 31€ heeft, n&'.st de erkende 
nadelen van de huidige binnenlandse s±tuE.ie, allcr:Lei voorde] en van 
polL* -tieke, economische en taalkundige aard. 
De grofe-te nederlandse fout, de voortdurende negatieve houding tegenover 
Indoesie, had 	ti'c. sch1oli 	;cvor aan"'4tcrJn van 9€' vrees en 
do v -ndscnep v-n .1 	ous i 	cie IrIlo,oc'13rs en nd-1-i1 int  van do 
gevoelens vn soJidriteit van cie koloniale volken. 
De indonesische .rove fout ie het stellen van te scherpe onderhandelings_ 
voorwaarden en do kunstmatige aitatio te 
problemen. 
Het moet mogelijk zijn de drie 

afleiding van binnenlandse 

Jen aan de eonfrentie-tafei te brengen.,  



LL 

Ja.r de eniçe uitweg is het Stflfl:fl !:C 	
6fl raeer ontWikk31d6 na1i-o is 

de beste oploSSLF - cel b1-t\(. 	', ko32Jle aibarI3ls. J]1e1G - 

sluiting bi Indoflesi-. Hierbij ieflOfl 
 . r — er eni:e-Le voorw::rdefl.  -te 

worden geteld, n.l. (o.a. 
- Dat 'Tederl&fld bereid is or .edurncle een antl .j.ren en met royale 

m1drelcfl de Ppas in Ufl or1Ce'1 	e Liven setflCfl, 

Dat Indonesi erkent, dat het •beL:T vn de Papuas boven zijn soevereini- 

teitspr.kefl gaat en berLici is c 	P 	s o'i oree1d ze1cesUUr to 

laten in hun eigen regionale 	ngïegeflh3Uefl en hen ook een gepaste 

stem, in het cenr1e 1dOnSiSCh6 bewind to geven, 
Dat Indonesi de voortgezette nederlandse ht.lp nèaSt zijn eigen indo-

sische bijstand van har
4. 

 ne 	 e •UC'Ci.... 
-. Dat de Ppuas in Voldoende mrdorheid. willig gevonden worden tot deze 

erndering. 
Schieten en v enige propaganda ooei: upriOLOefl. 	euerland mag niet 

1onc 1iSCOrdC bedrijven. 
de vcorwrd 	-teJien van 	iv 	ijo'r . -cel  

T C. t zover dr Van LIOOk. 

Het is,kort gezegd en met allerlei beperkingen, min of meer het Iveruichtit 

J istisch St ridpUflt va 	c Fi i E 's—rO, v n roi. Duyns toe c. s. 

en van de arp.crikaaflSe r :erin 	E;1O 	ton opzichte van indonesië. 

wie is deze Van :iook, deze vooruitiefld0 geot" die zo critisch 
tegenover het koloniale verleden, die nu meent aan de; noderindsc bour-
gecisie wijze lessen te moeten uitdelen? Een oerzuchtigC, energieke loer- 
i:ing van o, a. de ethische 	

School van de 'ooglerarcU Snouck 

• Hurgronje en Ve.n Vollenhovafl, in l9 	bnoemd t %
ot controL;ur bij het 

..BinrenLaflds Bestuur te Semarang, die sflCi carrire maakte, van 1921 tot 
1951 landbouwadVis6-Ur van de Sultan v•n joia, in li lid van do 
Volksraa.d voor de Stuw-grOc-P, in 1937 drecteur van het deartcaont van 
economische zatcofl, in - 11938 en ljO- l j:ider van de oconornscnc onoer-
h.:nde1ingefl met Japan (dat groeiende imperialistische druk ui oefende )  

in begin ''l 1tcnn_O3VcraéUcer-, ii 	 'i1-astor vi 
kolonilri in hot :Londonse' kahirct_GerhrfldY, van 1944 tot 194S weer 

van 'Nederlands Indi 

H±j wes 	ethicuS lid van do S-tuw-groep, wE.artoc de latere ministers 
van kolonin prof. i:ocmann en Jonkman behoorden, die zich verzette -tegen 

dc. sci_2cistJscl 	ropnrra' van o 	derl nese C1t , de icolrnuaal-. 

neaerlan 	 urt dse 	Tarcij hi 	s t eiç. 	Zijn deaz•Jt. w-s 'ed.@r1ands In  los 
van Io1nd, Batavia los van Den Haag, een veriiClYte parnalis±ischo 
despotie ter handhaviflr van de me.cht v• n de ned3rlans6 heersende hoven-
1aa:, heel geleidelijke opner2ir van een due laag c.ntwikkc:1de, 
;"redelijke" In nesidrs in het rpparaat. 	 - 

