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DE SITUATIE IN KEETYA
Op 14 februari begint onder voorzitterschap
van Minister MAUDLING- de Londense conferentie over de toekomst van Kenya. Men verwacht, dat dit de laatste conferentie zal zijn, die aan volledige onafhankelijkheid van
Kenya zal voorafgaan.
Men heeft met grote moeilijkheden te kampen,
omdat de Kadu-partij, een minderheidspartij, aan de huidige regering deelneemt, terwijl de meerderheidspartij, Kanu,
in oppositie is. De beide partijen hebben geheel uiteenlopende ideeën over de staatkundige toekomst van het land.
De Kadu wil een uitgesproken regionalistisch regime met een
hoge mate van autonomie voor de afzonderlijke districten,
omdat zij een overheersing door de Kikoejo en de Loeo vreest.
De Kadu heeft het voordeel, dat zij de steun van de blanke
nederzetters in Kenya geniet.
De Kanu is voorstander van een centralistische
staatsinrichting, omdat haar leden behoren tot de numeriek
belangrijkste stam, de Kikoejo.
Ben van de grote moeilijkheden, die de Britse
regering voorziet en vreest, is onenigheid in de Kanu-partij
na een overwinning bij de algemene verkiezingen, die nog dit
jaar gehouden zullen worden. De partij ia in haar hoogste
gelederen hopeloos verdeeld, en er zijn tot heden geen tekenen, die er op wijzen, dat KBNYATTA in staat zal zijn de eenheid te herstellen. De verdeeldheid is drievoudig. Ten eerste
is er de gevaarlijke groep van ODINGA, een marxist, die zijn
aanhang meer dankt aan zijn persoonlijkheid dan aan zijn politieke opvattingen. Ben belangrijke factor in zijn populariteit is de omstandigheid, dat hij over veel geld beschikt,
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dat afkomstig is uit de Sowjet-Unie en wellicht ook uit
China. Een ietwat kleinere groep heeft zich achter Torn
MBOYA, een uiterst "bekwaam politicus, geschaard. De rest
steunt de oude garde van KBNYATÏA, Fred KOSBAI, de gevaarlijke en extremistische Paul GrNEI, Victor WOKABI, etc.
Waar de strijd binnen de partij om gaat is om tot elke
prijs te voorkomen, dat MBOYA de strijd om de macht zal
winnen. Zijn gevaarlijkste tegenstanders in ,de partij
zijn ODINGA en NGEI, welke laatste zijn eigen anti-blanke
plannen voor landhervorming heeft en die voor zijn propaganda over de steun van de Nationale Afrikaanse Bond van
Kooplieden en Boeren beschikt. Hij heeft een eigen nieuwsblad "Oehoeroe ya Mwafrifca" (Afrikaanse Vrijheid), dat
snel bezig is Torn MBOYA*s blad "Santi ya Kanoe" (de stem
van Kanu) te verdringen als officieel partijorgaan voor
Kanu. Het is duidelijk, dat de oude garde, waarvan de
meeste leiders tot gevangenisstraffen werden veroordeeld
in de dagen van Mau Mau, de macht in de partij in handen
heeft en dat de jongeren zoals MBOYA zich niet tegen de
overmacht zullen kunnen handhaven.
De economische toestand in Kenya is verre
van rooskleurig. De boeren hebben zeer geleden van droogte
en daarna van ernstige overstromingen. Vele blanke inwoners
maken fcich gereed om Kenya te verlaten en er is sprake van
een toenemende onwil onder de blanke bestuursambtenaren en
technici om in Kenya te blijven, als het land onafhankelijkheid verwerft. Ernstiger is, dat een groot deel van de ambtenaren en technici van de Hoge Commissariaatsdiensten, het
centraal orgaan, dat de verkeers- en communicatiediensten
voor Oeganda, Kenya en Tanganyika onderhoudt, en waarvan
Julius NYEEEHE hoopte, dat het de ambtelijke kern van een
toekomstige Oostafrikaanse federatie zou kunnen vormen, zullen heengaan als gevolg van een combinatie van vrees voor
het toekomstig optreden van de Kanu-partij en de hoge com-
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pensatie voor degenen, die hun posten prijsgeven. Het
zal jaren duren, voordat inheemse Afrikanen de posten
zullen kunnen overnemen, hoewel er reeds een aantal van
hen in opleiding is.
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