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NIEUWE &BHBIMË OH5AHISATIB XH KEMA» DE KKM

De Britse regering is thans bessig
maatregelen te nemen om te voorkomen, dat er het volgend
jaar opnieuw ernstige onlusten onder de negers van Kenya
zullen uitbreken. De BJau Mau is weliswaar bijna geheel
geliquideerd, ofschoon er nog enkele leidende figuren,
waaronder vooral MOEIHENG-E, tot heden aan leger en politie ontsnapt zijn, maar de Mau Ifflau is gevolgd door een
nieuwe geheime organisatie, de KKM (Karioki Kamoeri
Maoharia - "Herleving van het Yerloren ï.iohttt). De benaming doelt op Tomo KENYATïA, de in gevangensohap zijnde
leider van Mau Mau, die het volgend jaar in vrijheid gesteld zal worden (maar die naar het noorden van Kenya zal
worden verbannen om hem uit Hairobi weg te houden). De
autoriteiten vrezen, dat de naam van de nieuwe organisatie inhoudt, dat de negers na de in vrijheid stelling van
KENYAfü& opnieuw tot geweldpleging zullen overgaan, mede
onder invloed van gebeurtenissen elders in Afrika. Da KKM
is door de regering verboden en enige honderden aanhangers
bevinden zioh in arrest. Het is e o hts r gebleken, dat de
KKM, die evenals de BSau Mau haar aanhang voornamelijk
onder de Kikoejoes heeft, dezelfde methoden volgt als voorheen de Mau Ifeu en zioh van hetzelfde aoort beëdigingsritea
bedient. Door de eed, afgelegd door toetredende leden van
de KKM, verplichten dezen zioh onder meer tot het vermoorden van Europeanen en met laatstgenoemden samenwerkende
Afrikaanse negers. leden van de KKM, die in handen van de
politie vallen, krijgen een gevangenisstraf van maximaal
zeven jaar, en leidende figuren zelfs veertien jaar.
De KKM heeft eohter niet opgehouden te bestaan en vormt
een voortdurend gevaar.
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