TëkeflCfld voor de ethische lijn wae het 	it, it. hot blad De Stu\i 
onder recticnc•ire :ruk na drie ja - :r verdween en dat Van !ock cle rechter 
nc;.nd van .de rei.ctioe:Lre ouverneur-6nOr;i i'j rd- vcr1 St - rinhorc1i 
SacnOuwCr werd. Alle co or ee opkome.nle ienesisc?ie bourgeoisie har d- 

ckti' 	'-ngcbo 	sr - 'er 	 / 1 c.L 	 o'. 1L OCd 	ro 	l'ct eind 

	

jireel 	 L 	 ls icce recb 	vlcugel 	o'- 

ic' 	e uCSCOt ,ti 	'C1 '0Ci 	L 	 C l 	v1' 	c'nctcr meer accwezcn 
o ra icale nationr•listische teridentitS werden medogenloos vervolgd. 

LjQCflS do oorlog kioeg Van '3-.„look de ilalltS om een eigen rol -te gaan spelen? 
in Londen, maar moer nog als leider van de 'indisch3 regüring' in Drisbane 



!LutrÏi), die. de. nc•dorl&ndse ko.oni.aie terugkeer moest voorbereiden. 

Nad± het geleideUjk enigszins toT de 	Teder1ands-Indische Civiele 
Administr'tio) w.s docrgedroncn, d.tt de Indonesische revolutie geen 
tidelijko japanse uitvinding w-,:-,c?-  en na een vertraing, die veroorzaakt 
werd door het onder de. druk vn do indias. revolutie uverlichte enge1c 

dat zich uj d. 	1iscI'c bour .00isie iuec chco1 en ral 
onmogelijk wilde maken (Le.hourreerinJ ) - kwam die kans te bostsan in de 
• 1iro-fedr1is-Gische verdeel- en F:oerspoliti.ek. 

riet is bekend ho.a 	hehulD VC;.fl oodi1c; en rchta.hurgerlijke. Indonesiërs 
als de H.amicls, de Soek.y•:-ti 's, cle Ank A;ung GQe Agungs en. i'iansurs het 
wankele 	icHuis vn Co "cri1 k S - 	u v1 IndonosiU is ogr'trokkon 
en hoe die opzei volkomon fa1de hij ht indanmen van de revolutionaire 
krachten en hoc tensJs-bte, meue oncer ciruz van cia 1nternat1on±e puo1ioie 
opinie en het VN-toezicht ç1 Çy.:r 	koloniale oorlog (van juli-augustus 
1947) ten het-  ui.rru » 1 ikc 	v 	r o 	'n ook e vo1c. 
oorlor (-r 'corc LJ 	- n, 	J 	 , 	'oc 	h1. 	 bocr»i'3 'i 
de overwinning van de Indonesische !evolut± in decerb:r 1949 ;oest worden 
erkend. 	. 

Interessant is, d&t ieze - 66k burgerlijk go roken - 66k o korte t•rrnijri 

	

rE 	v -  Van 	rjrz 	periUii 	 lcsche 
4te1lij:eniio was, 1 at do ncdorl.ndse bourc-oisie heeft we-ten op -te 
brengen. 	)at verder ook da r. ciior!air; '1uuei van de nederlandse bour- 
geo i -ic en 1a.r': our' ij r ie cuio 	..i. 1 1- 	n Indores. cr 
'INieJ€.xnci 	zc pohtjc 	c.] 	. 	i' 	 zij c2Jcs 	bben ';ein 
om, Ir,st 

	

	ri i'oOk c.. 'Oeli_Ji' o.. 	 ïrd c/± to r 	en CII heril ten- 
t_:. ss e, r, 

ten- 
•:SSCri zorxdçr 	he-]. in october lj48 tot ontslag 

te dwingen. 

Een ironische situo.tie de eng 
koloniale apparast werd op een 
hij binnen d.e grenzen vn de 

	

o1itio c 	"c 1' 

Vn .ioo1'cs hoofd. wa een vn dc 
moest iordcn be-t.a16. om  cie voor d 
grnc1wetsweiziinc &nva.rdbs' t 
een jr l;ter een (jorgelke pri 

deralo co1leboratours onder 
pure marioflet-tcnrol :. 

noebouw weer af te breke:ri. 
dat iriLn als onderdeel 

erend. 	n 	oiz, die eerst ste•de, dat het een 
a2:.on.cr1ile- sttos onder ne fl•:Xii bestuur ïoest krij n, gaf ra enige 
• druk toe 	Rij deed een binc1eno uitsfrk, die werd vastgelegd in de 
St" tsrc!l1rg VO Or COct l  COc 13 i rt 27 ec»br 	- nederland -c 
rcCxLrr' soogd 	ter door 	rorP lr 	iervc ULngg-jjt 	uit -to 
le.cen • dezc uitprack ongedaan •te maken. 

