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De recente ontwikkelingen in dex MAXI.
/

Medio december 1959*

Betrouwbaar; goed kenner van de politieke verhou-
dingen in Frans-We s t-Af r i ka, heeft reeds verschei-
dene malen dit gebied bezocht.

de Minister van Buitenlandse Zaken,

&an Sijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY

Minister-President
Plein 1813 no* 4
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West-Af rika l.,.^-..- .„ '

DS SEGEN5S ^OKÜlBBt. OHWIKIELIH&BH IH DB Hft.Ii!

1 * De situatie in Afrika verandert op het
ogenblik ongelooflijk snel. In da atmosfeer is in
aleohts enkel® maanden een merkbare verander ing gekomen.
De MALI heeft de strijd gewonnen, HOTIPHOüE 3! BOI&NY
haeft a i jn strijd Isegen de M4LI moetsn opgeven. De GrATJIIiE,
de franse regering 0n iedereen in Frans Af r i ka s hebten
•thans het best&an van de federatie M1LI aanvaard. De eni-
ge vraag is nu nog, of de MS.LI er in aal slagen andere
staten tot aloh ^ trekken en deze als het ware in die fe*-
deratie te absorberen. Dit nu slaat nog geenszins vast,
want de staten die met de M.LI de Gommunauté vermeni zijn
dddr ha t su0o«s van de B&O.I een weinig vsröntrnst, en be-
glnnen aioh sohrap te zetten.

2. $>e $KQHER heeft de H&32 praktisch onaf-
hankelijkheid geschonken. Ook dat is een geweldige stap.
Het ia duidelijk, dat HOüPHOUEf BOI&NY tegen di« onafhan-
kelijkheid gestreden heeft, omdat, eenmaal onafhankelijk
geworden, hij genoodzaakt zal aijn nauwer Contact met de
andere Afrikaanse staten te zoeken. In flat oontaot gaat
hem geld en invloed kosten*

3» let is duidelijk, dat de andere Afrikaan-
se staten aioh gereed maken offi hetzelfde te vragen als dt
MA.Ii! nu gekregen haeft. Zij kunnen moeilijk met minder ge-
noegen nemen. 2elfs HOÜPHOÜBT BOI&FÏ kan niet aooepteren,
dat de Ivoorkusl; in een inferieure positie in de Gommunau-
té staat dan d» mil. De nederlaag van tOÏÏFHOUÏÏa; BOÏÖIY
is oompleet. Hij moet de MAXI volgen op de weg naar onaf-
hankelijkheid en hij Kal misschien genoodzaakt zijn met
d« 2S&.LI ea de anderen e tn soort van federatie te vormaa,
mot alle risico's van diea» o. a. h»t risioo dat te Cête
d*Ivoire iets vaa zijn welstand a»t de andere siaten aal
moeten gaan d«l«n.



4, De sehofc was niet minder groot voor
Dahoraey en de Haute Volta, de twee staten die zieh
verleden jaar op verzoek: van Parijs uit de MUiï-fede-
ratie hebben teruggetrokken, en die au zien dat de
UUX Be GAilH&'s zegen krijgt.

•BSIR&MNA, de president van de repu-
bliek Madagaskar, drukte zijn mening ovar de ontwik-
kelingen In West-Afrifca als volgt uitï «HOÜPHOUE5!
BOIGHY was a plat. Hij was nergens ma er, Sn wij eigen*
lijk ook niet» We zullen alleiaaal nu diezelfde weg op
moeten an kijken hoe we ons tegen da tendenzen van de
BSMI, voorsover dié voor ons genadelijk kunnen aijn»
kunnen verweren.11

5, Br heeft ook een interessante verande-
ring plaats gevonden in de M&il zelf. Bnig© maanden ge-
leden moest de H&LI nog strijden voor zijn erkenning en
was alle a geoonaentraerd op de samenwerking, de eenheid,
de broederschap Jn de MHBI, eto. Hu de overwinning be-
haald is, beginnen de verschillen ssioh te tonen.

