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Opgedragen aan 
Zijne Excellentie Minister Mr. ]. A. H. M. Luns, 
drager van het Portugese 

Grootkruis van de Orde van Christus 

'Ik ben erg blij dat ik de Portugese prcmier, Antonio Oliveira Salazar, 
heb ontrnoet, die dit land de afgelopen veertig jaar met zoveel wijs-
heid heeft geregeerd.' 

Portugal, juni 1968 Minister Luns. 
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Terreur en uitbuiting 

Mario Moutinho de Padua werd eind april 1961 naar Angola ge-
zonden. H ij maakte als arts deel uit van de Caçadores Especiais de 
Lamego, een speciaal opgeleid Portugees legeronderdeel dat belast was 
met 'zuiveringsoperaties' in de opstandige gebieden in Angola. Eind 
oktober 1961 deserteerde hij en voegde zich bij het Portugese bevrij-
dingsfront, Frente Patri6tica de Libertaçao Nacional in Algiers. Tij-
dens zijn diensttijd in Angola hield hij een dagboek bij, dat later onder 
de titel Guerra em Angola bij een uitgever in Brazilie verscheen. Wij 
laten hieruit enkele fragmenten volgen. 

Negage, I 8 me i I 96 I 

Vanmorgen om 6 uur werden I9 mannen geexecuteerd. Op dat 
moment sliep ik nog. Graça had mij en andere officieren uitgenodigd 
hem te vergezellen om de executie bij te wonen, 'om ons aan dat soort 
dingen te wennen en niet sentimenteel te zijn,. begrijp je?' Van hem 
had ik gistermiddag gehoord dat er een aantal negers veroordeeld zou 
worden en dat ze op een vreselijke manier geslagen waren. 
Door wie?-vroeg ik !ater. 
Door de cipaios (Afrikaanse politieagenten). 
Van de een was een oog uitgeslagen, van een ander waren de armen 

bezaaid met blauwe plekken van de slagen. Een van de officieren 
prees zijn verzet. 
De rechtszitting was vastgesteld op zeven uur gisteravond. Iedereen 

wist het en niemand kon het iets schelen dat het een farce was en dat 
de gevangenen de volgende morgen geexecuteerd zouden worden. 
Mannen, vrouwen en soms kinderen zelfs. 'Wat. ik het pijnlijkste vind, 
dat zijn de kinderen,' zei Graça. 'En de vrouwen dan?' merkte ik op. 
Velen van hen luisteren eenvoudig niet naar dit soort vragen. 
Ik had niet goed begrepen wat de reden was van die afschuwelijke 

moord op kinderen. Gisteravond legden ze het mij uit. 'Omdat en-
kelen van hen zich tegen de blanken gekeerd hadden en pistolen op 
hen gericht hadden.' 
Uiteindelijk hadden ze mij nog niet alies verteld over de executie van 

vanmorgen. Enkele officieren met wie ik lunchte en die ondanks alies 
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enigszins onder de indruk waren van mijn opmerkingen en die ook 
enigszins wilden zien hoe ik zou reageren, bevestigden mij dat op de 
veroordeelden was ingehakt met de catana. ln de lengte opengesneden 
en bij de schouders doormidden gehakt! 
Het hierdoor teweeggebrachte gevoel is onbeschrijfelijk. Voor ons, 
mensen die tussen deze beesten leven, is het een daad temeer die het 
toelaatbare in wreedheid te boven gaat. Ik vroeg of ze dit gedaan 
hadden toen de mensen nog leefden of toen ze ai dood waren. Ze 
gaven geen antwoord. 

5e dag na het vertrek uit Negage-Bungo 

Geleidelijk reconstrueerde ik het verhaal over de officiele moorden 
in Negage. Twee mannen kwamen ai dood op de plaats van executie 
aan tengevolge van de slagen waarmee de ondervraging gepaard ging. 
Twee anderen, de leider en een krankzinnige, werden levend ont-
hoofd. Aan de anderen werd het 'recht' voltrokken door een of 
andere blanke, d.w.z. ieder die wilde, mocht hen neerschieten of m 
stukken snijden. Wellicht met de bedoeling om onze soldaten te 
harden. 
Na deze legale moorden verscheen tenslotte een blanke, een 

burger om zich met de lijken te amuseren. En de 'slager' rukte er de 
ingewanden uit met een slachtmes van een abattoir. Het was een 
goedlachse man, een dikke planter met een zeker meerderwaardig-
heidscomplex. Voor de rest minacht hij het leger evenals haast alie 
andere burgers en accepteert hij het alleen uit noodzaak. Zij tonen 
alleen achting voor mensen als zijzelf, voor hen die zich in dit land 
verrijkten door de inboorlingen te laten werken. 
'Angola is van ons.' 'AI in geen dertig jaar ben ik in Portugal ge-

weest.' 'Dit ras moet volledig uitgeroeid worden.' Dat zijn de kreten 
die wij bij elke stap horen. 
Een kennis las mij het volgende rapport voor waarin een kapitein 

zijn superieuren verslag uitbracht over een door hem georganiseerde 
executie: 'Toen de slachtoffers op de daarvoor bestemde plaatscn op-
gesteld waren, trad het executiepel~ton onder trompetgeschal naar 
voren.' Tot zover-aldus mijn zegsman-is het aanvaardbaar. 'Toen 
de executie beeindigd was, gaven de trompetten het signaal waarop 
de onthoofders op het toneel verschenen. Deze staken de hoofden op 
stokken die zo gemaakt zijn dat de hoofden 'met diepe eerbied' om-
laag kijken! Daar moesten ze enkele dagen blijven staan ter waar-
schuwing, na afloop waarvan ze zouden worden weggehaald, terwijl 
ze de stokken voor onbepaalde tijd lieten staan.' 
De eerste mannen die door de soldaten van mijn kolonne gedood 

10 
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waren, werden aan de gelukkige burgers gegevcn. Met instemming of 
ondcr bijvalsuitingen van onze miliraire leidcrs hakte!1. deze hen het 
hoofd af en hingen hen op aan de bomen. Het afgehakte hoofd van 
een mcns -ik zag er een vanaf ongevcer 50 meter afstand -is een 
afschuwelijk schilderij in relief, met rode, onregelmat:.ge randen. Meer 
dan van het hoofd schrok ik van het feit dàt iemand het rusttg, ter-
loops meegenomen had en op een stok of bajonet had geplaatst, alsof 
het iets vanzelfsprekends was. 

Damba, 3 I mei 

Er zijn opnieuw veel feiten te berichten. 
Over de vaandrig van een plaatselijk garnizoen die doodkalm ver-

te!t dat bij een aanval zeven negers gedood en één neger gewond 
werden en dat de gewonde mét de doden begraven werd. Over een·man 
die glimlachend toegeeft dat zij die de bestuurspost binnenkomen er 
niet levend weer uitkomen en dat men aan de gevangenen geen kogels 
verspilt. Ze worden overgegeven aan de cipaios, bailundos of van 
andere stammen die ze in stukken snijden. 
Over een half-waanzinnige gevangene die ze in een bos gevangen 

genomen hebben en die ze aarzelden mee te nemen of meteen te 
doden, hetgeen doar de arts verhinderd werd. Over de burgers die 
een gevangen genomen man slaan en een soldaat overhalen om te pro-
beren hem met een stok in een oog te steken. Over de gevangene die 
tenslotte met een catana in stukken gehakt werd. Hoewel de doods-
angst in zijn ogen stond wist hij te sterven zonder zich te vernederen. 
O ver een goede burger uit Damba di e mij verzekert dat hij gezien heeft 
hoe de andere burgers aan de negers voar een medische post vroegen 
wat zij dachten en na de stamelende antwoorden van de arme, onont-
wikkelde stakkers hen daar vermoordden. Over een onophoudelijke 
reeks van erbarmelijke toestanden die zich onder dit arme, zwarte 
volk van treurige, nederige wezens onthult, in de open, diepe ogen 
van de buitengewoon gracieuze zwarte kinderen, in de zieken die zich 
voortslepen naar het spreekuur in de open lucht van de 'zieken-
huizen', geminacht, slecht behandeld en in lompen gekleed. Over een 
rijke, buitengewoon rijke aarde, vol groen, haast braak liggend, waar-
op deze ontzaglijke, onverklaarbare ellende te voorschijn treedt en 
zich verbreidt. · 

ln de nacht van 3 februari I 96 I deden aanhangers van de Angolese 
bevrijdingsbeweging M.P.L.A. een wanhopige aanval op twee gevange-
nissen en een politiebureau in Luanda, de hoofdstad van Angola. Zij 
wilden hun gevangen genomen leiders, die gevaar liepen doar de 
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Portugezen verrnoord te worden, bevrijden. Hun aanval werd door 
de Portugezen afgeslagen. De volgende dag werd een nieuwe poging 
gedaan die eveneens rnislukte. Ondertussen waren er rnilitaire ver-
sterkingen aangekornen en Portugese kolonisten hadden zich bij het 
leger gcvoegd. Zij richtten een bloedbad aan onder de Afrikanen. ln 
de Afrikaanse wijk werden op die dag rneer dan J.ooo Afrikanen 
vermoord. 
ln de Veiligheidsraad gaf de Portugese afgevaardigde, Vasco Ga-

rin, op 3 rnaart I 96 I zijn versie van de gebeurtenissen en verklaarde: 

'Nergens in mijn land is er een onderwerping van volken aan 
vreernde heerschappij, daar wij een rnultiraciale gemeenschap vor-
rnen, sarnengesteld uit volken van verschillend ras, huidskleur en 
godsdienst. Wij konden nirnrner rnensenrechten schenden, omdat de 
Portugcse natie van het allereerste begin af in verschillende delen 
van de wereld het ideaal van een broederlijke gemeenschap van 
rnensen in een christelijke beschaving heeft hooggehouden.' 

Op I5 rnaart 1961 kwarn heel Noord-Angola in opstand. De 
Portugese represaillemaatregelen waren afschuwelijk. Terwijl dorpen 
in puin gebornbardeerd werden en Portugese soldaten en burgers de 
Angolese bevolking terroriseerden en de ergste wreedheden bedreven, 
loofde dictator Salazar in een interview rnet Gene Farmer in Life de 
grote rnenslievendheid van de Portugezen: 

'Andere koloniale rijken werden gesticht orn in wezen ego"istische 
redcnen. Maar ik geloof dat ik kan zeggen dat het kenrnerkende 
wat Portugees Afrika onderscheidt, is ... de voorrang di e wij steeds 
gegeven hebben en zullen blijven geven aan de verheffing van de 
waarde en de waardigheid van de mens zonder onderscheid van 
huidskleur of geloof.' 

Met het citeren van dit soort officiele uitlatingen kan mcn blad-
zijden lang doorgaan. Ze rnaken deel uit van een systernatische carn-
pagne om het eigen volk en de buitenwereld van het Portugese gelijk 
te doordringen. Er is een complete koloniale mythologie geschapen 
die dienen rnoet orn de weinig fraaie werkelijkheid te camoufleren. 
De Portugese beweringen werden graag geloofd door mensen die 

geen interesse hadden voor de feitelijke situatie in de Portugese kolo-
nien en die vrijheid voor de Afrikanen een overbodige luxe vondcn. 
Vooral de Nederl::tndse rninister van Buitenlandse Zakcn, Mr. ]. A. 
H. M. Luns, had veel begrip voor de koloniale mcntaliteit. Bij de 
stemming over een resolutie in de Assernblée van de Verenigde Naties 
op 2  I april r 96 r waarin gevraagd werd een commissic van onder-
zoek in te stellen en een beroep te doen op Portugal orn hervor-

IJ 
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mingen in zijn kolonien te overwegen, kreeg de Nederlandse afgevaar-
digde opdracht om zich van stemming te onthouden. Op kritiek van 
Prof. de Beaufort in de Eerste Kamer antwoordde minister Luns: 

' ... mijn conclusie is geweest, dat de banden, welke ons met Portu-
gal ais NA VO-bondgenoot binden, op dat moment dienden te 
prevaleren, afgezien nog van de inerites van de zaak .... De geachte 
afgevaardigde zal overigens bezwaarlijk kunnen ontkennen, dat 
Portugal in de loop der eeuwen in zijn overzeese gebiedsdelen en 
dit geldt ook voar Angola, belangrijk beschavingswerk heeft ver-
richt. Naar ik meen, is er geen belang bij gediend, indien Portugal 
door voortijdig op zij te gaan voar uitingen van gewelddadig 
nationalisme in de hand zou werken, dat in Angola een tweede 
Kongo ontstaat.' 

Bij zijn bezoek aan Portugal in begin juni I 968 was minister L uns 
nog steeds vol begrip en bewondering voar dictator Salazar. Hij ver-
klaarde: 

'Ik ben erg blij dat ik de Portugese premier, Antonio Oliveira 
Salazar, heb ontmoet, die dit land de afgelopen veertig jaar met 
zoveel wijsheid heeft geregeerd.' 

Tot het belangrijke beschavingswerk dat voortgezet moest wor-
den, behoorde in I961 het afslachten van vele duizenden Angolezen. 
Pottekijkers konden de Portugezen hierbij niet gebruiken. De vele 
Protestantse zendelingen in dit gebied die toch ai steeds gewantrouwd 
waren, werden het land uitgezet. Op dat moment besloten deze zende-
lingen het stilzwijgen te verbreken over wat zij tientallen jaren voor 
hun ogen hadden zien gebeuren. Een van deze zendelingen was Ds. 
W. D. Grenfell, die meer dan 2!1 jaar gewerkt had in Noord-Angola. 
Uit zijn verklaring over de arbeidsomstandigheden in Angola, afge-
legd voar de onderzoekcommissie van de I.L.O., de Internationale 
Arbeidsorganisatie nemen wij het volgende ove r: 

'De Portugese bewering dat er in Angola geen contractarbeid meer 
bestaat, is onwaar. Tot aan de ongeregeldheden in maart I 96 I waren 
deze praktijken in volle gang. Eerder in dat jaar was ik er zelf ge-
tuige van hoe in Maquela do Zombo de regeringsarts een groep men-
sen onderzocht die op contractarbeid gestuurd werden. Later op die 
dag zag ik hoe aan deze mensen kleren en dekens uitgedeeld werden. 
De gebruikelijke manier van recruteren is tegenwoordig dat elke 

plaatselijke chefe do posto (Portugese bestuursambtenaar) weet hoe-
veel valide mannen er in zijn district zijn. Dç administrateur weet dit 
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Pax Christi in Portugal 

(Karikatuur van Boost in De Tijd van 6 juni 1968) 
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natuurlijk eveneens. Afhankelijk van de aanvraag vraagt de admini-
strateur een aantai mannen van eike chefe do posto. Deze  bekijkt de 
situatie en eist op zijn beurt van eike 50ba (door de Portugezen aan-
gesteld dorpshoofd) een bepaaid aantal. Aan de mannen wordt ge-
zegd dat zij op een bepaaide dag op de posto moeten verschijnen. 
Vandaar worden ze met een vrachtauto naar Maqueia gebracht, waar 
ze medisch onderzocht worden. Ais ze goedgekeurd worden, krijgen 
ze kieren en worden ze met een vrachtauto naar de piaats gebracht 
waar ze moeten werken. 
ln juni I 960 bracht een inspecteur van het Bestuur een bezoek aan 

de posto te Sacandica in het district Maqueia. De piaatseiijke sobas 
wiiden een kiacht indienen tegen de contractarbeid omdat mensen 
opnieuw weggehaaid werden minder dan een voi jaar nadat ze van 
een vorige contractperiode teruggekeerd waren, maar ze waren bang 
om dit mondeling te. doen. Zij vroegen aan een van onze dorps-
onderwijzers of hij het woord voor hen wiide doen en toen hij dit 
weigerde, of hij een brief voor hen wou schrijven. Hierin stemde hij 
toe. Met enige vrees werd deze brief ongetekend aan de inspecteur 
overhandigd. Het gevoig was dat toen de identiteit van de schrijver 
ontdekt werd, deze gestraft werd met verbanning uit het district, 
hoewei de sobas bekenden dat hij de brief uit hun naam had ge-
schreven. 
Mannen die hun belasting niet betaaid hadden, werden a!tijd het 

eerst uitgezocht voor contractarbeid. Ze werden gearresteerd en op 
de posto vastgehouden tot ze weggevoerd werden of hun beiasting 
betaaiden. Ais men de man niet te pakken kon krijgen, werd een 
famiiieiid en soms zijn vro.uw gearresteerd. 
Toen de mijnen van Mavoio pas geopend waren, werden de arbei-

ders betaaid door de chefe do posto van Quibocoio. Op een dag 
bracht ik hem een bezoek. Hij was bezig de mannen uit te betaien. 
Hij verzocht mij binnen. te komen. en gaf mij een stoei, terwiji hij zijn 
werk afmaakte. Er kwam een man binnen die zijn naam opgaf en de 
chefe rekende uit hoeveei die man toekwam. Hij vroeg de man of 
hij zijn beiasting hetaaid had en de man zei van ja. Toen vroeg hij 
de man echter naar de naam van zijn dorp. Ik dacht dat hij contro-
Ieerde of de man de waarheid had gesproken. Daarna vroeg hij de 
arbeider of hij die en die kende -iemand uit dat dorp. De arbeider 
antwoordde dat hij die man kende. 'Goed,' zei de chefe. 'Hij heeft 
zijn beiasting niet betaaid. Daarom zai ik het van jouw geid af-
houden en moet jij het maar van hem innen.' 
Op 24 februari 1961 waren mijn vrouw en een vrouwelijke collega, 

mej. Harrison in het dorp Lembo, in het district Camatambo. Er 
was onenigheid tussen de onderwijzer en de soba van dat dorp over 
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de schoolkinderen. De soba had opdracht gekregen onf een aantal 
schoolkinderen naar Damba te sturen om op contractarbeid koffie-
tuinen te wieden. Er werd een compromis bereikt waarbij kinderen 
die regelmatig de school bezochten en een schoolkaart hadden om dit 
te bewijzen vrijgesteld zouden worden van recrutering. ln 1960 zei 
de administrateur van Ambrizete tegen de zendelingen daar dat als 
een jongen de school wilde bezoeken, dit 's a vonds moest gebeuren, 
omdat hij alle jongens nodig had die hij maar kon krijgen. ln het 
gebied van Bembe werd het meest misbruik gemaakt van tewerk-
stelling van jongens voor contractarbeid op de koffieplantages. Dit 
oproepen van kinderen voor contractarbeid heeft de Afrikanen diep 
geschokt. 
Het grootste deel van het werk aan de wegen werd gedaan door 

vrouwen die geen enkele betaling kregen en hun eigen gereedschappen 
moesten gebruiken. lk ben in het bezit van een serie foto's die ik in 
februari 1961 nam van twee ploegen vrouwen die aan een wcg bij 
Maquela werkten in aanwezigheid van de politie. lk herinner mij dat 
een van mijn collega's er jaren geleden bij de administrateur van 
Uige -nu Carmona -over klaagde dat vrouwen gedwongen werden 

Vrouwenarbeid in Angola (~oto Grenfell) 
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om aan de wegen te werken. Minzaam antwoordde hij dat bij de wet 
de tewerkstelling van vrouwen aan de wegen verboden was en dat 
het dus gewoon niet voorkwam. Net terwijl hij dit zei, kwam langs 
het open raam een lange rij vrouwen voorbij die in kleine manden 
aarde op hun hoofd vervoerden. Daarom zei hij dat deze vrouwen 
geen werk aan de wegen verrichtten en dat ze in elk geval werkten 
als straf voor een of ander misdrijf. 
Volgens de wet mocht een chefe do posto mensen oproepen voor 

werk aan projecten die van belang waren voor de gemeenschap. Een 
prachtige wet, want bijna elke soort werk kon onder deze rubriek 
gerangschikt worden. Een ondernemende chefe kon volop werk vin-
den dat 'voor het welzijn van de gemeenschap' verricht moest wor-
den. Elke chefe had een tuin en sommige van deze tuinen waren zeer 
uitgestrekt en winstgevend. Hij verbouwde bonen, pinda's en zo 
mogelijk koffie. Elke soba kreeg opdracht een aantal arbeiders -
meestal vrouwen -voor dit werk te leveren. Zij werkten meestal een 
week of veertien dagen aan één stuk 'Yegens de grote afstand tot de 
posto van vele dorpen. 
Ongetwijfeld werden de chefes do posto door hun lage salaris ertoe 

aangemoedigd om er een paar escudos bij te verdienep. Soros hadden 
ze zeer vernuftige ideeen, maar ze moesten zorgen er een schijn van 
wettigheid aan te geven. De gemakkelijkste en meest gebruikte 
methode was het opleggen van een boete. Dit werd zo gedaan dat de 
mensen de indruk kregen dat het een door de regering opgelegde 
belasting was. 
In het noorden van Angola was het eeuwenlang de gewoonte ge-

weest om jaarlijks, omstreeks augustus, het gras af te branden. De 
wet bepaalde dat het afbranden van gras verboden was, maar slechts 
weinig mensen hielden zich hieraan. De plaatselijke chefe zag er op 
toe dat het afbranden van het gras pas begon als alle dorpen de boete 
betaald hadden. 
Het drinken van palmwijn was bij de wet verboden. Sommige 

chefes die terecht redeneerden dat in de meeste dorpen wel wat palm-
wijn werd gedronken, besloten dit wijnpotentieel te exploiteren door 
alle dorpen de boete te laten betalen. Als er gedanst werd op een van 
de feesten moest er een belasting betaald worden voor het gebruik 
van de trommel. 
Een ondernemende chefe do posto in het dorp 31 de Janeiro be-

paalde dat alle overledenen in het hele district op het kerkhof naast 
de posto begraven moesten worden in een houten kist die de familie-
leden van hem konden kopen. Het kappen van bomen en het zagen 
van planken voor de lijkkisten was natuurlijk werk voor 'het welzijn 
van de gemeenschap'. 

r8 
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Op onderwijsgebied stonden de Portugezen voor een groot dilemma. 
Om hun 'beschavingsmissie' te volvoeren, was onderwijs van het aller-
grootste belang voor de assimilatie van de Afrikaan. Anderzijds be-
seften ze heel goed dat wanneer men iemand eenmaal opvoedt om 
voor zichzelf te denken, hij ook voor zichzelf wil handelen. Alle 
regeringsdiensten en de partikuliere industrie en handel hadden 
behoefte aan een aantal mensen die enig onderwijs genoten hadden, 
maar ais zij hun macht over de Afrikanen wilden behouden, dan 
moest het bloot stellen aan de moderniserende invloed van het onder-
wijs tot een minimum beperkt blijven. En dit gebeurde dan ook. 
Er bestaat een heel eenvoudige methode om te verhinderen dat 

kinderen een officiele school bezoeken -de niet-officiele dorpsschool 
bood geen bescherming tegen het recruteren van kinderen voor aller-
lei werkzaamheden. Om ais leerling ingeschreven te worden, moesten 
alle scholieren een geboortebewijs bezitten. Geboortebewijzen werden 
afgegeven door de chefe do posto, hetgeen betekende dat de chefe 
een vrijwel volledige controle had over wie een school zou bezoeken. 
De leeftijd dat een jongen de jaarlijkse belasting begon te betalen, 

was vroeger vastgesteld op r8 jaar. Dit werd verlaagd tot r6 jaar, 
maar of dit officieel was of niet, weet ik niet. Elk jaar bezocht de 
chefe do posto de voornaamste dorpen van het district. Iedereen 
moest dan voor hem verschijnen. Omdat niemand wist in welke 
volgorde de chefe zich met de verschillende dorpen zou bezighouden, 
moesten allen op de eerste dag aanwezig zijn. Ais een dorp afgeroepen 
werd, moesten alle inwoners van dat dorp op een rij gaan staan -
in de zon -tot hun namen afgeroepen werden, terwijl de anderen in 
de buurt wachtten. Op dat moment besliste de chefe of een jongen 
moest beginnen belasting te betalen. Veel te veel jongens betaalden 
de belasting van een man. Dit betekende dat de last op het gezm 
drukte dat voor het geld moest zorgen. 
Ik herinner mij hoe een man uit Quibocolo hard geslagen werd 

omdat hij iets gedaan had dat de chefe niet aanstond. Hij had medi-
sche verzorging nodig en ging naar de dichtstbijzijnde staatsapotheek. 
De blanke verpleger daar vroeg hem hoe hij aan die verwondingen 
kwam. De man vertelde hem dat hij die aan de chefe te danken had. 
Hirop ging de verpleger naar de posto en vertelde de chefe wat de 
man gezegd had. Deze vroeg hem de man naar hem toe te sturen 
omdat hij zulke gemene leugens verteld had. Hij kreeg opnieuw een 
pak slaag -dit keer zonder behandeling -en werd met de palma-
toria zelfs op de wreef van zijn voeten geslagen. 
Vlak voor het uitbreken van de gewelddadigheden in r96r kreeg 

de chefe van Quibocolo het verzoek om een ruzie te beslechten tussen 
een jonge man en een groep jongelui die met hem gevochten hadden 

I9 
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omdat hij belangstelling toonde voor een meisje uit hun dorp. De 
groep werd behoorlijk gestraft, maar de jongeman die aangevallen 
was eveneens. Toen hij zich hierover beklaagde, gebruikte hij de woor-
den 'Portugees  recht', wat hem opnieuw een pak slaag bezorgde. 
Daarna werd hij in de gevangenis opgesloten. Hij had geluk dat hij een 
paar dagen !ater wist te ontsnappen. 
ln 1957 werd ik op zekere dag bij de administrateur van Maquela 

ontboden. Deze vertelde mij dat een van onze godsdienstonderwijzers 
in de gevangenis zat en buiten het district, naar het zuiden verbannen 
zou worden. Ik vroeg wat de man gedaan had en hoorde dat zijn 
misdaad was dat hij een brief van een volgeling van Simão Toco had 
ontvangen. Deze brief was bij de post onderschept. Ik uitte mijn ver-
bazing over het feit dat er zo'n zware straf opgelegd was. De admini-
strateur zei dat hij dit ook vond, maar dat de orders van bovenaf 
kwamen. 
Omdat het een landbouwdistrict was, verkochren de mensen hun 

bonen-, pinda-en koffieoogst aan de plaatselijke handelaar. Vroeger 
gaf de handelaar een bon ter waarde van de gekochte goederen aan 
de verkoper die deze bon gebruiken kon om goederen uit de winkel 
te kopen -·maar alleen uit zijn winkel. Wegens de misbruiken werd een 
tijdlang de hand gehouden aan de wet dat alie door de handelaar 
gekochte goederen contam betaald moesten worden. Dit ging een 
poosje goed, maar er bestonden methoden om de wet te omzeilen. 
Hij placht te weinig contam geld bij zich te hebben of hij had geen 
kleingeld op zak, zodat het in de praktijk gebruikelijk was om slechts 
voor de helft van de totale waarde in contant geld te betalen en 
voor de rest een waardebon te geven. 
Een andere wijdverbreide zwendelpraktijk, vooral in de districten 

waar koffie verbouwd werd, was dat de handelaar een voorschot gaf 
voor de oogst zodat vele Afrikanen volledig aan hem overgeleverd 
waren. Hij zorgde dat hij de koffie -tegen zijn eigen prijs -kreeg. 
Het hele systeem was corrupt en maakte allerlei misbruiken mogelijk. 
ln de districten waar koffie verbouwd werd, gebeu.rde zeer veel 

onrecht, doordat de Portugezen zich tuinen toeeigenden die aan Afri-
kanen behoorden. Ais men de chefe do posto kon 'overreden' om te 
verklaren dat de tuinen verwaarloosd werden, was er geen verhaal 
mogelijk voor de Afrikaan. Soms 'verkochten' Afrikanen, na enige 
druk, hun tuinen, maar zelfs dan kregen ze niet altijd de overeen-
gekomen prijs. 
Ook de godsdienst gaf aanleiding tot onrecht. Aan vele protestan-

ten werden bepaalde voorrechten onthouden wegens hun godsdienst. 
Katholieke godsdienstonderwijzers waren vrijgesteld van betaling van 
de jaarlijkse belasting, maar protestantse niet. Een man d1e vier of 
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meer kinderen van eenzelfde vrouw had, werd eveneens vrijgesteld, 
111aar omdat het protestantse huwelijk niet erkend werd, konden de 
protestanten deze vrijstelling niet krijgen. Dit niet erkennen van het 
protestantse huwelijk was een belangrijke factor bij de weigering door 
de staat 0111 aan vele protestanten de assimilado-status te verlenen. 
Ik heb vele protestanten gekend die 0111 dit te 0111zeilen op hun aan-
vraagforl11ulieren invulden dat zij ongetrouwd waren. 
Ik ben 111ij zeer goed bewust v;;.n het feit dat deze voorvallen elk 

afzonderlijk misschien van weinig belang lijken, 111aar ik wil er op 
wijzen dat het district waarin ik werkte geen uitzondering vor111de, 
maar ken111erkend was voor het geheel. Soortgelijke voorvallen von-
den in heel Angola plaats.' 
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Het verhaal van Heer Silva Costa 

22 

Heer Silva Costa 
kwam op het eiland ... 

Heer Silva Costa 
kwam op het eiland: 
zijn broek versleten 
voor twee sous illusies 
en verlangend om terug te 

gaan. 

Heer Silva Costa 

kwam op het eiland: 
hij handelde in alcohol 
hij handelde in mensen 
hij handelde in land. 

Hué! 
Heer Silva Costa 
werd een machtige blanke : 

niet langer versleten zijn 

broek 
en zonder illusies zijn 
sous! ... 

Francisco José Tenreiro (Sáo Tomé) 
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Verovering en slavernij 

ln de koloniale ideologie van het Salazar-regime worden de Portu-
gese ontdekkingsreizigers voorgesteld ais herolsche, onbaatzuchtige 
idealisten die naar Afrika zeilden om daar de Portugese beschaving 
en het  christendom te brengen. Voor de Afrikanen waren ze echter 
moordzuchtige vreemdelingen die bedreven waren in het roven en 
vernietigen en weinig positiefs tot stand brachten. 
De koloniale expansie van Portugal begon in I4I 5 met de ver-

overing van de Noordafrikaanse hav.enstad Ceuta. De Portugezen 
maakten steeds langere tochten langs de westkust van Afrika en 
stichtten handelsposten en forten. Het was hen vooral te doen om 
goud, ivoor en slaven. Ze kwamen op Madeira, de Azoren, de Cana-
rische Eilanden, de Kaap Verdische Eilanden. ln I 48 3 bereikten ze 
de monding van de Kongo. Vier jaar !ater zeilden ze om Kaap de 
Goede Hoop. ln I498 voer Vasco da Gama langs de oostkust van 
Afrika tot Malindi en stak vandaar de lndische Oceaan over. De 
P'ortugezen slaagden erin de Arabische handel te vernietigen en het 
. handelsmonopolie in de lndische Oceaan te bemachtigen. ln I 5 oo 
ontdekten ze Brazilie. Dit bleef hun belangrijkste kolonie totdat het 
in I822 onafhankelijk werd. 

ANGOLA 

De tochten naar de Kongo-monding vormden het eerste contact 
met de bewoners van de tegenwoordige kolonie Angola. Enkele eeuwen 
voor de komst van de Portugezen hadden zich hier de Bantoes ge-
vestigd. Ze leefden in goed georganiseerde staten. ln het noordwesten 
van het huidige Angola, grotendeels ten zuiden van de Kongo, lag 
een koninkrijk dat door de Portugezen Kongo werd genoemd (af-
geleid van Manikongo, de titel van de heersende vorst). Zuidelijker, 
ter hoogte van het huidige Luanda, lag het koninkrijk van de Mbundu. 
Van de titel van de heersers, Ngola, leidden de Portugezen de naam 
Angola af. ln het oosten van het tegenwoordige Angola lag de staat 
Lunda. Het zuiden was slechts dun bevolkt door rondtrekkende 
nomadenstammen. 
De eerste staat waar de Portugezen binnendrongen, was het ko-
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ninkrijk Kongo. Dit was een krachtig rijk met een hoogontwikkelde 
cultuur. De hoofdstad Mbanza Kongo, door de Portugezen in São 
Salvador herdoopt, telde naar schatting Ioo.ooo inwoners. De eerste 
contacten tussen Portugezen en Kongolezen vonden plaats op voet 
van gelijkheid. De Manikongo verzocht de koning van Portugal om 
hulp bij de ontwikkeling van zijn land. Hij aanvaardde het christelijk 
geloof en meende stellig dat de Portugezen zich in zijn land ook als 
christenen zouden gedragen. AI spoedig bleek dit een illusie. De 
Portugezen hadden alleen belangstelling voo r de sla venhandel, niet 
voor ontwikkelingshulp. Zelfs de Portugese priesters verzaakten hun 
plichten, gingen met Afrikaanse vrouwen samenleven en namen deel 
aan de slavenhandel. Tengevolge van de door de Portugezen aan-
gestichte oorlogen en de mensenroof raakte het land ontvolkt en in 
verval. ln I 66 5 vi e! een Portugees leger Kongo binnen. Na een lang-
durige oorlog stortte het ou de Kongorijk ineen. ln I 8 8 3 werd het 
ingelijfd bij Angola. 
De belangstelling van de Portugese slavenhalers had zich inmiddels 

op het zuidelijker gelegen rijk van de Ngola gericht. ln tegenstelling 
tot hun aanvankelijk vreedzame politiek jegens de Manikongo begon-
nen de Portugezen hier al spoedig met militair geweld op te treden. 
De Jezuieten die weinig succes gehad hadden met hun bekeringswerk 
meenden dar het geloof met het zwaard verbreid moest worden. De 
Portugese koning was vooral gei:nteresseerd in de zilvermijnen die 
zich in dit gebied moesten bevinden. De verovering van het achter-
land van Luanda omstreeks I 575 vormde het begin van de Portugese 
kolonisatie in Afrika. Dankzij het verzet van de Afrikanen en de 
sterfte aan tropische ziekten onder de Portugezen verliep de ver-
overing van Angola uiterst moeizaam. Tot aan het midden van de 
I9e eeuw nam de omvang van het bezette gebied nauwelijks toe. De 
blanke bevolking bestond tot omstreeks I 920 uit slechts enkele dui-
zenden mensen: voornamelijk verbannen misdadigers, landlopers en 
politieke gevangenen uit Portugal en Brazilie. 
ln het midden van de I7e eeuw werden de Portugese bezittingen 

in Afrika ernstig bedreigd door Westeuropese concurrenten. Ten 
noorden van de evenaar behield Portugal alleen Guinee, de Kaap 
Verdische Eilanden, São Tomé en Principe. ln I64o was een groot 
deel van Noordoost-Brazilie door de Nederlanders veroverd. Om aan 
slaven te komen voor de plantages bezetten ze van I64o-I648 het 
kustgebied van Angola en verdreven ze de Portugezen naar het 
binnenland. De Portugese positie werd in deze tijd ook bedreigd door 
de Afrikaanse koningin Nzinga. Door haar voortdurend heldhaftig 
verzet tegen de Portugese indringers werd zij tot een nationale figuur 
voor het Angolese volk. 
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Gedurende drie eeuwen werd de toestand in Angola gekenmerkt 
door een opeenvolging van oorlogen, militaire expedities naar het 
binnenland en slavenhandel. Hierdoor was Angola rond I 8 50 ernstig 
ontvolkt en in verval geraakt. Iets positiefs op technisch gebied of op 
onderwijsgebied werd door de Portugezen in al die tijd nauwelijk~ 
tot stand gebracht. 

MOZAMBIQUE 

Ook in het gebied van het huidige Mozambigue bestonden om-
streeks I 500 verschillende Bantoerijken. Het belangrijkste was het 
rijk van de Monomotapa dat het hele gebied tussen de Zambezi en de 
Limpopo omvatte. Langs de hele oostkust van Afrika lagen hoog-
ontwikkelde stadstaten, zoals Pate, Mombasa, Kilwa, Malindi, Sofala 
en de eilandstad  Mozambique. Naar deze laatste stad werd !ater de 
hele kolonie genoemd. Deze stadstaten leefden van de handel tussen 
Arabische zeevaarders en het achterland. Ze hadden al 200 jaar lang 
een grote bloei gekend en hun cultuur stond in veel opzichten hoger 
dan de Portugese. 
ln I498 drongen de Portugezen dit gebied binnen. Met een onge-

kende wreedheid en gewelddadigheid begonnen zij deze steden te 
plunderen en te verwoesten. Omstreeks I65o kwam echter het hele 
kustgebied tegen hen in opstand. Zij werden teruggedrongen tot Kaap 
Delgado, de noordgrens van het tegenwoordíge Mozambique. Eeuwen-
lang hadden de Portugezen weinig belangstelting voor deze kolonie. 
Mozambique diende slechts als tussenstation op de weg naar Indie 
en viel administratief onder Goa. 
Ongeveer gelijktijdig met de bezetting van delen van het binnen-

land van Angola werden ook in Mozambique omstreeks I 570 de 
eerste Portugese expedities uitgestuurd om het Zambezigebied op de 
Monomotapa te veroveren. Ook hier ging het de Portugezen om de 
rijke goud-en zilvermijnen, die zich in dit gebied moesten bevinden. 
De vurig begeerde rijkdommen werden echter niet gevonden. 
Langs de Zambezi ontstond een speciaal systeem van exploitatie, 
het z.g. prazo-systeem dat tot het eind van de I9e eeuw nagenoeg 
onveranderd bleef voortbestaan. Een honderdtal Portugezen en ln-
diers wist door giften van Afrikaanse vorsten of de Portugese kroon, 
door aankoop of omkoperij, door bedreigingen en oorlogvoering uit-
gestrekte gebieden te bemachtigen. Ze werden eigenaar van de grond, 
van alle produkten van die grond en van de Afrikanen die erop 
woonden. Omgeven door een grote schare van slaven leefden de 
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prazeros als vorsten op hun plantages. Ze werden rijk van de arbeid 
van de Afrikanen, van de belasting die ze hen oplegden en van de 
export van slaven. Vele Afrikanen vluchtten naar niet-Portugese 
gebieden. Het systeem veroorzaakte een ernstige demoralisatie en 
ontvolking. Ook de Portugese regering was weinig ingenomen met 
het systeem: doordat de prazeros slechts de beschikking hadden over 
Afrikaanse vrouwen was het Portugese element na enkele generaties 
geheel verdwenen. Het prazo-systeem vormde een belemmering voor 
elke vooruitgang. Daarom verbood de Portugese regering het in I 8 32 
en opnieuw in t 8 3 8 en I 844. De prazeros met hun slavenlegers be-
letten de uitvoering van deze besluiten. Pas onder Salazar werd het 
systeem definitief afgeschaft. 
Om de exploitatie van Mozambique te versnellen, werd tegen het 

eind van de vorige eeuw Mozambique grotendeels verdeeld onder 
drie koloniale handelsmaatschappijen met bestuursbevoegdheden: de 
Zambezi Maatschappij, de Mozambique Maatschappij en de Niassa 
Maatschappij. 

t<i\AP 
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KAART I De Portugese kolonien in Afrika 
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DE VERDELING VAN AFRlKA 

Aan het eind van de I9e eeuw begonnen de Westerse staten zich 
op Afrika te storten. Ontdekkingsreizigers werden er op uit gestuurd 
om grote gebieden voor de diverse landén te claimen. Portugal had 
zich weinig aan zijn kolonien gelegen laten liggen. Het veronder-
stelde dat de beide oevers van de Kongo en het hele gebied tussen 
Angola en Mozambique Portugees bezit waren. ln I 8 8 5 kwam te 
Berlijn een inter-imperialistische conferentie bijeen om Afrika te ver-
delen. Portugal mocht Angola en Mozambique houden, maar Engeland 
kreeg het tussenliggende gebied. Ten noorden van de Kongo kreeg 
Portugal de kleine enclave Cabinda toebedeeld. Ais criterium voor 
het bezit van een koloniaal gebied gold voortaan de effectieve be-
zetting. Evenals de andere koloniale mogendheden begon ook Portu-
gal nu haastig zijn gebieden te 'pacificeren'. Eerst in I92o werd het 
laatste Afrikaanse verzet in Angola, Mozambique en Guinee, vooral 
dankzij de Portugese mitrailleurs, neergeslagen. ln grote delen van 
het binnenland veranderde er echter weinig. Van een werkelijke in-
vloed van de Portugezen was pas de laatste tientallen jaren sprake, 
nadat er overal wegen aangelegd waren en de Afrikanen volledig in 
de koloniale economie ingeschakeld werden. 
ln I96I k~am Angola in opstand, in I963 Guinee, in 1964 Mo-

zambique. De Portugese kolonien Goa, Damão en Diu werden in 
I 961-door ln dia bevrijd. ln I 96 I moesten de Portugezen ook het fort 
São João Baptista de Ajuda op de kust van Dahomey afstaan. China 
en lndonesie staan tot dusver nog toe dat Portugal delen van hun 
grondgebied, resp. Macão en Oost-Timor bezet houdt. 