Zoals ezegd moest Van ook onts1g nemen en kreeg hij aldus de -tijd om 
• de cedrLancso koloniale poiitiek enigszins critiscn ce bezien; Amerikaan- 

'e orofssoraL,II en 'T_ - c zul',!,cn :Ij(1 	rDx53± 	OCfl ruiirr 
.imporialistisch s-tndpunt wel bevorderd hebben. 

Al spoedig verscheen rechtvrdigin.r vn zijnbeleicl in het boek 

   

   

bewaojsc dionsar von het 
ç.l ruwe manier an de dijk gczot toen 
zichti:o- nedr1and seimperl:-iis-tischc 
w;••:i: cx it TO halen viel. 

ijzon, ':Lo ':•n da bovengenoemde vlcge1 
o soever: i'ite-itsovorracht noodzakelijke 
• -t als de Nieuw Guinea manoeuvre  
i6 was. 

Interessant is ook, dat eç•n vleuge, 
de druk van de Indonesische rvoIutio 
te spe en. 	Zij hie3.en leT.er  vlot !i:O 1 
zi j  eisten 0. a. in decc:mbe r 1)4G11 1,1 ;.)Cl) 
van :os-tiridonesi werd 



sa:- rÏ!Cr er en 
're 

- ver. ' 	ri 
ria een .;cj1iC 

;ke elcrflefltefl. 
hl±jft, ook gcier' rr hur 

	ik geriii7d 11  

itn\!'- o 	
wri -e- Ûo ko1oni1e rovolu- 

Yan :i0OX 	n, •...an. 	ng  

ctikden. lit cnt.rale orric.rP is hier 
ndonesi3ohe hou rgeoisiC, :d.c-fl 

corlijk»'CriTiS0 	-Goori tc 	
Van iiot ko1orisJ-e ve1c-den 

)C liticC 	Uc r e Lcri 	r 	rlP, 2 	-o; s itLt1  li c c 

'1 	ar 	1t 	coen Lijn vrLT , -t ij, ' n OQK een vaP 

ç'c r is z 	 o. 	 o
91 LCi 3€ 	eraL1Jkn1YS u1r 

(çr vroO 	ct'c. r 	reSCC h,rCCiSl& -f onnoc1i1i 

CO C-!3 c 	 c.t rCtf1'fl00 

pitlE o dc. c] 'c ol 	'lo(i2le Uo r çO1CJ-C 	orree 

hc 1Wp611 	SC 	n±cr 	 ,cr € 0 	si positie an 

vOrP-efl. te ui1r1 	
Ihaven, 'eijno cmO:].i k hooft 'ciakt, Ook 

rto 	c11Ci 	o11iiC 1] 	fl 	 C 	_021) 	 )C CC 	vn 

een brCmp.:fl i:leine 	 ,diSti he 1 cgerdhoid, vt.-r een kruidoniors- 

ime-o.li ec•, dt Ilofl wist 	
i;1urirCfl OP korte tcri 	oridr een 

	

L1 J1CC 0 1+ 1i'lng 	rC 	 wi o ct z;ond L11rr 

:onhcd-, h-t prect:e vn cle o1oriai rcvolutie hSt versneld, c-cn 

op de ciLw.r alle posities van jperialiS1 	0fl kapitcn lisre 

- 	 1 .  ab -Le d; basis voor ;e 

nrcr 'iorOn gelegd, tn hate -vr. n j•t ned 

koloniale coveri1a:. 

NcderJ-fld en de werçldui, tat in 1949 verschee 

alc 	c 	 it C 	- 1flC 	1fl'i 	u 	 - 

	

de Engel 	haddfl C— iP1ao 	Vfl 	ngCwrkt, LS Den 

•h•grip hd getcefld, 1S ds 	
niet voor Lired lie 

oonadorin c•n 	
nwerkiflg haddr vç.rstoord, cr.z... er ots nder 

al 
riandSe kpit:.l en 

Thc stl:eS of dr.!cCraCï 
ets rLeer afstfld ganofl. 

tC)fl az„. 	rre C 0 
et. Pet i- jamrer 
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LJeHk loon voor 	en vrouw 
"In de zitting van 30 december 1961 v_-.n de Raad van cie EEG is een resolutie 
aangenomen inzake de gelijkmaking van de lonen van de vrouwelijke werk-
nemers me die van de mannen. Deze resolutie houdt o.m. in, dat de leden-
s-t;-ten zich verplicht- en om voor 31 december a.s, stappen in deze richting 
te nemen, teneinde de loonverschilien tussen mannen en vrouwen voor  30 juni 
19'" -tot 15 ter 	-te rrgen. 	e 	 zouden in juni 193 nog 
slechts 10:' mogen bedrz?gen en in juni 19.4 geheel verdwenen moeten ijn. 