6, Ook sohijnt ar «én óonfliot op komst te
zijn tussen de Soedan en Senegal. Er is een verschil In
politiek klimaat. De Soedan ia radioalsr dan S«iegal.
In de eerste plaats omdat MQDIB4 IBXT&» de leider van
da Soedan, radicaler is dan de leiders van Senegal,
1ÖLJÏADQUM)IA. en SBNGHOB, MQDIBA staat veel harder tegen-
over frankrijk, had ook verder willen gaan in aijn on-
derhandelingen met 33e GAU£IiB en staat losser tegenover
da Oommunaut» dan 14MDÖÜ DIA en SBN&HOR. mMJ)Oü DIA
ia ook vael aiaer geooneantreard op de eoonomisohe opbouw
van ssijn land langs realis tisahe lijnen dan MODIBA KBI5A,
wiana hele optreden een beetje doet denken aan dat van
SSKOTJ SOTEÊ, «aar MOBIB4 KEIIEA heeft niet alleen de
jeugd van da Soedan «öhter ?ioh; hij oafent ook een gro-
te aantrekkingskracht uit op de ^augd van Senegal, Dit
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ïiaaakt &at noch SSIGHOS noch MOBUDOÜ DIA zich met vol-
doende kracht tsgen de tendenzen 4ie van HQDIBA uitgaan,
ktmnen verzetten. Daar komt nog bij», dat SEIÖHÖR de ei-
genlijke uitvinder van de MAXI ts en dus daardoor ook
gehandicapt is in aijn veraet tegen MODIEA IEI3&. SBH&EOR
gelooft in de UlUil, hij gelooft ia ten Weaiafrikaanse fe-
deratie die zieh op gelijke voet saet frankrijk aou kannen
verbinden. Hij gelooft, dat in die federatie Senegal op
de duur de overhand asal krijgen, dank zij de productie
van studenten die aan de grote universiteit van Dakar
plaats vindt, en die, naar hij meent, aan Senegal hetzelf-
de overwicht over de Westafrifcaanse federatie aal geven
aio de Sorbonne over geheel Frankrijk heeft*
Blaar dea» redenering van SEÏÏÖHOH houdt niet voldoende re-
kening met de aantrekkingskracht die MGBIBA IBIÏA uitoe-
fent. Het regiem in <ie Soedan onderscheidt zioh van dat
in Senegal, doordat het nog veel autocratischer is; het
ia zelfs zo autocratisch, dat verschillende mensen van
linksen huize in Dakar van mening zijn, dat de Soedan op
weg is naar een gematigde vorm van ^democratie populaire1*,
Iferkwaardigarwijze versterkt dit juist de sympathie van
de jeugd voor MODIBA KEIfAj «oala een student aeides **We
bewonderen hem, omdat hij *o Sterk is in ssijn eigen omge-
ving.ffl Het ia ««n feit, dat op het ogenblik de jeugd meer
en meer naar de Soedan begint te kijken, an zich enigszins
van Sekou ü?Ö0!é Tsegint af te keren. Een missionaris asldes
ttBe aantrekkingskracht van Guinea naerat af, naarmate sien
dioh-tör bij Suinea komt.n

MODIBA KEITA pfofiteert er van, dat hij in de a&ïiï tanslot-
t« in e e» beschaafder omgeving is dajl SBiCOÜ TÖüRê on het
resultaat in elk geval is, dat op het ogenblik de frans
sprekende Afrikaanse jeugd meer is geïnteresseerd in het
experiment IODIBA KBITA in de Soedan dan in het experiment
van Se kou fQUHé in Guinea.
Bese tendens wordt ondersteund door de andere leiders van
West-Af r ika, die allen ontstemd £tjn over 4e ophef ti« men
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in de Terenigde gtaten en elders van Se kou fOITHÊ's reis
heeft gemaakt, en die vooral verontwaardigd zijn over
de wijae waarop Se kou KJUTöS ziahzelf heeft gepresenteerd,
namelijk als dé leider van Jrana sprekend Afyik».
*Hiemand*, xo zeiden verschillende leiders, *heeft hem
daartoe gemandateerd; we zijn geen satellieten van Se kou
tPOUHÉ"1. Het eindresultaat schijnt te zijn, dat die reis,
triomfaal in publioiteitsopzioht, de positie van Sefcou
500HÉ in Weat-Afrika heeft verzwakt. Dergelijke reaoties
worden trouwens ook gemeld uit Ghana en Liberia.

7. Ben merkwaardige verandering heeft ook
plaats gevonden aan de universiteit van pafcar, die begin
december feestelijk is geopend met een aantal prachtige
nieuwe gebouwen. Se universiteit is uitmuntend. Het ver-
sohil tussen deze mooie en moderne universiteit, die op
volstrekt realistische gronden is opgebouwd, en de mallo-
tige, overdadig grote en luxueuze universiteit van &hana
ia frappant. Man voelt, dat in Dakar de aaafc veel terieu-
zer is, en er is g*en twijfel aan, dat het onderwijs in
Dakar op een veel hoger peil staat.