SLA VERNlJ EN SLA VENEXPOR T 

ln de tijd dat de Portugezen hun ontdekkingsreizen ondernamen, 
begon de slavernij in Europa a! in onbruik te raken. ln Afrika was 
deze toen nog in vplle bloei. Slaven werden aangeschaft om huis-
houdelijk werk en landbouwwerk te verrichten en om handel te 
drijven op de markt. Ze werden verkregen ais oorlogsbuit en door 
ruilhandel. 
Portugal was een van de eerste Europese landen die negerslaven 

gingen verhandelen en een van de laatste die met deze handel op-
hield. Reeds in I442 gaf de Paus aan de koning van Portugal vol-
ledige rechten om de ongelovigen in zijn bezittingen 'te vangen, te 
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onderwerpen en tot eeuwige sla vernij te brengen'. Aanvankelijk voer-
den de Portugezen Afrikanen ais slaven naar de suikerplantages van 
São Tomé en naar Lissabon. Later werden ze naar de koffie-, suiker-
en tabaksplantages van de Nieuwe Wereld verscheept. AI spoedig 
was de voorraad slaven in Afrika uitgeput en gingen de leveranciers, 
zelf vaak Afrikanen, er toe over om op grote schaal mensen in het 
binnenland te roven. Stammen werden tegen elkaar opgezet om oor-
log te voeren, zodat de krijgsgevangenen tegen een gering bedrag 
opgekocht konden worden. 
Naar schatting zijn in drie eeuwen ongeveer 4 miljoen Afrikanen 

uit Angola naar Amerika getransporteerd. De slavenhandel maakte 
lange tijd meer dan 8o 0/o van de export van Angola uit. Onderweg 
naar de kust kwam vaak ai 40 tot 70 °/o van de slaven om. Zieken 
en mensen die niet meer verder konden, werden eenvoudig afgemaakt. 
Voor de verscheping werden de slaven ais vee gekeurd en gebrand-
merkt. ln de slavenschepen werden ze op elkaar geperst. Velen 
stierven onderweg aan ziekten en omberingen. 
Omstreeks I 700 kon Angola alleen het vereiste aantal sla ven niet 
meer opbrengen. Ook Bissau in de Portugese kolonie Guinee werd 
toen een belangrijke slavenmarkt. Aan het eind van de I 8e eeuw was 
ook daar de voorraad uitgeput en werd Mozambique naast Angola 
de belangrijkste leverancier. Hier was de slavenexport naar Brazilie 
omstreeks I65o begonnen, maar pas in de I9e eeuw nam deze een 
grote omvang aa.n. 
ln de Portugese kolonien was de gouverneur-generaal vaak de 

grootste slavenhandelaar. Op elke uitgevoerde slaaf hief de Portugese 
kroon een exportbelasting. ln de mensenhandel en mensenexport 
hadden de Jezui:eten een belangrijk aandeel. Zij be>chikten over eigen 
si a venschepen en ove r plantages in Brazilie. De christelijke ethiek 
kwam blijkbaar niet in conflict met deze handel. De slaven moesten 
blij zijn dat ze de gelegenheid kregen om een christelijk leven te leiden, 
ver van hun barbaarse omgeving en dat hun zielen gered werden 
van het helse vuur. Voordat de slaven aan boord gebracht werden, 
werden ze dan ook massaal gedoopt. De bisschop die het sacrement 
toediende, ontving ais honorarium een deel van de exportbelasting. 
De strijd die op humanitaire gronden tegen de slavenhandel ge-
voerd werd, had pas succes toen tegen het begin van de I9e eeuw 
de Westeuropese economie niet langer gebaat was bij de slavernij. 
Denemarken dat een groot aandeel had gehad in de slavenhandel, 
verbood deze in I792. Spoedig volgden Engeland, Frankrijk, Neder-
land en Spanje dit voorbeeld. Portugal en Brazilie bleven zich echter 
tegen afschaffing verzetten, hoewel ook in de Portugese kolonien 
veel kritiek was op de slavenexport omdat de kolonisten de slaven 
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Een groep gevangen negers op weg naar de kust om als slaven 
verkocht te worden 
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zelf nodig hadden. Onder Engels e druk moest Portugal e r in I 8 I o 
in toestemmen de slavenhandel tot zijn eigen kolonien te beperken. 
In I 8 3 6 verbood Portugal de sla venhandel, ma ar de sla venhande-
laren in Angola en Brazilie stoorden zich hier niet aan. Zelfs de 
gouverneur-generaal ging rustig door met de handel. Nadat Engeland 
besloten had om de slavenschepen aan te houden en op te brengen, 
kwam er na 350 jaar een einde aan deze slavenexport. 
In Mozambique was h~t nog moeilijker om een eind te maken aan 

de verscheping van slaven. Ook hier trachtten Engelse oorlogsschepen 
de transporten te verhinderen, maar de export bleef doorgaan. Aan 
het begin van de 19e eeuw was een tweede exportroute in bedrijf ge-
komen, nu naar de Franse eilanden Réunion en de Comores in de 
Stil!e Oceaan. Hoewel de hierheen verscheepte Afrikanen, émigrés 
genoemd, aan boord een verklaring moesten tekenen dat zii vrij-
willig gingen, was het niets anders dan slavernij. In r8 55 werd deze 
export doo r de Portugese regering verboden, ma ar nog tot I 8 8 o 
bleven er klachten binnenkomen dat Afrikanen onder dwang weg-
gevoerd werden. 
Met het verbod op de slavenhandel was aan de slavernij zelf geen 

eind gekomen. Aanvankelijk was de export veel belangrijker geweest 

Slavinnen worden naar de plantages gedre;en op een prazo in het 
Zambezi gebied 

Mozambique 1892 

JO 
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omdat de economische bedrijvigheid in de Portugese kolonien slechts 
gering was. ln 18 58 werd besloten dat alie slaven over twintig jaar 
vrijgelaten zouden worden. Dit besluit stuitte op heftig verzet bij de 
eigenaren en bestuprsambtenaren en de uitvoering ervan werd zo-
veel mogelijk gesaboteerd. Nog tot 1920 werden in de Portugese 
kolonien openlijk slaven verkocht voor werk op de plantages, voor 
huishoudelijk werk en voor sexueel gebruik. 
Hoewel de slavernij en de slavenhandel tot het verleden behoren, 

drukken de gevolgen nog steeds hun stempel op het leven in Afrika 
en de verhouding tussen Afrika en Europa. West-Europa werd rijk 
door de afzet van goedkope industrieprodukten naar Afrika, de 
export van slaven naar Amerika en de verkoop in Europa van de 
produkten van de Amerikaanse plantages. Het was onder meer de 
winst op deze 'driehoekshandel' die in de vorige eeuw de industriali-
satie en het begin van de welvaart van West-Europa mogelijk maakte. 
Door de slavernij en de daarop volgende economische uitbuiting bleef 
Afrika leeggeplunderd, ontvolkt en onderontwikkeld achter. 
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Het koloniale systeem 

Het is altijd uiterst moeilijk geweest om betrouwbare gegevens te 
krijgen over de situatie in de Portugese kolonien. De Portugese 
regering omgaf de kolonien met een gordijn van stilte, waar slechts 
weinige onafhankelijke onderzoekers doorheen wisten te dringen. Dan 
stuitten ze op de onwil van het koloniale bestuur om inlichtingen te 
~'erschaffen, de onbetrouwbaarheid van het geleverde cijfermateriaal 
en de angst voor represailles bij de Afrikanen en Europeanen die in-
lichtingen konden geven. Aan onclerzoekers die feiten vermeldden die 
de autoriteiten niet welgevallig waren, werd verdere studie in de 
kolonien onmogelijk gemaakt. 
Het dictatoriale regime tracht de bevindingen van deze weten-

schappelijke onderzoekers en van zendelingen die er tientallen jaren 
gewerkt hebben te overstemmen met een stortvloed van propaganda. 
Hiertoe wordt op grote schaal gebruik gemaakt van buitenlandse 
publicisten die na een korte, door de Portugese autoriteiten georgani-
seerde rondreis in de 'overzeese provincies' met behulp van het hen 
verstrekte propagandamateriaal hun verhaal samenstellen. 
Om de kritiek te misleiden, hebben de Portugezen nog andere 

middelen achter de hand. Ze voeren nieuwe wetten in die een grote 
verbetering beloven. Het duurt dan enkele jaren voordat men kan 
constateren dat er in feite niets veranderd is. Ook trachten zij ver-
warring te zaaien door oude instellingen te laten voortbestaan, maar 
er eenvoudig een nieuwe naam aan te geven. Na 1961 hebben de 
Portugezen deze methoden op grote schaal toegepast. ln de volgende 
hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van enkele aspecten van 
het koloniale systeem en wordt nagegaan in hoeverre er de Iaatste 
jaren van een reele hervorming in de kolonien sprake is geweest. 

CONTRACTARBEID 

Er heeft altijd een grote kloof bestaan tussen de wetten uit Lissabon 
en de werkelijkheid in de kolonien. HoeweL. omstreeks r87o de sla-
vernij bij de wet verboden werd, bleef de gewoonte om negers te 
· kopen en te verkopen sterker dan fraaie idealen en wetten. Nog lange 
tijd werden in Angola en Mozambique openlijk slaven verhandeld. 
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Dat hieraan een einde kwam, was niet te danken aan de door Lissabon 
uitgevaardigde wetten, maar aan het feit dat er .een voor de Portu-
gese 'werkgevers' voordeliger systeem in zwang was gekomen. De 
officiele naam van het systeem was contractarbeid, maar in werkelijk-
heid was het dwangarbeid. 
Het heeft weinig zin qm de opeenvolging van arbeidswetten van-
uit Lissabon uitvoerig te bespreken. AI deze wetten bevatten de 
garantie dat de inlanders volledig de vrijheid hebben om het wer-k te 
kiezen dat hen het beste ligt. Maar tevens bepalen ze dar de inboor-
ling de wettelijke en zedelijke plicht heeft om te werken. Heeft hij 
geen werk, dan zal het bestuur werk voor hem zoeken. ln de praktijk 
vallen bijna alie Afrikanen onder deze wetten tegen de 'leegloperij'. 
Zo waren er in r95 5 van de ongeveer 6 miljoen Afrikanen in Mo-
zambique slechts ro.ooo erkend ais zelfstandig werkzaam. De anderen 
waren verplicht om voor de Europeanen te werken. 
We beperken ons hier tot een aantal getuigenissen over de praktijk 

van dit arbeidssysteem van na de Tweede Wereldoorlog. ln andere 
kolonien waren dergelijke praktijken toen allang afgeschaft, maar in 
de Portugese kolonien werden ze juist steeds meer roegepast. Na de 
Tweede Wereldoorlog was er in Europa een grote vraag naar planten-
vetten, timmerhout en aardnoten. Spoedig nam ook de koffietee!t in 
Angola een reusachtige omvang aan. Vanuit alie delen van Angola 
werden Afrikanen als dwangarbeiders naar deze plantages gesleept. 
Ook in de industrie, in de mijnen en bij de wegenaanleg werden steeds 
meer dwangarbeiders gebruikt. 
'Alleen de doden zijn vrijgesteld van dwangarbeid,' aldus Henrique 
Gaivão in het rapport dat hij in I947 voor de Portugese regering 
opstelde. Gaivão die roen hoofdinspecteur was van het koloniaal 
bestuur toonde zich verontrust over de roekomst van dé koi(J11Íen. 
Naar zijn schatting waren er de voorgaande tien jaren een miljoen 
Afrikanen uit Angola en Mozambique uitgeweken naar de buurlanden. 
Hij schreef: · 

'Vanuit een realistisch gezichtspunt beschouwd is de situatie thans 
rninstens even onmenselijk als in de dagen van de openlijke slavernij. 
Toen vormde de neger die als een werkdier gekocht werd een stuk 
persoonlijk bezit en zijn  eigenaar had er belang bij om hem gezond 
en sterk te houden, evenals zijn os en zijn paard. Nu wordt de neger 
niet gekocht, maar eenvoudig gehuurd van het bestuur terwijl hij in 
naam een vrij man blijft. Het kan de werkgever weinig schelen of de 
man blijft leven of sterft, als hij maar blijft werken zolang hij kan, 
want de werkgever kan om levering van een nieuwe arbeider ver-
zoeken als de vorige niet langer tot werken in staat is of sterft. Er 
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zijn werkgevers di e niet minder dan 3 5 °/o van de arbeiders die zij 
via het bestuur gekregen hebben, tijdens hun z.g. contractperiode 
laten omkomen. Er is geen enkel geval bekend dat aan een van hen 
nieuwe arbeiders die onder dezelfde omstandigheden moeten werken, 
geweigerd zijn.' 

Salazar was woedend over dit rapport. Gaivão werd !ater wegens 
'politieke misdrijven' tot r 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. ln r 9 58 
wist hij uit Portugal te ontsnappen. 
ln 1953 maakte de Afrika-specialist Basil Davidson in opdracht 

van Harper's Magazine een reis door Kongo en Angola. Voor het-
zelfde blad had reeds in 1904 Henry W. Nevinson een onderzoek in-
gesteld naar de arbeidsomstandigheden in Angola en op São Tomé. 
Basil Davidson kwam tot de conclusie dat er in vijftig jaar vrijwel 
niets veranderd was. ln The African Awakening schrijft hij: 

'Het bijzondere van Angola is dat de dwangarbeid nog steeds het 
vliegwiel vormt van de hele economie van het land... Iedere 
mannelijke Afrikaan in Angola (in de praktijk ieder die ouder lijkt 
dan tien jaar), is verplicht te bewijzen dat hij het jaar daarvoor 
minstens 6 maanden heeft gewerkt of op dat ogenblik werkzaam 
is. Anders, in het binnenland moet men zeggen 'in elk geval', kan 
elke Afrikaan die in handen va!t van een onderzoekteam er prak-
tisch z-eker van zijn dat hij weggestuurd wordt voor dwangarbeid ... 
Niet zelden worden dwangarbeiders 'opnieuw verkocht' voordat 
zij zelfs teruggekeerd zijn van hun lopende periode van dwang-
arbeid.' 

De bekende Amerikaanse journaiist John Gunther die Angola en 
Mozambique bezocht, schrijft in zijn boek lnside Africa (1955): 

34 

'Wat het ergst is in Portugees Afrika is de dwangarbeid. Niet 
alleen bestaat deze nog, maar de Portugezen geven het ook toe ... 
ln Angola werken waarschijnlijk 3 8o.ooo Afrikanen als dwang-
arbeiders onder omstandigheden van de diepste ellende en armoede. 
Ook dit draagt er waarschijnlijk toe bij dat het aantal inwoners 
laag blijft, daar de gezinnen steeds uiteengerukt worden. ln Angola 
is het een misdaad om niet te werken ... De spoorwegen, de mijnen, 
de grote plantagebezitters, allen krijgen arbeidskrachten van het 
bestuur. De gebruikelijke contractperiode is r 8 maanden. Een Euro-
pese winkelier kan het bestuur zelfs om een tuinman vragen: deze 
is dan verplicht om voor hem te werken voor een ongelooflijk laag 
loon, of hij wil of niet ... Het systeem werkt ongeveer ais volgt: 
Een planter uit het binnenland geeft aan het bestuur op dat hij een 
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bepaald aantal mannen nodig heeft. Deze worden hem geleverd 
via de plaatselijke chef do porto of de districtsambtenaar. Inlandse 
ronselaars trekken er op uit de dorpen in waar ze het vereiste aan-
tal mannen bijeenbrengen die daarna overgedragen worden aan de 
planter. Maar ais de planter er zeker van wil zijn dat hij het ge-
wenste aantal arbeiders krijgt, moet hij meestal steekpenningen 
betalen aan de chefo do posto voor het geval deze corrupt mocht 
zijn. Hij betaalt aan steekpenningen gewoonlijk tien maal het-bedrag 
dat de arbeider in zes maanden verdient. Men kan zich niets ver-
dorveners voorstellen.' 

ln 195 5-1956 bezocht professor James Duffy Angola en Mozam-
bique. Zijn conclusies waren vernietigend voor het Portugese koloniale 
systeem. Het Salazar-regime wist geen betere verdedigingsmethode 
dan hem in officiele propagandafolders aan te duiden ais 'een lector 
Spaans (!) aan de Joodse Universiteit van Brandeis, Weltham, in de 
V.S.'. Duffy's boek Portugese Africa is de meest gedegen studie over 
het Portugese kolonialisme. Over het arbeidssysteem schrijft hij: 

'De werkelijkheid is vrijwel dezelfde gebleven ais vierhonderd 
jaar geleden: het niets ontziende gebruik van de Afrikaan voo r 
Portugees gerief ... Heel de geschiedenis van Angola en Mozambique 
is grotendeels de geschiedenis van een ineedogenloze uitbuiting van 
de Afrikanen door de praktijken van slavernij of dwangarbeid.' 

Na de opstand in 1961 kwam er veel informatie van zendelingen 
die tientallen jaren in Angola hadden gewerkt en nu het land uitgezet 
werden. Vol verontwaardiging spraken zij over de wijze waarop de 
Portugezen de Afrikanen uitbuiten. De Amerikaanse Methodisten-
zendeling Malcolm McVeigh schreef: 

'Op het internationale vlak ontkennen de Portugezen zeer vaak 
dat er in Angola nog steeds dwangarbeid bestaat. Ze plegen dan 
aan te komen met een stapel officiele documenten om te bewijzen 
dat het systeem vele jaren geleden al afgeschaft is. Dit is natuurlijk 
louter 'propaganda' voor de buitenwereld. Deze opzettelijke ver-
valsing van de werkelijkheid valt volgens hen alleen al te rechtvaar-
digen door het feit dat de wereld in het algemeen het waarlijk 
weldadige karakter van Portugals 'realistische' koloniale politiek 
niet zou begrijpen. 
Het is zeer interessam dat in Angola zelf niemand het in zijn 

hoofd zou halen om te ontkennen dat het nog steeds bestaat. Het 
zou natuurlijk ook weinig zin hebben om het bestaan van iets dat 
zo gewoon is te ontkennen. Er vindt praktisch geen enkele econo-
mische activiteit plaats zonder dat er dwangarbeid gebruikt wordt. 
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Men geeft vaak hoog op van het systeem als een grote zegen, niet 
alleen voar de blanken, die er niet zonder zouden kunnen, maar 
ook voar de Afrikanen zelf. ln hun meer hooggestemde momenten 
zien sommigen het als een soort school waarin mensen die van 
nature 'lui' zijn, leren werken ... 
ln dit systeem moet iedereen werken en de resultaten van ZlJn 

werk tonen. De meeste Afrikanen leven op en van het land. Een 
van de belangrijkste opgaven van de Afrikaan in Angola is daarom 
te bewijzen dat hij een zelfstandig producent is. Hij moet dit tot 
genoegen van de plaatselijke autoriteiten aantonen. Ais hij geluk 
heeft, wordt hij officieel ais een zelfstandige boer aangemerkt en 
krijgt hij ten bewijze hiervan een verklaring, modelo ]. lemand 
met modelo J kan zijn gang gaan en op zijn eigen bedrijf werken. 
Wie geen modelo ] heeft, moet een baas zoeken. Doer hij dit niet, 
dan wordt er een voar hem gezocht. Net ais met zoveel dingen in 
Angola het geval is, is het erg moeilijk om deze verklaring te 
krijgen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Soms is er een ernstig 
tekort aan goede grond in het gebied waar hij woont ... ln Noord-
Angola bijv. waar thans het zwaarst wordt gevochten, werd land 
voar honderden blanke plantages onttrokken aan Afrikaans bezit. 
De blanken lieten een voudig elk stuk land dat hen goed toeleek 
bij het bestuur als hun bezit registreren: en sloegen totaal geen acht 
op de Afrikaanse aanspraken ... ln andere gevallen verbouwt de 
Afrikaan voldoende op zijn land om recht te hebben op modelo ]. 
Maar onder druk van de Europese plantagebezitter die goedkope 
arbeidskrachten wenst, kan de plaatselijke bestuursambtenaar 
weigeren om het hem te geven. Zo heeft volgens de wet een Afri-
kaan met 5 .ooo koffieplanten er recht op erkend te worden ais een 
.zelfstandige boer. Toen ik echter vorig jaar uitgebreide reizen doar 
het Dembosgebied maakte, trof ik overal Afrikanen aan die 1o.ooo 
tot 12.000 koffieplanten bezaten, maar die nog steeds op hun 
modelo ] wachtten. Zij moesten voar de Europese plantageeigenaar 
werken en kregen ongeveer een gulden, soms nog minder, voar hun 
dagtaak totdat zij klaar waren. Als zij nog tijd en energie over 
hadden, gingen zij daarna naar hun eigen tuinen .... Het zou a! erg 
genoeg zijn als de Portugezen alleen maar mannen inschakelden in 
hun arbeidssysteem, maar het meest doortrapte is dat ook vrouwen 
en kinderen worden ingeschakeld. Zo is het in het gebied waar 
koffie verbouwd wordt gedurende de oogsttijd die in juni begint 
gebruikelijk dat vrouwen en kinderen soms wel 6 maanden lang op 
Europese plantages werken ... Alsof dit alles nog niet erg genoeg 
was, krijgen vrouwen en kinderen gewoonlijk geen vast loon, maar 
een soort 'fooi' aan het einde van het koffieseizoen. Soms is dit 
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niet meer dan 50 escudos (f. 6.50) ... Bovendien moeten de vrou-
wen en kinderen zonder betaling werken bij de aanleg en het 
onderhoud van de meeste wegen in Angola en spelen zij een belang-
rijke rol in het katoenprogramma . .. 
Het is geen wonder dat het koffiegebied in het noorden van 

Angola he~ toneel was van de heftigste aanvallen op het kolonia-
lisme die ooit in Afrika aanschouwd werden.' 

De Amerikaanse hoogleraar in de antropologie, Marvin Barris, 
verrichtte in 1956-1957 researchwerk in Mozambique. In Portugal's 
African 'W ards' schreef hij: 

'ln Mozambique heerst een arbeidssysteem waarbij de Afrikaanse 
mannen en vrouwen letterlijk opgejaagd worden en naar boerde-
rijen, wegen en havens moeten lopen of naar andere plaatsen van 
tewerkstelling. Deze dwangarbeiders worden shibalos genoemd, 
naar het Bantoe-woord voor schatplichtig arbeider. Ze worden 
miserabel gehuisvest, raken ondervoed en zelfs het schamele loon 
dat hen beloofd is, wordt hen onthouden ... 
De shibalos in overheidsdienst worden tewerkgesteld aan wegen, 

spoorwegen en de stadsreiniging van de grote steden. Aan de oost-
kust van Afrika biedt de haven van Lourenço Marques de meeste 
faciliteiten doordat er a!tijd vele duizenden dwangarbeiders be-
schikbaar zijn die men zo nodig 24 uur per dag kà·n laten werken. 
De shibalos vegen de straten van de stad, terwijl andere groepen 
's nachts in de Afrikaanse wijken de vuilnisemmers legen. Dwang-
arbeiders krijgen het minimumloon van de streek waarin zij wer-
ken, van plm. 18 gulden per maand in de Sul de Save tot minder 
dan 7 gulden per maand in Vila Cabral en Makonde, plus voedsel 
en kledingstukken. Ondanks alie fraaie bepalingen in -de Portugese 
wetten levert het systeem waarbij shibalos voor partikuliere onder-
nemingen geronseld worden tegenwoordig waarschijnlijk nog even-
veel werkkrachten op ais 30 jaar geleden ... 
Shibalos voor particulieren worden voornamelijk geleverd aan 

Europese boerderijen en plantages. Feitelijk zijn vrijwel alie Afri-
kaanse arbeiders op Europese landbouwondernemingen shibalos. 
In 1953 vermeldde het Statistisch Jaarboek voor de Landbouw dat 
er ongeveer 90.000 mannelijke Afrikaanse arbeiders in de land-
bouw werkzaam waren. Zij werkten gedurende 28 miljoen man-
dagen, waarvoor zij 120 miljoen escudos ontvingen, d.w.z. iets 
minder dan 5 escudos (65 cem) per dag. 
De Europese planters weten heel goed dat de Afrikanen nooit 

vrijwillig voor zo'n laag loon zouden willen werken, omdat andere 
baantjes in de steden van Mozambique en in de buurlanden twee 
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tot drie keer zoveel betalen en betere arbeidsvoorwaarden bieden. 
De regering en de partikuliere ondernemingen hebben per jaar 
ongeveer Ioo.ooo shibalos in dienst. De jacht op shibalos heeft tot 
gevolg dat het bestaan van de Afrikaan voortdurend bedreigd 
wordt. Het shibalosysteem dwingt niet slechts Ioo.ooo arbeiders, 
maar het merendeel van de Afrikaanse mannen ertoe mee te werken 
aan de Europese economie op voorwaarden die uiterst nadelig zijn 
voor de Afrikanen, maar zeer winstgevend voor de Europeanen, 
ook voor die in de buurlanden.' 

Bij de hervormingen van I96I werd_ de dwangarbeid opnieuw ver-
boden. Alle contractarbeiders heetten voortaan 'voluntarios' (vrij-
willigers). ln wezen is er weinig veranderd. Bij het bekendmaken van 
de wijzigingen stuurde de gouverneur-generaal ~an Mozambique 
order No. r I (september I 96 I) waarin er opnieuw de nadruk op 
gelegd werd dat alle gezonde mannen verplicht zijn om te werken en 
waarin de regering aanbeveelt de 'leegloperij' onverbiddelijk te onder-
drukken, daar deze uiterst schadelijk is voor de maatschappij. 
ln Angola ziet men weinig veranderingen. Onder de vluchtelingen 

die in Kongo aankwamen, bevonden zich vele dwangarbeiders die 
kans hadden gezien om van plantages in Noord-Angola te ont-
vluchten. ln The Observer, het blad van de Canadian United Church, 
van juni I 96 5, bracht E. L. Homewood verslag uit van een reis van 
3.ooo kilometer door Angola. Hij vertelde dat hij langs de wegen 
grote groepen Afrikanen .had aangetroffen die wachtten op vracht-
wagens die hen af zouden voeren voor een jaar 'vrijwillig' werk. 
Volgens hem verschilde dit werk niet wezenlijk van de vroegere con-
tractarbeid. 

HET SÃO TOMÉ SCHANDAAL 

Zoals de slavernij voortgezet werd onder de naam contractarbeid, 
ging ook de export van slaven door, nu naar de Portugese kolonien 
São Tomé en Príncipe. De vrijgelaten slaven op deze eilanden weiger-
den nog langer op de koffie-en cacaoplantages te werken. Daarom 
werden er Afrikanen uit Angola en later ook, in geringer aantal, uit 
Mozambique aangevoerd. Opnieuw werden er karavanen van aan 
elkaar geketende slaven naar de kust gedreven. ln haar dissertatie 
Onvrije arbeid na de afschaffing van de slavernij (I954) heeft Dr. 
W. Kloosterboer deze vorm van dwangarbeid beschreven: 

'Allen (de ronselaars) gingen dan ook op de meest gewetenloze 
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manier te werk om negers te verwerven. Van een schuldsituatie 
werd vaak gebruik gemaakt -een voorschot bracht dan de negers 
in de macht van de agenten -, van omkoperij van hoofden ook, en 
ook was 'kidnapping' vaak de methode om inheemsen in handen 
te krijgen. 
Eenmaal geworven, werden de negers in groepen bijeengebracht-

karavanen van 1000 man kwamen v66r 1902 voor-en dan begon 
de eindeloze tocht naar de kust, vanaf de grens van de Belgische 
Congo soms. Honger en dorst werden er onderweg geleden en voor 
velen was de tocht te zwaar. Zolang er een kans was echter, dat ze 
de kust nog levend bereiken zouden, werden ze verder gedreven. 
Leek die kans er niet meer te zijn, dan werden ze gedood of achter-
gelaten om te sterven. Menselijke skeletten waren in menigte langs de 
karavaanwegen te zien. Want de sterfte onderweg was hoog. Ais een 
agent 6 van de 10 negers heelhuids naar de kust kreeg, achtte hij 
zich fortuinlijk. Het kwam ook voor, dat tweederde deel van de 
mensen omkwam onderweg. 
Voor hen die de tocht overleefden, volgde aan de kust de sluiting 

van een contract, onder ambtelijk toezicht natuurlijk, maar dat was 
slechts een formaliteit. ln feite verkocht men de negers voor de 
plantages. En daar aangekomen moesten ze, voor weinig loon, heel 
hard werken, waarbij ze volkomen in de macht van de planters 
waren. Weglopen was haast onmogelijk. Werd het toch gedaan, dan 
werkte de overheid mee om de mensen terug te bezorgen. Het ergste 
was echter, dat na afloop van het contract - 5 jaar meestal -de 
arbeiders niet vrij werden gelaten -een bewijs te meer dat de con-
tracten een volslagen fictie waren. Aan het eind van een termijn 
werden zonder meer nieuwe contracten gemaakt -de ambtenaren 
werkten weer mee -en de negers waren geheel en al machteloos. 
Vrijwel allen bleven zo tot hun dood toe op de plantage · waarvoor 
ze eenmaal geworven waren. En de op de plantage geboren kinderen 
werden automatisch ais arbeiders ingelijfd. AI vroeg konden ze enig 
werk verrichten, en ais ze 14 waren kregen ze een eigen contract. 
Een uitzichtloze situatie voor de negers dus -zeker zo erg ais 
slavernij.' 

Naar schatting werden van 1870-1920 een kwart miljoen Afrikanen 
naar São Tomé verscheept. Een zelfde aantal kwam om bij de drijf-
jacht naar de kust. Verschillende reizigers hebben over deze transpor-
ten geschreven en Engelse consuls brachten er rapporte>I over uit aan 
hun regering. Vooral het boek A modem slavery van de journalist 
Henry W. Nevinson kreeg grote bekendheid. 
De berichten over deze slavenarbeid wekten een storm van veront-
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waardiging in Europa en vooral in Engeland. Onder druk van de 
publieke opinie besloten Engelse en Duitse chocoladefabrikanten in 
I909 om niet langer cacao uit São Tomé te kopen. Nu begonnen de 
Portugezen hun houding te wijzigen. ln I 909 werden voo r het eerst 
29 Afrikaanse arbeiders gerepatrieerd. Ze hadden geen enkele betaling 
gekregen voor hun werk. Geleidelijk begon het aantal gerepatrieerden 
toe te nemen en leek het alsof er een eind was gekomen aan de mis-
standen. 
De verscheping van contractarbeiders bleef echter doorgaan. Bij een 
decreet van 8 mei I946 werd het maximale aantal op 5 .ooo per jaar 
gesteld. Het 'Ad Hoc' Committee on Forced Labour van de Verenigde 
Naties constateerde in I 9 53: 

'het werk van de arbeiders op São Tomé is van zeer groot econo-
misch belang voor dit gebied. Hun situatie blijkr overeen te komen 
met die van arbeiders onder een systeem van dwangarbeid voor 
economische doeleinden.' 

Daarnaast wordt in het tekort aan arbeidskrachten voorzien door er 
Afrikanen uit Angola en Mozambique heen te verbannen. De bestuurs-
ambtenaar hoeft enkel een verzoek aan het bureau van de gouver-
neur-generaal te richten om iemand te laten deporteren. Een recht-
bank komt er niet aan te pas. Voor het minste of geringste worden 
Afrikanen tot indesejaveis, tot 'ongewensten' verklaard. Nog steeds 
is het noemen van São Tomé voldoende om de Afrikanen schrik aan 
te jagen en tot gehoorzaamheid te dwingen. ln april I 96 I schreef 
professor Edwin S. Munger in zijn American Universities Field Staff 
Report vanuit Mozambique: 

'Afrikanen worden opgepakt, geslagen, neergeschoten en naar 
São Tomé en elders gedeporteerd ais zij de autoriteiten mishagen.' 

TREKKERSARBEID 

ln het zuiden van Mozambique moeten de Afrikanen àf op de 
Portugese plantages àf in de mijnen van Zuid-Afrika en Rhodesie 
werken. Een andere mogelijkheid hebben ze niet. Ais zich te weinig 
'vrijwilligers' melden, wordt er doar het Portugese bestuur een groot-
scheepse controle op de pasboekjes (cadernetas) gehouden om na te 
gaan of ze gedurende de verplichte termijn voar de Europeanen ge-
werkt hebben en hun belasting betaald hebben. 
Tengevolge van deze druk worden honderdduizenden Afrikanen 
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gedwongen hun dorp te verlaten om voor een laag loon in de goud-, 
diamant-en kolenmijnen over de grens te gaan werken. In Portugal's 
African 'Wards' schrijft Marvin Harris dat in dit gebied op een totale 
werkende bevolking van 6oo.ooo ongeveer 40o.ooo Afrikanen in 
Zuid-Afrika en Rhodesie werken. Telt men hierbij nog degenen die 
in de steden werken en de shibalos (dwangarbeiders) dan blijkt dat 
waarschijnlijk meer dan 75 °/o van de volwassen mannelijke bevol-
king gedurende lange tijd weg is uit hun dorpen. Volgens de bisschop 
van Beira, Sebastião Soares de Resende, zijn er in zijn bisdom ge-
bieden waar gewoonlijk 8o 0/o van de mannen weg is van hun huis en 
haard. 
Hoewel de lonen van de Afrikanen in de mijnen I 2 tot I 5 keer zo 
laag zijn als die van de blanken, verdienen ze hier meer dan in 
Mozambique. Toch kan het achtergebleven gezin hier niet van leven, 
zodat de vrouwen gedwongen zijn om voedingsgewassen te ver-
bouwen. 
ln de eerste jaren van de mijnontginning was het sterftecijfer van 

de Afrikaanse arbeiders zeer hoog. Volgens een schatting uit I9IO 
keerde IO tot 20 O/o niet terug in Mozambique. Sinds I902 zijn er 
volgens Portugese statistieken meer dan 8o.ooo arbeiders uit Mozam-
bique in de mijnen van Zuid-Afrika omgekomen. Tegenwoordig zijn 
de gezondheids-en veiligheidsvoorzieningen in de Zuidafrikaanse 
mijnindustrie aanzienlijk verbeterd, maar toch behoort de mijnarbeid 
nog steeds tot het gevaarlijkste en meest afmattende werk. 
De levering van Afrikanen is zeer voordelig voor Portugal. Be-

halve een bedrag ineens voor het paspoort ontvangt de staat voor 
elke geleverde Afrikaan een premie van f 23.-per jaar. Bovendien 
wordt de helft van het loon van de Afrikaan vastgehouden totdat 
deze terug keert naar Mozambique en strijkt de Portugese regering de 
rente op. Naar schatting verdient het Portugese bestuur op deze 
manier ongeveer 40 miljoen gulden per jaar. Een gedeelte van het 
loon van de Afrikanen vloeit verder in de Portugese schatkist door-
dat in dit gebied een extra hoge belasting geheven wordt: in I96o 
was dit 300 tegen 90 escudos in het noorden van Mozambique. 
De verhuur van arbeiders aan Zuid-Afrika is sinds het begin van 
deze eeuw vastgelegd in een verdrag. Hierin wordt overeengekomen 
dat wervingsagenten van de Witwatersrand Native Labour Asso-
ciation (WNLA) Afrikanen mogen recruteren in Mozambique ten 
zuiden van de 22e breedtegraad. Andere maatschappijen mogen Afri-
kanen recruteren van de 22e breedtegraad tot aan de Zambezi. ln het 
verdrag bedongen de Portugezen dat minstens 47! O/o van de import 
naar het gebied van Johannesburg via de haven van Lourenço Mar-
ques zou lopen. Evenals de trekkersarbeid vormt deze transitohandel 
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een zeer belangrijke bron van inkomsten en deviezen voor Portugal. 
'De Portugezen zijn er met hun arbeidspolitiek in geslaagd een volk 
van landbouwers tot permanente loonslaven te maken. Doordat zij 
het de Afrikaanse mannen onmogelijk maakten oro thuis te blijven 
wonen, hebben zij niet alleen voorkomen dat zich cen moderne land-
bouw ontwikkelde, maar hebben zij ook de produktiviteit van de 
landbouw tot beneden het niveau van vroeger teruggebracht. Dat 
de gedwongen afwezigheid van praktisch alle volwassen, gezonde 
mannen een diepgaande invloed heeft op de organisatie en het  wel-
zijn van de Afrikaanse maatschappij, behooft geen betoog,' aldus 
Mar·vin Harris in Portugal's African 'Wards'. 