Verder z 	de resolu±ie dat cl leden-staten zich verplichten om geen 
verschillende m,--,-.tstaven aan te iegp;en in de classificatie inzake vakbe-
kwaamheid 

 
v--.-.n m- nnen en vrouwen en. „j:.- .rbij de werknemers, worden ingedeeld 

op gronden, dia geen rekening houden met de feitelijke omstandigheden, 
w:;. riki (3e functies worden verricht. 

• Op het. eerste ez1cht ziet dit alles er heel ,ac:rdig uit. Bij nadere be-
schouwing kE:fl men met deze zaakveie icatiterL uit en van dit feit heeft de 
regering dan ook gretig ge-bruik gemaaict. Zo heeft zij n.1. hij monde van 
staatssecretaris.....- ..................-....---'-- ..........1 

	 Roolvink verk1c:".rd, 
dat de verhogingen 	door. Annie van Deventer 	uit de rujmto' 
moeten komen en dat .-- _•_ 	de regering hij de 
uitvoering van de angegane veri'iichingen niet verder zal gan dan de 
•ndere landen hij de uitvoering ervan. 

De regering staat in deze uitera rd niet alleen. In het Pinancieele Dg-
blad van 10 januari 1962 kunnen wij. bv. e'en dc't het in een relatief 
korte -tijd oD'trekken van de vrouwenlonen tot 1O3; hij het nederlandse 
loonsysteem -tot onverdragelijke v:rslecht€rifl& van onze ccncurrentienositie 
leidt.' 	ijzonder gevoelig is de con:ectieindustrie (vrouwen 82 van het 
totale personeel). In de nieuJ'3 C0 worcit het vrouwenloon van 71. op 75%' 
p'eDr-cI'-t. 	ptrekI e tot 85. 7,nu e' r.3i -e 	ïn 	eisen 	Tioewel in de 
textieindustrie het probleem :inder zwa:'.r ligt zijn de vrouwenlonen van 
700 op 72 gebr-ci-rt. 

Ook het. Centraal Sooia:.1 ierkgevers Verbond vra:'gt zich ;:.f in hoeverre de 
gelijke helnin inv1ed zal doen gelden op liet kostereil va.n nederlandse 
producten, d.w. z. op de ccncurientiepositie en voegt' erac -t i oe, datde 
EEG-overeenkomst zo aigereen is gshouden, dat verwarring over de uitleg 
geenszins uitgesloten is. 

Het Verbond Vafl Pro'test:.nts Christelijke Jorkgevers wijst er tenslotte op, 
dat de geliji:e beloning millioènen •::ulclens zalr-,--n kosten, die, wanneer 
zij uit de ruirnte moeten komen, voer encele jaren verhogingen van de 
mannenlonen onmogelijk zullen m.ken. 

De duidelijke discriminatie, --!ie hieruit spreekt is niet voor tweeerlei 
uitleg vatbaar. Ondanks de zg. emnciptie van de vrouw, waarop men zo 
gaarne wijst (ze heeft toch het kiesrecht verworven en is, lthans ge- 
deeeljk 	ndalan sLen 	g or en„, is« aLJ t'ijlo-  r in oe o;cr vn 
denen, dle in het, r 	c1'ire]L.jk es-tol cie 	kens itcielen - .n de 
winsten vrdelen ... - nö .  altijd een tweederangekracht, die geen vol- 
w'rdige arbeid lever-t. 	a:'rmee wil niet gezegd zijn, dat. het martnelijk 
deel van de rbe±dnde k].s ee wJ. als volw::.rdige krachten hetaolci en 
behroald wordt,*. 	i r in vc'Houclic t 	ria 	IvLnI1 iijke clessogenooc 
wordt de vrouwe'li:jke nrbeider nbg zwarder. uitgebuit 	Dit wordt mede 
veroorzaict door het feit, da-t de beroe'ascp1iding van het arbeidersmeisje 
• zich door vooroordelen en tr;aditie. in cle meeste gevallen beperkt tot het 
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