8. Be verandering in hMfflaat in het »tuden-
tenmilieu is ook merkbaar. De B.A.Ï. had een half jaar
geleden nog een grote invloed onder de studenten. Stakin-
gen ®n aötiea vs«a alle mogelijke aard tegen de leiding
van de universiteit waren aan de orde van de dag. ifear
tindsdien is de tmiversltsit in handen van de regering
van Senegal gekomen, en M&M&BOU DIA ia in zijn houding
ten aanzien van de studenten heel wat minder vriendelijk
dan de franae au-tori'teiten waren. Hen moet ook niet ver-
ge ttn, dat M&M&BOÜ DIA over de funoties besahifct» die
straks aan deze studenten gegeven moeten worden. Het was

merkwaardig te zien hoe tam de studenten geworden
Üemand durfde zelf een gesprek oveü politiek te

beginnen, iedereen hield sioh zo lang mogelijk afzijdig.
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gehoor saamheid is volkomen**» Ter klaart da reotor
van da universiteit. wWe hebben het nog nooit ao ge-
makkelijk gehad wat dat betreft.*
Al» saen e oh te r privé met ds studenten spreekt, be-
merkt men» dat de ï»,A.t. nog niet voel van zijn aan-
hang heeft verloren. Zij aijn legen d* leiding van de
Senegalese ataat, ond«r ïaeer omdat ai j haar minder ra-
dioaal vinden dan Sekou fÖöRl, en eij zijn aelfa nl«t
hè Ie raaal tevreden met JSQDIBA KBITA. £ij willen, dat
de M^II onmiddellijk: de volledige onafhankelijkheid
vraagt en ö.«emtf an een radioaal ragiesa doorvoert
langs de lijnen dié de P.A.t. propageert. Haar dit
zijn gedachten die ssi3 niet uitspreken» öeen enkala
student waagt het daarvoor uit te koaaen.

Aan da vooravond van het ^bezoek van De
&AITI.IS aan Dakar heeft M4M^CBJ BI4 all© leiders van de
P.A.I. laten oppakken, op grond van een wét waarvan
eigenlijk niemand de inhoud kent» en die trouwens een
week tevoren juist voor deae gelegenheid even was aan-
genomen. Het a0hijnt dat roen au een minister niet mag
kritiseren, indien die kritiek schadelijk voor da
staat zou sijn» Wat het preoies betekent weet niemand,
maar iedereen begrijpt, dat deze wet alleen ia aangeno-
men om HkMkDOU DIA de gelegenheid te geven alle Voor-
aanstaande F.A»I«*l«dan t@ arresteren, zolapg De GAU1EE
in Dakar vertoefde.

9* . Be progreasief geainde ambtenaren van
franse aijde, die in Dakar gebleven asijn en daar op heel
loyale, en -» naar gij gelf zeggen - uiterst prettige wij^
ze» met ISiiMDOtJ DIA gamenwerfcen, aijn zeer ongerust over
de MUil, ^Wanneer MGDIBa KBIffc zijn Kin krijgt en va n
de .BSÉLÜI een eenheidsstaat maakt, zijn wij verloren**» asei-
de een van de franse Öireoteuren-Gsneraal. ttï)e Soedan
heeft vier miljoen mensen, bijaa tweemaal soveel als Se-
negal. Hst is veel armer, en het is veel radioaler. Het
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niét de eerste k®$3? aijn, dat de Soedan de Sene-
gal heeft opgegeten. Maar dan feoiat er van hat realis-
tische program, dat ik beaig ten voor Mys&DQïï DIA uit
ts werken j nlais tereoht» Allen Zijn wij dus van me-
ning, nis t, dat de 3ÖVLI ongedaan ge aaak t ffloa t worden,
*- dat ia politiek eenvoudig onmogelijk; maar wél dat
Senegal an dt Soedan in da MAJiI als gésehèiden statan
gefedereerd Moeten tilijjvan doorwerkon» ïn drie maan-
den zal iesliat ai^n wat de toökomst van te I&LI wordt}
in deze drie mötanden wordt ook beslist over het heil
van Senegal.11

fóadio deöember 1959.