VERPLICHTE KATOENBOUW 

De Portugezen beschikten nog over een andere methode oro de 
Afrikanen uit te buiten. Men dwong hierbij de Afrikanen niet oro 
huis en haard te verlaten, maar wilde hem juist -als een lijfeigene in 
de miàdeleeuwen -met zijn gezin aan de grond binden oro die voor 
zijn meester te bebouwen. De rol van de middeleeuwse heer werd 
hier gespeeld door een aantal partikuliere Portugese ondernemingen 
die elk het monopolie hadden voor de katoenproduktie in uitgestrekte 
delen van Angola en Mozambique. De Afrikanen die in het concessie-
gebied van een van deze maatschappijen woonden, kregen een opgave 
van de autoriteiten welke oppervlakte zij met katoen moesten be-
planten. Zij hadden geen keus en moesten planten, bewerken en oogs-
ten waar en wanneer hen bevolen werd. De ruwe katoen moest aan 
de concessiehouder verkocht worden tegen door het bestuur vast-
gestelde prijzen die ver beneden de wereldprijs lagen. 
Het systeem doet denken aan het cu!tuurstelsel zoals dat vroeger 

in Nederlands Oost-Indie in gebruik was. Het grote verschil is echter 
dat dit stelsel in r 870 ai vrijwel afgeschaft was, terwijl de gedwongen 
katoenbouw in de Portugese kolonien eerst in 1938 in volle omvang 
ingevoerd werd. Door strenge maatregelen, o.a. een royale toediening 
van lijfstraffen, trad ai direct een flinke stijging op in de katoen-
produktie. ln The Portugese Colony of Mozambique schrijft C. F. 
Spence: 

-42 

'Een dergelijke enorme stijging had echter een boemerangeffect, 
doordat dé gewone oogsten van de inlanders even hard achteruit-
liepen. De produktie van aardnoten, mais, maniok, kaffir (koren) 
en bonen was zo gering, dat in. het noorden van de kolonie honger 
begon te heersen .. .' 
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Een slachtoffer van de 
hongersnood in N oord-
Mozambique 

Foto Frelimo 

ln I956 waren volgens officiele gegevens in Mozambique 5 I9.ooo 
Afrikanen ingeschakeld in de karoencampagne. Dit cijfer omvat echter 
alleen het aantal verkopers dat op de markten van de concessie-
houders kwam, terwijl zij in de meeste gevallen de opbrengst van een 
heel gezin afleverden. Het werkelijke aantal mannen, vrouwen en 
kinderen dat gedwongen was om aan de katoenbouw deel te nemen, 
bedroeg daarom waarschijnlijk meer dan een miljoen. ln I956 ont-
vingen de 5 I 9.ooo producenten gemiddeld f 40.-per persoon als het 
loon van hun gezin voor een heel jaar werk. De verbouw van katoen 
in Mozambique is alleen maar.lonend omdat de Portugezen de be-
schikking hebben over een enorm reservoir van weerloze arbeids-
krachten. Volgens officiele Portugese bron kregen de Afrikanen voor 

hun katoen tot I 9 57 nog hetzelfde bedrag ais in I 9 3 8. ln I 9 56 werd 
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2J.ooo ton katoen uit Mozambique naar Portugal geexporteerd voor 
minder dan de helft van de wereldprijs. Voor een gelijke hoeveelheid 
katoen van middelmatige soort zou Portugal op de Amerikaanse 
markt meer dan r 6 miljoen do lia r hebben moeten betalen. De Afri-
kanen moesten voor hun kleding prijzen betalen die boven de wereld-
prijs lagen. Dankzij de 'slavenkatoen' werd in Portugal een grote 
moderne textielindustrie opgebouwd die tegen concurrerende prijzen 
aan het buitenland kan leveren. De vestiging van een concurrerende 
rexrielindustrie in de kolonien werd verboden. 
ln zijn boek Ordem Anticomunista protesteerde de bisschop van 

Beira tegen de gedwongen katoenbouw: 
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'lk wil aliereerst verklaren dat er kanten aan dit systeem zijn die 
in het licht van de Christelijke maatschappijleer moeilijk te recht-
vaardigen zijn. Het eerste voorbeeld hiervan is dat de risico's bij 
de produktie alieen door de inlanders worden gedragen. Wat is er 
in werkel-ijkheid nog voor verschil tussen het werk van deze inlan-
ders en dat van hen die ais contractarbeiders op boerderijen wer-
ken? Geen enkel. Of liever, ja, e r is inderdaad een verschil: de 
contractarbeiders krijgen voedsel, kleding en onderdak, maar de 
katoenbouwers krijgen niets van dit alies. Of de boerderij ai of 
niet rendabel is, de contractarbeiders krijgen loon, maar hier krij-
gen zij de katoen betaald ais de oogst meevalt, maar ais de oogst 
mislukt, krijgen zij niets. 
Dit zijn nog niet alie pijnlijke kanten van het probleem. Wie 

geregeld met de inlanders uit de katoengebieden te maken heeft, · 
zal gemakkelijk kunnen constateren dat het grootste deel van de 
energie van de inlander door de katoenbouw opgeeist wordt en 
dat er niet veel tijd of gelegenheid overblijft voor de verbouw van 
voedingsgewassen die hij zelf en anderen nGdig hebben. Mij is een 
streek bekend die vroeger een graanschuur was voor gebieden die 
door hongersnood getroffen waren. Na.dat hier de katoencampagne 
begonnen was, leverden de vruchtbare akkers niet langer voedsel 
voor de mensen in de omliggende gebieden en de inwoners van die 
streek begonnen zelf ook honger te lijden. Tot mijn bisdom behoort 
een gebied waar zes maanden lang de honger · zijn rol aan mensen-
levens heeft opgeeist. 

Tenslott~ kom ik tot het laatste facet van dez.e treurige kwestie: 
Mij zijn districten bekend waarin de inlander voor zijn oogst slechts 
50 tot 90 escudos uitbetaald kreeg. ln hetzelfde district had deze 
inlander, ais hij dezelfde oppervlakte met andere gewassen had 
mogen bebouwen, misschien gemakkelijk 2.ooo tot 4.ooo escudos 
kunnen verdienen.' 
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ln Angola, waar minder katoen verbouwd werd dan in Mozam-
bique, heersten dezelfde misstanden, zoals blijkt uit een verklaring 
van de Amerikaanse Methodistische zendeling E. Edwin LeMaster in 
een artikel I saw the Horror in Angola in The Saturday Evening 
Post van I 2 mei I 962: 

'Opzichters van Cotonang (de concessiemaatschappij), gewoonlijk 
uit het leger gerecruteerde en in uniform geklede Afrikanen, hou-
den toezicht op de katoenvelden om te controleren of iedereen op 
zijn stuk land werkt. Is dat niet het geval, dan krijgt hij slaag. 
De arbeiders beginnen op de stukken land bij hun dorp. Ais de 
grond uitgeput is -wordt zeer weinig kunstmest gebruikt en de 
meeste stukken land moeten na twee jaar verlaten worden -worden 
ze gedwongen om naar andere percelen te gaan die 20 tot 8o kilo-
meter ver weg liggen. Ze worden gedwongen migranten. Onder 
dergelijke omstandigheden werd geweld onvermijdelijk. ln januari 
en februari I 96 I gingen de katoenarbeiders in de Cassange vallei 
in centraal Angola in staking. De katoenprijzen waren gezakt, de 
mensen kregen geen geld en daarom weigerden ze te werken. Ze 
werden geslagen. Hun stamhoofden werden gearresteerd. Maar ze 
bleven weigeren om te werken.  'We gaan liever dood,' zeiden ze. 
'Voordat we katoen voor jullie verbouwden, hadden we ons eigen 
vee en onze tuinen en waren we gelukkig. Nu hebben we geen vee 
meer en geen tuinen. We hebben niets meer terwijl jullie katoen 
groeit.' 

Op 2 mei I96I, zeven weken na de opstand in Angola, werd de 
verplichte katoenbouw afgeschaft. Een onderzoekcommissie van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) stelde echter eind I 96 I vast 
dat in het betrokken gebied 75 °/o van de boeren nog steeds katoen 
verbouwde. Vertegenwoordigers van COTONANG verklaarden dat 
het verbouwen van katoen weliswaar niet langer verplicht was, maar 
dat het de inboorlingen niet toegestaan was om niets uit te voeren. 
En de Speciale Commissie van de Verenigde Naties voor Niet-Zelf-
besturende Gebieden merkte in I 966 op: 

'Of de maatregelen die na I 96 r zijn ingevoerd, al of niet een 
verandering zullen brengen in de rol van de Afrikaan in de land-
bouw in Angola en Mozambique zal voor een groot deel afhangen 
van de wijze waarop deze wetten worden gelnterpreteerd en toe-
gepast. Er zij echter op gewezen, dat -zoals voorgaande onder-
zoeken en rapporten hebben aangetoond -vele van de nieuwe 
wetten wijzigingen inhouden die meer schijn zijn dan werkelijk-
heid.' 

45 
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RASSENDISCRIMINATIE 

'Zo oprecht is onze achting voor hen die tot de primitieve rassen 
van Afrika behoren dat ... we hen in ons midden opnemen zonder 
voor hen de minste V:..eerzin te voelen. Hierdoor onderscheiden wij 
ons radicaal van de beperkingen en vooroordelen die voornamelijk 
bij de Angelsaksische en Germaanse rassen aan de dag treden.' 

Zo karakteriseert een ideoloog van het Salazar-regime, Jorge Pedro 
de Figueiredo Marinho da Silva, het Portugese kolonialisme. De 
werkelijkheid blijkt er anders uit te zien. Na een bezoek · aan Angola 
schrijft J. H. Huizinga in de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) 
van r4 februari r962: 

'Nooit zag ik, buiten Zuid-Afrika, een Afrikaanse stad waar er 
van integratie van twee rassen in feite zo weinig te merken is ais 
in Luanda. Nergens zat maar één zwarte op de talrijke caféterras-
sen, op zijn hoogst een paar halfbloeden. Nergens, voorzover ik 
kon zien, zwarte winkelbedienden of kamoorbedienden. Zij bren-
gen het, zo werd mij van verschillende zijden bevestigd, hoogst 
zelden verder dan boodschappenjongens. Geen zwarte taxichauf-
feurs ook of zwart hotelpersoneel. En ten slotte zo weinig zwarten 
op straat, dat men zich bijna in een Europese stad zou wanen. 
Weliswaar werd mij gezegd dat zwart en blank in de armere 
buitenwijken wel in een gemengde gemeenschap samenleefden. Maar 
ook dat bleek, bij inspectie, voor negemig procent tot de mythe 
te behoren. De inheemse stad van de gebruikelijke lemen hutten 
en ongepla veide 'straten' vol grote, zwarte varkens, bleek alleen 
een aantal blanke ta veernehouders en winkelbedienden te her-
bergen. De negotie was daar in blanke handen -een typisch kolo-
niaal verschijnsel overigens. Voor de rest scheen de geografische 
afscheiding alsook het welstandsverschil tussen de blanke en de 
zwarte stad even groot als in het land der apartheid. Ja groter 
zelfs, wam het kwaliteitsverschil tussen de zwarte en de blanke 
huisvesting is daar veel geringer dan in Luanda met zijn moderne 
flatgebouwen en zijn kleine villa's voor Europeanen en zijn lemen 
hutten voor de Afrikanen.' 

De Zuidafrikaanse correspondem van de NRC komt na een bezoek 
aan Mozambique tot soortgelijke conclusies (NRC, 20-8-r 964): 

'ln de praktijk verschilt de situatie niet zoveel van die in de 
Republiek van Zuid-Afrika. Zo er ai Bantoes wonen in de weelde-
wijk, uw correspondem heeft er tijdens zijn lange wandelingen 
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daardoorheen geen gezien. Wel zag hij heel wat huisbedienden, 
maar geen zwarte huiseigenaren. 
Aan de buitenkant van de stad, niet aan de zeekant, doch naar 

het binnenland toe, trof hij geweldige wijken voor de niet-blanken 
aan.  'Plakkersdorpen' zou men die in Transvaal noemen ...  Lou-
renço Marques, dat in de laatste twintig jaar ook vrij wat industrie 
opgebouwd heeft, kent deze plakkersdorpen nog in grote afmetin-
gen: hutten van toevallig bijeengebrachte materialen, zink, planken, 
zakken en wat dies meer zij vervaardigd, zonder sanitaire gerieven 
of waterleiding, zonder aangelegde straten; broeinesten derhalve 
van ziekten en misdaad. Tussen de stad en het vliegveld strekt 
zich een eindeloos conglomeraat van dergelijke huttenwijken uit. 
Zo kan men zich afvragen wat in de praktijk het verschil is tussen 
het Portugese en het Zuidafrikaanse systeem.' 

ln zijn boek Portugal in Africa vermeldt James Duffy dat zieken-
huizen van de regering en maatschappijen rassendiscriminatie bedrij-
ven. ln het ziekenhuis van Luanda bijv. bestaan aparte zalen en 
operatiekamers voor Europeanen en Afrikanen. ln hotels, restaurants, 
winkels en treinen bestaat een duidelijke kleurbarriere. Thomas Okuma 
schrijft dat op restaurants, theaters en clubs bordjes hangen met: 
'Recht van toegang voorbehouden'. Negers worden hier geweerd. 
Zelfs het sprookje dat de Portugezen in hun sexuele relaties geen 
rassendiscriminatie kennen, gaat niet op. Het is geen uitzondering dat 
Portugezen met Afrikaanse vrouwen samenwonen. Zelden echter komr-
het tot een huwelijk, daar de Portugees hierdoor in de achting van 
zijn landgenoten daalt. Een huwelijk of samenleven van een blanke 
vrouw met een neger wordt helemaal niet geaccepteerd. 
ln de Portugese kolonien wordt in de praktijk onderscheid gemaakt 

tussen vijf categorieen: r. Portugezen, geboren in Portugal; 2 . Portu-
gezen, geboren in Afrika; 3· mulatten en Aziaten; 4· assimilados; 
5. indígenas (plm. 97 °/o van de bevolking). Naar gelang van de klasse 
verschilt de betaling yoor hetzelfde werk. Volgens James Duffy 
krijgt een Afrikaan voor hetzelfde werk twee tot vijf maal zo weinig 
als een Europeaan. Door de recente toevloed van onontwikkelde 
arme blanken uit Portugal worden de Afrikanen steeds meer ver-
drongen uit door de Portugezen begeerde baantjes ais taxichauffeur, 
kellner, benzinepompbediende, lotenverkoper, schoenpoetser. Hier-
door spitsen de rassentegenstellingen zich nog verder toe. 
Uit alles blijkt dat de discriminatie in de Portugese kolonien niet 

zoveel verschilt van de apartheid in Zuid-Afrika. Neemt men tevens 
in aanmerking hoe de Afrikanen verder uitgebuit worden door 
dwangarbeid, contractarbeid en verplichte  katoenbouw dan blijkt de 
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conclusies van missionarissen die vele jaren in Angola verbleven, ge-
wettigd: 'ln Zuid-Afrika zijn de wetten misschien het ergst, maar in 
de Portugese kolonien is de praktijk erger dan waar ook.' 

INDíGENAS EN ASSIMILADOS 

De posme van de inboorling (indígena) in de Portugese kolonien 
is die van een onmondig kind. Voor alles heeft hij toestemming nodig 
van de almachtige bestuursambtenaar. Zonder toestemming mag hij 
zijn vee niet slachten, zijn oogst niet verkopen, geen enkele machiné 
kopen (geen auto en zelfs geen zaagmachine). Om zijn geld van de 
spaarbank te halen, moet hij eerst toestemming vragen. Als hij naar 
de stad wil, beslist de bestuursambtenaar of dit mag en voor hoe 
lang. Na aankomst in de stad moet de Afrikaan zich melden bij de 
PIDE die al van tevoren gewaarschuwd is. 
De indígena is verplicht om voor de Europeanen te werken. De 

'Verordening betreffende Inheemse Arbeiders' van r 944 omschrijft de 
verplichtingen van de Afrikaan. Hij moet 'de bevelen gehoorzamen ... 
ijverig over het eigendom van zijp meester waken . . . nooit zonder 
toestemming diens huis verlaten ... en de hoogste eerbied koesteren 
voor zijn meester en diens huisgenoten.' 
Een indígena die ongehoorzaam of onbeleefd geacht wordt, krijgt 

van de bestuursambtenaar een pak slaag met de palmatória, een 
zware met gaten doorboorde houten plak, waarmee zonder pardon 
de handen van het slachtoffer kapot worden geslagen. Als men de 
'schuldige' niet kan vinden, dan wor-dt zijn vader of een ander 
familielid gestraft. 
Het doen en laten van de Afrikaan werd aangetekend in zijn cader-

neta (pasboekje) dat hij altijd bij zich moest hebben. Hierin stond 
vermeld bij welke Europeaan hij in dienst was, of hij zijn belasting 
betaald had, wat zijn verblijfplaats was en, als hij op reis ging, wat 
de plaats van bestemming en de duur van zijn reis was. Als hij ont-
slagen was, werd de reden van zijn ontslag hierin vermeld. Een Afri-
kaan die zijn pas verloor, kon tot dwangarbeid of deportatie veroor-
deeld  worden. De indígena moest totaal rechteloos blijven. Het hele 
systeem van intimidatie en grenzeloze minachting voor de Afrikanen 
is uitvoerig beschreven door Marvin Harris die ter plaatse een onder-
zoek instelde. 
Volgens het Portugese koloniale bestuur dient dit alles tot ver-

heffing en beschaving van de Afrikanen. Door middel van dwang-
arbeid, contractarbeid en trekkersarbeid moeten ze leren om regel-
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matig te werken. ln het Statuut van 1954 (Estatuto Indígena) srond 
omschreven wanneer een Afrikaan beschaafd en geassimileerd geacht 
kon worden. Hij kwam dan in aanmerking voor de status van assi-
milado of geassimileerde neger, waardoor hij in theorie gelijkgcsreld 
werd met een Portugees. Hiertoe moest hij aan di verse eisen voldoen: 
hij moest vloeiend Porrugees kunnen spreken, lezen en schrijYen en 
de christelijke godsdienst belijden, d.w.z. katholiek zijn. Ook moest 
hij bewijzen dar hij een goed karakter had en door regelmatig werken 
in het onderhoud van zijn gezin kon voorzien. De aspiram-assimilado 
moesr een groot aanral documenten bijeenbrengen: cen geboortebewijs, 
een uirtreksel uir het bevolkingsregisrer, een bewijs dar hij een blanco 
strafregister had, een gezondheidsverklaring, een verklaring dar hij 
kon lezen en schrijven, een loyaliteitsverklaring en twee getuig-
schriften over zijn goede karakter. Het bijeenbrengen van ai deze 
papieren kostte veel moeite, tijd en geld. 
Hierna werd de aanvraag nog vaak zonder opgave van redenen 

geweigerd, hoewel aan alie eisen voldaan was. Ook kon de eenmaal 
verleende assimilado-status zonder meer weer ingetrokken worden, 
bijv. op grond van (vaak vermeende) politieke onbetrouwbaarheid. 
Her aanral assimilados was dan ook na vijf eeuwen Porrugese be-
schavingsarbeid zeer gering: 3o.ooo (1/2 Ofo) in Angola en 5 .ooo 
C/ 10 °/o) in Mozambique in I 960. De bedoeling van het sysreem was 
dan ook duidelijk niet om de Afrikanen te 'civiliseren', maar het 
moesr dienen ais een 'veiligheidsklep'. Het moesr eventuele ontevre-
denheid onder de meesr ontwikkelde Afrikanen voorkomen en de 
porenriele Afrikaanse leiders vervreemden van hun volk. 
ln seprember I 96 I, zes maanden na de opsrand, werd her assimi-

ladosysreem afgeschafr. Alie Afrikanen werden nu ror Portugese 
sraarsburgers bevorderd en kregen in rheorie dezelfde beperkte vrij-
heden ais de Portugezen in Salazars poliriestaar. De Afrikanen die 
voldoende geletrerd zijn en voldoende inkomen hebben, mogen nu 
'sremmen'. Ze mogen zelf bepalen of ze onder de ·Portugese of Afri-
kaanse levenswijze en werren willen vallen. Dat slechrs ro ofo voor 
de Portugezen heefr geopteerd, is een bewijs van het nationalisme 
onder de Afrikanen. De Amerikaanse zendeling E. Edwin LeMaster 
schrijft dat volgens de merhodisrische zendelingen in Angola alies 
slechts een verandering op papier is, zonder duidelijk aanwijsbare 
gevolgen en dat deze eerder de srarus van de weinige assimilados 
verslechrerr dan dar zij verberering brengr in het lor van de grore 
massa van de indígenas. 

ln een artikel Race Conflict and Reform in Mozambique (r966) 
schrijft Marvin Harris: 
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'De afschaffing van het Estatuto Indígena in 196 I tast de macht 
van de bestuursambtenaar niet aan. Evenmin worden hierdoor 
doeltreffend de mogelijkheden tot gekonkel tussen de bestuurs-
ambtenaren en de blanke kolonisten bestreden ... De houders van 
de cadernetas indígenas mogen hun passen inruilen voor een nieuw 
identiteitsboekje. De nieuwe identiteitsbewijzen van de vroegere 
indígenas zijn duidelijk ais zodanig te onderscheiden door het 
afwijkende formaat en het opschrift. De Afrikaan krijgt een carão 
de identidade inolaats van een bilhete de identidade zie afbeel-
ding). Ook de inhoud van beide boekjes vertoont belangrijke ver-
schillen .. . ln dit opzicht blijkt duidelijk dat de afschaffing van het 
indigenato slechts in naam verandering betekent. ln werkelijkheid 
blijft alies vrijwel zoals het was ... De vroegere indígenas blijven 
gekenmerkt ais personen die onderworpen zijn aan de macht van 
speciale bestuursorganen. Daar ze niet mogen reizen of van ver-
blijfplaats veranderen zonder toestemming van de bestuursambte-
naar, hebben ze geen enkele mogelijkheid om aan dit speciale gezag 
dat over hen wordt uitgeoefend, te ontsnappen. Ais zij heimelijk 
naar de stad vluchten, kunnen. ze geen werk vinden zonder zich-
zelf bloot te geven. Zolang zij in een regedoría (stamgemeenschap) 
leven, is het de bestuursambten·aar die civiel en juridisch over hun 
lot beslist.' 
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ONDERWIJS 

De Portugezen hebben altijd een grote minachting gehad voor de 
koloniale mogendheden die hun macht verloren doordat zij het ont-
staan van een inlandse elite toestonden of zelfs aanmoedigden. ln 
hun kolonien is geen plaats voor Afrikanen die zelf willen denken. 
Het onderwijs voor de Afrikanen wordt geheel overgelaten aan de 
katholieke missie, zoals vastgelegd werd in het Estatuto Missionário 
van I 94 I, dat voortvloeide uit het in I 940 gesloten concordaat tussen 
Salazar en het Vaticaan. De bedoeling van het onderwijs is om de 
Afrikanen van hun eigen cu!tuur te vervreemden en hen tot gedweee 
arbeidskrachten te maken. Onomwonden wordt dit in artikel 68 van 
het Estatuto geformuleerd: 

'Deze opzet en dit leerplan beogen de leerlingen volledig in de 
Portugese natie te doen opgaan, hen zedelijk te verheffen en hen te 
leren regelmatig te werken, waarbij met zedelijke verheffing be-
doeld wordt het opgeven van hun indolentie en de scholing tot 
arbeiders in landbouw en industrie, die genoeg produceren om zelf 
in hun behoeften te voorzien en om hun maatschappelijke ver-
plichtingen na te komen.' 

Her onderwijs voor Afrikanen heette ensino de adaptação, vóór 
r 9 56 ensino rudimentar genoemd. Het telde drie leerjaren. Op school 
moeten de Afrikaanse kinderen leren over de roemrijke Portugese 
ontdekkingsreizen, het w~nder van Fatima en de zegeningen van het 
Salazar-regime. Aan Afrikaanse talen, cultuur en instellingen wordt 
geen aandacht besteed. Deze worden door de Portugezen als curiosa 
en nutteloze folklore beschouwd. Op het platteland zijn deze scholen 
vaak verbonden aan landbouwondernemingen van de missie en de 
'scholieren' werken er een groot deel van de dag op het land. 
De meeste kinderen krijgen in het geheel geen onderwijs. Volgens 
de World Survey of Education van I958, een uitgave van Unesco, 
bezocht in I954-I955 minder dan 5 Ofo van de kinderen tussen 5 en 
I4 jaar een school. Van de kinderen die wel het ensino de adaptação 
volgden, vo!tooide volgens een opgave van James Duffy slechts één 
op de veertig scholieren dit onderwijs. Hiervoor zijn verschillende 
oorzaken. Een ervan is dar de kinderen les krijgen in een voor hen 
volkomen vreernde taal. 
Kinderen van blanken en assimilados volgden het ensino oficial 

(officieel onderwijs). Dit heeft vier leerjaren en geeft na een eind-
examen toegang tot de middelbare of technische school. Afrikanen 
die met goed gevolg het eindexamen van het ensino de adaptaçao 
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aflegden, konden officieel toegelaten worden tot het derde leerjaar 
van het ensino oficial. ln de praktijk kwam hiervan weinig terecht. 
Meestal was er geen lagere school in de buurt en moest de leerling 
in de kost gaan. Door de !age lonen van de Afrikanen was dit vrij-
wel onmogelijk. Bovendien mocht de leerling niet ouder zijn dan 14 
jaar, hetgeen een grote hinderpaal vormde daar vele Afrikaanse 
kinderen pas laat naar school gingen. Afrikaanse kinderen werden 
vaak van school weggehaald om contractarbeid te verrichten cn ze 
waren gedwongen om vanaf hun veertiende jaar dezelfde belasting 
te betalen ais de volwassenen. Het hele systeem vormde een vicieuze 
cirkel: om voor goed onderwijs in aanmerking te komen, moest de 
Afrikaan assimilado zijn, maar de voorwaarde om assimilado te wor-
den, was weer dat de Afrikaan goed onderwijs gevolgd had. 
Het is geen wonder dat volgens de officiele statistieken van Angola 

(Anuário Estatístico de Angola) in I958 slechts 0,4 Ofo van de neger-
bevolking kon lezen en schrijven. Slechts minimale bedragen werden 
voor het onderwijs uitgetrokken: in I950 in Angola, Mozambique en 
Guinee resp. 5o, 4 5 en I 5 cent per jaar per hoofd. Dit is aanzienlijk 
minder dan enige andere koloniale mogendheid voor onderwijs uitgaf. 
Terwijl er in 1958 in Angola en Mozambique 40 maal zo veel 

Afrikanen ais Europeanen woonden, vormde het aantal Afrikaanse 
schoolkinderen dar op de lagere scholen ging slechts 2 5 °/o van het 
totaal. Op de middelbare en technische scholen was dit 5 Ofo. De 
middelbare scholen waren alleen toegankelijk voor blanken en assi-
milados. Afrikaanse kinderen konden niet verder komen dan de lagere 
school. Op het Liceu Salazar, de middelbare school in Lourenço 
Marques, waren in I96o slechts 30 Afrikanen op een totaal v:l.n 1000 
leerlingen. 
Een gering aantal assimilados was vóór 1961 aan universiteiten in 

Portugal ingeschreven. De meesten van hen zijn na de opstand naar 
het buitenland gevlucht. ln 1962 werd in Angola en Mozambique in 
een beperkt' aamal studierichtingen een universitaire opleiding in-
gesteld. Studie in de politieke en sociale wetenschappen, in economie 
en rechten is echter, zoals te begrijpen valt, niet mogelijk. ln 1967 
waren minder dan 20 van de Soo studenten in de faculteiten te 
Luanda Afrikanen. En in I 96 3-I 964 waren van de 29 I studenten aan 
de Estudos Gerais Universitários (universitair onderwijs) en her lnsti-
tuut voor Sociale Ambtenaren in Lourenço-Marques slechts 5 Afri-
kanen. 
ln de laatste jaren is het aantal scholen en leerkrachten sterk uit-

gebreid. Hiertegenover staat dat ook het aantal blankcn in de kolonicn 
sterk is toegenomen. ln hoeverre de Afrikanen van deze uitbreiding 
profiteren, is moeilijk na te gaan, omdat in de officiele statistieken 
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geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen Europeanen en Afri-
kanen, aangezien allen ais 'Portugezen' geklassificeerd worden. Ook 
het verschil in naam tussen het ensino de adaptação en het ensino 
oficial is afgeschaft. 
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Afscheid voor het vertrek 

Mijn moeder 
(de zwarte moeders, wier kinderen vertrokken zijn) 

je hebt mij geleerd om te hopen 
zoals je zelf geduldig, in moeilijke uren 
bleef hopen 

Maar in mij 
heeft het leven die verborgen hoop gedood 

Ik hoop niet 
ik ben degene op wie men hoopt 

Wij, je kinderen 
die gingen naar een geloof dat het leven voedt, 
zijn de hoop. 

Wij, naakte kinderen uit hutten in het oerwoud 
jongens zonder school die 's middags op het zand 
spelen met een bal van lompen 
wij, dwangarbeiders 
die ons leven verbranden 
op de koffieplantages 

de onwetende zwarten 
die onderdanig moeten zijn tegen de blanken 
en bang voor de rijken 
Wij zijn je kinderen van de negerwijken 
waar het elektrisch licht niet komt 
dronken mensen 
overgeleverd aan het ritme van een batouque van de dood 
je kinderen die honger hebben 
die zich schamen om je moeder te noemen 
die bang zijn de straat over te steken 
die bang voor de mensen zijn. 

Wij zijn 
de· hoop die op zoek is naar het leven 

Agostinho Neto 
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Angola 

HET EERSTE NATlONALISME -DE CONCP 

Nog voordat het laatste Afrikaanse verzet op stambasis was neer-
geslagen, vertoonden zich de eerste tekenen van het huidige nationa-
lisme. Het ontstond bij de weinige jongeren uit de kolonien, die in 
Portugal studeerden en bij enkele jonge schrijvers en journalisten in 
de kolonien. Het ging hen nog niet om onafhankelijkheid of ge-
wapend verzet. Ze streefden slechts naar het beeindigen van een ;un-
ta! misstanden. 
Zo ontstond in r 920 in Lissabon uit een aantal studentengroeperin-

gen de Liga Africana, een onderdeel van de Pan-Afrikaanse beweging. 
ln r 92 3 organiseerde dez e Liga in Lissabon het Derde Pan-Afrikaanse 
Congres. Toen Salazar in 1928 aan de macht kwam, probeerde de 
regering de Afrikaanse studenten in Lissabon op te vangen in het 
Casa de A/rica. Ond:mks de strijd van de studenten, voara! in de 
jaren 1948-'so, was hier geen vrije discussie mogelijk. Deze studenten 
richtten toen het Afrikaans Studiecentrum op. Uit deze kring zijn 
de leiders van het huidige verzet in de verschillende Portugese kolo-
nien voortgekomen: Mario de Andrade, Agostinho Neto, Marcelino 
dos Santos, Eduardo Mondlane, Vasco Cabral en Amílcar Cabral. 
Ze hiclden zich bezig met de herontdekking van de Af rikaanse cul-
tuur en agecrdcn tegen de Portugese policiek van assimilatie. Niet 
allecn de fascistische machthebbers, ook de Portugese democraten 
stonden vijandig tegenover het Centrum omdat het Afrikaans ras-
crsme zou voorstaan. 
ln december 19 57 werd op een nationalistische bijeenkomst in Parijs 

de ecrste bcweging opgericht die streefde naar liquidatie van het 
Portugcse kolonialisme. lfl een manifest bestreed dez e Movimento 
Anti-Colonialista (MAC) de mening van de progressieve Portugezcn 
dar de kolonien nog niet rijp warcn voar zelfbeschikking. ln januari 
1960, toen de nationalistische leiders naar Afrika waren teruggekeerd, 
werd de naam veranderd in FRAlN (Frente Revolucionária Africana 
para a Independência Nacional). ln december 1960 verklaarden de 
leiders in Londen dar men spoedig tot actie zou overgaan. Hier kwam 
ook het contacc toe stand met de nationalisten uit Goa en werd be-
sloten een conferencie te houden van alie nationalistische organisaties. 
uit de Portugese kolonien. Deze vond in april 1961, kort na het uit-
breken van de opstand in Angola, in Casablanca plaats. Ais opvolger 
van de FRAIN werd hier opgericht de CONCP (Conferência das 
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Organizaçoes Nacionalistas das Colónias Portugut:sas). Er werd een 
bureau geopend in Rabat (Marokko). 
Nadar in 1961 Goa was bevrijd en in 1962 de nationalisten in Mo-

zambique zich hadden verenigd in het FRELIMO, werd de CONCP 
het coi:irdinerende orgaan van de onafhankelijkheidsbewegingen van An-
gola (MPLA), Mozambique (FRELIMO) en Guinee-Bissau (P AlGC), 
met het kleine CLSTP van São Tomé ais vierde lid. ln de CONCP 
hebben de oude vrienden van het Afrikaans Studiecentrum in Lissabon 
elkaar weer gevonden. Voorzitter was Mario de Andrade (MPLA), 
secreraris Marcelino dos Santos (FRELIMO). De CONCP spee!t thans 
een belangrijke rol. Regelmatig worden delegaties tussen de verschil-
lende fronten uitgewisseld. Ook treedt men via de CONCP gezamen-
lijk naar buiten op, bijvoorbeeld door met één woordvoerder op 
internationale bijeenkomsten te komen, en door een gezamenlijke op-
roep aan de Afrikaanse en Aziatische landen om de diplomatieke-en 
handelsbetrekkingen met Portugal te verbreken. 

HET NA TIONALISME lN DE STEDEN -DE MPLA 

Ook in Angola ontstaan spoedig na de 'pacificatie' in 1920 nieuwe 
organisaties op nationale basis die uiting geven aan het Afrikaanse 
protest tegen de Portugese overheersing. ln 1929 wordt in Luanda 
door eem aantal illegale en semi-legale organisaties de Liga Nacional 
Africana opgericht. ln hetzelfde jaar ontstaat de Grémio Africano, 
waarvan de naam !ater wordt veranderd in Associação Regional dos 
Naturais de Angola (ANANGOLA). Het zijn organisaties van mu-
latten en assimilados in de steden. Hun streven naar hervormingen 
heeft echter weinig effect en daardoor komt omstreeks 1940 in deze 
organisaties een stroming naar voren die naar nieuwe strijdmethoden 
zoekt door de massale inschakeling van de stedelijke bevolking. 
Na de Tweede Wereldoorlog verloopt de bewustwording van de 

Angolezen in een versneld tempo. Het systeem van gedwongen 
arbeid, economische uitbuiting en onthouding van de burgerlijke rech-
ten is verergerd sinds het aan de macht komen van Salazar. Het ineen-
storten van het Hiderfascisme in Europa heeft ook hier zijn gevolgen. 
Boeken uit het buitenland over de strijd tegen het facisme en het 
streven naar nationale onafhankelijkheid komen het land binnen. Het 
nieuws over de groeiende onafhankelijkheidsbewegingen in Azie en 
Afrika dringt ook in Angola door. Zo doen 500 Angolezen in 1952 
een beroep op de Verenigde Naties om een einde te maken aan het 
Portugese kolonialisme. ln tegenstelling tot de andere kolonien in 
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ANGOLA 
Oppervlakte: I ,J miljoen vierkante kilometer, d.i. 37 maal zo groot 

als Nederland. 
Aantal inwoners: plm. 5 miljoen, waarvan JJO.ooo Portugezen (1968) 
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Afrika is er ook in deze jaren nog gecn enkele mogelijkheid tot legale 
politieke strijd. ln 19 53 wordt een eerste revo!utionaire partij op-
gericht, de Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola (PLUA). 
ln december 19 56 ontstaat in Luanda uit de PLUA en een aanral 

andere organisaties de Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), die een grootscheepse agitatie-en propagandacampagne op-
zet en een aanral illegale scholen opricht voor het bestrijdcn van het 
analfabetisme en het opleiden van kader. De beweging krijgt vooral 
aanhang in de steden in het westen van Angola en in de dorpen rond 
Luanda. De MPLA blijft echter ecn beweging van de stedelijke elite, 
die op Portugese scholen -en dikwijls in Portugal -is opgeleid en 
die zich een vreemdeling voelt onder de ongeletterde, in traditioneel 
verband levende en dikwijls nog in magie gelovende plattelands-
bevolking. Deze verwaarlozing van de politieke agitatie onder de 
boeren zal de MPLA !ater ais een grote fout erkennen. 
Op 29 maart 1959 slaan de autoriteiten toe. Verscheidene honder-

den mensen, waaronder vele leiders van de MPLA worden door de 
PIDE (geheime politie) gearresteerd. Van de MPLA-leiders die kans 
zien te ontsnappen, vlucht een klein gedeelte naar het binncnland 
om vandaar uit de agitatie voort te zetten. De meesten vertrekken 
naar het buitenland. Het hoofdkwartier van de MPLA wordt in 
Conakry, de hoofdstad van Guinee, gevestigd. Als in 1961 de op-
stand in Angola uitbreekt, realiseert de leiding zich dat dit een grote 
fout geweest is. Doordat er gecn contact tussen de opstandelingen en 
het hoofdkwartier mogelijk is, staan de MPLA-leiders buiten spel. 
Begin 1960 vindt een politiek proces plaats tegen 50 Afrikanen en 

7 Portugezen. Een waarnemer van de lnternationâle Commissie van 
J uristen wordt niet toegelaren. ln augustus 1960 eisen Salazars rech-
ters zware straffen waartegen geen beroep mogelijk is. Op I 3 juni 
1960 richt de MPLA zich in een verklaring tot de Portugese regering 

om aan te dringen op een vreedzame. oplossing van het koloniale 
probleem. De Portugezen antwoorden slechts met nieuwe arrestaties. 
ln juni I 960 arresteert de PIDE 52 Afrikanen. Een van hen is pater 
Joachim Pinto de Andrade, kansclier van de aartsbisschop van Luan-
da. Ook de arts en dichter Agostinho Neto wordt gearresteerd. Bij 
het vememen van dit bericht trekken mensen uit zijn geboortedorp 
naar het districtsbureau in Catete, waar ze worden opgewacht door 
het inderhaast versterkte garnizoen. Zonder waarschuwing wordt het 
vuur geopend en worden 38 mensen gedood. ln novcmber I96o wor-
den 28 nationalisten uit de enclave Cabinda op de binncnplaats van 
de gevangenis van Luanda doodgeschoten. Op I 3 december 1960 doet 
de MPLA een beroep op de Verenigde Naties om de situatie in Angola 
te bespreken. 
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AGOSTINHO NETO 

Naar aanleiding van zijn ontvluchting uit Portugal legde Agostinho 
Neto, de huidige voorzitter van de MPLA op een persconferentie op 
r o augustus 1962 een verklaring af. Enkele gedeelten volgcn hier: 

'Nadar ik mij in 1947 voor het eerst had laten inschrijven aan 
de faculreit der geneeskunde te Coimbra (Portugal) noodzaakre 
her srreven naar onafhankelijkheid van het Angalese volk mij tot 
daden. Eerst werd ik lid van studentenvercnigingen en woande ik 
politieke en literaire bijeenkomsten bij. Hier stelde mcn zich ten 
doei de grondslagen van de Angalese cultuur te belichten en te 
onderzoeken en onze situatie ais gekaloniseerden te analyseren. 
Daarna nam ik deel aan de activiteiten van Portugese jeugdorgani-
saties met het doei bekendheid te geven aan de werkelijke levcns-
omstandigheden van het Angolese volk. 
ln 19 52 werd ik  in Lissabon samen met twee collega's voo r het 

eerst gearresteerd bij een betoging tegen de fascistische politiek van 
de regering. Ik zat 90 dagen gevangen. Na mijn vrijlating werd ik 
lid van de Jangerenbeweging voar Demacratische Eenheid ( MUD 
juvenil) die in Portugal strijd voerde voor de verbetering van de 
levensomstandigheden van de jeugd en tegen het fascisme. Nadar 
ik in 1955 gekazen was tot lid van het Centraal Comité van.MUD 
Juvenil ais vertegenwoordiger van de jongeren uit de kalonien 
werd ik samen met een honderdtal jonge Portugese studenten en 
arbeiders voor de tweede keer gevangen gezet. Toen ik in juni 
1957 in vrijheid werd gesteld, had ik 28 maanden in de gevangenis 
gezeten. Dat het Tribunal Plénario van Oporto mij slechts tot 
r 8 maanden gevangenisstraf veroordeelde, was te danken aan de 
interventie van literaire en politieke figuren uit vcrschillende lan-
den en aan de uitnemende verdediging doar mijn advocaat, de 
strijdbare democraat uit Oporto, Mr. Antonio Macedo. 
Eind 1958 slaagde ik voor mijn artsexamen. Het Angolese natia-
nalisme begon ·zich toen al te organiseren. Gezien de moeilijke, 
illegale omstandigheden waaronder mcn moest werken, betekende 
dit een werkelijk succes. De Portugese regering voerde toen in 
Angola de PIDE (de beruchte Gestapo van Salazar) in en enige 
tijd !ater werden vele tientallen nationalisten gearresteerd, onder 
wie de leider Ilídio Machado die mamenteel met zijn kameraden 
opgesloten zit in het concentratiekamp Chão Bom (Tarrafal) op 
het eiland Santiago in de Kaap Verdische Archipel. Wij organi-
seerden de Antikolonialistische Beweging (MAC). Vanaf omstreeks 
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1950 waren Mario de Andrade, Lucio Lara en Amílcar Cabral de 
steunpilaren geworden van de antikolonialistische strijd in het 
buitenland. 
Nadat ik mij gespecialiseerd had in de tropische geneeskunde 

keerde ik naar mijn land teru'g en oefende ik een partikuliere prak-
tijk uit in Luanda. Nadat een boodschapper die wij naar het buiten-
land gezonden hadden door de Portugese autoriteiten gearresteerd 
werd en niet bestand bleek tegen de wrede mishandelingen werd 
ik met vele tientallen nationalisten opnieuw gevangen genomen. 
De protestactie van de bevolking tegen deze politiek van willekeur 
leidde tot een nieuwe golf van arrestaties en een nog zwaardere 
onderdrukking, zoals de moord op de nationalisten van !colo e 
Bengo, mijn geboortedorp, die plaats vond toen zij de invrijheids-
stelling eisten van mij en mijn kameraden. 

