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Algerië
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Gesprek met de leiders van de UGTA en
BOUMEKDJEL.
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Referenties:

Datum van
waarneming:

Eind februari 1961

Bron:

Betrouwbaar, neeft reeds jaren contact met
FLN leiders.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

De Minister van Buitenlandse Zaken

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QÜAY
Minister-President
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GESPBEK ïOSf DE LEIDERS TAM DE UG^A BH BOÜMMDJEL

De leiders van de ÏÏGfA, de vakbeweging van de PO,
die aangesloten Is bij de OISL te Brussel, hebben sterke
rancuneuze ressentimenten tegen de Fransen, die hen zelfs
wantrouwend maken t.o.v, economische samenwerking met
Frankrijk, na het verkrijgen van de onafhankelijkheid."We
willen geen neo*kolonialisme" zeiden zij. Op de vraag wat
ze daaronder verstonden, gaven zij verwarrende antwoorden,
waaruit ongeveer was op te maken, dat ze geen invloed van het
franse kapitaal wensen; dat slechts een ondergeschikte rol
mag spelen. Se stemming onder hen was geprikkeld; alsof ze
bevreesd waren dat de politieke leiding te gretig op onderhandelingen met de GAÜLLS was ingegaan. Ze schoven daarom
radicale formuleringen naar voren:ftvolledige onafhankelijkheid" etc.
BQUMENJDJEI» maakte een nerveuze indruk, en was vervuld
met gevoelens van teleurstelling. Hopelijk was dit een
reactie op de mislukte onderhandelingen van Melun, waarbij
zijn naam zozeer betrokken was. Hij stelde het probleem als
volgt; alles hangt af van de GfAtïLLE. Deze man is volkomen
vrij en trekt zich niets aan van de publieke opinie - noch
van de wereld noch van Frankrijk. Wat wil de GAtlLLS? Wij
weten het niet, maar wij hebben reden te geloven dat voor
hem een Fransman altijd superieur is aan andere volken en
zeker aan andere rassen. Het zal heel moeilijk zijn hem te
bewegen tot werkelijke gelijkberechtigde behandeling van
de algerijnse bevolking - en nog meer van de FLH*
De 10e december is natuurlijk een historische datum.
Ble dag heeft het algerijnse nationalisme een definitieve
vorm aangenomen. Natuurlijk, we kunnen altijd de massa in
de Kasbah mobiliseren, telkens wanneer de onderhandelingen
vast lopen. Maar elke mobilisatie van de Kasbah gaat ons
duizend doden kosten.(Bit getal wordt in Algiers genoemd
voor het aantal slachtoffers dat alleen in Algiers al
gevallen Is onder de Muzelmannen in de week van 10-1? december

