
-{ .s-q""
T :; ,lr';,t'.Ë

****ffi

Moharnmed V i

:z:** =,

si

ri
1-

':r
--,â

Dinsdag, 3 juli rq6z werd Algerië
olficieel onalhankelijk, nadat niet
minder dan 5 975 58 r ja-stemmers
tesen 16 534 neen-stemmers een
onafhankelijk Algerië hadden ver-
kozen boven de Franse heerschap-
p5, die aI r32 jaar had geduurd.
Deze onalhankelijkheid kwam er
na 7 rfz jaar bloedige en hard-
nekkige strijd, die Frankrijk en Al-
qerië aan dc rand van de afgrond
had gebracht. lv{et llunesië en
\Iarokko waren in rgs6 de ondcr-
handelingen wel vlotter verlopen,
omdat het blanke element in deze
lreide landen veel minder sterk
vertegenwoordigd r,t'as dan in Al-
serië. De Algerijnse onafhanke-
lr.lkheid is slechts een aspect van
rret grote dekolonisatieproces dat
zicli in gans Afrika voordoet.
\\-aar in rq45 slcchts 4 Aû'ikaanse
.r:iten onalhankelijk waren, name-
-ijk Liberia, Egypte, Ethiopië en
,le Unie van Zuid-Afrika (thans
llepublick varr Zuid-Aliika tellen

' ij er irr tqb2 nrcer dan 3o. Oor-
zaken van dczc stormachtige ont-

''ikkeling \\''aren vooral het groei-

ende nationalistische bewustzijn
en de bereidheid van de koloni-
serende mogendheden om Afrika
zijn vrije weg te laten gaan. De
golf van nationalisme, die over
gans Afrika heensloeg, werd voor-
al eeïnspireerd door enkele grote
leiders uit de Noordafrikaans-mo-
hammcdaanse wereld. FIet zou

tti.ia:r1 l;ir nritrëià'r.! ,:,:':..rTj

inderdaad verkeerd zijn te den-
ken, dat de Alrikaanse volkeren
in zo ontstellend korte tijd tot een
individueel bewustzijn zouden ge-
groeid zijn; wij mogen niet uit het
oog verliezen, dat het grootste ge-
deelte van de ongeveer z6o mil-
joen bewoners van dit conrinent
analfabeten zijn en nog als primi-
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revolutionaire rnodernisering van de Arabische vrouwen



tieven leven. De grootste leiders
zijn ongetwijfeld Bourguiba, pre-
sident van Tunesië, Koning Mo-
hammed V van Marokko (over-
leden in r 96 r ) en Nasser, president
van de Verenigde Arabische Re-
publiek (d. VAR). Alhoew'el
Tunesië, Marokko en Algerië tot
één geografisch gebied, de zo-
genaamde Magirreb-groep, be-
horen, zijn de tegenstellingen tus-
sen beide eerstgenoemde landen
op binnenlands vlak bekeken, ta-
melijk opvallend.
Habib Bourguiba, geboren in
r9o3, leider van de nationalis-
tische Neo-Destour, de grote on-
afhankelijkheidspartij, is wellicht
de grootste persoonlijkheid. Hij
kreeg zijn universitaire opleiding
te Parijs en huwde een Française.
Hij vestigde zich te Tunis als
advocaat en ontpopte zich vrij
spoedig als een uitstekend rede-
naar en volksleider. Van r934
af werd hij dikwijls geinterneerd,
maar bij de eerste verkiezingen
in de onalhankelijke staar in
r956 behaalde zijn partij een gro-
te overwinning en werd hij als
premier geïnstalleerd. Zrjn onver-
biddelijke zucht naar onafhanke-
lijkheid ten spijt, is Bourguiba al-
tijd westers gezind gebleven met
een sterk streven naar modernise-
ring van Tunesië. N,{et zijn Neo-
Destour overwon hij de conserva-
tieve islamitische vleugel in zijn
land en bewaarde hij ook een
grote zelfstandigheid tegenover
de andere Afrikaanse landen.
Tunesië kent op dit ogenblik een
zekere inneriijke stevigheid, on-
danks de recente politieke wrij-
vingen met Frankrijk (Bizerte
r96r). Marokko daarentesen is
een koninkrijk, waarin Moham-
med V op handige wijze het ver-
trouwen van de nationalisten wist
te behouden. Zijn land is meer
democratisch ingesteld dan Tune-
sië, vermits alie partijen in de
koninklijke regering vertegenwoor-
digd zijn, behalve de Nationale
Unie van de Volkskracht, een
iinks gerichte groep, die voor-

aI steunt op de vakbondbe-
weging en die in steden als Casa-
blanca en Rabat veel aanhang
vindt. Met deze politieke span-
ning ondervindt Flassan II, de
jonge vorst die in r96r zijn overle-
den vader opvolgde, veel moeilijk-
heden. Al was Mohammed V ook
modernistisch georiënteerd, zoals
blijkt uit zijn strijd tegen het anal-
fabetisme, zijn streven naar de
emancipatie van de vrouw en het
funderen van het syndicaal recht,
toch zocht hij veel meer dan
Bourguiba contacten met andere
Afrikaanse landen. Hij sticht-
te de zogenaamde Casablanca-
groep (Ghana, Guinea, Mali, rle
VAR en Marokko) , die een zeer
actieve en Afrikaans-neutralis-
tische politiek voert en een pro-
gramma voor onderlinge samen-
werking opstelde.
Ook de pogingen van Nasser om
een grote Verenigde Arabische
Republiek levend te houden,
liepen niet vlot van stapel.
Toch mogen wij niet vergeten,
dat de langzarne bewustwording
van Afrika een groeiende solida-
riteit voor gevolg heeft. waarmee
de \{esterse Wereld rekening moet
houden. Aan de andere kant
kan Afrika onze technische hulp
niet missen. De ontdekking van
rijke aardoliebronnen in de Sahara
heeft bovendien de begeerte van
de Noordafrikaanse landen ge-
prikkeld. De zuidelijke grens van
Tunesië is niet bepaald en Marok-

Met de onafhankelijkheids-
verklaring van Algerië in juli
196z is de ontvoogding van
Afrika alweer een stap dich-
ter bij zijn voltooiing geko-
men. Het dekolonisatieproces
van Afrika gaat z6 snel,
dat nog amper enkele staten
op hun vrijheid wachten. Deze
evolutie kan ons slechts ver-
heugen, ai mogen wij echter
het gevaar van een te bruuske
emancipatie, ook voor de we-
reldvrede, niet onderschatten.

ko maakt eveneens aanspraak op
woestijngebied. Vôôr het tot stand
komen van eenheid, dreiet reeds
verdeeldheid...
Zo bhlI\ de woestijn veeleisend en
het toneel van strijd : eerst om
haar vruchtbaarheid te seven,
dan om haar le dckoloniselerr en
nu om er een sociaal-cconomisch
evenu'icht te brengen.

Bourguiba
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