De PIDE zond mij als gevangene naar Lissabon en deporteerde 
mij later naar het eiland Santo Antão in de Kaap Verdische 
Archipel. Hoewel de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties de verklaring betreffende het verlenen van onafhankelijk-
heid aan de gekoloniseerde volkeren had aanvaard, deed de Portu-
gese regering alsof er in haar kolonien niets aan de hand was. De 
Portugese regering wilde zich van mijn naam bedienen voor haar 
propaganda. 
Zonder dat ik hierom gevraagd had, werd ik benoemd tot arts 

bij de openbare gezondheidsdienst op het eiland Santa Antão. 
Tegelijkertijd oefenden de Portugese autoriteiten druk op mij uit 
om stelling te nemen tegen de rechtvaardige strijd van het Ango-
lese volk. Toen hij merkte dat deze benoeming mij niet van ge-
dachten kon doen veranderen, raakte de gouverneur van de Kaap 
Verdische Archipel gelrriteerd en vertelde mij brutaalweg dat mij 
dit werk was toevertrouwd om mij dankbaar te stemmen en mij 
loyaal te doen zijn aan de struikroverspolitiek van de koloniaal-
fascistische regering. 
Daarop besloot de PIDE mij naar een vrijwel onbewoond eiland 

over te brengen. Dit ging echter niet door omdat ik in Praia op 
het eiland Santiago opnieuw, nu voor de vierde keer, gevangen 
genomen werd onder het volkomen beuzelachtige voorwendsel dat 
ik een foto bij mij had van de gruweldaden van de Portugese kolo-
nisten in Angola. 
Ik wil nog vermelden dat mijn gezin en ik tijdens en na deze 

laatste arrestatie morele en materiele steun van de antikolonisten 
uit verschillende landen ontvingen. Ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om mijn dank te betuigen aan hen die zich grote inspan-



66

I 

ningen getroost hebben om mij uit de handcn van de PIDE te 
bevrijden en die daarbij hun vrijheid en zelfs hun leven op her spel 
gezer hebben.' 

HET ANGOLESE NATIONALISME lN KONGO -DE UPA 

Niet alleen in de Angolese steden maar ook in het toenmalige 
Belgisch Kongo ontstond ecn centrum, waar de Angolezen onderwijs 
konden krijgen en waar zij zich politiek konden. organiseren. Het 
oude Kongo-rijk was door het Europese kolonialisme in drieen ge-
deeld: Frans Kongo, Belgisch Kongo en Portugecs Kongo (het noor-
den van Angola). De onafhankelijkheid voor de Bakongo's in Frans 
Kong o in I 9 58 en in Belgisch Kongo in juli I 960 ging niet onop-
gemerkt voorbij aan het half miljoen Bakongo's in Angola's Districto 

do Congo. 
De leden van de Bakongostam in Angola leefden van het land. Er 

waren geen grote steden, er was geen industrie, en mensen die voor-
uit wilden komen waren gedurende tientallen jaren de grens ov'er-
getrokken om hun geluk te beproeven in Belgisch Kongo. Ais ze zelf 
niet konden gaan, stuurden ze hun kinderen om daar onderwijs te 
ontvangen. Zij ontvluchtten de dwangarbeid en de politiek bewusten 
ontvluchtten de PIDE. ln I96o wQonden er naar schatting een half 
miljoen Angolezen in Kongo. Zij bleven echter een nauw contact met 
de boerenbevolking van Noord-Angola onderhouden. Vele Angolezen 
hadden de Kongolese nationalisten gesteund bij hun strijd voor natio-
nale onafhankelijkheid. Het is begrijpelijk dat de leiders en de impuls 
van de opstand in Noord-Angola van over de Kongolese grens 
kwamen. 

ln I 9 54 werd in Kinshasa, het toenmalige Leopoldstad, de União 
das Populações do Norte de Angola (UPONA) opgericht. Dit was 
een organisatie van Bakongo's uit Angola die streefde naar herstel 
van het ou de Kongo-rijk. ln I 9 58 werd het doei de onafhankelijk-
heid van heel Angola; de naam werd veranderd in União das Popu-
lações de Angola (UPA). 

Leider van de UPA is Holden Roberto, geboren in 1923 in São 
Salvador in Noord-Angola. Hij ging in zijn jeugd naar Kongo, kreeg 
daar middelbaar onderwijs en werkte op het Belgische ministerie 
van financien in Kinshasa. ln een poging internationale steun voor 
Angola in hft buitenland te krijgen, ging hij in 19 58 naar de Pan-
Afrikaanse conferentie in Ghana. Op uitnodiging van Sekou Touré 
van Guinee vertrok hij met de delegatie van Guinee bij de Verenigde 
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Naties naar New York. Holden bleef een jaar in de Verenigde Sta-
ten en knoopte daar vele relaties aan. ln Kongo werd hij bevriend 
met Lumumba, Adoula en Mobutu. 
Na I957 was het onrustig in Noord-Angola, doordat de Portu-

gezen weigerden de wettige opvolger van de overleden koning van 
Kongo, Pedro VII, te erkennen. Honderden Afrikanen, vooral men-
sen die uit Belgisch Kongo terugkeerden, werden gearresteerd en ge-
deporteerd. 
ln deze tijd trachtten zowel de MPLA ais de UPA in het buiten-

land steun te krijgen voor hun strijd. Hier vonden ook de eerste 
contacten en besprekingen over een samengaan tussen beide bewegin-
gen plaats. Zo werd op 3 I oktober I 960 een gemeenschappelijk front 
(FCPPA) gevormd tussen MPLA, UPA en de kleine beweging PDA. 
Holden Roberto, die in de Verenigde Staten verbleef, weigerde echter 
om de UPA mee te laten doen aan dit nieuwe front. ln december 
r 960 verklaarden de leiders van de UPA in Kinshasa dat ze spoedig 
tot de aanval zouden overgaan. 

DE PROTESTANTEN 

Na de opstand in Angola werd aan buitenlandse journalisten, 
diplomaten en de onderzoekcommissie van de Verenigde Naties de. 
toegang tot het land geweigerd. Aan de protestantse zendelingen is 
het te danken dat de buitenwereld op de hoogte werd gesteld van 
wat zich in I 96 I in Angola heeft afgespeeld. Het merendeel van de 
protestantse zendelingen werd toen het land uitgezet. Van de 286 
zendelingen di e  e r in maart I 96 I werkten, zijn e r nog slechts 6o 
over. . 
Aan de protestanten in de Portugese kolonien worden vele moeilijk-

heden in de weg gelegd. Protestantse Afrikanen konden niet aan de 
dwangarbeid ontkomen door assimilado te worden. Hun huwelijken 
worden niet erkend; wie niet in een katholieke kerk trouwt is voor 
de wet en de belastingen vrijgezel. Kinderen van protestanten zijn 
voor de wet 'buitenechtelijk'. Ook het nakomen van hun godsdienstige 
plichten wordt hen op alie mogelijke manieren bemoeilijkt. Het is hen 
verboden een kerkdienst te houden zonder dat er iemand namens de 
Portugese regering aanwezig is. ln dorpen waar geen evangelist is, 
mogen geen godsdienstige bijeenkomsten gehouden worden. Is er wel 
een evangelist, maar is deze afwezig dan is ook daar het houden van 
een godsdienstoefening verboden. Op vel~ manieren wordt de r.k. 
kerk bevoorrecht. Protestanten moeten meebetalen of mee helpen 
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werken als ergens een katholieke kerk gebouwd wordt. De staat be-
taalt dan een gedeelte van de kosten. Maar als de protestanten ergens 
een school of kerk willen bouwen, wordt hun aanvraag dikwijls niet 
eens beantwoord. 
Met grote tegenzin hadden de Portugezen de protestantse zending 

in hun kolonien toegelaten, hiertoe gedwongen door het Verdrag van 
Berlijn van I 88 5. Hoezeer de protestanten echter gehaat werden, 
bleek na de Angolese opstand toen men wraak nam door het uit-
wijzen van buitenlandse zendelingen, het vermoorden van de Afri-
kaanse predikanten die men maar in handen kon krijgen, het bom-
barderen en platbranden van protestantse kerken, ziekenhuizen en 
scholen. Deze haat berustte niet alleen op de tegenstelling katholiek-
protestant. Het Portugese bestuur verweet de zendelingen hun begrip 
en sympathie voor het onafhankelijkheidsstreven van de Afrikanen. 
Door het gebruik van inlandse talen op de protestantse scholen werd 
het nationalisme aangewakkerd. De kardinaal van Lourenço Mar-
ques, D. Théodosio Clemente de Gouveia noemde de uitbreiding van 
de protestanrse zendingsposten een 'invasie' en hij achtte dit een 
groot gevaar voor het handhaven van de Portugese heerschappij. Het 
protestantisme was volgens hem even gevaarlijk als de lslam. 

DE OPSTAND 

Mede door de activiteit van MPLA en UPA neemt de nationalis-
tische bewustwording van de Afrikanen in Angola snel toe. Op de 
muren verschijnt de leuze Angola Livre, de avondklok voor de Afri-
kanen wordt vervroegd, de censuur verscherpt. Midden I960 worden 
aan de Portugese burgers wapens verstrekt en begint het leger hen te 
oefenen. Om de Afrikaanse bevolking te intimideren, organiseert de 
luchtmacht publieke demonstraties met napalmbombardementen. 
ln I96o breekt een opstand uit in het district Uige, waar veel 

koffie verbouwd wordt. Hieraan nemen roo.ooo mensen deel. Maar 
deze opstand wordt snel onderdrukt. 
ln januari en februari I 961 breken in Baixa de Cassanga in het 

district Malange stakingen uit die gericht zijn tegen de misstanden 
bij de verplichte katoenteelt voor de Cotonang. De Afrikanen demon-
streren, gooien ruiten in bij Portugese bestuursposten, vallen Portu-
gese winkels en een missiepost aan en beginnen bruggen te vernieti-
gen. De Portugezen nemen de vlucht. Maar spoedig wordt het Afri-
kaanse verzet door het Portugese leger en de luchtmacht gebroken. 
Schattin?;en over het aantal doden lopen uiteen van enkele honderden 
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tot tienduizend. De Portugese censuur weet dit incidem voor de 
buitenwereld te verbergen. Pas als maanden !ater een onderzoek-
commissie van de Verenigde Naties door vluchtelingen uit Angola 
op de hoogte wordt gebracht, geeft de Portugese regering het toe. 
Dan breken begin februari I96I in Luanda onlusten uit. Daar doen 

geruchten de ronde, dat de Portugezen de MPLA-leiders, die sinds 
maart I 9 59 in de São Paolo gevangenis zitten, willen vermoorden. 
Om hen te bevrijden en om de hele wereld te alarmeren voeren aan-
hangers van de MPLA in de nacht van 3 op 4 februari een wan-
hopige aanval uit. Het ogenblik is goed gekozen. Het is aan de 
vooravond van de tweede zitting van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties. Bovendien volgt de hele wereldpers de om-
zwervingen van het Portugese passagiersschip Santa Maria dat in 
januari door de Portugese oppositie onder leiding van Gaivão in bezit 
is genomen. Daar het waarschijnlijk geacht wordt dat Gaivão naar 
Angola zal varen, zijn ongeveer 6o buitenlandse journalisten naar 
Luanda gereisd. De aanval op de gevangenissen en op het politie-
bureau mislukt echter. De volgende dag, na de begrafenis van de 
7 omgekomen Portugezen, trekken gewapende kolonisten en militai-

ren de Afrikaanse wijk (Muceque) in en vermoorden duizenden Afri· 
kanen. 
De Portugezen, die altijd hebben beweerd dat er onder de Afri-

kanen geen verzet is tegen hun heerschappij, nodigen nu de internatio-
nale pers uit om te tonen dat alies rustig is in Angola. Maar de 
journalisten krijgen weinig van de aangekondigde harmonie te zien, 
want nu breken er onder de Bakongo's in het noorden van Angola 
onlusten uit. Vanaf eind februari verspreiden kaderleden van de UPA 
hier een oproep om op I 5 maart op de plantages in staking te gaan 
en de verbindingen te verbreken door het omhakken van bomen en 
het vernietigen van bruggen. Gehoopt wordt dat een dergelijke pro-
testactie bij het begin van de debatten in de Verenigde Naties de 
Angolese onafhankelijkheid zal bespoedigen, evenals het geval was 
met Tunesie en Marokko. Maar de leiders van de UPA hebben het 
enthousiasme van de bevolking en de haat tegen de Portugezen 
onderschat. Op vele plaatsen laat men de vluchtende Europeanen 
rustig vertrekken, elders komt het tot gevechten. De Afrikanen be-
schikken hierbij slechts over enkele zelfgemaakte voorladers en hak-
messen. Bekendheid krijgen de gebeurtenissen op de plantage Prima-
vera, waar de eigenaar de staking probeert te breken door een aantal 
contractarbeiders dood te schieten. De stakers doden daarop hun 
blanke bazen. Volgens Engelse Baptistische zendelingen uit dit gebied 
en de diamantmaatschappij DIAMANG zijn gedurende de eerste twee 
weken van de opstand :z.oo Portugezen gedood. 
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Afrikaanse stadswijk 
De nieuwe verblijven van Afrikanen worden zo gebouwd, dat elke 
onrust onder de bevolking gemakkelijk kan worden neergeslagen 
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Dat de opstand zich spoedig over heel Noord-Angola uitbreidt, is 
een direct gevolg van de Portugese represailles. Deze zijn niet alleen 
gericht tegen de opstandelingen en tegen het opstandige gebied, maar 
tegen de h ele bevolking en tegen het hele noordcn. Op 3 I maart 
wordt het Corpo de Voluntarios (Vrijwilligerscorps) opgericht, waar-
door blanken volmacht krijgen iedereen met een zwarte huid te doden. 
Militairen en burgers arresteren alle potentiele leiders onder de 
Afrikanen: assimilados, stamhoofden, oud-militairen, onderwijzers, 
verplegers, predikanten.  Ja, spoedig maakt men jacht op iedereen die 
maar lezen en schrijven kan. Gefusilleerde Afrikanen verdwijnen in 
massagra ven. ln de steden vinden ware bloedbaden plaats. ln vele 
gevallen weten de Afrikanen helemaal niet wat er aan de hand is. 
Elders kunnen de mannen tijdig het oerwoud invluchten. Begin april 
breidt deze vergeldingsactie zich uit over heel Angola . .Amerikaanse 
methodistische zendelingen schatten dat in Centraal Angola I o tot 
25 °/o van de mannen werd gedood. 
ln het volgende stadium bombarderen de Portugezen, vaak met 

napalm, de dorpjes in Noord-Angola. Ook de vrouwen en kinderen 
trekken zich hierop in het oerwoud terug. De Portugezen worden nu 
in het hele gebied ten noorden van de spoorlijn Luanda-Malange 
aangevallen. Heel het noorden is verenigd in de opstand. Grote groe-
pen Angolezen vallen ook de steden aan, maar hier weten de Portu-
gezen stand te houden. Het achterland van Luanda is bevrijd door 
aanhangers van de MPLA, het gebied ten noorden van de ri vier de 
Loge doo r de UPA. 
Het wordt duidelijk dat de Portugezen niet voorbereid zijn op 

deze opstand. Maar de nationalistische organisaties zijn er evenmin 
klaar voor. Ais Holden Roberto terugkeert uit New York, waar hij 
de debatten in de Veiligheidsraad heeft bijgewoond, is zijn beperkte 
protestactie uitgegroeid tot een volledige oorlog. De UPA heeft geen 
leger om deze strijd te voeren, het hele militaire kader bestaat uit 
elf man, grotendeels Afrikanen die uit het Portugese leger gedeser-
teerd zijn en die sind·s januari I96I een avondopleiding krijgen van 
een Tunesisch officier in Kongo. Deze trekken nu met alie beschik-
bare wapens, zeven geweren en twee machinegeweren, Angola bin-
nen om leiding te geven aan de strijd. Maar de bevolking is niet 
voorbereid en er is geen geschoold kader. Een g~ote verwarring is het 
gevolg. De activiteiten worden vaak meer bepaald door magisch-
religieuze factoren dan door helder inzicht in de toestand. Ais de 
Portugezen versterkingen krijgen uit het moederlahd blijkt het niet 
mogelijk hen tegen te houden. 
Een half jaar na het begin van de opstand hebben de Portugezen 

alle steden, dorpen, wegen en plantages heroverd. Slechts in één ge-
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bied, in de 'IJzeren Driehoek', voor de Portugezen de 'Vervloekte 
Driehoek', houden de Angolezen stand. Het is een bergachtig gebied 
in het noorden van Angola met een oppervlakte van ongeveer een 
derde van Nederland. ln de rest van Noord-Angola beheersen de 
Afrikanen slechts het oerwoud. Naar schatting 2oo.ooo vluchtelingen 
komen in Kongo aan. Ongeveer 2.ooo Portugezen en 5o.ooo Ango-
lezen hebben de dood gevonden. 
De Portugezen komen nu langzamerhand tot het inzicht, dat ze 

met hun barbaarse optreden niets bereikt hebben, maar dat hun 
moeilijkheden hierdoor juist zijn toegenomen. Tientallen jaren was 
men bezig geweest om de Afrikanen te dwingen zich in dorpen langs 
de wegen te vestigen; hier kon men ze immers beter in de gaten 
houden en wegslepen voor contractarbeid. De koffieplantages hadden 
steeds meer arbeiders nodig, zoveel dat ze ook uit het zuiden aan-
gevoerd moesten worden. Nu waren de goedkope en gedweee arbei-
ders verdwenen en opstandelingen geworden. Om ze terug te krijgen 
beginnen de Portugezen met hun psycho-sociale strategie. Hand-
langers worden er op uitgestuurd  om de Afrikanen in de bossen en 
in Kongo te bewegen terug te keren. De dwangarbeid en verplichte 
katoenbouw worden afgeschaft, alie Afrikanen worden met één 
pennestreek Portugees staatsburger. De Afrikanen zullen hogere prij-
zen krijgen voor hun landbouwprodukten en het bestuur zal niet 
langer toestaan dat er met de gewichten wordt geknoeid. Nu blijkt 
er ineens wel geld te zijn voor noodzakelijke verbeteringen, voor 
huizen, fabrieken, hospitalen en wegen. Maar ondanks de beloften 
komen de Afrikanen niet terug. Als ze het in het oerwoud niet langer 
vol kunnen houden, gaan ze liever naar Kongo. Hier stijgt het aan-
tal vluchtelingen langzaam tot 500.000. Ongeveer 2~o.ooo Afrikanen 
vallen in handen van de Portugezen. De betrouwbaar geachte elemen-
ten worden in 'hergroeperingskampen' gehuisvest, de onbetrouwbaren 
worden gedeporteerd naar één van de concentratiekampen: Bié, Ro-
çades, Missombo, Baia dos Tigres, Dembes, Porto Alexandre, Silva 
Porto, Foz do Cunene, Cabiri etc. 
Vanuit Kongo organiseert de UPA een bestuur en een verbindings-

systeem voor de Afrikanen in het bevrijde gebied in het oerwoud. 
Medicijnen, zout, !ater ook wapens, alies moet over smalle dieren-
paden worden aangevoerd, van nederzetting tot nederzetting, bij 
voorkeur 's nachts om niet gezien te worden door vijandelijke pa-
trouilles en verkenningsvliegtuigen. Het in stand houden van dit 
systeem van dorpjes is van groot belang voor de oorlogvoering. Zij 
zorgen voo r voedsel en onderdak voor de militairen van de UPA. 
Om te voorkomen dat iedereen naar Kongo vlucht, organiseert de 
UPA een vergunningenstelsel. Bij elk dorpje en in Kongo moet dit 
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Mishandeling van een Angolese gevangene 

formulier worden afgestempeld. Over zijn bezoek aan dit gebied 
schrijft een correspondent van de New York Times (r6-r2-63): 

'Ongeveer 50.000 Angolezen, van wie de huizen in de oorlog 
werden vernietigd, wonen hier onder moeilijke omstandigheden in 
schuilplaatsen in de bergen. Hun kleren zijn aan flarden, de honger 
is altijd aanwezig. Kleine open plekken in het bos geven de graven 
aan van de vele kinderen die door gebrek aan voedsel gestorven 
zijn. Een typische schuilplaats hier in de Canda-bergen heet een-
voudig dorp nummer 3· Alleen al in het Canda-gebied bevinden 
zich ro2 van zulke dorpjes. ln dorp nummer 3 wonen 70 mensen 
in gammele rieten hutten verstopt tussen de bomen. Dorp num-
roer 3 is zo goed gecamoufleerd dat twee weken geleden nog een 
Portugese patrouille tot op een paar honderd meter naderde en 
voorbijtrok. Onder de bomen worden maniokwortels en bonen 
verbouwd, maar ze doen het niet goed zonder zonlicht. ln de Serra 
de Canda bevindt zich in elk vluchtelingendorp een ambtenaar 
van de UPA. Hij is zowel burgemeester ais politiek commissaris. 
Hij registreert geboorten, sterfgevallen, huwelijken, hij bemiddelt 
in geschillen en ·zorgt voor een langzaam maar goedwerkend post-
systeem.' 
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VERKLARINGEN VAN VLUCHTELINGEN 

Duizenden Angolese vluchtelingen die getuige waren geweest van 
de wreedheden van de Portugezen legden na hun aankomst in Kongo 
een verklaring af. Deze werden geregistreerd door de Baptistische 
zendeling W. D. Grenfell. Een aantal hiervan vindt men in zijn boek 
Angola. The story of a revolt. We kunnen hier slechts enkele getuige-
nissen o ver deze massamoorden opnemen: 

'Pedro Bula, Baptistisch onderwijzer en evangelist aan de school 
van Kilanda (Damba) beschreef hoe hij op zondag I6 april I96I 
ooggetuige was van de moord op 67 Afrikanen. Pedro Bula had 
zich in het gras verstopt bij een wegkruising dicht bij Damba, toen 
enkele Portugese handelaren twee vrachtwagens vol Afrikanen die 
gevangen gezeten hadden, uit!aadden. Hun handen waren op hun 
rug vastgebonden en ze werden doodgeschoten.' 

'Manuel Carlos, oud 32 jaar, afkomstig uit Vezongo, werkzaam 
ais winkelbediende in de zaak van Ma_nuel da Costa Noso, in de 
stad Bessa Monteira, werd op I4 april I 96 I 's morgens door de 
politie uit de winkel gehaald en in de gevangenis opgesloten. Hier 
waren nog 20 anderen die allen aan handen en voeten gebonden 
waren. Spoedig daarna op dezelfde dag werden ze op een vracht-
auto geladen die wegreed in de richting van Bembe. Kort nadat 
zij de brug gepasseerd waren die de grens vormt met Bembe, reed 
de vrachtauto achteruit het bos in. De laadklep ging omlaag en 
de mannen werden naar buiten gedreven. Daarna werden ze een 
voor een door iemand met een revolver in hun achterhoofd ge-
schoten. Tot hen behoorde ook Carlos die onmiddellijk het bewust-
zijn verloor. Toen hij bijkwam, was een vrouw zijn gezicht aan 
het wassen. Ze waren ver van de plaats van executie verwijderd. 
De schoten waren gehoord door Antonio Kimpungi en zijn vrouw 
die in de buurt waren. Toen de vrachtauto weer wegreed, gingen 
ze kijken wat er gebeurd was. Ze zagen de lijken liggen en onder-
zochten ze een voor een om zich ervan te overtuigen dat niemand 
meer in leven was. Zo vonden ze Carlos. Ze droegen hem weg 
naar hun schuilplaats. Door de kogel was zijn kaak van zijn mond 
tot zijn oor weggeslagen.' 

'Manuel dos Santos, 54 jaar, evangelist in het dorp Mayengo, 
werd op 2 april met I6 anderen gearresteerd op beschuldiging dat 
hij papieren over Lumumba en Kasavubu bij zich had. Van beiden 

73 



76

Executie van een Angolese gevangene 

had hij nog nooit gehoord. ln de gevangenis hoorde hij vaak hoe 
gevangenen werden doodgeschoten. De volgende dag, op 3 april, 
werd hij met een aantal andere gevangenen uit de cel gehaald · om 
de lijken van 3 II mannen die doodgeschoten waren, op vracht-
wagens te laden. Op r 4 april moest hij voo r een groep mannen 
verschijnen. Een van hen zei: 'Je bem een man van gezag en je 
brengt de mensen op het slechte pad. Vandaag kom je voor het 
vuurpeloton en wordt je doodgeschoten.' Later op de dag werden 
ongeveer 120 mannen van dichtbij door hun hoofd geschoten. Hij 
was de laatste en hoewel hij zijp bewustzijn verloor, was hij niet 
dood. Toen hij bijkwam, waren de Portugezen aan het bekvechten 
en op het laatst zei een van hen: 'Goed, doe maar zoals je wilt, 
maar schiet op.' Hij hoorde hen de lijken tellen die door andere 
' Afrikanen op een vrachtwagen werden gegooid. Hij was de vijf-
envijftigste en Iaatste, zodat hij bovenaan kwam te liggen. Onder-
weg naar de rand van de .stad stopte de chauffeur en ging een huis 
binnen. Santos sprong onmiddellijk van de auto en verstopte zich 
tot het donker was in een ananastuin langs de weg.' 
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DE STRIJD lN NOORD-ANGOLA 

'De militaire commandant van Carmona schat dat er nog 2o.ooo 
opstandel-infen in de bergen een paar mijl verderop zitten. Het aan-
tal blanke en zwarte Portugese militairen is onbekend, maar over het 
algemeen wordt het op meer dan 30.000 geschat. Per maand worden 
er een half dozijn soldaten gedood, net als in de afgelopen vijf jaar. 
Langs sommige wegen kan men alleen in konvooi rijden; sommige 
burgers van Carmona dragen revolvers. Op de koffieplantages is 
het op wacht staan in uitkijktorens een routinezaak. 

(The Economist, 21-5-1966) 

'De wegen die doar het regenseizoen zijn veranderd in modder-
poelen, zijn gevaarlijk doar de Chinese mijnen van bakeliet, die 
niet worden ontdekt met mijnenzoekers. Een konvooi legt per dag 
niet meer dan 2 5 km af en de soldaten lopen liever. 
'We trekken er niet met minder dan twee secties tegelijk op uit,' 

verklaart de kolonel. 
'Zijn de opstandelingen goed bewapend?' 
'De terroristen? Ja, maar ze hebben gebrek aan munme. Als ze 

met een mortier schieten, hebben ze niet meer dan drie of vier 
granaten. Ze hebben moeilijkheden met de aanvoer. Om het gebied 

W egversperring van Angolese nationalisten 
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van Dembos te bereiken, moeten ze vanaf de Kongolese gr~ns een 
afstand van vierhonderd kilometer afleggen. Dat kost hen twee 
tot drie weken. En wij kennen hun paden, onze troepen vallen hen 
aan. Ze komen er nooit zonder schade door.' 

(Le Figaro, 5-4-1967) 

'We reden vanuit Carmona in zuidwestelijke riching naar het 
somber uitziende Dembos gebergte. De lucht was warm en druk-
kend en het dreigde te gaan regenen. W e werden van alie kanten 
ingesloten doo r het woud. De grond onder de bomen. was dicht 
beplant met koffie. W e sloegen een modderige weg in en wrongen 
ons door de heuvels aan de voet van het gebergte. 'Ik zal je een 
typische 'fazenda' laten zien,' zei mijn gids. Ik knikte verveeld. 
Plotseling verdween mijn verveeldheid. Een omheining van dicht-

mazig prikkeldraad van zo'n 3 meter hoogte kwam in zicht. Daar-
achter, op een erf dat vol stond met schijnwerpers en dat vrij-
gemaakt was van alles wat het schootsveld zou kunnen belemmeren, 
stond de beloofde 'boerderij'. Op de brede, van vloer tot zolder 
met prikkeldraad omgeven veranda, blaften twee grote Duitse 
herdershonden ais razenden. Een jonge man in burger zwaaide met 
een Amerikaans automatisch geweer. Het was 's middags drie uur. 
Nee, ze hadden al een tijdlang geen terrorist gezien, zei de jonge 

man. Ze waren net klaar. Hij bracht mij door het smaakvol ge-
meubileerde huis dat met jachttrofeeen getooid was, naar een ijzeren 
wenteltrap. 'Bekijk ons fort eens,' zei hij. Op de zolder lagen 
machinepistolen, dozen munitie en kisten met granaten. ln een 
kamer beneden stond een radiozend-en ontvangapparaat klaar om 
hulp te vragen. Dit was de koffieoogst in Angola, stijl 1968. 

(The Times, 20-3-I968) 

TOUWTREKKEN IN KONGO 

Ais de MPLA in oktober r96r haar hoofdkwartier naar Kinshasa 
overplaatst, vindt ze daar een vijandig klimaat. Ze wordt gewan-
trouwd door de UPA en daarmee ook door de Angolese vluchte-
lingen en emigranten, die grotendeels a! binnen het kader van de UPA 
zijn georganiseerd. De leiders van Kongo nemen een vijandige hou-
ding aan; ze zijn bevriend met Holden en voelen stamverwantschap 
met de Bakongo's in de UPA. Ook heeft de MPLA de Amerikanen, 
die grote invloed hebben in Kongo, tegen zich. Zij prefereren een 
voortduren van de Portugese overheersing over Angola. Ais alterna-
tief is de UPA voo r hen desnoods wel aanvaardbaar, de linkse MPLA 
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echter niet. ln dit klimaat van wantrouwen begint het touwt~ekken 
tussen de twee nationalistische groepen die allebei menen heel Angola 
te vertegenwoordigen. 
Om haar positie tegenover de MPLA te versterken, vormt de UPA 

op 27 maart 1962 met het kleine PDA een 'eenheidsfront', het FNLA 
(Frente Nacional de Libertação de Angola). Een week later, op 
5 april r 962 vormt dit FNLA een regering in ballingschap, Governo 
Revolucionário de Angola no Exil (GRAE), gevestigd in Kinshasa. 
De MPLA verzet zich fel tegen de erkenning van deze regering die 
geheel buiten haar om is gevormd en die dus niet alie Angolese natio-
nalisten vertegenwoordigt. De Kongolese regering doet een poging 
beide groepen met elkaar te verzoenen. Maar de besprekingen in mei 
1962 leiden niet tot resultaten. Een nieuwe mogelijkheid doet zich 
voor ais Agostinho Neto uit Portugal ontsnapt en in de zomer van 
1962 in Kinshasa aankomt. Neto, die bij beide partijen in aanzien staat, 
heeft echter onvoldoende tact en geduld en laat zich door de MPLA 
inpalmen. Ook verdere pogingen van bevriende Afrikaanse staten 
mislukken, zowel het door Ghana georganiseerde gesprek in augustus 
1962 ais het in januari 1963 door Algerijnse bemiddeling tot stand 
gekomen gesprek. 

Voorbereiding guerilla-acties 

77 
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Ondertussen blijft de MPLA-leiding vanuit Kinshasa een moeizaam 
contact onderhouden met de ongeveer 50 dorpen in het achterland 
van Luanda waar zij aanhangers heeft. Bij de pogingen vrijwilligers 
en aanhangers bij de vluchtelingen in Kongo te werven bewijst de 
medische hulporganisatie CVAAR goede diensten, maar men heeft 
weinig vat op de Bakongo's. Eind I962 krijgt de MPLA wapens uit 
Algerije. Maar de GRAE staat niet toe dat MPLA-eenheden door 
Noord-Angola trekken. Op 9 oktober I 96 I en 2 3 april r 96 3 worden 
MPLA-eenheden die naar het achterland  van Luanda trekken door 
de GRAE vernietigd. Ook in Kongo krijgt de MPLA steeds meer 
moeilijkheden. Zendingen wapens voor de MPLA worden in beslag 
genomen, boodschappers verdwijnen in de gevangenis. De GRAE 
daarentegen krijgt militaire bases in Kongo aangeboden. Op I 5 maart 
I963 doet de MPLA een beroep op de Kongolese regering haar be-
wegingsvrijheid te geven en de wapens die koning Hassan van Ma-
rokko wil geven door te laten. Een bespreking met premier Adoula 
leidt echter niet tot overeenstemming. Op 29 juni I963 gaat Kongo-
Kinshasa als eerste staat over tot erkenning van de GRAE als Ango-
lese regering in ballingschap. 
Bij de MPLA zijn op het congres in december I962 in Kinshasa 

aanhangers van Neto aan de macht gekomen. Neto zoekt een op-
lossing van de moeilijkheden in een overplanting van de MPLA naar 
het buurland Kongo-Brazzaville, omdat men daar veiliger is. Hier is 
e eh ter de ui terst conserva tieve Fulbert Y oulou aan de ma eh t, een 
zetbaas van de Fransen, die vriendschappelijke contacten met Salazar 
onderhoudt. Om zich hier en in het westen aanvaardbaar te maken, 
wil Neto het progressieve karakter van de MPLA loochenen. Hij 
hoopt zelfs op steun van de Gaulle; hij meent dat deze tegen de 
. GRAE zal zijn teneinde uitbreiding van de Amerikaanse invloed in 
Afrika te voorkomen. Neto hoopt wapens van andere Afrikaanse 
landen los te krijgen door communiqué's over grote gevechten en 
grootse overwinningen in Angola te verspreiden. Een aantal MPLA-
ers wenst deze opportunistische politiek niet te volgen. Viriato da 
Cruz, een van de oprichters van de MPLA, ziet aansluiting bij de 
GRAE als de beste oplossing; · deze beschikt over oefenbases en be-
heerst .de grenzen met Angola. Kongo-Brazzaville grenst niet eens 
aan Angola; bovendien is men er afgesloten van de honderdduizen-
den vluchtelingen. De groep van Viriato da Cruz, die het vertrouwen 
heeft van China, wordt uit de MPLA gezet en in april I964 door 
de GRAE opgenomen. Ook Mario de Andrade en stafchef Lima trek-
ken zich terug. ln augustus I 964 wordt Mario de Andrade weer lid 
van de MPLA. 
Om sterke·r te staan tegenover de GRAE richt Neto in juli I963 
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in Brazzaville een eigen 'eenheidsfront' op, het FDLA (Frente Demo-
crática de Libertação de Angola). Hiervan worden behalve de MPLA 
een aantal kleinere groepen lid: de NGIZAKO, de MNA, de MDIA 
(waarin opgenomen de NTOBAKO) en de vakbond UNTA. De op-
richtingsbijeenkomst wordt geleid door Youlou. Een aantal van deze 
kleinere groepen onderhoudt echter nauwe contacten mét en wordt 
gefinancierd door het Salazar-regime. Neto ontkent dit niet, maar 
zegt dat v66r de fusie de 'opportunistische vleugel' uit deze bewegin-
gen is gezet. Erg bevorderlijk voor het vertrouwen en de steun van 
de andere Afrikaanse staten is dit 'eenheidsfront' echter niet. Na 
enkele weken verdwijnt het FDLA weer van het toneel, maar dan is 
het kwaad ai geschied. Een groot aantal Afrikaanse staten gaat over 
tot erkenning van de GRAE, die nu alie steun krijgt. De MPLA is 
volkomen gelsoleerd. 
Op 2 november 1963 verbiedt de regering van Kongo-Kinshasa 

alie verdere activiteiten van de MPLA in haar land. Nu is de MPLA 
gereduceerd tot een kleine groep intellectuelen, zonder contact met 
haar aanhang in Angola en met de vluchtelingen in Kongo-Kinshasa 
en nagenoeg zonder wapens. Er is slechts één lichtpuntje: op r 5 
augustus r 96 3 verdrijft de bevolking van Brazzaville dictator Youlou 
en komt er een progressieve regering aan de macht. 
Gedurende deze moeilijke jaren voor de MPLA neemt de macht 
van de GRAE toe. ln juni 1962 komen 24 officieren terug uit Tunesie 
waar ze doo r de Algerijnen zijn opgeleid. ln augustus r 962 krijgt 
de GRAE van de Kongolese regering de beschikking -over de basis 
Kinkuzu. Door Algerijnse en Angolese officieren worden hier 1.500 
soldaten tegelijk opgeleid. Ook levert Algerije ·honderden tonnen 
wapens. Tweemaal per maand trekt een militaire kolonne van roo 
tot r 50 man Angola binnen. 
Was 1963 een dieptepunt voor de MPLA, in 1964 .en 1965 krijgt 

de GRAE een groot aantal tegenslagen te incasseren. Hoewel zijn 
aanhang voornamelijk uit Noord-Angola kwam, streefde Holden 
Roberto ernaar een 'nationaal leider' te worden door in zijn regering-
GRAE mensen op te nemen uit alie delen van Angola. Hierin was 
hij redelijk geslaagd. Maar in r964 komt het tot een breuk met de 
medewerkers uit het zuiden, die Holden verwijten dat hij de strijd 
wil beperken tot het Bakongo-gebied en niet mee wil werken aan het 
openen van een tweede front in het zuiden van Angola vanuit het 
weer met Kongo verenigde Katanga. Verder verwijt men hem zijn 
dictatoriale optreden en zijn afwijzende houding tegenover de MPLA. 
De soldaten van de Ovimbundu-stam komen in opstand en de leiders 
uit het zuiden trekken zich terug uit de GRAE: de minister van 
buitenlandse zaken Jonas Sa vimbi, het hoofd van de medische dienst 
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Angolese guenlla's met Algerijnse instructeur 

dr. José Liahuca, de bevelhebber van het leger José Kalúndungo en 
de vertegenwoordiger van de GRAE in Katanga João da Cruz Chis-
seva. Ook Holdens minister van oorlog Alexandre Taty neemt ont-
slag en daarmee komt er een eind aan de steun voor de GRAE van 
de bevolking in de enclave Cabinda. 
Ook de vervanging in juli I 964 van de Kongolese premier Adoula 

door Tsjombe is een zware slag voor de GRAE. Holden had zijn 
sterke positie ten dele te danken aan zijn vriendschap met Adoula. 
Ze waren stamgenoten en zwagers en in hun jeugd speelden ze in de-
zelfde voetbalclub. Tsjombe daarentegen werkt al sinds zijn Katangese 
tijd met de l'ortuezen samen. Iiij bezoekt herhaaldelijk Lissabon en 
waarschijnlijk heeft hij een geheim accoord gesloten om de Angolese 
onafhankelijkheidsbeweging in Kongo te vernietigen. Al spoedig ver-
biedt hij de ·aanvoer van wapens en ander materiaal voor de Ango-
lezen door Kongo. Het GRAE-bureau in Elisabethstad wordt ge-
sloten, de leiding wordt aan de Portugezen uitgeleverd. Militairen 
van de GRAE mogen de grens niet meer over naar Angola. Hierdoor 
ontstaat grote onrust en opwinding onder de Angolese vluchtelingen. 
De verwarring wordt nog vergroot door de activiteit van een aantal 
kleinere Angolese organisaties, zoals de CP A van André Kassinda, 
die met de Portugezen samenwerken en die de steun hebben van 
Tsjombe. 

