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EIOCELE B03BOKKBH YAH DE STEKMIHGBHf' IN AL&JEHS.

De stemming in Algiers is mat en nerveus. Be fransen ai311
terneer geslagen; &e arabieren daarentegen meer opgewekt; maar
de toenemende bomaanslagen hebben ook het arabische deel
nerveus gemaakt.

Geen van de "liberale" fransen deukt er over te blijven
als de FM de macht overneemt. Sterker: de meesten van hen
denken er al over het land te verlaten zodra de onderhandelingen
naar het einde spoeden. "We moeten hier weg ai jn voor de
aflossing plaats vindt'1 zei een van hen» die over veel muzel-
manse vrienden beschikt. Toen erop gewezen werd dat hun
houding afweek van de liberalen ia ïunis en Marokko, die allen
gebleven waren, om het nieuw regime bij te staan, antwoordden
men "Hier is de kloof tussen frans en arabisoh zo groot
geworden dat een oncontroleerbare afrekening tussen de twee
groepen onvermijdelijk wordt. Sn daarmee vervalt ook ongie
veiligheid." Men citeerde verschillende uitspraken o.a. van
muzelmanse vrienden die hen gewaarschuwd hadden dat ze straks
de franse vrienden niet konden beschermen.

Vertegenwoordigers van het locale Pldkader in de Kasbah
verzekeren wel dat ze een bijltjesdag eullen weten te voor-
komen. Ze tonen weinig belangstelling voor het probleem dat,
indien de liberale fransen, hun beste vrienden, die de
cultureel-technische krachten die ze straks broodnodig zullen
hebben, hen gaan verlaten, dit een grote terugslag zal hebben
op het openbare leven. Be behoefte een eind te maken aan de
koloniale verhouding, overheerst al hun andere gevoelens.

Een Fransman die al 30 jaar tegen het kolonialisme
strijdt - een vriend van ï'erhat ABBAS - toonde zich evenzeer
ongerust. Hij heeft veel contact met de vakbeweging en weet
dat er thans onder de jeugd een nieuwe generatie, samengesteld
uit jonge arbeiders, studenten (van arme of verarmde ouders)
etc., "une nouvelle vague" aan het groeien is die veel
radicaler is dan de vorige: ze is artti-bourgeois, bijna anti-
intellectueel, pro KASSER, anti-westers, pro L0MUMBA en
heimelijk anti-Ferhat ABBAS. Ze hopen dat straks een
Hpart i uaique" gevormd kan worden die een krachtige



panarabtsóhe politiek gaat voeren.2e zijn geen "communist en
wensen geen band met hst communisme en verwerpenx de
communistische pretenties op leiding. 2e voelen zich superieur
aan het communisme en de communisten.

In Algiers werd geen spoor van invloed van Messali HASJ
of de MNA geconstateerd. Er zi;jn wel'$O[A-aanhangerst maar ee
laten 'zich weinig zien* De bevolking wenst op dit ogenblik:
geen tegenstellingen te erkennen in eigen rijen* Aangezien
voor haar de PM de nationale organisatie is, wordt elke
andere concurrerende organisatie als een eenheidsbreker be-
schouwd.

Franse ambtenaren, w.o. van de veiligheidsdienst,
nemen een geresigneerde houding aan en verwachten nu ieder
ogenblik een overeenkomst tussen de GAULLE en de K.1Ü 2e
hebben nog steeds niets geleerd, handhaafden hun ang frans-
nationalistisch standpunt en klampen zich thans vast aan ds
hoop op een verdeling van Algerije.


