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Da Oongo

DE OHLUSOM IH DB BEÏGISÖHE ÖGHffO

Het aantal doden dat onder de negera
de onlusten te Leopoldville is gevallen, wordt op

tenminste 1 .200 geschat. De politie maakte gebruik van
automatische geweren» machinegeweren en mortieren en
handgranaten, £ij vuurden rechtstreeks op de menigte in,
Mj werden bijgestaan door vliegtuigen die laag boven de
muitende menigten vlogen en eveneens granaten afwierpen.
De menigte die aan de opstand deelnam werd op 80.000 a
100.000 geschat. Br werden enorme verwoestingen in
löopoldville laangerioht en talrijke gebouwen in het oen-
trum van leopoldville werden in brand gestoken en brand-
den tot de grond toe af.

De woede van de negers richtte zich
aanvankelijk niet tegen de blanken, maar tegen negera
die als collaborateurs van ds Belgen beschouwd werden»
waaronder de negerburgemeaster van Isopoldville, Eerst
daarna begonnen de negers winkels van blanke kooplieden
leeg ts plunderen en te vernielen.

Als oorzaken van de onlusten worden ge-
noemd de grote werkloosheid onder de negers in en rond
üsopoldvtlle, de conferentie van Aoora, het verlenen van
zelfbestuur aan de Franse Gongo, en het snel -toenemend
nationalisme dat zich concentreert rond de negerorganisa-
tie Abako» waarvan de Belgen alle leiders hebben gearres-
teerd.

Op het Hoge Commissariaat van Rhodesië
te tonden v rees t men* dat de gebeurtenissen in do Oongo
ernstige gevolgen kunnen hebben voor Rhodesia (Moord- en
2,uid-Rhodesië) en ïfyassaland. ïfön vreest, dat de Belgen
de groei van het nationalisme onder de negers niet kun-
nen beteugelen en aan het onafhankelijkheidsstreven zul-
len moe-ten toegeven, in welk laatste geval de federatie
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van Rhodesiè' met haar enorme negemaeerderhsid rekening
zal moeten houden met de gevaren dia haar van een on-
afhankelijk» neger-buurstaat bedreigen.
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