8o 
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ln het buitenland doen geruchten de ronde dat troepen van Holden 
voor Tsjombe tegen de Kongolese opstandelingen vtchten. Vele Afri-
kaanse staten gaan de GRAE wantrouwen, men vraagt zich af waar-
om de GRAE bij de verraderlijke Tsjombe in Kinshasa blijft. Holden 
wil uitleggen dat de GRAE haar militaire bases wil behouden en dat 
ze in contact wil blijven met de Angolese vluchtelingen in Kongo. 
Mogelijk wil Holden ook onderzoeken of er in Zambia mogelijkheden 
zijn. Maar ais hij het land wil verlaten, wordt hem dit door de 
Kongolese politie belet. Holden is een gevangene van Tsjombe. 
Bij Tsjombe's verdere pogingen de GRAE te vernietigen worden 

Holdens vroegere minister van oorlog Taty en André Kassinda van 
de CPA ingeschakeld. Aangemoedigd door Tsjombe stichten ze op 
I4 juni I965 een nieuwe regering in ballingschap. Op 24 juni 's och-
tehds nemen ze bezit van de GRAE-gebouwen te Kinshasa. Maar nog 
dezelfde dag worden deze door GRAE-aanhangers heroverd. Taty 
ontsnapt, Kassinda wordt gevangen genomen en opgesloten in een 
Kongolese gevangenis maar drie dagen !ater weer vrijgelaten. 
Ais Tsjombe in I966 van het toneel verdwijnt, is de GRAE ernstig 

verzwakt. Holden probeert zijn positie te versterken door het ge-
vangen nemen van een aantal tegenstanders, zowel binnen ais buiten 
zijn beweging. Zo rekent hij in juli I966 af met de CPA. Het CPA-
bureau wordt bezet en André Kassinda gearresteerd en overgebracht 
naar de basis Kinkuzu. Hier heeft Holden zijn gevangenis voor de 
gevangen genomen Portugese militairen, voor enkele tientallen MPLA-
ers en voo r de leiders van de kleine pro-Portugese groeperingen en 
dissidenten uit zijn eigen beweging. De gevangenen hebben hier te 
lijden onder voedselgebrek, evenals de soldaten van het GRAE-leger. 
Na I966 komen er weer wapens en wor.den weer soldaten gerecru-

teerd onder de vluchtelingen. Uit angst voor buitenlandse politieke 
bei"nvloeding worden nu voor de training van het leger geen buiten-
landse specialisten meer gebruikt. Maar de strijd is nu veel moeilijker 
geworden doordat de bevolking uit het oerwoud in Noord-Angola 
naar Kongo is gevlucht. De GRAE weet zich niet van de door 
Tsjombe aangerichte schade te herstellen, ook ai is de nieuwe regering 
Mobutu in Kongo fel anti-Portugees omdat de Portugezen Tsjombe 
blijven steunen. Onder Mobutu verbreekt de Kongolese regering in 
oktober I 966 ais een van de laatste Afrikaanse staten de diploma-
tieke betrekkingen met Portugal. De Portugese ambassade in Kinshasa 
gaat in vlammen op. 
De MPLA weet zich inmiddels te herstellen. Na 1963 krijgt ze alie 

steun van de nieuwe regering in Brazzaville. Langs ·de noordgrens 
met de Portugese enclave Cabinda worden militaire kampen in-
gericht. De MPLA krijgt de beschikking over de basis Ilibanga, waar 

~I 
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500 militairen tegelijk opgeleid kunnen worden. Ondanks protesten 
van Holden blijven Algerije en Marokko wapens leveren; in augustus 
I 964 komt er honderd ton uit Algerije. Na een bezoek van Ché 
Guevara komen Cubanen helpen als instructeur. ln de stad Dolisie 
in Kongo-Brazzaville wordt een kaderschool opgericht, het CIR 
(Centro de Instrução Revolucionário). ln Algiers, Kairo, Dar es Sa-
laam en Lusaka worden ambassades geopend. Daar Angola zelf vanuit 
Kqngo-Brazzaville niet bereikbaar is, concentreert de MPLA haar 
mÍlitaire activiteiten op Cabinda. Na I966 geeft de MPLA de strijd 
hier grotendeels op omdat men er te weinig steun van de bevolking 
krijgt. Tengevolge van de houtwinning en de olievondsten zijn de 
lonen er sterk gestegen. Bovendien bewerkt Alexandre Taty, die naar 
de Portugezen is overgelopen, de bevolking van Cabinda om de be-
zetter te steunen. 
ln I966 breidt de MPLA haar activiteit in Angola belangrijk uit. 
ln maart trekken politieke kaders vanuit Zambia het dunbevolkte 
sa vannagebied in het oosten van Angola binnen, waar het tot dusver 
steeds rustig geweest is. Ze treffen hier een bevolking aan die op de 
hoogte is van het werk van de MPLA en die hen hartelijk verwel-
komt. Dit is te danken aan een aantal partijgenoten die zich hier 
na de razzia's in Luanda in I 9 59 hebben teruggetrokken. ln mei I 966 
komen de militaire instructeurs om de plaatselijke jongeren voor de 
guerillaoorlog op te leiden. Spoedig breken de eerste gevechten met 
de Portugezen uit. ln september I 966 moet de Portugese minister van 
oorlog, generaal Gomes de Araujo, bekend maken dat de bevolking 
in het oosten van Angola de wapens heeft opgenomen. De opstand 
breidt zich spoedig uit over de provincies Moxico en Cuando-
Cubango. Het tweede front van de MPLA is hiermee een feit. De 
Portugezen die hun troepen in het noorden van het land hadden 
geconcentreerd, moeten deze nu ook in het oosten inzetten. De Franse 
journalist Jean-François Chauvel heeft met een helicopter van het 
Portugese leger dit gebied bezocht ( Le Figaro 5-4-67): 

'Platgebrande dorpen en een rimboe zonder enig mensenleven 
geven aan waar het gebied van de opstandelingen begint. De 
Alouette-helicopter vliegt nu vlak boven de bomen 'om de terro-
risten niet de gelegenheid te geven om op ons te richten,' zoals de 
piloot zegt. ln dit gebied bevinden zich kleine nationalistische 
eenheden, vier tot zes man sterk. Net als haar tegenstander de 
UPA beschikt de MPLA over Russische en Chinese wapens. Maar 
dit is de enige overeenkomst. ln tegenstelling tot de tactiek van de 
UPA geeft de MPLA de voorkeur aan het werk van kleine maar 
goed getrainde commando's en aan politieke activiteit.' 
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KAART 3 Opstandige gebieden 
in Angola in I96I 

KAART 4 Opstandige gebieden 
in Angola in I968 

ln I 966 trekken voo r het eerst sinds drie jaar weer troepen van de 
MPLA dwars door Kongo-Kinshasa en het GRAE-gebied in Noord-
Angola naar het oude MPLA-gebied achter Luanda. De eerste groep 
van ongeveer I 8o man komt in september I 966 aan, een tweede even 
grote groep volgt enige maanden !ater. Soms wordt er nog melding 
gemaakt van gevechten tussen MPLA- en GRAE:eenheden in Noord-
Angola maar Holden blijkt niet meer in staat de MPLA tegen te 
houden. Ook de doortocht door Kongo-Kinshasa mislukt soms. Zo 
wordt in juni I 967 een kolonne van de MPLA van 200 man op 
12 km voor de Angolese grens ontwapend en teruggezonden. Maar 
het verbroken contact met de dorpjes achter Luanda is weer gelegd 
en het derde front van de MPLA is geopend. 
ln juli I967 komt het centrale comité van de MPLA voor het eerst 

binnen Angola bijeen in de provincie Moxico. Besloten wordt dat in 
I968 een vierde front zal worden geopend in het noordoosten van 
Angola langs de grens met Katanga. ln januari I968 maakt Neto 
bekend dat de strijd nu is uitgebreid over 30 Ofo van het Angolese 
grondgebied en dat een begin is gemaakt met de overbrenging van 
het hoofdkwartier van de MPLA van Brazzaville naar het bevrijde 
gebied in Angola. Voortaan zal het werk in het binnenland voor-
rang hebben boven de propaganda naar buiten. Voor  het eerst sinds 
I 96 I beginnen de Portugezen in Angola zich weer zorgen te maken. 
De arrestaties van MPLA-leden in de Angolese steden en ook in 
Lissabon bewijzen dat ook hier de MPLA-activiteit doorgaat. 
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Soldaten van hetMPLA-leger beschermen de bevolking 

Ondanks voortgaande pogingen om de MPLA en de GRAE to: 
samenwerking te bewegen is er van toenadering nog geen sprake. Ook 
bemiddelingspogingen van de Egyptische oud-minister voor Afri-
kaanse zaken dr. Fayek in oktober I 966 blijken niets op te leveren. 

Door het optreden van een derde groepering is de verdeeldheid 
onder de Angolese nationalisten nog toegeno"men. ln maart I 966 
richten Jonas Savimbi en andere zuidelijke elementen uit de GRAE 
na twee jaar voorbereiding en na mislukte besprekingen met de 
MPLA binnen Angola de UNITA op (União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola). Op 25 december I966 voert de UNITA 
een aanval uit op de stad Texeira de Sousa aan de Benguela spoor-
lijn. De gevechten duren vele uren. Volgens Portugese berichten zou-
den enkele honderden opstandelingen en 32 Portugezen zijn gesneu-
veld. ln maart I967 worden nieuwe aanvallen op de spoorlijn uit-
gevoerd. Portugal waarschuwt Kongo en Zambia dat op deze manier 
de uitvoer van koper uit deze landen via Angola gevaar loopt. 
Midden 1967 weigert Zambia om Savimbi een nieuwe verblijfs-
vergunning te geven. Deze vertrekt hierop naar Kairo. Begin I 968 
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omvat het leger van UNITA naar schatting 1.500 man. Het opereert 
in hetzelfde gebied als de MPLA, zonder dat het tOt onderlinge 
moeilijkheden schijnt te zijn gekomen. 
Volgens Portugese communiqué's werd in I 967 in 9 van de I 5 

districten van Angola strijd geleverd. Het zwaartepunt lag voor het 
eerst niet meer in het noorden maa~ in het oosten van het land. Het 
aantal doden aan Portugese zijde was in I 967 tweemaal zo hoog 
als in de voorgaande jaren en I 968 toont een verdere stijging. 

ANGOLEZEN VER TELLEN 

De Franse priester-arbeider Robert Davezies die tijdens de Alge-
rijnse oorlog het Algerijnse Bevrijdingsfront steunde en hiervoor tot 
tien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, publiceerde in zijn boek 
La Cu erre d' Angola een aantal gesprekken die hij begin I 967 voerde 
met enkele jonge Angolezen di e vanaf I 96 I in het verzet hadden 
gezeten en ko~t tevoren hun land hadden verlaten. 
Davezies ondervroeg de jonge Angolees Miranda Sebastião Pedro 

o ver de strijd in het Dembos gebied tegen de Portugezen: 

'-Hoe verliepen de eerste gevechten van de oorlog? 
-De strijd in het Dembos gebied. Het eerste gevecht. ·Comman-
dant Domingo Lembe en zijn adjudant Ernesto Mateus Miguel, 
die Cherou genoemd werd, vertrokken naar Nambuangongo en 
hoorden over de slachting onder de Portugezen in Nambuangongo. 
Ze keerden terug naar Dembos en kameraad BeneditO ging hen 
tegemoet. Toen ze terug waren, gaf commandant Domingos Lembe 
opdracht om alle senzalas (dorpen) bijeen te roepen: Banza do 
Zombo, Gombe do Zombo, Quesso en Mukiama-Samba. Op 2 april 
I961 verzamelden de soldaten zich om naar Condonde te gaan. 
Toen ze daar aangekomen waren, ging commandant Lembe de 
winkel van Carvalho binnen en zei dat hij zout wou kopen. De 
blanke die het niet vertrouwde, vroeg hem waar hij vandaan 
kwam. De hele groep zat toen nog verstopt. Toen pakte de blanke 
een jachtgeweer en vuurde. De guerrilheiros hakten met hun catana 
zijn hand af en hij viel. Ze pakten zijn jachtgeweer en alle con-
tractarbeiders van de blanke vluchtten. Zo namen ze het huis in 
bezit en alles wat ze erin aantroffen. 

Ze keerden terug naar Zombo-Makandu en bereidden een nieuwe 
aanval voor, op Ucua. Een hevige aanval, op I  1 april. Een moedige 
aanval. De groep kwam er om half een aan. De blanken zaten 
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net te eten in het hotel van José Matias, die bij Cunha Irmão 
werkte. De commandant had besloten om vanaf de weg naar 
Luanda aan te vallen en niet vanaf de weg naar de senzalas. 
Omdat de blanken dachten dat we alleen vanaf de weg naar de 
senzalas konden komen, werden ze. verrast. Bij de eerste schoten 
ai kreeg commandant Lembe een kogel in zijn borst die dwars door 
hem heen ging en er op zijn rug weer uit kwam. Maar hij werd 
niet gedood, hij leeft nog steeds. Toen hij geraakt werd, riep hij: 
'Vooruit, we moeten winnen.' En we bleven inderdaad overwin-
naar. De chefe do posto van Ucua werd gedood: Meer dan dertig 
blanken werden eveneens gedood. Enkelen slaagden erin te vluch-
ten. Wij hadden twaalf doden en veel gewonden. W e namen de 
hele winkelvoorraad van Cunha Irmão en de wapens en gingen 
naar de senzala terug met de auto's die ze achtergelaten hadden. 
Iedereen was  erg blij. We zetten onmiddellijk wachtposten uit om 
de wegen in de gaten te houden. Alie mensen die de bossen waren 
ingevlucht, werden teruggeroepen naar de senzalas. 
Het derde gevecht was op r 3 april. We waren met 280 man. 

Toen we bij Ucua aankwamen, ontmoetten we op de weg blanken. 
Ze waren onderweg van Quibaxe naar Ucua. Ze stopten en wij ook. 
Wij pakten stenen van de weg en bekogelden de Portugezen daar-
mee. Zij waren gewapend en zagen kans om te schieten. Ze werden 
bijna allemaal gedood, slechts één slaagde erin het bos in te vluch-
ten. We maakten 17 geweren en munitie buit, ongeveer 4700 patro-
nen en 220 helmen en uniformen. De man die ontvlucht was, reed 
weg in een jeep. De andere auto's bleven achter. Commandant 
Cherou reed weg in een auto, maar toen deze niet verder wilde, 
liet hij hem op de weg staan. 

Op r8 april vond er op 500 meter afstand van de firma Cunha 
Irmão een gevecht plaats. Omdat de vijand ons van verre zag 
aankomen, openden zij het vuur voordat wij bij de firma waren. 
Onze groep schoot ook, maar op die dag konden wij niet winnen. 
Daarna gingen vliegtuigen bij vergissing de gebouwen van Cunha 
Irmão bombarderen. Ze meenden dat wij binnen waren. Zodoende 
doodden ze de Portugezen die in de huizen z'aten. Hoeveel weten 
we niet.' 

Aan José João de Castro die eveneens uit het Dembos gebied 
kwam, stelde Davezies vragen over de contacten tussen de onder-
grondse en het hoofdkwartier van de MPLA: 
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-Toen we het bos introkken, hadden we nog geen contact. We 
besloten Benedito en Antonio João naar Leopoldstad te sturen, 
naar de leiding van de MPLA. 
-Stuurden jullie ook boodschappers naar Nambuangongo? 
-We stuurden ook boodschappers naar Nambuangongo, want 
we wilden weten wie de strijd tegen het kolonialisme begonnen 
was; we begrepen er niets meer van, we kenden alleen de leiders 
die het geheim van de MPLA kenden, en nu hoorden we steeds 
maar UPA, UPA, UPA, UPA. W e wilden weten of UPA niet een 
andere naam was voor MPLA. We kenden UPA niet, we kenden 
Holden niet, we kenden alleen Agostinho Neto, de voorzitter van 
de MPLA. 
-Hadden jullie de naam Holden nooit gehoord? 
-We kenden zijn familie niet, zijn moeder niet, en zelfs ZlJn 
naam niet. 
( ... ) 
-De blanken keerden terug in het gebied van Nambuangongo. 
Ze hadden steun gekregen van Spanje, en wij van onze kant, wij 
vochten samen, Dembos en Nambuangongo. Maar we waren niet 
sterk genoeg, we hadden niet genoeg wapens om hen tegen te 
houden. João Gonçalves Benedito had een groep gestuurd onder 
bevel van Tomaz Ferreira om ons te helpen. Toen ze in Fuesse 
aankwamen, zijn ze afgeslacht. Daarom zijn we de UPA gaan 
haten in de senzalas van Mazumbo, van Nambuangongo en van 
Dembos omdat de UPA bezig was de revolutie tegen zijn eigen 
broeders te voeren en niet tegen het kolonialisme. ( ... ) 
-Hebben jullie steeds koeriers gehad van Nambuangongo naar 

Leopoldstad en omgekeerd? 
-Ze zijn er steeds doorgekomen, in het geheim, zonder dat de 
UPA het wist. Ais de UPA iemand op heterdaad betrapt met een 
brief van de MPLA, dan wordt hij gedood. 
-Ga verder. 
-ln 1963 hebben ze aan .de Loge de tweede groep van de 
MPLA, van Antonio João gedood. En in hetzelfde jaar, in 1963, 
hebben ze in Kifuta kameraad Mirando Marcelino gevangen ge-
nomen. We hebben uit de mensen van Dembos en Nambuangongo 
een patrouille gevormd en we zijn naar Kifuta gegaan om hem te 
bevrijden.' 

ln 1966 komt een eskadron van de MPLA uit Brazzaville hen te 
hulp. Hierover vertelt Castro: 

'-De mensen hebben drie dagen lang feest gevierd en we hebben 
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brieven gestuurd naar alie senzalas om te zeggen dat de guerril-
heiros van de MPLA en hun commandant bij ons waren gekomen, 
gestuurd door kameraad Agostinho Neto, voorzitter van de MPLA, 
dar de guerrilheiros en hun commandant bij ons in Ngalama waren 
gekomen met materiaal zoals we tot nu toe in de oorlog in Agola 
nog nooit hadden gezien. 
-Hadden ze veel wapens bij zich? 
-Iedereen had een eigen wapen. Sinds we het bos waren 1!1-

getrokken, hadden we nog nooit zoveel wapens gezien. 
-Waren er veel kaderleden bij het eskadron? 
-Bij het eskadron Cienfuegos waren militaire en politieke ka-

ders. Toen ze in Ngalama aankwamen, begonnen ze direct met de 
militaire en politieke scholing, zelfs de vrouwen en jonge meisjes 
werden hiervoor opgeroepen. 
-Wat deden ze verder? 
-Ik ben er verder niet bijgeweest. Ik werd aangewezen om aan 

kameraad Neto te berichten dar het eskadron dat hij gestuurd had, 
goed was aangekomen. Ik was niet aanwezig op de bijeenkomst 
die ze belegd hebben, dat moeten de anderen u maar vertellen. 
-Toen je onderweg was naar Kongo, ben je toen het tweede 

eskadron uit Brazzaville, het eskadron Kamy, tegengekomen? 
-Toen de MPLA het tweede eskadron stuurde, was ik ai in 

Brazzaville. 
-Wanneer ben je uit Ngalama weggegaan? 
-Ik ben op ro okrober vertrokken en ben op r november op 
de basis in Kongo aangekomen. 
-Hebben de Angolezen van de UPA jullie doorgelaten? 
-Ja, de UPA heeft ons doorgelaten omdat ze bang waren. Ze 

waren bang omdat het eskadron van de MPLA Angola was binnen-
getrokken. Ze dachten, als wij deze mensen kwaad doen, zullen ze 
uit Ngalama een strijdmacht op ons afsturen.' 

VERSCHILLEN TUSSEN MPLA EN GRAE 

Dat de MPLA en de GRAE elkaar gedurende de eerste jaren van 
de oorlog in Angola niet konden vinden is vooral een gevolg van het 
wantrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het kolo-
niale Angola. Het is te wijten aan de Portugese politiek om verdeeld-
heid te zaaien tussen enerzijds de grote massa van de Afrikanen en 
anderzijds de assimilados en de mulatten, die niet alleen allerlei voor-
rechten genoten maar dikwijls ook de Portugese politiek van uit-
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buiting ondersteunden. De leiding van de MPLA was in handen 
van assimilados en mulatten, terwijl ook een aantal Portugezen mee-
deden. De leiding van de GRAE, die geheel uit Afrikanen bestond, 
vreesde dat in een onafhankelijk Angola geleid door de MPLA de 
Afrikanen tweederangs burgers zouden blijven. De MPLA daaren-
tegen verdacht de GRAE ervan dat ze de mulatten en assimilados 
niet in een onafhankelijk Angola wilde opnemen. De doo r de UPA 
geleide jacht op assimilados en mulatten in de eerste dagen van de 
opstand bewees dat deze vrees niet geheel ongegrond was. Dit onder-
linge wantrouwen verhinderde de samenwerking gedurende de eerste 
jaren van de oorlog. Het verzet kwam vooral van de kant van de 
GRAE omdat deze inzag dat in een eenheidsfront de MPLA-ers 
spoedig de boventoon zouden voeren omdat ze veel beter onderwijs 
en politieke scholing gehad hadden. 

Angolese troepen bij een parade in Kinshasha 

ln de jaren 1962-'64 ging het de GRAE voor de wind, ze werd 
door een groot aantal staten erkend en de leiding meende dat er aan 
de verdeeldheid tussen de Angolese nationalisten vanzelf een einde 
zou komen door het verdwijnen van de MPLA. Thans is het juist de 
MPLA-leiding die zich sterk voelt en meent dat de tijd voor haar 
werkt. 

In de loop der jaren werd de verwijdering tussen GRAE en MPLA 
steeds groter, niet alleen door de onderlinge gevechten, maar ook 
onder invloed van de propagandaoorlog die ten doei had de steun 
van het buitenland te krijgen en waarin men de andere partij zo 
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ongunstig mogelijk afschilderde. Deze beschuldigingen die meestal wel 
een grond van waarheid bevatten, maar die sterk overtrokken wer-
den, betroffen ondermeer de volgende punten: 

(r) De stammentegenstelling: de GRAE zou eenzijdig op de Bakongo-
stam steunen, de leiding van de MPLA bestond grotendeels uit leden 
van de Kimbundu-stam. 
(2) Een politieke tegenstelling. De MPLA, waarvan de leiding dik-
wijls in Portugal was geschoold, streefde naar een onafhankelijk 
Angola met een planmatige economische opbouw, nationalisatie van 
het grootgrondbezit en zonder neo-kolonialistische uitbuiting. Hoewel 
de GRAE zich af en toe ook 'socialistisch' noemt en zich uitspreekt 
voor nationalisaties, heeft zij weinig belangstelling voor economische 
hervormingen. Zo verklaarde Holden (l'Express, 3 r-ro-6 3): 

'Nationalisaties? We zullen zien. Met een extremistische politiek 
kun je de economie van een onderontwikkeld land niet opbouwen. 
Ook Algerije heeft niet alies genationaliseerd. De partikuliere 
onderneming verbetert de levensstandaard van de mens en waarom 
zou je ze dat niet gunnen?' 

(3) Buitenlandse hulp. De meer progressieve Afrikaanse staten steun-
den over het algemeen de MPLA, de meer gematigden de GRAE. 
De MPLA beschuldigde de GRAE ervan betaald te worden door de 
Amerikanen. Het is mogelijk dat Holden de tegenstelling tussen het 
Amerikaanse en het Europese imperialisme meende te kunnen uit-
buiten. Hij ontving financiele steun van de Amerikaanse vakbond 
AFL!CIO, van het American Committee on Africa en waarschijnlijk 
ook van de CIA. Holden was persoonlijk bevriend met tal van 
invloedrijke Amerikanen, o.a. mevr. Roosevelt. Een Amerikaans offi-
cier met Vietnam-ervaring, Bernhard Mainherz, werd adviseur van 
Holdens leger. Een uit Cuba gevluchte anticastrist, Carlos Cassei, 
richtte voor Holden een vakbond op, die door het lnternationaal 
Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) erkend en gesteund 
wordt. Overigens heeft de GRAE soms ook anti-Amerikaanse uit-
spraken gedaan. Holden zegde zijn steun toe aan 'de heldhaftige 
strijd tegen het Amerikaanse imperialisme van de volkeren van La-
tijns-Amerika en Vietnam en de Afro-Amerikanen.' Merkwaardig is 
ook dat Peking zich gedurende enige jaren (1964-'66) positief ten 
opzichte van de GRAE opstelde. 
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STEUN VAN DE ANDERE AFRlKAA NSE ST A TEN 

De onafhankelijkheidsbewegingen in de Portugese kolonien zijn 
voor hun oorlogsvoering in belangrijke mate afhankelijk van steun 
van de andere Afrikaanse staten. Zowel de GRAE als de MPLA 
probeerden de Afrikaanse staten ervan te overtuigen dat zij de finan-
ciele steun, de wapens en. de opleidingsfaciliteiten voor militairen 
moesten ontvangen. Ghana, Guinee, Algerije, Marokko en Egypte 
steunden de MPLA, de GRAE kreeg steun van Kenya, Tunesie, 
Ethiopie, Nigeria, Kongo-Kinshasa en Algerije. 
ln mei 1963 gingen 32 Afrikaanse staten in Addis Abeba over tot 

de oprichting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE). De 
radicalere staten van de Casablanca-groep en de gematigde Mon-
rovia-staten zouden voortaan in één organisatie samenwerken. De 
voornaamste doeleinden van de OAE zijn: bevordering van de Afri-
kaanse eenheid en opruiming van de laatste koloniale bolwerken in 
Afrika. Om de steun van de Afrikaanse staten aan de onafhankelijk-
heidsbewegingen te coordineren werd een Bevrijdingscomité opgericht, 
ook wel het Comité van Negen genaamd. Leden werden: Ethiopie, 
Algerije, Uganda, Egypte, Tanganyika, Kongo-Kinshasa, Guinee, 
Senegal en Nigerie. De Afrikaanse staten zouden voortaan hun bij-
dragen in een speciaal fonds storten en het Bevrijdingscomité zou 
zorgen voor de verdeling over de verschillende onafhankelijkheids-
bewegingen. 
ln juli I 96 3 kwam het Bevrijdingscomité in Kinshasa aan om ter 

plaatse een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van de GRAE 
en de MPLA. De MPLA bevond zich juist midden in een crisis. Zij had 
praktisch geen leger en haar werd belet Angola binnen te trekken. 
Neto, die nu immers voorzitter van het zojuist gevormde FDLA was 
geworden, weigerde namens de MPLA te spreken. Namens de MPLA 
sprak alleen Viriato da Cruz; deze verklaarde zich bij de GRAE te 
willen aansluiten. Het comité kwam tot de conclusie, dat alleen de 
GRAE werkelijk oorlog voerde. Het meende dat voortaan alle steun 
aan de GRAE gegeven  moest worden en dat deze als regering erkend 
moest worden. Alle ·hulp en faciliteiten aan de MPLA moesten wor-
den beeindigd. De regering van Kongo-Kinshasa verbood hierop 
onmiddellijk de MPLA in haar land. Een twintigtal landen ging over 
tot erkenning van de GRAE als regering van Angola. De MPLA 
raakte haar buitenlandse bureaus en haar hulp kwijt. Alleen Kongo-
Brazzaville bleef de MPLA openlijk steunen. 
Op de tweede Afrikaanse topconferentie in juli I 964 in Kairo 
bestreed de MPLA de conclusies van het Bevrijdingscomité en ver-
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zocht een nieuw onderzoek. De verdeeldheid in de GRAE werd aan 
het licht gebracht door Jonas Savimbi, die mededeelde dat hij met 
Holden gebroken had. De conferentie besloot een verzoeningscom-
missie in te stellen, bestaande uit Egypte, Ghana en Kongo-Brazza-
ville. Na een bezoek aan de MPLA in Brazzaville kwam deze 
Commissie van Drie tot de conclusie dat ook de MPLA steun ver-
diende: 2/s moest naar de GRAE gaan en 1/a naar de MPLA. Deze 
aanbeveling werd nog dezelfde maand overgenomen door het Be-
vrijdingscomité. Op grond van de militaire prestaties van beide 
groepen werd de steun aan de MPLA later zelfs groter dan die aan 
de GRAE. Op topconferenties van de OAE werden de MPLA en de 
GRAE lange tijd als gelijkwaardig behandeld, hoewel de erkenning 
van de GRAE als regering van Angola niet ingetrokken werd. In 
de zomer van I968 kwam hieraan een einde. Men besloot geen 
'regeringen in ballingschap' meer te erkennen. Alle hulp aan de 
GRAE werd zelfs stopgezet. Alleen de MPLA ais strijdbare organi-
satie krijgt nog steun. 
Vanaf de oprichting in I 96 3 is er ernstige kritiek geleverd op het 

amateuristische optreden van het Bevrijdingscomité. Het was veel te 
onvoorzichtig met geheime gegevens; de financiele transacties werden 
zelfs door een Engelse bank verzorgd. Een groot deel van het in-
gezamelde geld werd gebruikt voor eigen onkosten van het comité. 
ln feire wordt het werk van het Bevrijdingscomité gesaboteerd 

door de vele Afrikaanse staten waarvan de regering aan de macht 
gebracht is door de vroegere koloniale overheerser of door neo-
koloniale belangengroepen. Het zijn deze landen die ondanks de 
oproep van de OAE weigeren de diplomatieke-en handelsbetrek-
kingen met Portugal (en Zuid-Afrika) te verbreken. Het zijn ook 
deze landen die achterstallig zijn. met de betaling van hun verplichte 
bijdrage. Volgens de New York Times (I-3-67) was slechts 40 °/o 
betaald van de I 5 miljoen gulden die gedurende twee jaar in het 
fonds gestort moest worden. Door het lamleggen van het Bevrijdings-
comité en door zo lang mogelijk alle steun te weigeren aan progres-
sieve bewegingen ais de MPLA en de PAIGC (de onafhankelijkheids-
beweging van Guinee-Bissau) ·.hinderden deze conservatieve staten de 
meer radicale in hun actieve steunverlening en solidariteit. 

HET VLUCHTELINGENSCHANDAAL 

Onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog in Angola in maart 
I96I begint de vluchtelingenstroom naar Kongo. Hele dorpen tegelijk 
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trekken over de grens, op de vlucht voor de Portugese represaille-
maatregelen. Na een half jaar zijn het er r 50.000 à 2oo.ooo. Maar 
het oorlogsgeweld dwingt steeds meer mensen op de vlucht. Pas in 
r 966, vijf jaar na het uitbreken van de opstand, begint de stroom 
af te nemen. Dan zijn het er volgens een voorzichtige schatting een 
half miljoen; hoeveel het e r precies zijn weet niemand. De Baptis-
tische zendeling David Grenfell registreert tot juni r 96 5 in zijn 
gebied alleen al 372.ooo vluchtelingen die allen een uitreisdocument 
van de nationalisten kunnen overleggen. 
De Portugezen openen een meedogenloze jacht op de vluchtelingen. 
Vliegtuigen bombarderen en mitrailleren hen op de wegen. Daardoor 
dwingt men hen smalle bospaden op te zoeken. Hier leggen de 
Portugezen mijnen. Talrijke vluchtelingen worden neergeschoten door 
Portugese patrouilles of verdrinken bij het oversteken van. rivieren. 
ln het opvangscentrum van Ds. Grenfell in Kongo wordt van elk 
gezin één persoon ondervraagd. Op deze wijze wordt een geweldige 
hoeveelheid informatie verzameld ove r de opstand in r 96 r, ove r het 
leven in de schuildorpen en over geslaagde en mislukte vluchtpogin-
gen. Op grond van deze informatie komt ds. Grenfell tot de conclusie 
dat een kwart van de vluchtelingen de dood vindt voordat de grens 
wordt bereikt. De Canadese arts Ian Chilchrist komt na drie jaar 
werk bij de vluchtelingen tot een schatting van 30 0/o. 
Het is een raadsel, waarom de westerse pers nooit aandacht besteed 

heeft aan dez e honderdduizenden doden . en waarom di e honderd 
blanke gijzelaars v:an Stanleyville indertijd zoveel belangrijker waren. 
Waarom komt elke Duitser, die bij de Berlijnse muur wordt neer-
geschoten, wél in de krant terwijl men hardnekkig blijft zwijgen 
over de vele slachtoffers van de Portugese terreur? 
En waar bleven de hulpverlenende instanties, waar bleef onze 

liefdadigheid, toen deze mensen opgevangen en geholpen moesten 
worden? Ze kwamen volkomen uitgehongerd en vaak ziek in Ko.ngo 
aan na het jarenlange leven in het oerwoud en na een vlucht die 
weken en soros maande.n duurde. Hun kleren waren in flarden. Ze 
hadden niets kunnen meenemen. Ze kwamen in een land dat zelf met 
grete moeilijkheden te kampen had en waar grete werkloosheid 
heerste. Ze werden vrijwel aan hun lot overgelaten. Waarom stopte 
het Internationale Rode Kruis ai i.n januari r 962 met zijn hulp-
verlening? Waarom gaf het Hoge Commissariaat voor de Vluchte-
lingen van de Verenigde Naties slechts f 50.000 per jaar? \Vaarom 
kregen de Angolese vluchtelingen in het internationale vluchtelingen-
jaar r 966 nog geen honderdste van het half miljard gulden waarop 
ze recht hadden; de Tibetanen kregen immers ook zo'n duizend gul-
den per man? W aarom moesten de Angolezen in vodden of geheel 
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naakt blijven rondlopen, waarom moesten ze hun honger soms stillen 
met wild gras? 
Ds. Grenfell stuurde elke week een gestencilde noodkreet de wereld 

in, in de hoop dat bekend zou worden hoe de Angolese vluchtelingen 
leefden en dat er op grote schaal hulp verleend zou worden. Maar 
deze hulp bleef uit en de giften waren veel te klein om deze nood 
te lenigen. Grenfell kon helpen met gebruikte kleding, aanvankelijk 
één kledingsstuk voor een heel gezin, later één kledingsstuk per 
persoon. Slechts één op de tien vluchtelingen kon een deken krijgen. 
Hij deelde voedsel uit, eenmaal per week, en alleen gedurende het 
eerste jaar. Daarna moest de eerste oogst binnen zijn van de door 
de Angolezen ontgonnen of gepachte lapjes grond. Grenfell kon ze 
aan wat zaad helpen, maar gereedschappen om de grond te bewerken 
had hij praktisch niet. Soms gelukte het de Angolezen inderdaad om 
op deze wijze voldoende voedsel voor het volgende jaar bij elkaar 
te krijgen. Mislukte de oogst dan was er niemand om te helpen en 
werd er honger geleden. Vooral gedurende de moeilijke maanden de-
cember en januari stierven vele vluchtelingen door ondervoeding. Ook 
op het gebied van het onderwijs kon weinig hulp geboden worden. 
Op de Kongolese scholen was geen plaats; het aantal Angolezen in 
de grensdorpen was immers vele malen zo groot als het aantal Kongo-
lezen. Slechts enkele duizenden leerlingen konden naar een lagere 
school en enkele honderden bezochten de middelbare school of 
ambachtscholen. 
Ook de Angolese nationalisten deden wat ze konden om de nood 

onder de vluchtelingen te verlichten. De MPLA richtte hiertoe de 
CV AAR op. Deze werkte met vijf artsen en enkele tientallen ver-
plegers en onderwijzers en had twee poliklinieken en I 8 medische 
posten langs de grens tot de Kongolese regering in I963 alle activi-
teiten van MPLA en CV AAR in het land verbood. ln I 966 kreeg 
de CV AAR toestemming de medische posten in Kinshasa en Songololo 
te heropenen, maar deze laatste post werd door Holden gesloten. 
De UPA had de SARA opgericht. De Angolese arts dr. Liahuca 
kreeg hier in I962 assistentie van dr. Ian Chilchrist, cen Canadees 
zendingsarts uit Zuid-Angola. Na het vertrek van dr. Liahuca in 
I 964 en van dr. Chilchrist in I 96 5 beschikt de SARA niet langer 
over een eigen arts. Maar nog steeds drommen de patienten samen 
rond de polikliniek in Kinshasa en de medische posten langs de grens, 
waar ze geholpen worden door in Israel opgeleide verplegers. 
Uit het oosten van Angola zijn duizenden vluchtelingen naar 

Zambia gevlucht. ln Kongo-Brazzaville kwamen vluchtelingen uit 
Cabinda; deze krijgen geen enkele hulp van de Verenigde Naties. 
Slechts de CVAAR geeft hen onderwijs en medische bijstand. 
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Angolese vluchtelingen 
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De Portugese pogingen om de vluchtelingen te doen terugkeren 
hebben slechts enkele malen succes gehad. ln I 96 3 maakten ze ge-
bruik van de religieuze leider Simão Toco en van de pseudo-nationa-
listische NTOBAKO-partij. Enkele honderden Angolezen lieten zich 
overreden, maar een jaar !ater keerden de meesten terug naar Kongo. 
Meer succes hadden de Portugezen met een groep vluchtelingen uit 
Cabinda, die onder invloed van· Portugese propagandisten, van de 
overloper Alexandre Taty en van de verbeterde levensomstandig-
heden in deze Portugese enclave terugkeerde. 
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INDISCHE 

OCEAAN 

--Spoorwegen 
=Wegen 

D Sterke guerilla activiteit 

D Beperkte guerilla activiteit 

KAART 5 

MOZAMBIQUE 

Oppervlakte: 78].000 vierkante kilometer, d.i. 25 maal zo groot als 
Nederland 

Aantal inwoners: plm. 7,5 miljoen, waarvan 1 5o.ooo Portugezen( 1968) 
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Mozambique 

HET NA TIONALISME lN MOZAMBlQUE 

Nadat omstreeks I 920 het laatste Afrikaanse verzet op basis van de 
oude stamindeling is neergeslagen, ontstaat al spoedig een nationa-
lisme dat uitgaat van de nieuwe staatkundige eenhcid in Mozambique. 
Dit nieuwe nationalisme ontstaat het eerst bij de Afrikanen die het 
meest met de Portugese overheersing en de westerse denkwijze in 
aanraking komen: de assimilados en de mulatten, Ze organiseren zich 
in de Grémio Africano (!ater Associação Africana). Hun ideeen wor-
den verbreid door het in de twintiger jaren opgerichte Afrikaanse 
blad O Brado Africano dat, hoewel het nu door de censuur gelijk-
geschakeld is, nog steeds verschijnt. Ze richten een Instituto Negro-
filo op, dat in I965 onder zijn nieuwe naam Centro Associativo dos 
Negros de Moçambique wegens ondermijnende activiteit verboden 
wordt. Ais omstreeks I950 de door blanken geleide Associação dos 
Naturais de Moçambique ook Afrikanen op wil nemen, grijpt de 
regering in, arresteert de leiders en vormt een nieuw bestuur. Onder 
invloed van de ontwikkelingen in de andere Afrikaanse staten duiken 
omstreeks I 960 overal illegale groeperingen op die politieke en soei ale 
hervormingen nastreven: de Partido de Libertação de Moçambique, 
de Partido Socialista Católico, de União Progremva de Moçambique 
etc. 
De Portugese geheime politie tracht dit opkomend verzet neer te 

slaan. Voortdurend vinden er arrestaties plaats, Afrikanen worden 
veroordeeld tot gevangenisstraf of verdwijnen gewoon. Onrust in de 
hoofdstad Lourenço Marques in I948 leidt tot arrestatie en depor-
tatie naar São Tomé van honderden Afrikanen. Kort daarna wordt 
het verzet in het district lnhambane neergeslagen. Bij een actie van 
havenarbeiders in Lourenço Marques in I956 worden 49 mensen 
vermoord. Bij ongeregeldheden in Porto Amelia in r96o komen 
honderden mensen om. ln juni I 960 worden in de stad Mueda in 
het noorden van Mozambique enkele honderden Afrikanen door het 
Portugese leger doodgeschoten. Het stamhoofd Chicusse wordt in 
mei I 96 r met vijf anderen di e al sinds I 9 53 gevangen zitten, geexecu-
teerd. ln juli I 962 richten de Portugezen een moordpartij aan onder 
dwangarbeiders op de suikerplantage Xina vene. ln augustus I 96 3 
vallen er na een staking van havenarbeiders in Lourenço Marques 
53 doden en worden vele Afrikanen gevangen genomen. ln september 
1963 wordt een staking van het spoorwegpersoneel in Nacala neer-
geslagen. Deze opsomming kan slechts onvolledig zijn. De censuur 
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zorgde ervoor dat slechts weinig tot de buitenwereld doordrong. 
Het is geen wonder dat de nationalistische beweging van Mozam· 
bique -evenals die van Angola -in de buurlanden, alie kolonien 
met intern zelfbestuur, zijn ontstaan. Mozambikaanse arbeiders in 
Tanzania, Uganda en Kenya stichten eind 1959 de MANU (Mozam-
bique African National Union). De MANU krijgt steun van de poli-
tieke partijen van Kenya (KANU) en Tanzania (TANU). Leden  van 
de Mozambique Makonde Union sluiten zich aan bij de MANU. 
Mozambikaanse nationalisten in Rhodesie en Malawi hebben in okto-
ber 1960 in Salisbury de UDENAMO (União Democratica Nacional 
de Moçambique) opgericht. Leider van de UDENAMO is Gwambe, 
23 jaar, volgens eigen zeggen als lid van de PIDE voor spionage 
onder de Mozambikanen naar Rhodesie gezonden, maar daar over-
gelopen naar de nationalisten. Nationalisten uit de provincie Tete in 
Mozambique stichten in 1961 in Malawi de UNAMI (União Afri-
cana de Moçambique Independente). Doar de activiteiten van de 
PIDE hiertoe gedwongen, vertrekken de leiders van UDENAMO en 
UNAMI in 1961 naar Dar es Salaam, in het inmiddels onafhanke-
lijke Tanganyika, waar ook de MANU haar hoofdkwartier heeft. 
Vertegenwoordigers van deze drie nationalistische bewegingen en van 
enige kleinere nationalistische groeperingen in Mozambique vormen 

Oprichtingscongres Frelimo in juni 1962 
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op 2 5 juni I 962 in Dar es Salaam een gemeenschappelijk front: 
FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). Het eerste con-
gres van her FRELIMO vindt van 23 tot 28 september 1962 in Dar 
es Sa,laam plaats. Er zijn 8o afgevaardigden en 500 waarnemers, 
vertegenwoordigers van de Ioo.ooo Mozambikanen in Tanganyika, 
de 3o.ooo van Zanzibar, de 2o.ooo in Kenya en de I 50.000 uit Rho-
desie en Malawi. Voorzitter van het FRELIMO was Eduardo Mond-
lane, tot hij op 3 februari 1969, waarschijnlijk door de PIDE, werd 
vermoord. Hij werd opgevolgd door een driemanschap: Uria Siman-
go, Samora Machel en Marcelino dos Santos. 

