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B* nationalisten In Kenya jsijjn er van
overtuigd, dat MACLBOB van mening was (en in f«lte nog
is), dat «en stabiele en krachtige regering, bestaande
uit een combinatie van blanken en negers .gevormd had
kunnen worden, indien de goeverneur van Kenya, RENISOFT,
van de Britse regering opdracht had ontvangen om
KENÏATTA in vrijheid ta stellen. Sleohts ten gevolge
van het feit, dat de goeverneur KENYATTA geen volledige
vrijheid aoh«nkt i» zm «en toestand ontstaan, waarin do
beide grotere nationalistische partijen KA^Ü «n KADU
niet kunnen deelnemen aan d« regering en in oppoaitie
zullen moeten gaan. KENYATTA aal volgena de goeverneur
eerat volledige bewegingsvrijheid verkrijgen, zodra de
nieuwe regering heeft getoond, dat aij haar taak aan
kan* Maar de regering die haar spoï'tm had moeten verdie-
nen, kan nu nitt gevormd worden.

In nationalistische kringen is men er van
overtuigd, dat MACMILLAN en MACLEOD om redenen van in-
tern* Britse politieke aard niet hebben durven overgaan
tot in vrijheidsstelling van KENYATÏA. (Be herhaalde be-
weringen van Minister MACLEOD, ala zouden beslissingen
omtrent KENYATTA bij de goeverneur beruetan, worden
zelfs in Britse ambtelijke kringen bestempeld ala niet
meer dan een formule). ie reden waarom MACMILLAN en
MACLEOD *op de loop" siJn gegaan ia volgens zegsman en
dé nationalisten niét ftnders dan angst voor de conserva-
tieve fractie in het Lagerhuis en voor de nog krachtiger
politieke tegenstand van de eonservatieven in het Hoger-
huia. Na het uittreden van Zuid-Afrika uit het $emen«~
best was de toestand bij de conservatieven, en vooral de
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Salisbury-reoiiterrleugel, dusdanig gespannen, dat MACMILLAN
«n MACLSOD een ontploffing vreesden, indien KENYATTA in
vrijheid zou worden gesteld.

Be kalmte waarmee de verkiezingen in Kenya
aijn verlopen (ondank* voorspellingen van geweldpleging,
afkomstig uit blanke kringen) nielden volgene zegsman de be-
lofte ia,' dat de taheemae nationalistan mat auccsa aan d*
nieuwe regering souden hobben dealgenomen, e «n succes dat
nu in groot govaar ia gebi-aciit oa Brit00 politieke radenen.
Onder de nationalisten van Kenya, alsook in gaaatigde Brit-
ae kringen, meent men dat da goavsraeur, ongeacht verdere
politieke ontwikkelingen, KENYATTA binnen «en jaar in vrij*
heid aal moeten stellen, tenzij een voortgezette vrijheida-
belaamering van KENYATTA tot geweld en opstand zou leiden*

De propaganda, afkomstig van extremistische
blanken, als sou da terugkeer van KEKYATÏA tot herleving
valt de Ham Kam leiden, wordt dóór dé blankan aelf niet ge-
loofd, San herleving van de Mau Mau ssou alleen maar een be-
lesamering voor het versnellen -ras. het emancipatieproces kun-
nen vormen. Bovendien zou de Eau Eau f p hevige tegenstand
van de inheemse bevolking zelf stuiten, He lau lau wa* be-
perkt tot een deel, «n nog ««l een klein deel, van de Kikoe-
joos. En de Kikoajoes sî n w«liswaar de grootste atarn van
Kenya, maar vormen gezamenlijk niet meer dan 25̂  van de be-
volking. Do bewering ale souden Afrikaanse leiders ala Som
HBOYA, die z«lf niet een» ««t Kikoejó0 ii» sioh met een her-
leefde Mau liau willen assooi$r«n, ia volgens aegaaan een
aperte dwaasheid.. ' • • -

Ben van de merkwaardigste v*raohi^naaien bij
de verkiesingen was, dat zalf3 de meer extremistische blan-
ken zich ar van onthielden verzet aam te tekenen tegen de
terugkeer van KS5YATTA, eulka csidat de blanke candidaten
van nationaliatieche kiazerg afhankelijk waren* in BLÜÏTDELL,
da leider van de gematigde, blanke Hftw Kenya Party, heeft

openlijk irerk3.aardf dat Hij en §i§n partij er «een be~



zwaar tegen zouden hebtien om tegüpaeii met KEÏÏIATTA van
de nieuwe regaring deel uit te maken*

Yolgena $9 maning van zegsman «n andere
blanken in Kenya. zal de aaat van de aaciit van Lord
SALISBUST «a ditns naftTiftTig in kot parlemaasri Icuanen wor-
gen semstfn aan de tiJS -welkt» t« Bi^-fesia rsg^ring gal ao-

ixd^aa oa tot Tf^edige in TirijjMiêsalfelliJag raii
Af f A ovey *§ gaaa» (KEHYAÏfA möu volgens al* bei^oxcir-

sciioiiwdö iJifaxmatia «en minde** go«de
«n *»etn getóTislïe T«üfeaan.* sein ~ kt; i^t da

2ow«l de icustbewönara (Arabieren die
niat wensen geageerd te ttd]Nl«n door Eikoe^oea en Luo'a)
ala de Somali's in Noord- Kenya beginnen ai cü. te r o «ren.
De Somali'a, die een eigen partij hebben, de Progr^sai*-
ve Volkspartij, hebben er eerder vergeef» bij de Brit ae
regering op aangsdrongen om h»t protectoraat ovei5 Kenya
met EO jaar te verlengen, opdat ai;) Britse bööcherming
aouden kunnen genieten tegen da nationalisten. Hu duide-
lijk ia dat niervaa gèön sprake kan isl Jn wenaen zij aan-
sluiting ^i5 Sosialia, ïïe ku^tlsewoners wanae»
te wordéïi door de Sultan ran 2an§il9ar, fan wid d*
regering de kuststrook en MomTaasa gepacht

fweede aelft mawpt