EDUARDO MONDLANE 

'Ik ben geboren in het Gaza-district in het zuiden van Mozambique. 
Mijn vader was hoofd van de Khambane, een stam in het zuiden. Ik 
was het laatste kind van zijn derde en laatste vrouw. ln mijn jeugd 
hoedde ik koeien, schapen en geiten evenals mijn oudere broers en 
de meeste jongeren uit mijn streek. Mijn vader stierf toen ik nog erg 
jong was. Toen ik ongeveer tien jaar was, drong mijn moeder er op 
aan dat ik naar de plaatselijke school zou gaan. Ze zei dat de oude 
wereld van mijn vader aan het verdwijnen was en dat het verstandig 
zou zijn als ik mij op de nieuwe wereld voorbereidde. Nadar ik in 
1936 de rudimentaire school had afgelopen, werd ik naar de hoofd-
stad, Lourenço Marques gestuurd, waar ik verder onderwijs kreeg en 
het eindexamen van de lagere school aflegde. Meer kan een Afrikaan 
in Mozambique niet bereiken. 
Omdat ik hiermee niet tevreden was, besloot ik hoe dan ook door 

te gaan. Daarom liet ik mij inschrijven voor een landbouwschool. 
Twee jaar later was ik klaar en keerde ik terug naar het Gaza-district, 
waar ik twee jaar lang landbouy,ronderwijs gaf. ln 1944 kreeg ik een 
beurs om aan een middelbare school in Noord-Transvaal te studeren. 
Ik kreeg een partikuliere beurs om sociale wetenschappen te studeren 
aan de universiteit van Witwatersrand te Johannesburg. ln 1949 
weigerde de nationalistische regering van Malan mijn verblijfsvergun-
ning te verlengen omdat ik een zwarre studenr aan een blanke univer-

siteir was. 
Bij mijn terugkeer in Mozambique werd ik door de Portugese auto-

riteiren gearresteerd. Ik had toen een Afrikaanse studentenvereniging 
opgericht waarvan de weinige Afrikaanse leerlingen van de middel-
bare-, handels-en technische scholen in Mozambique lid waren. Na 
drie dagen en drie nachten ononderbroken verhoor waarin de politie 
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EDUARDO MONDLANE 
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de hele periode van mijn verblijf in Transvaal naspeurde, stuurden ze 
een rapport naar de procureur-generaal in Lissabon. Enkele maanden 
!ater maakte de procureur-generaal zijn conclusies bekend die in-
hielden 
dar ik in poliriek opzicht een bedreiging vormde voor de kolonie, 
dar ik besmet was met een communistisch virus dar ook anderen 
zou kunnen aansteken en 
dar er in mij een kiem school van zwart nationalisme dar zo spoedig 
mogelijk uitgeroeid moest worden. 
De procureur-generaal schreef voor dar de politie mij goed in de 

gaten moest houden en dar ik zo mogelijk een beurs voor een Portu-
gese universiteit moest krijgen zodat ik niet langer contact zou hebben 
met de Afrikaanse bevolking en teneinde te proberen mij van mijn 
afwijkingen te genezen. Toen de Portugese regering mij een beurs wou 
aanbieden, had ik er ai een gekregen van het Phelps-Stokes Fund. 
Midden I96o kon ik naar Lissabon vertrekken, waar ik mij liet in-
schrijven aan de facu!teit der letteren~ Voorzover mij bekend was ik 
de eerste zwarte Mozambikaan die ooit de universiteit van Lissabon 
bezocht had. Hier ontmoette ik voor het eerst Afrikaanse intellec-
tuelen uit de Afrikaanse kolonien, onder wie de nu bekende leiders 
van de verschillende onafhankelijkheidsbewegingen, zoals Agostinho 
Neto, Mario de Andrade, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos en 
dr. Liahuca. 
Omdat we wilden dar Portugal het recht op zelfbeschikking voor 

zijn kolonien zou erkennen, werden we voortdurend door de PIDE 
lastig gevallen. Vrijwel elke maand werd mijn kamer door de politie 
overhoop gehaald, die naar documenten, brieven, foto's van weet ik 
veel zocht. Na een jaar studie merkte ik dat ik onder zulke om-
standigheden niet verder kon werken. Daarom zorgde ik dar mijn 
beurs gewijzigd werd in een beurs voor studie aan een Amerikaanse 
universiteit. ln de herfst van I9P ging ik naar de Verenigde Staten. 
Ik studeerde hier af en promoveerde in de sociologie aan de North-
western University in Illinois. ln mei I957 ging ik werken voor de 
Beheersschapscommissie van de V.N. ln I 96 I keerde ik gedurende 
drie maanden terug naar Mozambique, beschermd door mijn posirie 
ais ambtenaar bij een internationale organisatie. 
ln de herfst van I961 nam ik ontslag bij de V.N. en werd ik 

docent aan de Syracuse University. Ik sloot mij toen openlijk aan bij 
de nationalistische beweging. Toen Tanganyika in december 1961 
onafhankelijk werd, besloot ik zo spoedig mogelijk naar Oost-Afrika 
terug te keren. Ik had in die tijd nauwe contacten met de leiders van 
de verschillende politieke partijen in en buiten Mozambique, van wie 
de meesten luid om eenheid riepen. Ik moet hier vermelden dar een 
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aantal Afrikaanse politieke leiders de Mozambikanen opriepen toe 
eenheid. Onder hen waren Julius Nyerere, Oscar Cambona en Kwame 
Nkrumah die opriepen om in elk geval de tragische verdeeldheid te 
vermijden die de zaak van de vrijheid in Angola zozeer afbreuk doet. 
AI deze krachten hielpen ons om het FRELIMO tot stand te brengen.' 

VOORBEREIDING VAN DE STRIJD 

Het FRELIMO begint onmiddellijk met het organiseren van de 
roo.ooo Mozambikanen in Tanzania die een nauw contact onder-
houden met de bevolking van Noord-Mozambique. ln 1964 wordt 
begonnen met het organiseren van de Mozambikanen in Malawi en 
Zambia. Tegen begin 1964 is er op het platteland van Mozambique 
een uitgebreid ondergronds netwerk opgebouwd. ln de steden wordt 
het werk van het FRELIMO belemmerd door de vele Portugese 
spionnen,. maar spoedig heeft men via geheime zenders contact met 
alie delen van het land. Behalve via de ondergrondse cellen wordt 
de bevolking op de strijd voorbereid door de FRELIMO radiouitzen-
dingen uit Kairo, Moskou en Dar es Salaam. ln Algerije en Tanzania 
begint men met de opleiding van het bevrijdingsleger. De gewapende 
strijd di e in september r 964 uitbreekt, is goed voorbereid. De natio-
nalisten willen geen herhaling van de ontwikkelingen in Angola:. 
Ook de Portugezen in Mozambique zijn na de opstand in Angola 

gealarmeerd. Binnen een jaar is het Portugese leger uitgebreid tot 
JO.ooo man. ln grote haast worden 50 landingsstrips en 5 luchtbases 
langs de noordgrens aangelegd. Er worden nieuwe wegen aangelegd 
en nieuwe militaire posten geopend. Een Zuidafrikaanse firma legt 
een systeem 'Van radioverbindingen aan. Langs de noordgrens met 
Tanzania wordt een strook grond van 10 tot 20 km breedte tot ver-
boden gebied verklaard en platgebrand. De blanke bevolking krijgt 
het advies vuurwapens te kopen en zich te oefenen in het gebruik 
ervan. ln de bladen verschijnen grote advertenties: 'Uw plaats is nog 
vrij bij de burgerwacht'. De terreur tegen de zwarte bevolking en 
de activiteit van de PIDE nemen toe. 

EEN PERSOONLIJK GETUIGENIS 

Onderstaande verklaring werd op 25 mei 1965 afgelegd voor het 
Dekolonisatiecomité van de Verenigde Naties: 
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'Ik ben een Mozambikaanse boer en voorzie in mijn onderhoud 
door het uitoefenen van de landbouw in het gebied van Mueda in 
Noord-Mozambique. Mijn naam is Lazaro Kavandame. Ik ben hier 
om verslag uit te brengen over mijn ervaringen in een land dar onder 
Portugees koloniaal bestuur staat. 
Mijn eerste politieke activiteit ontplooide ik in 1957, toen ik 

namens de mensen uit mijn gebied enige verzoekschriften aan de 
plaatselijke Porrugese autoriteiten aanbood. Ik zag hoe de boeren-
bevolking in armoede en ellende leefde en gedwongen werd onder 
de allerellendigste omstandigheden en bijna zonder betaling te werken 
op boerderijen en plantages van Europeanen en Aziaten, bij de hout-
winning en aan de wegen. Ik dacht toen dat dit kwam dom·dat 
zoveel van onze mensen arm en onontwikkeld waren, en ik vroeg 
de Portugese autoriteiten om toestemming om, samen met enkele 
anderen die konden lezen en schrijven, hen les te geven. De mensen 
werden voortdurend afgeranseld, bij het minste of geringste gevangen 
gezet, gedwongen urenlang zonder eten te werken, of ze kregen boetes 
omdat ze na de katoenoogst niet de verplichte hoeveelheid katoen 
konden inleveren. 
Ik vroeg de autoriteiten ook of ik een landbouwcursus mocht 

organiseren, zodat de mensen betere resultaten zouden kunnen be-
halen. Zo hoopte ik het lijden te kunnen verminderen van de meer-
derheid van de boeren, die moesten werken onder het voortdurende, 
strenge toezicht van de Portugese opzichter, die steeds klaar stond 
om zijn zweep op de ruggen van onze mensen te laten neerdalen. Ik 
probeerde de Portugese autoriteiten duidelijk te maken, dat 6o escudos 
per maand (plm. f 8,-) onvoldoende is ais loon van een landarbeider, 
di e bovendien nog r 20 escudos belasting per jaar moer betalen. 
De Portugese autoriteiten ontboden mij en nadar ze gehoord had-

den wat ik te zeggen had, gaven ze mij toestemming om voor de 
Afrikaanse boeren in mijn district lessen te organiseren. Bovendien 
kreeg ik toestemming een cooperatie op te richten. We mochten zo-
veel land bebouwen ais we wilden, ais we de verplichte hoeveelheid 
katoen per gezin maar opbrachten. De plaatselijke Portugese bestuurs-
ambtenaar probeerde mij te ontmoedigen. Hij zei dat het onmogelijk 
was om onontwikkelde mensen iets bij te brengen. 'Jullie zwarten zijn 
!ui,' zei hij. 'Alleen met de zweep zijn jullie aan het werk te krijgen.' 
Wij richtten een cooperatie op die wij Sociedade Agrícola Algodeira 

Voluntária dos Africanos de Moçambique (Vrijwillige Katoenbouwers 
Vereniging van Afrikanen in Mozambique) noemden. Wij begonnen 
met 500 mensen. Wij ontgonnen een groot stuk land en plantten 
gierst, aardnoten en mais. Tegelijk verbouwden wij de verplichte vier 
hectare katoen per persoon. Wij vroegen de autoriteiten toestemming 
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om een fonds te stichten om fietsen, papier, pot!oden enz. te kopen, 
zodat we gemakkelijk onderling overleg konden plegen over land-
bouw-en afzetproblemen. 
Toen de Portugese autoriteiten merkten dat ons werk resultaat had, 

ontboden ze mij op de centrale bestuurspost van het district en 
vroegen ze mij waarom ik zo hard werkte zonder betaling. Ik ant-
woordde dat ik gewoon voor het welzijn van het volk van Mozam-
bique werkte, opdat onze mensen waardig en zonder te lijden zouden 
kunnen leven. Dit antwoord beviel de autoriteiten ~llerminst. Zij 
boden mij I 30 escodos ( ± f I6,9o) per maand plus een huis en een 
motorfiets ais ik ging werken voor de katoenconcessie-maatschappij 
SAGAL, die het monopolie heeft in het noordoosten van Mozam-
bique. lk weigerde. Het zou verraad geweest zijn ais ik nu de mensen 
die ai die tijd vertrouwen in mij gesteld hadden, in de steek had 
gelaten. 
Doordat wij konden werken zonder toezicht en zweepslagen van 

de blanken en doordat we veel meer konden produceren door samen 
te werken, trokken we steeds meer mensen aan. ln I 9 59 te! de onze 
cooperatie ai 1.500 leden. Omstreeks die tijd verboden de Portugese 
autoriteiten op instigatie van SAGAL dat zich nog  meer mensen bij 
onze cooperatie aansloten. Maar hiermee was SAGAL niet tevreden. 
Zij stuurde 'inspecteurs' naar onze katoentuinen en die gaven op-
dracht onze fruitbomen, zoals sinaasappel-en cashewbomen, om te 
hakken omdat ze schadelijk zouden zijn voor de verbouw van goede 
katoen. Ze dreigden iedereen die wat anders dan katoen 'verbouwde 
gevangen te zullen ne~en. Spoedig merkten we dat veel van onze 
leden gearresteerd en op sisai-en katoenplantages elders tewerk 
gesteld werden, op de beschuldiging dat ze de verplichte hoeveelheid 
katoen niet hadden geleverd. Het werd spoedig iedereen duidelijk 
dat de Portugese regering echt niet ge!nteresseerd was in het welzijn 
van het Afrikaanse volk. 
Ik had de leden van onze cooperatie ervan weten te overtuigen 

dat het nodig was onze eigen wegen aan te leggen teneinde het 
transport van onze produkten naar de belangrijkste marktcentra te 
vergemakkelijken en niet langer vele kilometers lang zware vrachten 
te hoeven sjouwen. Wij legden vier wegen aan die wij aansloten op 
de belangrijkste hoofdwegen. Toen de Portugezen dit zagen, toonden 
ze geen waardering maar lieten ze mij arresteren. Ze vonden het 
vreemd en verdacht dat enkel op een voorstel van mij, mijn land-
genoten 50 à 6o km weg in zo'n korte tijd aan konden leggen terwijl 
dezelfde mensen onwillig waren om op last van de Portugese autori-
teiten te werken. ln september r 9 59 werd ik gevangen gezet. Twee 
jaar bleef ik  in de gevangenis zonder berechting. Ondertussen was 
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onze cooperatie op last van de autonteiten ontbonden en waren vele 
andere leiders van de cooperatie . eveneens gearresteerd. 
ln I96I lieten de Portugese autoriteiten mij vrij. Zij deden mij toen 

het voorstel dat ik opnieuw een cooperatie zou oprichten, onder de 
volgende voorwaarden: de cooperatie zou onder directe controle van 
het Portugese bestuur staan en mocht  niet meer dan 2 5 leden hebben. 
Ik had geen keus. Ik nam hun aanbod aan. Twee jaar lang werkte 
onze nieuwe maatschappij vlijtig en trachtte te herstellen wat ver-
loren gegaan was. Toen kochten we met behulp  van ons bijeen-
gebrachte kapitaal een tractor. De aflevering van de tractor vierden 
wij met een feest. Ik sprak de mensen toe en zei, dat degenen die ons 
steeds van luiheid beschuldigden ongelijk hadden en dat het enige 
wat nodig was voor de vooruitgang van ons volk was ons te organi-
seren en. zoveel mogelijk te leren van hen die betere landbouw-
methodes kenden. Ik stelde de tractor ter beschikking van iedere 
Mozambikaan in het district die er behoefte aan had. 
De Portugese autoriteiten hoorden wat wij gedaan hadden en wat 

ik gezegd had. Zij stelden 'het niet op prijs. Een paar dagen la ter 
begon de politie enkele leden van de cooperatie te arresteren. Mij 
ontboden ze naar de centrale bestuurspost. Zij lieten mij na verhoor 
naar huis terug keren, wat ik te voet deed omdat de afstand maar 
I I kilometer was. Maar een uur nadat ik thuisgekomen was, klopte 
er een politieagent aan de deur. Hij gaf me opdracht onmiddellijk 
naar de bestuurspost terug te keren om verder ondervraagd te wor-
den. Daar waarschuwde de Portugese ambtenaar mij en zei dat ik 
'eens ernstig over mijn leven moest nadenken' en verdere moeilijk-
heden uit de weg moest blijven. Hij beval mij zonder verdere discus-
sie naar huis terug te keren. 
Ik begreep dat ze mij verder niet meer met rust zouden laten. Alies 

wat ik zou doen zou nauwlettend door de Portugese autoriteiten 
worden gecontroleerd. Wij belegden onmiddellijk een vergadering 
van de leiders van het volk in het bos teneinde te beraadslagen wat 
wij moesten doen om onze vrijheid terug te winnen en om de Portu-
gese onderdrukkers uit ons land te jagen·. Na lang en ernstig overleg 
kwamen wij tot de cÓnclusie dat de leden van de Makonde-stam 
alleen. er niet in zouden slagen om de vijand te verdrijven. Wij namen 
contact op met leden van het FRELIMO in ons district en zeiden 
tegen hen dat wij bereid waren met hen samen te werken voor de 
bevrijding van ons land. 
God heeft ons de wil gegeven om als vrije mensen te leven. Niets 

zal ons tegenhouden op onze weg naar de vrijheid.' 
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VERDEELDHEID 

Hoewel Mondlane er in r 962 in geslaagd is alle nationalisten in 
het FRELIMO te verenigen, ontstaan er spoedig moeilijkheden. ln 
een vurig betoog verklaart Gwambe Portugal de oorlog. De regering 
van het pas onafhankelijk geworden Tanganyika is echter beducht 
voor Portugese represailles en zet Gwambe het land uit. Hierdoor is 
hij gedwongen af te zien van zijn plaats in het FRELIMO-bestuur. 
ln Uganda richt hij een nieuwe beweging op, de zg. UDENAMO-
Monomotapa. Hij krijgt steun van de regering van Ghana. Een 
tweede scheuring doet zich voor terwijl Mondlane in de Verenigde 
Staten verblijft, waar hij nog steeds hoogleraar is aan de Syracuse 
University. Vele vroegere leiders van MANU, UDENAMO en 
UNAMl worden eind r962 en begin r963 uit het FRELIMO ge-
stoten. Op 2r mei r963 stichten deze leiders een nieuw gemeen-
schappelijk front, FUNlPAMO (Frente Unida Anti-lmperialista 
Popular Africana de Moçambique). ' 
Het Bevrijdingscomité van de Organisatie van Afrikaanse F.enheid 
probeert in maart r 964 de verschillende bewegingen tot een gesprek 
te bewegen, maar het FRELlMO gaat hier niet  op in. Na een aantal 
nieuwe fusies, afsplitsingen en naamsveranderingen wordt in juni 
r965 in Lusaka (Zambia) het COREMO (Comité Revolucionário de 
Moçambique) opgericht als concurrent van het FRELIMO. Het CO-
REMO wordt echter geen succes. Het FRELIMO heeft de steun van 
de nationalisten in de andere Portugese kolonien en van de Organi-
satie van Afrikaanse Eenheid. Hierdoor wordt het COREMO uit-
gesloten van hulp van de onafhankelijke Afrikaanse staten. Haar 
militaire activiteiten in de provincie Tete blijken van weinig be-
tekenis. 

DE BEVRlJDINGSSTRIJD 

De bekende journalist en Afrika-specialist Colin Legum gaf in The 
Observer van 29 januari r 967 een goede beschrijving van de doo r 
het FRELIMO gevoerde vrijheidsstrijd: 

'De troepen van het FRELIMO kwamen voor het eerst in actie 
op 25 september r964. Thans zouden ze een krachtige greep hebben 
op twee provincies van Mozambique -Cabo Delgado en Niassa -en 
ze zijn in twee andere begonnen te opereren, Mozambique en Zam-
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bezia. Na drie maanden vechten in de provincie Tete-het kwetsbare 
gebied russen Rhodesie en Malawi -waren zij genoodzaakt zich 
wegens moeilijkheden met de bevoorrading terug te trekken. 
Het FRELIMO begon zijn opstand met 2 50 geoefende mannen di e 

in guerrillagroepen van 5 tot I 2 man waren georganiseerd. Nu kun-
nen ze bogen op 7.ooo gewapende manschappen en nog eens 3.ooo 
kaderleden die in verschillende hoedanigheden de guerrillatroepen 
dienen. Hiervan zijn er 3 .ooo in Cabo Delgado, een provincie waar 
voornamelijk de krijgshaftige Makonde stammen wonen. 
Ondanks groeiende Portugese militaire inspanningen -hun troepen 

zijn in de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd tot meer dan 
so.ooo -beweert het FRELIMO praktisch een eind gemaakt te 
hebben aan het Portugese bestuur in Cabo Delgado en Niassa en 
militaire bases, een elementair bestuur, ziekenhuizen in het oerwoud 
en eigen scholen gevestigd te hebben. Het FRELIMO voert thans 
8o procent van de militaire opleiding in het eigen land uit in plaats 
van in Tanzania, Algerije en Egypte. Alleen officieren en anderen 
die een gespecialiseerde opleiding nodig hebben, worden nog steeds 
naar het buitenland gestuurd . ... FRELIMO-soldaten doen er I 5-20 
dagen over om van hun noordelijke naar hun zuidelijke bases te lopen. 
De bevoorrading is een groot probleem. Alle uitrusting moer met 
mankracht worden getransporteerd. Vervoer over de wegen is onmo-
gelijk, omdat de Portugezen langs de hoofdwegen patrouilleren. Ze 
gebruiken helicopters en vliegtuigen om bewegingen op de grond waar 
te kunnen nemen. Het FRELIMO heeft bovendien met het probleem 
te kampen dar de noodzakelijke artikelen voor levensonderhoud, 
zoals zout en kleding, moeten worden verschaft aan de boeren in de 
bevrijde gebieden. Vele Portugese en Aziatische winkels zijn gesloren. 
Maar er zijn ongeveer 3.ooo Portugese boeren en handelaren in het 
gebied dar door het FRELIMO wordt beheerst. Hen is te verstaan 
gegeven dar zij kunnen blijven, mits zij geen FREUMO-activiteiten 
aan het leger verraden. 
Een twaalfral Portugese handelaren en boeren gaven er de voorkeur 
aan naar Tanzania te vertrekken onder geleide van het FRELIMO, 
liever dan naar Portugal terug te keren. Daar worden maatregelen 
genomen, zodat ze naar landen van hun keuze kunnen em1greren. 
Hun voorkeur blijkt uit te gaan naar Canada. 
Van ongeveer 70 soldaten is tot nog toe bekend dat zij uit het 

Portugese leger zijn gedeserteerd. Een deserteur, José Inacio Bispo 
Catarino (No. 2I78/64), zei dar hij tijdens de I7 maanden dar hij in 
Muedahe was, in I 3 hinderlagen was gelopen. Bij zijn aankomst in 
Tanzania zei hij: 'Ik kan niet aan de kant van de Portugezen vechten, 
omdat ik weet dar wat ze doen, verkeerd is.' 
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Guerilla-stn;ders passeren een dorp in Mozambique 
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Eenheid F RELI MO-leger 

Portugese militaire deserteurs wordt de keus gelaten om naar Alge-
rije te gaan en zich bij de troepen van de Portugese oppositie te 
voegen die daar hun standplaats hebben of politiek asyl te vragen. 
De eerste groep vrijwilligers voor Aigerije heeft Dar es Salaam een 
paar weken geleden verlaten. 
Dr. Mondlane zegt: 'Wij voeren alleen oorlog, omdat onze pogingen 

om de toekomst van Mozambique te laten bepalen door gesprekken 
via de Verenigde Naties met de Portugezen, werden verworpen. We 
deden twee jaar lang ons best om  onderhandelingen op gang te 
brengen, voordat we de wapenen opnamen. W e strijden tegen een 
politiek systeem, niet tegen de Portugezen. Onze mensen hebben de 
strikte opdracht om geen mensen, van welk ras ook, aan te vallen, 
tenzij het soldaten of verraders zijn' ... 
De Portugese propaganda is er op gericht aan te tonen dat de 

opstand zich beperkt tot de Makonde-stammen. Zij hebben vele tradi-
tionele vijanden onder de andere stammen. Eduardo Mondlane tracht 
deze 'verdeel en heers'-politiek te niet te doen door er op te wijzen 
dat slechts de helft van de strijdmacht in Cabo Delgado tot de 
Makonde-stammen behoort. Gebondenheid aan de stam is echter wel 
een factor in deze situatie. Op zijn bijeenkomst in oktober 1966 ver-
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oordeelde het Centrale Comité van het FRELIMO 'ten sterkste de 
neiging van sommige kameraden om zich in hun functies op de stam 
te richten'. Verdere kritiek van het Centrale Comité was gericht 
tegen 'de neiging die bij vele mannelijke leden bestaat om systema-
tisch vrouwen van de discussies over problemen rond de revolutie uit 
te sluiten.' 
Tot midden 1965 waren de gevechten binnen Mozambique groten-

deels beperkt tot hinderlagen voar Portugese ambtenaren en troepen. 
Hoewel de hinderlaag nog steeds een belangrijk onderdeel vormt van 
de operaties van het FRELIMO, voelt het zich nu sterk genoeg om 
in compagnieverband op te treden, waarbij tussen de 6 5 en r 50 
mannen in een enkel gevecht worden ingezet. 'Maar,' zegt Mondlane, 
'wij hebben niet de wapens om tegen de Portugezen opgewassen te 
zijn. Zij zouden ons graag in grootscheepse gevechten willen ver-
wikkelen. Maar natuurlijk vermijden wij dat soort gevechten.' 
De wapens die doar het FRELIMO worden gebruikt, zijn hoofd-

zakelijk Russisch, Chinees en Tsjechisch. 'We zouden het zeer op prijs 
stellen om ook Amerikaanse, Engelse en Belgische wapens te ge-
bruiken, maar helaas zijn die niet beschikbaar voar ons -alleen voar 
de Portugezen.' 
De FRELIMO-organisatie opereert deels in Mozambique en deels 

in Tanzania. Het opperbevel bevindt zich grotendeels in Mozambique. 
Mondlane zegt: 'We hebben al een groter leger dan de meeste Afri-
kaanse staten.' Mondlane en vier van zijn voornaamste medewerkers 
opereren vanuit een paar benauwde kantoren in Dar es Salaam. Maar 
alle andere bureaus -die onderwijs, sociale zorg en gezondheidszorg 
behartigen -zijn verspreid over de steden in Zuidelijk Tanzania, 
dichtbij de grens met Mozambique. 
Ernstig gewonde soldaten en burgers uit het doar de rebellen be-

heerste gebied worden naar het eigen ziekenhuis van het FRELIMO 
in Dar es Salaam gebracht, dat doar twee Portugese artsen wordt 
geleid, de heer en mevrouw dr. Martins ... 
'Het doel van onze beweging,' zegt Mondlane, 'is niet om alleen 

maar een revolutionaire strijd te strijden, maar om het FRELIMO 
om te vormen tot een instelling die geleidelijk het bestuur van het 
land zal overnemen, naarmate wij nieuwe delen bevrijden. Wij houden 
ons evenzeer bezig met de opbouw van een verenigd politiek systeem 
als met de vorming van een strijdbaar leger. . . . Wij zijn realistisch 
genoeg om te weten dat het zeer lang kan duren voordat de Portu-
gezen uit Mozambique verdreven zijn.' 
'Maar de doelbewustheid van de Mozambikanen zelf groeit steeds 

meer. Eens waren ze bereid om op de Afrikaanse staten, de V.N. en 
anderen te vertrouwen. Nu hebben ze geleerd om zichzelf te helpen. 
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Dat is een grote stap vooruit. Wij zijn op weg naar de overwinning.' 

ln de zomer van I 968 omvat het leger van het FRELIMO onge-
veer Io.ooo man. Ongeveer 20 °/o van het land is op een aantal ge-
ísoleerde posten en steden na bevrijd. ln het semi-bevrijde gebied (vijf 
maal zo groot als Nederland) wonen ongeveer I miljoen mensen. 
Naar schatting 25o.ooo Afrikanen zijn hier in 'hergroeperingskampen' 
opgesloten. Portugal volgt de politiek van de verschroeide aarde. 
Dorpen worden met de grond gelijk gemaakt, de oogst wordt zo 
mogelijk vernietigd. Het FRELIMO zorgt voor de uitvoer van 
honderden tonnen cashewnoten, pinda's en sesamzaad. 
Ondanks de eerder ondervonden moeilijkheden in de provincie 

Tete wordt in I968 de aanval op dit gebied vanuit Zambia op-
nieuw ingezet. Het doe! hiervan is om het Cabora-Bassa project, 
waar de Portugese regering I miljoen blanke kolonisten wil vestigen, 
te verijdelen. 
De Portugese bezetting van Mozambique heeft te kort geduurd om 

alie tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen te over-
bruggen. Maar het nationalistische streven vindt dwars door alie 
stamverbanden heen steun. Ten zuiden van de Zambezi is de eenheid 
gegroeid doordat de Afrikanen van verschillende stammen elkaar bij 
de mijnarbeid leerden kennen. ln het Zambezi-gebied is he.t stam-
verband, dat vaak een belemmering vormt voor de nationale eenheid, 
grotendeels vernietigd door het prazo-systeem. Vooral ten noorden 
van de Zambezi schept het tribalisme problemen. De hier wonende 
Makondes, die een belangrijke rol spelen in het FRELIMO, verzetten 
zich tegen het feit dat de leiding van het FRELIMO grotendeels in 
handen is van mensen uit het zuiden van Mozambique. ln de zomer 
van I 968 leídt deze tegenstelling tot interne strijd en verzwakking 
bij het FRELIMO. 
Volgens een mededeling van Mondlane komt meer dan 2/s van de 

steun aan het FRELIMO uit Afrikaanse bron. Het overige komt uit 
India, China, Indonesie, Japan en de Sovjet Unie. 

TERREUR lN HET ZUIDEN 

Dat het FRELIMO ook in het zuíden van Mozambique kan reke-
nen op de steun van de bevolking blijkt uit de arrestaties en de 
processen tegen FRELIMO-aanhangers. Op 22 december I964 en 
2 januari 1965 worden door de PIDE massale razzia's gehouden. 
Vele FRELIMO-cellen met propagandamateriaal en wapens worden 
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opgerold. De Afrikaanse advokaat Domingos Aronja wordr ervan 
beschuldigd dat hij via een geheime zender radiocontact met het 
FRELIMO heeft onderhouden. Onder de gearresteerden bevinden 
zich blanken, mulatten en negers. Volgens een schatting van Amnesty 
lnternational zijn russen december I 964 en me i I 96 5 2.ooo Afrikanen 
gearresteerd. ln de Afrikaanse wijk van Lourenço Marques, 'Bamboe-
stad', wordt een bloedbad aangericht waarbij honderden mensen om-
komen. De avondklok wordt vervroegd tot 9 uur. De gecensureerde 
pers en de persbureaus zwijgen over de razzia's. Nieuws over de 
gebeurtenissen in Lourenço Marques bereikt de buitenwereld slechts 
via reizigers uit Zuid-Afrika. Wat er in de andere plaarsen in Mo-
zambique gebeurde werd nooit bekend. 
De weinige Afrikaanse intellectuelen worden allen door de Portu-

gezen gewantrouwd. Gearresteerd worden onder meer: de internatio-
naal bekende architect Miranda Guedes, de dichter José Craveirinha, 
de uitgever van Tribuna João Reiss, de journalist Luis Howana, de 
schrijver Rui Nogar, de schilder Malangatana Valente, de voorzitter 
en vice-voorzitter van het Afrikaanse Centrum: Filipe Mussonqui en 
J . D. Hungwana. José Craveirinho doer in de gevangenis een poging 
tot zelfmoord. De Afrikaanse leider Fausto Duarte Lindo pleegt 
zelfmoord voordat hij in handen van de PIDE valt. De terreur gaat 
door. ln de zomer van I965 worden de Associação dos Naturais de 
Moçambique en de CANPM (een particuliere organisatie voor onder-
linge hulp en vorming van culturele centra) verboden. De leiders 
worden in de gevangenis gesmeten of door de PIDE vermoord, om-
dat ze contact zouden hebben gehad met het FRELIMO. Ook de 
redactie van het Afrikaanse blad A Voz de Moçambique wordt ge-
arresteerd. 
ln de gevangenissen van Machava en Mabalane zitten Soo resp. 

2.ooo politieke gevangenen. Ze hebben zich niet kunnen verdedigen 
want ze zijn nimmer berecht. Slechts enkele tientallen intellectuelen 
krijgen een proces; ze worden tot enkele jaren gevangenisstraf plus 
'veiligheidsmaatregelen' veroordeeld. Dit laatste houdt in, dat de 
straf telkens zonder tussenkomst van de rechter met perioden tot vijf 
jaar verlengd kan worden. ln de praktijk komt dit dus neer op 
levenslang. Buitenlandse waarnemers die deze processen wilden bij-
wonen, bijvoorbeeld van Amnesty lnternational, werden niet roe-
gelaten. 
Een aantal Afrikanen uit Ldurenço  Marques tracht aan arrestatie 

te ontkomen door naar het roenmalige Britse protectoraat Swaziland 
te vluchten. Maar ook hier zijn ze niet veilig; door de PIDE, door 
de Zuidafrikaanse S pecial Branch of door organisaties van blanke 
terroristen worden ze gekidnapt en aan de Portugezen uitgeleverd. 
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HET MOZAMBIQUE INSTITUUT 

Vanaf haar oprichting heeft het FRELIMO prioriteit gegeven aan 
het onderwijsprogramma. Er werd een aparte organisatie opgezet, het 
Mozambique lnstituut, met ais taak de opleiding van bestuursambte-
naren, onderwijzers, verplegers, het geven van onderwijs in de be-
vrijde gebieden van Mozambique en in de vluchtelingenkampen, en 
het geven van middelbaar eh hoger onderwijs aan gevluchte studenten. 
Regeringen en liefdadige instellingen, die geen steun willen geven aan 
de militaire strijd van het FRELIMO, kunnen m.1 hun bijdrage 
leveren aan het opbouwen van een nieuwe staat zonder dat er 
onzekerheid bestaat over het gebruik van de fondsen. 
Het Mozambique lnstituut staat onder leiding van Janet Mond-

lane. De behoefte aan een dergelijke instelling was ai gebleken tijdens 
het bezoek van het echtpaar Mondlane aan Mozambique in r96o-'6r. 
Tientallen jonge Afrikanen vroegen hen om hulp om verder te kun-
nen studeren. Voor een aantal van hen vonden ze fondsen om in 
Mozambique verder te leren, anderen moesten hiervoor het land 
illegaal verlaten. Enkele jongeren die een uitreisvisum vroegen omdat 
ze een beurs voor verdere studie in Amerika hadden gekregen, werden 
in de gevangenis geworpen. ln de zomer van I 96 I probeerde het 
echtpaar Mondlane in Europa en Amerika studiebeurzen te krijgen 
voo r het honderdtal Afrikaanse studenten dat na maart I 96 I uit 
Portugal was gevlucht. ln I962 troffen ze in Dar es Salaam een 
grote groep jongeren uit Mozambique aan, die hierheen waren ge-
komen in de hoop in Tanzania een verdere opleiding te kunnen ont-
vangen. Zij leefden onder uiterst primitieve omstandigheden in een 
vluchtelingenkamp. Dit werden de eerste leerlingen van het in augus-
tus I963 opgerichte Mozambique lnstituut. Ook in de volgende jaren 
probeerden telkerts groepen jongeren uit Mozambique te ontsnappen 
om hun opleiding in Dar es S'alaam voort te zetten. Volgens Le 
Monde (q-Io-67) zijn in I965 een zeventig middelbare scholieren bij 
een vluchtpoging opgepakt. Sindsdien zitten ze in een Portugese ge-
vangenis opgesloten. 
De leiding van het Mozambique lnstituut is gevestigd in een groot 

gebouwencomplex in Dar es Salaam. Hier wonen ook de I 8o stu-
denten, die een middelbare schoolopleiding volgen. Zij worden in het 
Engels opgeleid tot het zg. Cambridge Certificate, dat toegang geeft 
tot de universiteit. Om niet van hun land te vervreemden keren deze 
jongeren in de zomervakantie terug naar de bevrijde gebieden in 
Mozambique om er verschillende taken op zich te nemen. ln het 
gebouwencomplex bevindt zich tevens een lagere school voor de 
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School.van het FRELIMO 
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vluchtelingen in Dar es Salaam. ln een naburig gebouw zijn de medi-
sche dienst, de kliniek en de verplegersschool gehuisvest. 
Voor de vluchtelingen in het zuiden van Tanzania, in Bagamoyo, 

Tunduru, Rutumba en Mbamba Bay heeft het Mozambique Instituut 
lagere scholen geopend en scholen waar volwassenen leren lezen en 
schrijven. Verder zijn er scholen voor de opleiding van bestuurs-
ambtenaren en onderwijzers. Er bestaan plannen voor een school voor 
landbouwdeskundigen. Al deze mensen zijn dringend nodig in het 
bevrijde deel van Mozambique. Hier ontvangen naar schatting JO.ooo 
kinderen lager onderwijs van het Mozambique Instituut. Dit onder-
wijs wordt gegeven in het Portugees. Omdat de koloniale leerboeken 
van de Portugezen ongeschikt zijn, moeten ze alie opnieuw worden 
geschreven, hetgeen een groot probleem vormt. 
Na een oproep van de Verenigde Naties om studiebeurzen te geven 

aan gevluchte jongeren uit de Portugese kolonien kreeg her Mozam-
bique Instituut een groot aantal beurzen aangeboden. Thans studeren 
ongeveer 200 jongeren aan universiteiten en hogescholen in het buiten-
land, zowel in het oost-ais ·het westblok en in neutrale staten. Hoe-
wel dit aantal nog zeer gering is voor een land met 7 miljoen in-
woners, is het groter dan het onder kqloniale overheersing ooit 
geweest is. 
Dit reusachtige project wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen. 

De Amerikaanse Ford Foundation schonk het beginkapitaal, een 
kwart miljoen gulden, maar na politieke druk werd de hulp gestaakt. 
De Zweedse regering geeft jaarlijks een bijdrage van f roo.ooo. Ook 
de Wereldraad van Kerken draagt bij. Tanzania schonk de grond 
voor het gebouwencomplex. De regering van de DDR zorgde voor 
het natuur-en scheikundelaboratorium. De regeringen van India, de 
DDR, Tsjechoslowakije en het American Committee on Africa zon-
den op eigen kosten leerkrachten. Anderen zonden voedsel, boeken, 
kleding. In Nederland werd steun gegeven door studenten in Amster-
dam, het Jeugd-en Jongerencentrum Ruimte, de Vfouwenbond van 
de PvdA, de Evert Vermeer Stichting, rerwijl een continue inzame-
ling wordt gehouden door het Angola Comité in Amsterdam (giro 
6oo657). 
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Guinee-Bissau, Kaap Verdische eilanden, 

Sâo Tomé 

GUINEE-BISSAU 

De derde Portugese kolonie in Afrika, Guinee met de hoofdstad 
Bissau, veelal 'Portugees' Guinee genoemd, is veel kleiner dan Angola 
en Mozambique. Het ligt ook in een heel ander deel van Afrika: op 
de westkust tussen de Republiek Guinee en Senegal. De omstandig-
heden in dit gebied wijken sterk af van die in de andere kolonien, 
waardoor dekolonisatie gemakkelijker lijkt. ln de eerste plaats is er 
nooit sprake geweest van Portugese kolonisatie. Er wonen slechts 
3.ooo Portugezen die hun verblijf in Guinee over het algemeen als 
tijdelijk beschouwen. Verder zijn er in Guinee geen grote buiten-
landse investeringen, het is een echte 'Portugese' kolonie. Er is in 
Guinee bijna geen industrie, geen mijnbouw en er zijn geen plantages. 
Zodoende is er niet van massale contractarbeid sprake geweest. De 
bevolking werd slechts tewerk gesteld bij de aanleg en het onderhoud 

SENEGAL 

ATLANT!SCHE OCEAAN 

SO iOO !(me.._ __ _._ __ __, 

REPUBL!EK GUINEE 

Bt•rijdc gcbicc.Jc:n in 

Guincc ·Bissau 

(Portugee s Guintt) 
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KAART 6 Bevrijde gebieden in Guinee-Bissau 
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van wegen. Ook in Guinee werd een racistisch onderscheid gemaakt 
tussen assimilados en indfgenas, 99 °/o van de bevolking. 
Guinee-Bissau is ongeveer even groot ais Nederland en telt 8oo.ooo 

inwoners. Voor Afrikaanse begrippen is dit dichtbevolkt. Langs de 
kust is het land zeer laag en moerassig, verderop is het hoger en 
geheel bedekt met regenwouden en savannes. Voor de kust met zijn 
vele inhammen ligt een groot aantal eilanden. Op één ervan, Galinhas, 
is een groot concentratiekamp gevestigd. Daar ook een drietal rivie-
ren cver meer dan I 50 km bevaarbaar is en er tot het uitbreken van 
de opstand bijna geen wegen waren, vindt het binnenlandse transpore 
voor een groot deel met schepen plaats. 
Evenals in de omliggende landen kan men de bevolking in twee 

groepen indelen: islamieten (30 °/o) en animisten. Slechts r Ofo is katho-
liek. De Fula's en Mandinges ( Ioo.ooo resp. 8o.ooo personen) zijn 
islamiet. De Balances (25o.ooo) en tal van kleinere groepen zijn ani-
mist. Een tussenpositie nemen de Mandjaken (14o.ooo) in, die welis-
waar geen islamieten zijn, maar wel hun sociale structuur hebben over-
genomen. Bij de islamieten vindt men een kastenstelsel. De aristocraten 
vormen het bestuur, innen belasting en bezitten economische, militaire 
en religieuze macht. Bij de animisten ontbreekt juist elke besruursvorm. 
Ze leven samen in grote families die de opbrengst van hun landbouw 
en veeteelt zelf consumeren. Oude mensen staan in hoog aanzien 
(homem grande). ln het dorp vormen zij de raad der wijzen. De 
vrouwen hebben er veel meer rechten dan bij de islamieten. De Portu-
gese bezetting heeft weinig invloed gehad op de levenswijze van beide 
bevolkingsgroepen. 
Nadat de Portugezen hier in de I 5e eeuw kwamen, begonnen ze 

volgens hun gebruikelijke methode eerst met de inwoners te handelen. 
AI spoedig echter werden de inwoners zelf verhandeld. Een gedeelte 
van de slaven kwam terecht op de Kaap Verdische Eilanden. Ook 
thans voelt men hier nog een zekere verwantschap met de bevolking 
van Guinee-Bissau. Tot I 879 werden Guinee en de Kaap Verdische 
Eilanden ais één kolonie beschouwd. Vele van de functionarissen en 
mensen met een opleiding in Guinee zijn afkomstig van de Kaap 
Verdische Eilanden. Ook Amílcar Cabral, de leider van de onaf-
hankelijkheidsbeweging PAIGC, komt uit deze bevolkingsgroep voort. 
Ten tijde van de Conferencie van Berlijn (I 8 8 5) vreesden de Portu-
gezen dat Frankrijk of Engeland het gebied zouden opeisen en be-
gonnen ze het binnenland te veroveren. ln I936 werd het laatste 
Afrikaanse verzet gebroken. 
De Portugezen begonnen de islamitische stammen, vooral de Fula's, 

in te schakelen bij de indirecte overheersing van het land. Ze kregen 
allerlei voorrechten. Uit de islamitische leiders werden dorpshoofden 
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gerecruteerd voor de animistische gemeenschappen die nu gedwongen 
werden om via de nieuwe dorpshoofden belasting in natura aan de 
Portugezen te betalen. 
Het is te begrijpen dat de verschiliende bevolkingsgroepen in 

Guinee-Bissau een verschiliende houding aannamen tegenover de onaf-
hankelijkheidsbeweging PAIGC. De animistische Balantes, de grootste 
bevolkingsgroep van het land, hebben de hun opgedrongen islami-
tische hoofden  nooit erkend en zij geven nu massaal steun aan de 
PAIGC. De leidinggevende figuren (Fula's en Mandinges) daaren-
tegen hebben de zijde van Portugal gekozen en zijn uit het bevrijde 
gebied gevlucht. 
Op het platteland zijn het vooral de kleine boeren die de opstand 

steunen. Toch is het bepaald geen revolutionaire groep, zoals bijvoor-
beeld de plantagearbeiders. ln tegensteliing tot de kleine boeren in 
Azie, Latijns-Amerika en Noord-Afrika beschikken ze in vele Afri-
kaanse landen wel over voldoende grond en lijden ze geen honger. 
De PAIGC moest eerst aantonen dat zij de strijd tegen de Portugezen 
met succes kon voeren voordat zij de actieve steun van de kleine 
boeren kreeg. 
ln de weinige steden met meer dan ro.ooo inwoners krijgt de 
PAIGC uiteraard geen steun van de door Portugal bevoorrechte 
bevolkingsgroepen. Maar ook aan het allerarmste proletar:iaat heeft 
de PAIGC weinig. Deze mensen doen alies om aan geld te komen. 
Ze laten zich gemakkelijk door de PIDE betalen voor spionage-en 
verklikkersactiviteiten of ze worden huurling in het koloniale leger. 
Hier krijgt de PAIGC de meeste steun van de arbeiders, vooral van 
het technische personeel en de ha venarbeiders die de stakingen van 
I 9 56 en I 9 59 organiseerden. Verde r van grote groepen uit de kleine 
burgerij. Deze steun wordt echter vaak aarzelend gegeven in de hoop 
in het onafhankelijke Guinee een goede positie te krijgen. Overigens 
komt ook de huidige leiding van de PAIGC uit deze bevolkings-
groep voort. 
Guinee-Bissau is een agrarisch land. De export bestaat voor meer 
dan 6o 0/o uit aardnoten, verder uit palmolie, rijst en bosprodukten. 
Vanaf I 840 was de verbouw van aardnoten voor de Afrikaanse 
boeren verplicht. De gehele economie en buitenlandse handel waren 
in handen van het Portugese monopoliebedrijf CUF (Companhia 
União Fabril). Alie exportprodukten moesten voor vaste en veel te 
!age prijzen aan Portugal geleverd worden. Het monopolie voor het 
geldwezen was in handen van de Banco Nacional Ultramarirw. De 
genoemde monopoliemaatschappijen maakten in Guinee de dienst uit. 
Bovendien hadden ze 4.ooo vierkante kilometer land in bezit. Hoe-
wel er olie en bauxiet zijn gevonden, zijn de beide concessiehouders 
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(Standard Oil en de Nederlandse Billiton Maatschappij) niet met 
de exploitatie begonnen. ln tegenstelling tot Angola en Mozambique 
is in Guinee de onafhankelijkheidsbeweging er wel in geslaagd de 
economie van het land te ontwrichten. De CUF heeft haar meeste 
handelsposten, ook die in het niet-bevrijde gebied, moeten sluiten. 
De meeste schepen van de CUF zijn door de PAIGC in beslag ge-
nomen. De Overzeese Handelsmaatschappij heeft thans ai haar activi-
reiten in Guinee gestaakt. 

DE NATIONALISTISCHE BEWEGING 

De nationalistische beweging in Guinee-Bissau is voortgekomen uit 
de kleine burgerij in de steden. Deze groep was er op uit haar eigen 
positie te verbeteren. Aanvankelijk zocht zij het in volledige integratie 
binnen het raam van de Portugese overheersing. Een aantal assimi-
lados die in Portugal gestudeerd hadden, wenste echter juisr een vol-
ledige Afrikanisering van de maatschappij en onafhankelijkheid voor 
Guinee. 
Na 1954 begonnen steeds meer Afrikanen hun hoop op verbete-

ringen onder de Portugezen te verliezen. Hun culturele organisaties 
en sportverenigingen werden door de koloniale overheerser verboden. 
Een eerste onafhankelijkheidsbeweging, de MING (Movimento para 
a Independência Nacional de Guinee) wordt opgericht. ln september 
I 9 56 richt Amílcar Cabral met een aantal vrienden · in het geheim in 
Bissau de PAIGC op (Partido Africano de Independência da Guinee 
e Cabo Verde). Voorzitter wordt Raphael Barbosa, algemeen secre-
taris Amílcar Cabral. Amílcar Cabral werd in 1924 op de Kaap 
Verdische Eilanden geboren. Hij studeerde in Lissabon voor land-
bouwkundig ingenieur. Na het beeindigen van zijn studie ging hij in 
overheidsdienst naar Bissau. 
Bij het organiseren van de partij wordt zeer voorzichtig te werk 

gegaan. Men vormt cellen van .drie tot vijf man. Deze moeten de 
idee van nationale onafhankelijkheid en eenheid met de Kaap Verdi-
sche Eilanden propageren. Aanvankelijk meent men dat met de 
bevrijdingsstrijd in de steden begonnen kan worden. Maar ais op 
3 augustus I 9 59 een staking van de ha venarbeiders in Pijiguita (Bis-
sau) door Portugese troepen wordt neergeslagen, waarbij een vijftigtal 
stakers wordt gedood, geeft men dit idee op. De derde augustus is 
thans de dag van solidariteit met de nationalisten in Guinee-Bissau. 
Een maand !ater wordt besloten om tot de voorbereiding van de 
guerillastrijd vanuit het platteland over te gaan. Dit voorbereidende 
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werk neemt drie jaar in beslag. Nog voor het eind van I959 trekken 
groepen militanten vanuit de steden naar de hen toegewezen zones 
op het land om de boeren te mobiliseren en om het streven van de 
PAIGC bekend te maken. Hoewel zij zich zoveel mogelijk hebben 
aangepast, (evenals de boeren lopen zij op blote voeten) blijkt dit 
werk in de dorpen zeer moeilijk door het wantrciuwen tegen de 
stedelingen. 
In april I96o vindt de eerste golf arrestaties van nationalisten 

plaats. Amílcar Cabral wijkt uit naar Conakry, de hoofdstad van 
het buurland Guinee. Na aug.ustus I962 volgt een tweede  golf van 
arrestaties. In maart I962 wordt Raphael Barbosa, de voorzitter van 
de PAIGC, met enkele honderden militanten in Bissau gevangen ge-
nomen. Eind juli I962, aan de vooravond van de herdenking van de 
3e augustus, kondigen de Portugezen de noodtoestand af en pakken 
ze alleen ai in Bissau 2.ooo Afrikanen op. Ongeveer 400 van hen 
worden naar de Kaap Verdische Eilanden verbannen. 
Ondertussen is de PAIGC tot het eerste stadium van de directe 

actie overgegaan. In de nacht van 30 juni I 962 worden vanuit bases 
in Guinee overal bruggen opgeblazen, wegen geblokkeerd en telegraaf-
verbindingen doorgesneden. De Afrikaanse bevolking wordt op-
geroepen niet langer belasting te betalen. De gewapende strijd begint 
in januari I 96 3 vanuit het z.uiden van het land. De Portugezen zijn 
hierdoor zeer verrast. Zij hebben hoogstens op een inval uit het 
buitenland gerekend. In juli I963 geven zij toe dat I5 °ío van het 
land in handen van de opstandelingen is. Reeds in juli I964 wordt 
een tweede front geopend in het noorden van het land. Door deze 
fronten met elkaar te verbinden, delen de opstandelingen het land 
in tweeen. üp het congres van de PAIGC in februari I964 in het 
bevrijde gebied wordt besloten de zuivere guerillatactiek geleidelijk 
los te laten en naast de plaatselijke militie en de kleine autonome 
guerilla-eenheden ook een geregeld leger op te .bouwen, het zg. Revo-
lutionaire Volksleger (FARP). Verder wordt het bestuur voor de 
bevrijde gebieden georganiseerd. In het zuiden worden 'volkswinkels' 
geopend, waar men, nu het Portugese geld niet meer wordt geaccep-
teerd, betaalt met produkten in natura. 
Inmiddels hebben de Portugezen hun militaire kracht aanzienlijk 

opgevoerd. Waren er in I96I 4.ooo militairen in Guinee, in I962 
waren het er Io.ooo en in I963 15 à 2o.ooo. Het aantal militaire 
vliegvelden wordt tot 28 uitgebreid. Maar ook de PAIGC heeft in 
I 96 3 uit verschillende Afrikaanse en communistische landen aan-
zienlijk meer, betere en zwaardere wapens gekregen. Offi"cieren van 
de P AIGG hebben in het buitenland een opleiding gekregen. ln april 
1964 komt de grote krachtproef. De Portugezen lanceren een tegen-
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Guerillastrijders van de PAIGC 

offensief tegen het bevrijde eiland Como dat van groot strategisch 
belang is. Maar na 6 5 dagen vechten zijn de 3 .o o o Portugezen, onder-
steund door vliegtuigen, nog niet verder dan het moerassige kust-
gebied. Ze besluiten de strijd op te geven. 
Langzaam maar zeker wordt het door de Portugezen overheerste 

gebied kleiner. ln r 968 is 70 °/o van het grondgebied in handen van 
de PAIGC. De Portugezen beheersen de steden en een veertigtal 
gei'soleerde posten in het bevrijde gebied. Deze moeten meestal vanuit 
de lucht worden bevoorraad. De steden zijn sinds r 96 3 omgeven 
door een uitgebreid systeem van schijnwerpers, elektrische barrieres, 
prikkeldraad en mijnenvelden. Sinds zomer 1966 worden er met 
mortieren, granaatwerpers en raketten voortdurend aanvallen uit-
gevoerd op deze steden en posten. Op 28 februari 1968 wordt voor 
het eerst ook Bissau onder vuur genomen. Op het vliegveld worden 
de verkeerstoren, een hangar en twee vliegtuigen vernietigd. 
De Portugezen zijn geheel in het defensief gedrongen. Tegenover 

de voortdurende aanvallen van de PAIGC kunnen ze slechts napalm-
bombardementen stellen en beschietingen met scheepsgeschut van 
weerloze dorpen. Het moreel van de troepen wordt steeds slechter, 
zoals o.m. blijkt uit het toenemende aantal deserteurs. Dat ook Salazar 
zeer ontstemd was over het verloop van de oorlog blijkt wel uit het 
feit dat hij a! zesmaal' een nieuwe opperbevelhebber heeft benoemd. 
Toch beschikken de Portugezen in Guinee-Bissau over 3o.ooo solda-
ten (in r 968) en o ver uitstekende doo r de NATO-bondgenoten met 
graagte geleverde wapens. Voor napalmbombardementen op Afri-
kanen zijn de Amerikaanse lesvliegtuigen van het type T-6 om-
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gebouwd en uitgerust met twee mitrailleurs en Westduitse raketwer-
pers. ln de cockpit is een Franse installatie voor het werpen van 
bommen aangebracht. Het leger beschikt over door West-Duitsland 
en de Verenigde Staten geleverde pantserwagens en tanks. Hiertegen-
over kan de PAIGC 3.ooo man geregelde troepen en 6.ooo guerilla's 
stellen (in I 968). De omvang van dit leger wordt niet beperkt doo r 
gebrek aan vrijwilligers, maar doordat er niet genoeg wapens be-
schikbaar zijn. 
Het is volkomen duidelijk dat van alle onafhankelijkheidsbewegin-

gen in Afrika de PAIGC het meeste succes heeft. Guinee-Bissau is de 
eerste kolonie in Afrika, waar een grote kans bestaat dat de bezetter 
militair verslagen wordt. Door haar zorgvuldige voorbereiding en 
organisatie en haar goed opgeleide kader was de PAIGC in staat tal-
rijke moeilijkheden te overwinnen. De PAIGC heeft tijdig ingezien 
dat zij niets kon beginnen zonder de steun van de boeren. De ge-
wapende opstand werd voorafgegaan door jarenlange agitatie en 
propaganda op het land (I959-I962). Door de patriarchale verhou-
dingen in sommige dorpen, waar de autoriteit van het dorpshoofd 
klakkeloos aanvaard werd, stond men voor grote moeilijkheden bij 
het mobiliseren van de dorpsbevolking, daar deze dorpshoofden dik-
wijls met de Portugezen samenwerkten. Maar ook na de bevrijding 
bleken deze mensen de nieuwe leiders van de PAIGC kritiekloos te 
gehoorzamen, waardoor het gevaar ontstond dat deze nieuwe leiders 
autoritaire neigingen gingen ontwikkelen. De PAIGC moest er 
bovendien op roezien dat de dorpscomité's overal op eerlijke wijze 
werden gekozen. Zij moest strijd voeren tegen de stammentegenstel-
lingen, vooral tegen die tussen de Fula's en de animisten, tegen de 
magisch-religieuze invloeden op de Afrikanen en tegen de onwetend-
heid. 
Ongeveer I 2.ooo kinderen bezoeken de scholen van de PAIGC, 

terwijl slechts 2.ooo kinderen bij de Portugezen op school gaan. De 
PAIGC heeft in I966 twee moderne ziekenhuizen in het bevrijde 
gebied ingericht. 
De PAIGC moest de bevolking overhalen om harder te werken en 

meer te produceren dan voor de consumptie van het eigen gezin 
nodig was. Dit werk in de bevrijde gebieden werd voor de PAIGC 
al spoedig een zwaardere taak dan de militaire strijd tegen de Portu-
gezen. 

Guinee-Bissau dat voor de Portugezen nooit een erg winstgevende 
kolonie geweest is, is thans door de hoge onkosten van het expeditie-
leger en de sterk teruggelopen export een zware verliespost geworden. 
Bovendien bindt de oorlog in Guinee een groot deel van het koloniale 
leger. Onder de hoge militaire-en regeringskringen in Lissabon vindt 
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men daarom veel voorstanders van een opgeven van Guinee en het 
concentreren van alie energie op de economisch belangrijke kolonien 
Angola en Mozambique, Salazar en zijn opvolger Cetano willen ech-
ter van geen wijken weten. Zij menen dat een opgeven van Guinee 
een belediging zou zijn voor de Portugese natie en de Christelijke be-
schaving en dat het de opstandelingen in Angola en Mozambique zou 
stijven in hun overtuiging dat het mogelijk is de Portugezen uit hun 
land te verdrijven. Elk aanbod van de PAIGC om over vrede te 
onderhandelen op basis van onafhankelijkheid wordt door Lissabon 
afgewezen. 

AMILCAR CABRAL SPREEKT 

ln zijn boek Lutte armée en Afrique beschrijft Gérard Chaliand 
zijn bezoek aan 'Portugees' Guinee. De schrijver begeleidt Cabral op 
een tocht in het bevrijde gedee!te van Guinee. Het doei is een dorp 
'waar moeilijkheden zijn'. Er zijn ongeveer 250 tot 300 bewoners 
bijeen. De mannen aan de ene kant, de vrouwen en kinderen aan de 
andere kant. Cabral spreekt hen toe: 

'Zoals ik a! zei, we moeten nog meer scholen openen, · maar de 
scholen zijn niets waard als ze niet veranderen. Waarom zou een 
meisje naar school gaan als ze daarna gedwongen wordt te trouwen? 
Ik verzeker jullie dat de partij geen transacties en handel in meisjes 
meer wil. We gaan binnenkort de meisjes van de basis weghalen en 
ze weer naar hun dorpen terugbrengen. Maar we moeten ze niet tegen 
hun wil laten trouwen. Zoals jullie weten, zijn sommige meisjes naar 
de basis gekomen om niet gedwongen te worden om te trouwen. De 
vrouw moet trouwen met de man die ze uitgekozen heeft cn niet 
met de man die haar ouders voor haar uitgekozen hebben. De vrou-
wen doen wat ze kunnen in het produktieproces en daarom moeten 
ze gerespecteerd worden. Veel mannen daarentegen doen niets anders 
dan sjacheren. Er zijn er die het liefst handel drijven, over de grens 
in Gambia en in Casamance; zij kopen en verkopen en tenslotte 
kopen ze vrouwen om die te laten werken. Dat is ontoelaatbaar. De 
grond is goed, er is regen genoeg. Er moet gewerkt worden. Alie 
mannen moeten werken, want de opbouw van het land komt niet 
uit de lucht vallen. Iedereen moet werken. De oorlog is geen excuus. 
De Balanten en de Mandjaken werken ook . .Juist de mensen die niet 
werken, zijn onze vijanden. Op het ogenblik produceren jullie hier 
niet genoeg. De Balanten produceren meer en daardoor helpen ze ons 
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beter in onze strijd. We moeten hier doen zoals in het zuiden van het 
land, waar ze zoveel rijst geproduceerd hebben dat ze het niet alle-
maal op kunnen. Je kunt iemand die werkt wel prijzen, maar het 
werk dat men gisteren geleverd heeft mag vandaag geen voorrechten 
geven. Men moet iedere dag werken. Als ik hier terugkom, zal er 
rijst moeten zijn. Alleen de vrouwen werken bij jullie. Dat moet 
afgelopen zijn. Ze zullen jullie helpen en meer niet. Alleen iemand 
die door werken heeft geprobeerd iets te krijgen, kan zich erover 
beklagen dat hij het niet heeft. De partij geeft wapens, verpleegsters, 
dokters en leraren, maar ze verwacht dat jullie je werk doen. We 
hebben nu streken die bevrijd zijn, we hoeven aan de Portugezen 
geen toestemming meer vragen om te werken en we hoeven hun ook 
geen belastingen meer te betalen. Ook de dwangarbeid is afgeschaft. 
Sommigen komen me opzoeken en zeggen, wanneer ze thuiskomen, 
dat ze me gezien hebben en daar zijn ze dan heel trots op.  M aar ik 
ben niet meer waard dan iemand anders. Alleen door werken wordt 
men iets waard. Maar veel mensen houden er van om de baas te 
spelen. Ais in een dorp twee of drie verantwoordelijke mannen wor-
den gekozen, ergeren de anderen zich omdat allen de baas willen 
zijn. Maar de partij is niet gemaakt om de ba'as te spelen, zij is 
gemaakt om het volk te dienen en de verantwoordelijke is niet meer 
waard, en ais hij zijn werk slecht doet wordt hij vervangen. Wat is 
de partij per slot van rekening? Zij is het volk. Als een verant-
woordelijk persoon iets verkeerds doet, dan moet men het zeggen en 
hem vervangen. Voor ons is de mening van het volk erg belangrijk, 
want de partij strijdt voor het volk. 
Als er mensen zijn die, in mijn naam of uit naam van de partij, 

de hand tegen jullie opheffen en jullie treffen terwijl ze zeggen dat 
het de partij is die in woede ontstoken is, geloof ze dan niet. Waar-
schuw Chico die de politieke commissaris is. Ook moeten jullie het 
rare idee kwijt dat jullie allemaal de baas willen zijn. De man die 
verantwoordelijk is, stippelt de weg uit en niets meer. Hij schrijft 
niets. voor. In ieder dorp moet ook Volksmilitie zijn. Jullie moeten 
niet bang zijn voor wapens; onze Militie gebruikt de wapens tegen de 
Portugezen. En als er mannen zijn die met de Portugezen sa111en-
werken, zorg er dan voor dat ze geen schade veroorzaken. De man-
nen die voor de Portugezen zijn, kunnen beter naar hen toe gaan. 
Zij die met ons strijden, zíj zullen 111orgen het land bezitten en ze 
hoeven nergens bang voor te zijn. Wat ik vraag is 0111 te werken in 
het kader van de partij, om te produceren, 0111 de strijders te voeden 
en 0111 initiatief te ontplooien want iedereen moet deelne111en aan de 
strijd. Voortaan zullen er in de bases nog slechts strijders zijn; de 
scholen en de scholieren zullen gelntegreerd worden in de dorpen. 
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Wat de strijders betreft, hun taak zal het zijn om de Portugezen 
iedere dag aan te vallen. Maar de strijders mogen voara! geen mis-
bruik maken van het volk. Wij moeten verenigd blijven. De strijders 
die hun wapens tegen het volk keren, zijn erger dan de Portugezen. 
Ik kom nu uit de streek Boé vandaan en daar hebben we overwin-
ningen geboekt. ln São Domingo hebben we ook overwinningen 
geboekt. Niets staat onze overwinning in de weg. Het volk moet ons 
zoveel mogelijk helpen en inlichten, zodat we er zo gauw m()gelijk 
een eind aan kunnen maken. 
ln het begin heeft men gezegd: we gaan de strijd beginnen en som-

migen hebben ons niet geloofd omdat we geen wapens hadden. En 
kijk, nu hebben we de hele streek van de Oi:o bevrijd en de helft 
van het land. Lang geleden hebben we tegen de Portugese regering 
gezegd dat we de wapens op zouden nemen en de Portugezen hebben 
ons daarom uitgelachen. Nu is de Portugezen het lachen vergaan. 
Dat is het verschil tussen gisteren en vandaag. Wij zullen overwinnen, 
maar ais jullie een groter aandeel nemen in de produktie, zullen we 
vlugger winnen. Er moet gewerkt worden, gewerkt, maar er moer 
niet samengewerkt worden met de Portugezen, niet alleen in de han-
del, maar op geen enkele manier. Zij die met de Portugezen samen-
werken, zullen op het laatst doar hen in de steek gelaten worden. 
Er zijn Portugezen die a! weten dat het hier in Guinee voar hen 
verloren Ís, maar zij blijven alleen om Angola en Mozambique. Ais 
iedereen blijk geeft van zijn moed, zullen we binnenkort overwinnen. 
En daarna? Wat zal er daarna zijn? We willen niet dat er daarna 
mensen zullen zijn die het werk zullen stelen. Want het zijn niet 
alleen blanken die het werk stelen, het zijn ook zwarten en dat willen 
we niet. Iedereen zal werken en _Rlezier hebben van het resultaat 
van zijn werk. Jullie moeten me zeggen of jullie van plan zijn te 
werken.' 

BUITENLANDSE CONTACTEN 

ln ·haar buitenlandse relaties heeft de PAIGC ia de eerste plaats 
te maken met de buurlanden, de Republiek Guinee onder Sekou 
Touré en Senegal onder Senghor. De Portugese bewering dat deze 
kleine landen het kleine Guinee-Bissau na het bereiken van de onaf-
hankelijkheid zullen bezetten is alleen al op grond van de militaire 
kracht van de PAIGC uiterst onwaarschijnlijk. 
De progressieve Republiek Guinee heeft de PAIGC a!tijd volledig 

gesteund. Hier vond ook de opleiding van de eerste kaders plaats 
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voordat deze kon worden overgebracht naar het bevrijde gebied. 
Hoewel de PAIGC ook in Senegal een bureau heeft, werd de steun 
van de conservatieve presidem Senghor minder van harte gegeven. 
In plaats van de progressieve PAIGC steunde Senghor jarenlang 
allerlei kleine 'nationalistische' groepjes, die meer gematigd waren en 
dikwijls contact met de Portugezen onderhielden. Het is mede aan 
het verzet van Senghor te wijten dat de Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid pas in I 96 5 overging tot erkenning van de PAIGC ais enige 
onafhankelijkheidsbeweging van Guinee-Bissau. De geschiedenis van 
deze concurerende groepjes is een aaneenschakeling van ruzies, split-
singen en hergroeperingen. ln r 96 3 slaagde Senghor erin deze groep-
jes te verenigen in het FLING (Frente para a Libertação e Indepen-
dência Nacional da Guinee). Hij meende nu over een tegenspeler van 
de PAIGC te beschikken die zou kunnen voorkomen dat het buur-
land Guinee-Bissau een vooruitstrevende staat werd. AI deze oppo-
sitiegroepjes hebben echter nooit enige activiteit ontplooid of invloed 
gehad binnen Guinee. Ze staken ai hun energie en geld in stencils, 
persconferenties en diplomatieke reizen. De PAIGC heeft nooit de 
behoefte gevoeld om met hen te gaan discussieren of hun papieroorlog 
te beantwoorden. AI spoedig splitsten zich van de FLING weer aller-
lei groepjes af. Hierdoor werd Senghor gedwongen de PAIGC ais 
enige onafhankelijkheidsbeweging te erkennen. 
Het is opmerkelijk dat het lnternationaal Verbond van Vrije Vak-

verenigingen (IVVV) juist steun verleent aan de vakbond UGTG van 
deze onbetekenende FLING, die de bevrijdingsstrijd ondermijnt en 
die tot overeenstemming hoopt te komen m'et de Portugezen opdat 
deze de souvereiniteit aan haar zal overdragen. 
Zowel Senegal ais Guinee kregen een grote stroom vluchtelingen 

te verwerken. Ais gevolg van de Portugese terreur weken 5o.ooo 
grensbewoners uit naar Senegal. Maar ook daar waren ze niet veilig. 
Bij de Verenigde Naties kwamen regelmatig klachten van Senegal 
binnen over Portugese patrouilles die Senegalese dorpen hadden aan-
gevallen en Portugese vliegtuigen die deze grensdorpen bombardeer-
den. Naar de Republiek Guinee vluchtten naar schatting ro.ooo' 
mensen. 
Tegenover de grote blokken (Moskou, Washington, Peking etc.) 

heeft de PAIGC steeds h a ar interne eenheid en onafhankelijkheid 
kunnen bewaren. Men aanvaardàe graag hulp van alle kanten mits 
deze hulp onvoorwaardelijk werd gegeven. De ervaringen van de 
PAIGC hebben bewezen, dat een beweging die goed georganiseerd 
is, die de steun van de bevolking heeft en die radicale veranderingen 
nastreeft, deze steun kan krijgen zonder haar onafhankelijkheid te 
verliezen. In de praktijk komt de hulp vooral van de onafhankelijke 
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Afrikaanse en communistische landen. De NA TO-landen geven hun 
steun liever aan de onderdrukkers. 
Behalve uit wapens en geld bestaat de hulp ook uit de opleiding 

van deskundigen. ln oktober r967 verklaai-de Amílcar Cabral dat 
op dat ogenblik 470 mannen en vrouwen in Europa een opleiding 
volgden voor arts, verpleger, technicus, landbouwkundige etc. ln 
Conakry is een middelbare school voor leerlingen uit Guinee-Bissau. 
Zij kunnen zowel aan de universiteit van Dakar als aan de 'Arbeiders 
Universiteit' in Conakry studeren. 

lNSTRUCTIE VOOR POR TUGESE SOLDA TEN 

Onderstaande circulaire, ~en openlijke opdracht om gevangen ge-
nomen Afrikanen te martelen en te vermoorden, werd door de Portu-
gese legerleiding onder de militairen in Guinee-Bissau verspreid. 

Circulaire No. 3: De gevangene 
Ais een militair die onder een vlag strijdt en een uniform draagt 

door de vijand gevangen wordt genomen, heeft hij er recht op dat 
men hem als soldaat respecteert. Hij hoeft alleen zijn naam op te 
geven, zijn registratienummer en de eenheid waartoe hij behoort. 
Een terrorist is geen soldaat, want hij loopt niet hetzelfde gevaar 

ais iemand die een uniform draagt en die daardoor als vijandelijk 
soldaat te herkennen is. De terrorist vlucht, verbergt zich en mengt 
zich onder de bevolking. Hij lijkt meer op een moordenaar dan op 
een soldaat. Volgens de militaire ~aal wordt iemand die zonder 
uniform strijdt en gevangen is genomen, gefusilleerd. Maar het is van 
groot belang om gevangenen te maken. Zij alleen kunnen ons in-
lichtingen verschaffen en daarom fusilleren wij hen niet, hoewel we 
daartoe wel het recht hebben, omdat ze zonder uniform vechten. 
De terrorist moet doeltreffend verhoord worden. Ze zijn niet alle-

maal in staat om onze vragen over hun organisatie te beantwoorden. 
Ze moeten ons echter allemaal zonder uitzondering zeggen wie hun 
directe meerdere is, wie verder deel uitmaken van hun groep, wie 
hun ondergeschikten zijn en in welk gebied ze altijd opereren. Als 
we zo te werk gaan, z.ullen we te weten komen waar ze hun basis 
hebben, zodat we die kunnen vernietigen. 
Als we deze inlichtingen niet los weten te krijgen van de terrorist, 

is ons optreden ondoeltreffend en onverantwoordelijk. We moeten 
hem een kans geven uit eigen beweging te spreken. Als hij dat niet 
doet, moet men tot doeltreffender maatregelen overgaan die hem er 
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snel van zullen overtuigen dat hij moet meewerken. Daarna moet 
hij gefusilleerd worden, dat eist de militaire moraal als strijders die 
niet als zodanig herkenbaar zijn gevangen worden genomen. Dit heeft 
niets met martelen te maken, maar alleen met doeltreffendheid. 
ln de strijd zet je je leven op het spel. Geef de I.N. (de vijand) 

niet de gelegenheid om je te doden. Voer de strijd doeltreffend. 
Opmerking: Lees deze circulaire met een soldaat naar keuze en 

bespreek de inhoud met hem. 

DE KAAP VERDISCHE EILANDEN 

De totale oppervlakte van de negen grote en de vijf kleine eilanden 
van de Kaap Verdische Archipel is ongeveer een tiende van die van 
Nederland. Er wonen ongeveer 2oo.ooo mensen. De eilanden liggen 
in de Atlantische Oceaan op ongeveer 500 km van de westkust van 
Afrika bij Senegal. Bij de aankomst van de eerste Portugezen in de 
r 5 e eeuw waren de eilanden waarschijnlijk onbewoond. De Portugese 
regering gebruikte ze als verbanningsoord voor dieven, moordenaars, 
bedelaars, ongedisciplineerde soldaten, Joden en politieke tegenstan-
ders. AI spoedig werden uit Guinee-Bissau slaven aangevoerd om op 
de plantages te werken. Thans maken de Portugezen nog slechts 3 Ofo 
van de bevolking uit, 30 Ofo is Afrikaan, de rest is mulat. De situatie 
is hier dus anders dan in de andere Portugese kolonien in Afrika. Het 
statuut van het indigenato was hier dan ook niet van kracht. Ook 
in deze kolonie hebben de inwoners geen enkele invloed op het be-
stuur. De Portugese ministerraad benoemt de gouverneur. Deze stelt 
de lagere ambtenaren aan. 
Aanvankelijk schonk de koning van Portugal de eilanden aan 

enkele van zijn gunstelingen. ln een aantal gevallen lieten de Portu-
gezen hun door slaven bewerkte landerijen na aan hun mulatto-
kinderen. Ook thans nog is een groot deel van de grond op de eilan-
den in handen van een honderdtal families. Zo is het grootste eiland, 
Santiago, geheel in handen van drie families. Verreweg de meeste 
inwoners lijden bittere armoede. Meer dan 8o Ofo leeft van de land-
bouw. Na de afschaffing van de slavernij in 1875 kregen de vroegere 
slaven een stuk land van de grootgrondbezii:ter in pacht. De helft 
van de oogst moest aan hem worden afgestaan. Maar de bevolking 
groeide snel en d~' opbrengst van de grond nam niet toe. Doordat.de 
Portugezen de bossen omhakten, maar niet dachten aan herbebossing 
werd de waterhuishouding ontwricht ·en spoelde de grond van de 
rotsen. De grootgrondbezitters, die vaak overzee woonden, hadden 
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slechts belangstelling voor de pacht en waren niet bereid geld te 
steken in verbetering van de grond en irrigatie. Het gevolg hiervan 
was dat de bevolking telkens weer geteisterd werd door hongersnood. 
Naar schatting 2Io.ooo mensen verhongerden bij de ·zeven rampen 
van deze eeuw: I90I, I903, I92I, I942,  I948, I952 en I959· De 
Portugese regering schreef alies toe aan droogte en liet het daarbij. 
Ondanks de veel te !age voedselproduktie en de hieruit voort-
v loeiende hongersnood stelde de Portugese regering in I 9 59 bij decreet 
42.390 de verbouw van koffie op de best bevloeide gronden ver-
plicht. Niet alleen de voedselproduktie maar ook de inkomsten van 
de boeren gingen hierdoor nog verder achteruit. 
Ondanks het hoge geboortecijfer was de bevolking in I 9 5o nog 

evengroot ais in I9oo. Honderdduizenden Kaapverdianen waren ge-
emigreerd, vooral naar de Verenigde Staten, Brazilie, Argentinie en 
Senegal. De Portugezen profiteerden van de ellende en wierven con-
tractarbeiders aan voor de Europese plantages op São Tomé en in 
Angola. De meer geschoolden werden ais ambtenaar van het koloniale 
bestuur naar de verschillende kolonien gestuurd en werden zo tot 
werktuigen voor de indirecte overheersing van d~ Afrik.anen. 
Na de hongersnood van I 92 I ontstond onder de intellectuelen een 

stroming die onafhankelijkheid wilde en een federatie met Brazilie. 
Omstreeks I930 werden deze plannen opgegeven, maar nog lange tijd 
waren de bladen Claridade en O Estudiante Africano het centrum 
van de hervormingsbeweging op de Kaap Verdische Eilanden. 
De PAIGC propageert thans op deze eilanden een agrarische her-

vorming, verdeling van het grootgrondbezit, herbebossing van de 
kale berghellingen en het uitvoeren van irrigatiewerken door gebruik 
te maken van de vele natuurlijke hrennen. Zij wil een geologisch 
onderzoek op de vulkanische eilanden, hetgeen de Portugezen steeds 
nagelaten hebben. De PAIGC kan rekenen op de steun van de land-
arbeiders en van de arbeiders in de steden. Het werk beperkt zich· 
nog tot propaganda en voorbereiding van het gewapend verzet. De 
PAIGC meent dat het bergachtig karakter van de eilanden mogelijk-
heden biedt voor de guerilla-strijd. Maar alie wapens moeten van 
overzee worden aangevoerd. Door het frequente patrouilleren van 
Portugese schepen en vliegtuigen is dit bijna onmogelijk. 
Op de Kaap Verdische Eilanden bevindt zich het beruchte Portu-

gese concentratiekamp Tarrafal. Dit werd in I936 door het Salazar-
regime geopend, in I 94 5 onder druk van de publieke opinie gesloten, 
en in I962 heropend voor nationalisten uit de Portugese kolonien. 
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EEN REISVERSLAG 

In een interview met Trouw (r-9-1967) bracht de Rotterdamse 
landschapsschilder Ciano Siewert verslag uit van zijn verblijf op "de 
Kaap Verdische Eilanden: 

'We wilden daar een half jaar blijven, maar dat is min of meer 
mislukt: door de toestanden daar. ... Wat je daar het eerst opvalt is 
de enorme armoede. Dat was deprimerend. De gewone arbeiders 
of het nou creolen zijn of negers, verdienen niet meer dan f r .20 per 
dag, tijdens de bananepluk is dat wat meer. We kregen dan ook 
direct mensen aan de deur, die om kleding vroegen of geld. 
De toestanden zijn er afschuwelijk, mensonterend. Ik maakte er 
bijvoorbeeld een feest mee, toen er een gedeputeerde van het gou-
vernement op bezoek was. Als je er een botje weggooide, stonden 
er hele groepen arme sloebers klaar om het weg te grissen Maar 
het werd helemaal niet op prijs gesteld, dat wij aandacht aan deze 
mensen besteedden. Het dramatische van deze eilanden is, dat ze 
zo enorm gei:soleerd zijn. 
Het is zo: het eiland São Vicente is kaal, er groeit niets, maar er 

wonen vrij veel Portugezen, vooral militairen, die daar direct 
klaar staan om in te grijpen in andere gebieden, zoals Guinee of 
Angola. Zij moeten geproviandeerd worden. Het voedsel komt van 
Santo Antão, met het gevolg, dat daar, vooral na het regenseizoen, 
voor de inwoners bijna niets overblijft. 
Zeker, er groeien bananen, maar zelfs de mensen, die er in wer-

ken, krijgen ze zelden te eten. Er zijn dan ook zeer veel mensen, 
die aan chronische ondervoeding lijden en jaarlijks sterven er ook 
tientalle"n mensen alleen al door het gebrek aan transport. De enkele 
arts, die zo'n eiland rijk is, kan de zieken door de uitermate 
slechte verbindingen helemaal niet of niet op tijd bereiken. Daaren-
boven moeten ze, als ze geen geld hebben, eerst een bewijs van de 
administrador, een bestuursambtenaar hebben, waarvoor ze soms 
uren moeten lopen. En daarna moeten ze dan weer een reis van 
uren ondernemen om de dokter te bezoeken. 
De werkgelegenheid is er uiterst slecht. Op Santo Antão is er, 

zoals gezegd wat landbouw, maar op São Vicente, waar de grootste 
plaats van de archipel, Mindelo, ligt, is een zeer primitieve visserij 
eigenlijk de enige bron van inkomsten. De gevangen vis wordt 
door vrouwen vervoerd, te voet, want er is geen enkele vorm van 
transport. 

Het erge van de armoede op deze eilanden is, dat het maar zo'n 
klein gebied betreft, waar maar 2oo.ooo mensen leven. Er zou. zo 
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gemakkelijk iets aan gedaan kunnen worden. Maar er gebeurt niets, 
totaal niets. Terwijl de mensen van de eilanden in sloepen de zee 
opgaan om een enkel visje te verschalken, ligt er in de buurt een 
grote Japanse vissersvloot, mer moederschip, die de visrechten in 
Lissabon .voldoet. De eilanden zien daar niets van. 
Officieel heet het, dat er in de Portugese gebiederi overzee, geen 

kolonien maar 'provincies', geen discriminatie heerst. Maar dat is 
er natuurlijk wel. Steeds kom je het tegen op allerlei gebieden. De 
Portugezen, die er zijn, hebben de bevoorrechte posities. Tot voor 
kort waren er in het leger geen Kaap Verdische officieren, de hoog-
ste in rang was korporaal. En zo zijn er veel meer voorbeelden. 
Van direct verzet tegen het Portugese bewind is er op deze eilan-

den geen sprake. Er zijn wel mensen, die contact hebben met de 
opstandelingen in Guinee b.v. maar er zijn te weinig mogelijkheden 
voor een guerilla in dit volkomen afgesloten gebied. De P.I.D.E., 
de Portugese geheime politie is er zeer actief. Ik werd herhaaldelijk 
geschaduwd, dat was daar niet moeilijk te ontdekken. Ik heb er 
geen blad voor de mond genomen. Maar de kritiek, die ik op aller-
lei zaken uitte, vestigde de aandacht op de mensen, die met ons 
omgingen. Daarom distancieerden ze zich op den duur bijna alle-
maal van ons. Zo lang wij er waren, zou ze niets gebeuren wisten 
ze, maar ze waren bang, dat ze na ons vertrek in moeilijkheden 
zouden komen. 
't Is zo erg, dat een Kaap Verdier met wie we bevriend waren 
geraakt, die later in Nederland was, ons niet durfde bezoeken. Ze 
weten namelijk dat er ook hier P.I.D.E.-mensen werkzaam zijn. 
Het is een zeer ingrijpend apparaat, dat een enorme invloed op 
de mensen uitoefent, in hun eigen._gnd, maar ook over de grenzen. 
Terwijl er duizenden mensen in erbarmelijke krotten wonen is men 
momenteel in Mindelo bezig een hypermoderne modelgevangenis 
te bouwen. Toch is er op de eilanden bijna geen criminaliteit. Het 
is duidelijk, dat deze gevangenis hoofdzakelijk bestemd 1s voor 
politieke delinquenten. 
De krant, die er verschijnt is een heel armoedig en slecht gedrukt 
blaadje, dat één keer per week met een paar pagina's uitkomt. En 
zelfs dat wordt nog zwaar gecensureerd. Met de radio is het precies 
eender. Ik werd, kort na aankomst geYnterviewd door Radio Barla-
vente, maar ik werd van tevoren gewaarschuwd, dat het door de 
censuur moest. De interviewer zei: 'U mag alles zeggen, wat u 
wilt, maar ik kan er niet voor instaan, dat het allemaal uitgezonden 
wordt.' 
De cultuur van vreemde landen is één van de dingen, waardoor 

een reizend kunstenaar gemakkelijker in contact kan komen met de 
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bevolkmg waartussen hij verkeert. Maar de Cabo Verde is een 
archipel zonder cu!tu.ur. 'De Porrugezen,' zegt Giano Siewert, 'heb-
ben systematisch elke vorm van overgeleverde Afrikaanse cu!tuur 
de kop ingedrukt. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele 
vorm van versiering, niets. Ook de Portugezen hebben er niets na-
gelaten, er is niet één schilder en wat er aan schrijvers of dichters 
is, valt te verwaarlozen. Want zelfs de taal van de eilanden, het 
Creools, wordt niet geschreven.' . 

SÃO TOMÉ EN PRlNClPE 

São Tomé en Principe zijn twee kleine eilanden, samen ongeveer 
900 km2, voor de kust van Nigeria, met ongeveer 7o.ooo inwoners. 
Toen aan het eind van de I6e eeuw door concurrentie van Brazilie 
een eind was gekomen aan de suikerteelt verminderde de Portugese 
belangstelling voor deze eilanden. Hierin kwam pas verandering 
toen nieuwe cultures werden gelntroduceerd: koffie in I8oo en cacao 
in I822. Na de afschaffing van de slavernij weigerden de vrijgelaten 
slaven nog langer op de plantages te werken. De Portugezen gingen 
toen 'vrijwilligers' halen uit Angola, !ater ook uit Mozambique en 
van de Kaap Verdische Eilanden. 
Op het ogenblik is 93 °/o van de bebouwbare grond op São Tomé 

in handen van de 300 blanke grootgrondbezitters. De 40.000 af-
stammelingen van de slaven wonen in grote armoede op de resterende 
7 Ofo. Ondanks hun ellendige omstandigheden en de grete druk die op. 
hen wordt uitgeoefend weigeren ze terug te keren naar de Europese 
plantages. 
São Tomé was de eerste Portugese kolonie die in opstand kwam. 

Ais reactie op ·nieuwe decreten, waarbij aan Afrikanen opnieuw 
dwangarbeid werd opgelegd, vernietigden de opstandelingen op 3 en 
4 februari I 95 3 op vele plaatsen het koloniale apparaat. Maar de 
opstand van Batepa werd bloedig neergeslagen. Er waren I .032 doden 
en vele gewonden. Velen verdwenen in het plaatselijke concentratie-
kamp Micolo op het strand van Fernão Dias. ledereen die São Tomé 
bezoekt, hoort van deze slachtpartij. De wereldpers heeft er echter 
nooit aandacht aan besteed. 
ln. februari I 960 werd door srudenten en jonge intellectuelen op 

het eiland het Comité de Libertação de São Tomé e Principe (CLSTP) 
opgericht. ln augustus I963 organiseerde het CLSTP een aantal sta-
kingen van landarbeiders, die door 90 °/o van de arbeiders werden 
ondersteund. Sinds de oprichting in I 96 I is het CLSTP aangesloten 
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bij de CONCP. 'Op São Tomé is de overgang naar de gewapende 
strijd moeilijk, maar niet onmogelijk,' menen de leiders van het 

CLSTP. 

Bekende groet van de Portugese 'Jeugdstorm' Mocidade 
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Portugal en zijn bondgenoten 

PORTUGAL 

Portugal, het land dat meent een 'heilige opdracht' te hebben om 
Afrikanen te beschaven en te ontwikkelen, is zelf een onderontwik-
keld en achterlijk land met een feodale structuur. Het gemiddelde 
inkomen per hoofd van de bevolking is ongeveer gelijk aan dat van 
een land als Ghana. De calorische waarde van de voeding in Portugal 
is de laagste van Europa en gelijk aan die van vele  andere onder-
ontwikkelde landen. Van alie Europese landen heeft Portugal de 
hoogste kindersterfte en het hoogste aantal gevallen van tuberculose. 
Sinds 1926 is Portugal gezegend I'net een dictatuur. Vrijheid van 

meningsuiting, van vergadering en van vereniging zijn verdwenen. 
Politieke partijen en vakverenigingen zijn verboden. Bij stakingen 
worden langdurige gevangenisstraffen opgelegd. Er is een strenge 
censuur op pers, radio, televisie en. films. De geheime politie, de 
PIPE, onderdrukt elke vorm van tegenstand tegen het regime. Poli-
tieke gevangenen worden gefolterd en in concentratiekampen op-
gesloten. 
ln een artikel in Angola: A Symposium geeft de correspondem van 

Reuter, A'ndrew Marshall, een beeld van de levensomstandigheden in 
Portugal: 

'Aan de top bevindt zich een zeer rijke en zeer kleine niets ont-
ziende conservatieve klasse die met de volledige zegen van het 
regime de· controle ui toefent ove r het economische leven van het 
land en van de overzeese gebieden. Onderaan bevindt zich de 
grote massa van de Portugezen die hard werken, slecht betaald 
worden en geen invloed hebben op de gang van zaken in het 
land ... 
Een van de eerste waarschuwingen dat de winter nadert, zijn 
advertenties in de kranten over methoden om de vensters dicht te 
plakken, want het gemiddelde Portugese huishouden kan weinig 
besteden aan verwarming. Elektriciteit en brandstoffen zijn duur. 
Als de winter zijn intree doet, gaat het gezin vroeg naar bed met 
alie kleren aan. Een ander teken van de naderende koude is de rij 
zorgelijke vrouwen die wanhopig de etalages afzoeken van winkels 
in tweedehands kleren en van pandjeshuizen.' 

Vele Portugezen ontvluchten de misere in hun land. Ze emigreren 
naar Brazilie, Frankrijk en de kolonien. Duizenden arbeiders zoeken, 
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vaak clandestien, werk in het buitenland. 
Een groot deel van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Door 

het gebrek aan scholen en onderwijzers krijgen veel kinderen niet 
meer dan 3 à 4 uur les per dag. De overgrote meerderheid van de 
Portugezen krijgt alleen dit lager onderwijs. Een deel van de jeugd 
krijgt helemaal geen onderwijs, omdat de scholen te ver weg zijn. 
Er is weinig industrie in Portugal. Wat er is, is grotendeels in 

buitenlandse handen. Zelfs tram-en telefoonrnaatschappijen zijn vaak 
ouitenlands (Engels) eigendom. Portugal met zijn ultrakolonialisme 
is zelf een kolonie van andere Wesrerse landen. Ongeveer 50 °/o van 
de werkende bevolking vindt zijn bestaan in de landbouw. Maar een 
groot deel van het land is ín handen van enkele grootgrondbezitters. 
Een voorbeeld van de feodale toestanden vormt het feit dat de vier 
grootste landeigenaren samen evenveel land bezitten als 50.400 kleine 
boeren samen. 
Met de feodale structuur in Portugal correspondeert een achter-

lijke vorm van kolonialisme. Voor de aanleg van bruggen, havens, 
stuwdammen, spoorwegen en de bouw van fabrieken moer Portugal 
een beroep doen op buitenlandse technici en dikwijls ook op buiten-
lands kapitaal. Andere koloniale mogendheden gebruikten hun kolo-
nien om er grondstoffen weg te halen en industrieprodukten af te 
zetten. Portugal kan echter na.uwelijks industrieprodukten uitvoeren. 
Zijn belangrijkste uitvoerprodukt naar de kolonien is wijn, waarvoor 
het elders geen afzetgebied  heeft. Het verkoopt de grondstoffen uit 
zijn kolonien aan andere industriestaten. Op deze wijze parasiteert 
Portugal op zijn kolonien. Het kan rustig voortgaan met meer in te 
:voeren dan uit te voeren dankzij de deviezen die de kolonien op-
brengen. 
ln de oppositie in Portugal kan men twee groepen onderscheiden: 

een semi-legale liberale groep en een illegale, linkse groep. De liberale 
groep veroordeelt weliswaar de koloniale oorlog en eist het verlenen 
van democratische rechten aan de Afrikanen, maar zij is tegen directe 
onafhankelijkheid. Deze opvattingen vinden hun weerslag in het 
voorstel van de voormalige rector van de universiteit van Coimbra, 
Cunha Leal, tot vorming van een federatie tussen Portugal en zijn 
kolonien en zelfbeschikking na een periode van voorbereiding onder 
Portugese controle van maximaal dertig jaar. De linkse oppositie is 
voornamelijk georganiseerd in het Frente Patriotica de Libertação 
Nacional (FPLN). De FPLN heeft talrijke ondergrondse cellen in 
Portugal en een buitenlands hoofdkwartier in Algiers. Zij erkent het 
recht van de kolonien op onmiddellijke onafhankelijkheid en onder-
houdt goede contacten met de CONCP en de hierbij aangesloten 
onafhankelijkheidsbewegingen. Zo worden Portugese deserteurs in de 
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kolonieen overgedragen aan de FPLN die hen verder helpt. Om-
gekeerd verspreiden de Afrikaanse nationalisten het blad van de 
FPLN Passa Palavra, waarin Portugese militairen worden opgeroepen 
om de oorlogvoering te saboteren of om te deserteren. 
De politieke ontwikkeling in Portugal is sinds I 96 I grotendeels 

bepaald doar de opstand in de kolonien. De Afrikaanse volksmassa's 
zijn tot nu toe de enigen die de strijd aangebonden hebben tegen de 
dictatuur. ln I96I en ook in I962 nog was Portugal zeker rijp voar 
een revolutie. Het Salazar-regime was ernstig ondermijnd. ln januari 
I96I _kaapte Henrique Gaivão het passagiersschip Santa Maria, in 
februari vlamde het Afrikaanse verzet op in Luanda, in maart bnk 
de opstand in Noord-Angola uit. Op I mei werden in Lissabon grote 
betogingen gehouden tegen de koloniale oorlog. Soldaten weigerdtn 
naar Angola te vertrekken en deserteerden. Zelfs een aantal van 
Salazars ministers kwam in verzet en eiste zijn aftreden. Salazar ont-
sloeg hen en nam zelf tijdelijk de leiding van het ministerie van oor 
log op zich. ln november waren er onlusten tijdens de z.g. verkie7.in-
1Sen en gingen de landarbeiders van Alentejo in staking. ln december 
volgde een nieuwe tegenslag voar het regime: de bevrijding van Goa. 
ln januari I 962 kwamen militairen in Beja in opstand. Het Portugese 
volk was ontevreden over de stijgende kosten van levensonderhoud 
en de verhoging van de belastingen. Op I en 8 mei I962 werden 
opnieuw grote betogingen gehouden in Lissabon. 
Een algemene opstand leek onvermijdelijk. Wat ontbrak, was een 

consequente revolutionaire leiding. Ook de communistische partij van 
Portugal die grote i~vloed heeft op de massa's bleef ijverig de Sovjet-
politiek van vreedzame coexistentie volgen. Daarna verviel een groot 
deel van de bevolking in moedeloosheid en apathie of liet zich willou~ 
meeslepen door Salazars koloniale bloed-en bodemretoriek. 
Om verzet onder de militairen die uitgezonden worden naar de 

kolonien te voorkomen, worden ze zonder voorafgaande aankondi-
ging en zonder afscheid te kunnen nemen, aan boord van de troepen-
transportschepen gebracht. Soldaten die terugkeren uit de kolonien 
mogen geen contact hebben met de soldaten die erheen gaan. De 
dienstplicht is verlengd tot vier jaar. Portugezen boven de zestien 
jaar mogen het land in verband met hun dienstplicht niet meer ver-
laten. Vele deserteurs zijn naar het buitenland gevlucht. ln I968 
bestond het koloniale leger uit bijna 2oo.ooo man. Het arme Portugal 
geeft bijna I miljard gulden per jaar, d.i. ongeveer 4 5 Ofo van zijn 
begroting, uit aan de oorlog. Volgens Salazar geven de Portugezen 
echter graag hun 'goed en bloed' voor het behoud van de kolonien. 
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DE ROO:MS-KATHOLIEKE KERK 

ln Portugal is de R .K. kerk een trouw bondgenoot van het re-
gime. God en vaderland zijn voor haar onafscheidelijk verbonden 
begrippen. Gedurende de laatste veertig jaar heeft de kerk nooit 
officieel geprotesteerd tegen de vele misstanden in de Portugese kolo-
nien. Ook inzake de koloniale oorlog steunt de Portugese geestelijk-
heid de regering. Ds. W. D . Grenfell zegt over hen: 'Ik heb enige 
keren meegemaakt dat priesters opdracht gaven een man in het 
dorp te arresteren en dat ze lieten weten regeringsambtenaar te zijn ... 
Verscheidene malen bezochten katholieke priesters de dorpjes in 
Kongo om de vluchtelingen over te halen terug te keren naar het 
nu vreedzame Angola en de vergevensgezinde Portugezen.' 
Door het op 7 mei I 940 gesloten concordaat tussen het Salazar-

regime en het Vaticaan werd de :R.K. kerk aan het bewind vast-
geklonken. De missionarissen in de Portugese kolonien werden in feite 
ambtenaren van de staat, belast met het 'bekeren en opvoeden en 
het in de Portugese natie doen opgaan en beschaven' van de inlander. 
Ze stonden niet onder de congregatie van de Propaganda Fide, die 
vanuit Rome de missieactiviteit in de wereld leidt, maar onder de 
Portugese kerk en staat. De missionarissen moesten Portugezen zijn; 
alleen als er te weinig Portugezen waren, werden er ook buitenlanders 
toegelaten. Door het concordaat werd de kerk ook financieel vol-
komen afhankelijk van de staat. 

Hoewel in de encycliek Mater et Magistra alle vormen van kolonia-
lisme en neo-kolonialisme veroordeeld werden, bleef het Vaticaan 
Portugal steunen. Ter gelegenheid van het Zesde Internationale Con-
gres ter Verdediging van de Christelijke Beschaving, dat in maart 
I 966 in Lissabon gehouden werd, ontvingen de Portugese president 
en een aantal ministers van Salazar onderscheidingen van het Vati-
caan. Vooral het bezoek aan Portugal van paus Paulus VI op uit-
nodiging van het Salazarregime in I967 wekte grote verontwaardi-
ging. Dit terwijl n.b. de publikatie van zijn eigen toespraken en 
encyclieken in dit land verboden is. Ten aanschouwe van 2.ooo in 
rolstoelen gezeten invalide soldaten uit de koloniale oorlogen woonde 
de paus de plechtigheden in Fatima bij. Hij reikte geschenken uit aan 
premier Salazar en president Tomaz en schonk een half miljoen 
gulden aan de missie in de 'overzeese provincies'. De commandant 
van de luchtmachtbasis te Monte Real begiftigde hij met de .Orde 
van Sint Gregorius, het hoofd van de PIDE met het Grootkruis van 
Sint Silvester. 
Verzet tegen de koloniale overheersing vindt men slechts bij de 

IJ9 
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weinige Afrikaanse priesters en seminaristen en onder de buitenlandse 
missionarissen. Deze worden door het regime gewantrouwd; de ge-
heime politie bespioneert hen en . opent hun post. Dikwijls worden 
buitenlandse missionarissen uitgewezen. Het is zeer te betreuren, dat 
zij na terugkeer op bevel van hogerhand blijven zwijgen over hun 
ervaringen. Acht Afrikaanse priesters uit Angola zijn verbannen naar 
kloosters in Portugal, 'bewaakt door hun ambtsbroeders in het pries-
terschap, Portugese priesters, van wie sommigen zich niet ontzicn hun 
doen en laten aan de geheime staatspolitie door te geven,' aldus de 
aartsbisschop van Conakry. Ondanks deze druk protesteerden in 
februari 1968 een twintigtal (voornamelijk buitenlandse) priesters uit 
Mozambique tegen de onderworpenheid van de kerk aan de staat. 
Zij klaagden erover dat de 'meer ontwikkelde en actieve Afrikanen 
systematisch worden vervolgd en door de politie worden belaagd en 
in de gevangenis geworpen.' Ook de bisschop van Luanda en de in 
r 967 overleden bisschop van Beira bekritiseerden wel bepaalde 
regeringsmaatregelen, maar zij bleven voorstander van de Portugese 
overheersing. Blijkbaar ergerde Salazar zich aan deze kritiek. Hij 
ontnam de bisschop van Beira allerlei privileges en verbood jaren-
lang de publikatie van zijn pastorale boodschappen. Het dagblad van 
het bisdom Diario de Moçambique kreeg de laatste jaren driemaal een 
tijdelijk verschijningsverbod opgelegd. 
De medeplichtigheid van de Portugese clerus blijkt uit het feit dat 

de kardinaal patriarch · van Lissabon, Manuel Gonçalves Cerejeira, 
zich tot bisschop van de Portugese  strijdkrachten liet benoemen. Ook 
de aartsbisschop van Lourenço Marques, kardinaal de Gouveia, heeft 
zich in een herderlijke brief ondubbelzinnig uitgesproken: 

'Niemand die op de hoogte is, kan in waarheid beweren dat 
Portugal in Mozambique niet op een menselijke en edelmoedige 
wijze zijn zending ais moederland heeft vervuld ... Hoewel de 
sociale en culturele verheffing van het land een langzaam proces 
is geweest, is het niettegenstaande dat toch een werkelijke verhef-
fing geweest ... Dit zijn de sociale en historische redenen di e de 
aanwezigheid van Portugal in Mozambique rechtvaardigen en die 
iedere inwoner van Mozambique een zoon van het moederland, 
van Portugal maken. Dit ontkennen of negeren zou een zware fout 
zijn en een misdaad als het gebeurt te kwader trouw.' 

Zijn opvolger Custodio Alvim Pereira maakte in zijn tien stellingen 
die in alie kerken en seminaria in Mozambique werden afgekondigd 
duidelijk dat de Afrikanen onderhorig moeten blijven aan het Portu-
gese kolonialisme. Enkele van deze stellingen volgen hier: 
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I Onafhankelijkheid is onverenigbaar met het welzijn van de 
mensheid. Zij kan slechts tot welzijn strekken als de voorwaar-
den voor de onafhankelijkheid geschapen zijn. De culturele 
voorwaarden bestaan in Mozambique nog niet. 

II Zolang aan deze voorwaarden nog niet is voldaan, is deelname 
aan de onafhankelijkheidsbewegingen een handeling die in strijd 
is met de natuur. 

VII De Afrikaanse inboorlingen moeten de kolonisten dankbaar zijn 
voor alle weldaden die zij van hen ontvangen. 

VIII Zij die onderwijs genoten hebben, moeten de minder ontwikkel-
den waarschuwen tegen alle hersenschimmen over onafhanke-
lijkheid. 

KAPIT AALSBELANGEN IN ZUIDELIJK AFRIKA 

Het zuidelijke deel van Afrika, van de Kaap tot Katanga, bevat de 
meest verbijsterende concentratie van metalen en edelstenen ter 'we-
reld. Voor de westerse investeerders is het een ware goudmijn; de 
winsten zijn er twee tot drie maal zo hoog als in de Verenigde Staten 
of in Europa. Op een totale investering van f 25 miljard bedraagt 
de jaarlijkse winst f 5 miljard. Bij de meeste maatschappijen is de 
winst groter dan het totale jaarsalaris van alle Afrikaanse werknemers. 
ln feite is de strijd tegen het Afrikaanse nationalisme een strijd om 
het behoud van deze rijkdommen en van de goedkope arbeids-
krachten. 
Bij de exploitatie van de min~le rijkdommen in Zuidelijk Afrika 

zijn slechts een beperkt aantal internationale belangengroepen betrok-
ken. Al deze concerns vormen als het ware één groot, veelkoppig 
monster. Ze zijn op velerlei wijze met elkaar verbonden, via gemeen-
schappelijk aandelenbezit en onderlinge aandelenruil, via gemeen-
schappelijke directeuren etc. Ze beconcureren elkaar niet maar vinden 
elkaar door onderlinge afspraken. De vier machtigste zijn de Anglo-
American Corporation of South Aftica (AAC), de Charter Consoli-
dated (CC), de Selection Trust en de Lonrho Ltd. 
De vergaande vervlechting van kapitaalsbelangen in Zuidelijk 

Afrika kan worden gei:llustreerd aan de Anglo-Anierican (AAC), die 
deel uitmaakt van het Rothschild-Oppenheimer imperium. Aan de 
top van de pyramide bevindt zich het familiekapitaal van Oppen-
heimer, dat de AAC volledig beheerst. Deze AAC alleen al heeft in 
Zuidelijk Afrika meer dan f 2 miljard gelnvesteerd in meer dan 200 
bedrijven. 



144

De grote concurrent van de AAC was de British South Africa Co 
(BSAC), aan het eind van de vorige eeuw opgericht door Cecil 
Rhodes, de veroveraar van.het huidige Zambia en Rhodesie. De BSAC 
oefende tot r 92 3 het bestuur uit o ver Rhodesie en bezat het mono-
palie op alie mineralen in Rhodesie tot I 9 3 3, in Zambia tot I 964. ln 
maart I965 kwam een fusie tot stand tussen de BSAC, de Cent1·al 
Mining and lnvestment Corporation en de Consolidated Mines Se-
lection, een onderdeel van het AAC concern. Deze nieuwe maat-
schappij, de Charter Consolidated (CC), wordt beheerst door het 
AAC-kapitaal en heeft evenals ·de AAC Harry Oppenheimer tot 
directeur. De AAC en de CC zijn tevens de voornaamste aandeel-
houders van Lomho Ltd. 
Via de AAC en de CC beheerst Harry Oppenheimer praktisch de 

hele goudproduktie van Zuid-Afrika. Deze vormt met een opbrengst 
van I 21/2 miljard per jaar de basis voor de Zuidafrikaanse welvaart. 
Via de nauw met de AAC verbonden maatschappij De Beers beheerst 
Oppenheimer de diamantproduktie ter waarde van I r miljard per 
jaar in Zuid-Afrika, Zuidwest-Afrika, Angola, Kongo-Kinshasa en 
Tanzania. Alleen ai in Zuidwest-Afrika is de winst op de diamant-
produktie bijna twee maal zo groot als het hele staatsbudget. Oppen-
heimer beheerst een groot deel van de produktie van kolen, uranium, 
kobalt, magnesium, titanium, vanadium, mangaan, asbest, platina etc. 
in Zuid-Afrika. De uitvoer van Zambia bestaat voor 90 Ofg uit koper; 
vier van de zeven kopermijnen zijn van de AAC, de drie andere zijn 
van de Selection Trust, maar Oppenheimer zit in de directie. Rho-
desie produceert voornamelijk kolen; de kolenvoorraden van Wanky, 
die beschouwd worden ais de grootste ter wereld, zijn van de AAC. 
De mijnmaatschappij van Wanky bezit twee bauxietmijnen in Mo-
zambique. Swaziland levert ijzer, de exploitatiemaatschappij is op-
nieuw een onderdeel van de AAC. ln Zambia bezit de AAC de 
koperzuiveringsinstallaties en de Broken Hill" mijn (lood, zilver, cad-
mium). Een groot aantal maatschappijen in Rhodesie zijn eigendom 
van de AAC. Na het uitroepen van de eenzijdige onafhankelijkheid 
en de daaropvolgende boycot hebben de grote concerns hun activiteit 
in dit land snel uitgebreid. De AAC verdubbelde het kapitaal, dat 
het stak in het zoeken naar nieuwe mineralen, tot I 5 miljoen in I968. 
De AAC opende een nieuwe nikkelmijn in Bindura. ln Mozambique 
zoekt de AAC naar koper, olie en diamanten en bezit het de cáshew-
notenindustrie en de visindustrie INOS. De AAC en de CC hebben 
niet alleen grote belangen in Zuidelijk Afrika, ook elders is veel geld 
gelnvesteerd. Zo beheerst de CC de winning van het voornaamste 
minerale exportprodukt van Portugal, de wolfraam. 
ln Angola vormden de diamanten tot I 960 het voornaamste export-



145

produkt. Portugal verkocht het monopolie 'voor eeuwig' aan de 
DlAMANG (Companhia dos Diamantes de Angola). Deze maat-
schappij vormt een klein imperium op zich zelf, met eigen scholen en 
ziekenhuizen, met een eigen inlichtingendienst, politie en leger. 
DlAMANG heeft het alleenrecht op alie contractarbeiders uit het 
Lunda-district en hoeft geen belasting en in-en uitvoerrechten te be-
talen. Hoewel de winst van I96I tot I965 met 74 Ofo steeg, bleven de 
lonen van de Afrikaanse arbeiders slechts f 28 per maand. Hierdoor 
kon op een produktie van f IOO miljoen een winst van f 6o miljoen 
gemaakt worden. De 25 directieleden kregen in I965 aan tantiemes 
een bedrag gelijk aan de helft van het jaarsalaris van de 2 5 .ooo 
arbeiders. De DlAMANG steunt het Salazar-regime niet alleen met 
haar huurlingenleger, zij hielp het ook uit de financiele moeili;kheden. 
ln I96I leende ze f 93 miljoen, in I962 f I3 miljoen, in I963 f I8 
miljoen, in I 967 nog eens f I 30 miljoen, alies tegen de symbolische 
rente van I Ofo. DlAMANG is eigendom van de AAC, van de Beers 
en van de Belgische Union Miniere. Oppenheimer zit in de directie. 
De tweede grote onderneming in Angola is de Benguela spoorlijn, 

die tum;n I903 en I930 werd aangelegd om de rijkdommen van Zam-
bia en Katanga naar de havens af te voeren. Deze spoorlijn, die jaar-
lijks f 40 miljoen aan winst oplevert, is voor 90 Ofo eigendom van 
Tanganyika Concessions (Tanks). Tanks, met directeur Oppenheimer, 
heeft uitgebreide bezittingen in Centraal-en Oostafrika en bezit 50 °/o 
van de aandelen van de Union Miniere. Ook de Benguela spoorlijn 
steunt het Salazar regime met een eigen leger en met geldleningen. 
Zowel DlAMANG als de Benguela spoorlijn vestigden zich in An-

gola aan het begin van deze eeuw. Toen Salazar aan de macht kwam, 
maakte hij een eind aan de buitenlandse investeringen in de kolonien 
omdat hij bang was voor vreemde invloeden. Pas omstreeks 1960 
kwam hierin verandering; na I965 werden buitenlandse investeringen 
zelfs aangemoedigd. Het doel van deze politiek was om de Portugese 
regering uit haar financiele moeilijkheden te helpen en vooral om de 
westerse kapitaalsbelangen te binden aan het Portugese kolonialisme. 
ln deze opzet is Salazar volledig geslaagd. Uit alie westerse staten en 
uit Japan stroomde het kapitaal op de rijkdommen van Angola en 
Mozambique af. De Westduitse firma Krupp voerde hierbij de boven-
toon en nam bijna de helft van de investeringen in Angola voor zijn 
rekening. Krupp heeft het gemunt op de rijke ijzerertslagen van Cas-
singa. Voor de afvoer van deze schatten verbeterde hij de haven van 
Moçamedes en legde hij een spoorlijn aan van 70 km. ln I970 zal dit 
ijzererts een van de belangrijkste uitvoerprodukten van Angola zijrt. 
Ook de oliebronnen van Cabinda, die door de Amerikaanse Gulf 

Oil worden geexploiteerd, zijn van grote betekenis. ln I970 zal dit het 
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tweede exportprodukt van Angola zijn met een produktie van 7,5 mil-
joen ton per jaar. Angola wordt dan de vierde olieproducent ter 
wereld. ln Mozambique is geen olie gevonden, maar wel aardgas. 
De twee bronnen worden eveneens geexploiteerd door Gulf Oil. De 
steenkoolwinning in Mozambique is grotendeels in Belgische handen, 
de ijzerwinning gebeurt door Japan. 
Deze buitenlandse investeerders steunen het Salazar-regime niet 

alleen met hun royalties maar ook via een in 1963 ingestelde 'defensie-
belasting'. ln januari 1965 werd het tarief gebracht op 4 °/o bij een 
winst van f 6o.ooo tot 30 °/o bij een winst van f 6 miljoen en meer. 
De VN hebben deze investeringen herhaaldelijk scherp veroordeeld. 

DE SALAZAR LOBBY'S 

Alle groepen met kapitaalsbelangen in de Portugese kolonien en in 
de rest van Zuidelijk Afrika zien de vrijheidsstrijd in Angola en 
Mozambique als een bedreiging van hun bevoorrechte positie. Dit te 
meer daar de afvoer van hun rijkdommen naar zee grotendeels via 
deze landen loopt. Acher de schermen oefenen zij een grote invloed 
uit op de regeringen in de Westerse landen om te zorgen dat deze 
de blanke regimes in Zuidelijk Afrika blijven steunen. Overigens is 
deze druk vaak niet eens nodig omdat het Westen belang denkt te 
hebben bij een handhaven van de status quo om aldus de zeeroute 
via de Kaap en de toevoer van allerlei belangrijke grondstoffen als 
uranium, koper en ijzer veilig te stellen. 
Vooral als zich ergens in Zuidelijk Afrika een crisis voordoet, 

gaan de grote ondernemingen behalve de leidende kringen ook de 
publieke opinie bewerken. Zo verschenen er, toen de afscheiding van 
het rijke Katanga bedreigd werd, overal Katanga-lobby's die pagina-
grete advertenties in de dagbladen kochten. Sinds de eenzijdige onaf-
hankelijkheidsverklaring van Rhodesie ageren ze ten gunste van de 
blanke minderheidsregering. Nu Salazars koloniale rijk in Afrika 
wordt bedreigd, steunen dezelfde belangengroepen de Portugese propa-
gandamachine die a! jarenlang Salazars koloniale ideologie verbreidt 
via het radiostation De Stem van het Westen, via de folders en 
brochures van het Secretariado Nacional de Informação (S.N.I.) en 
via het uitnodigen van pro-Portugese schrijvers en journalisten voor 
rondreizen door de Portugese kolonien. 
Een commissie van het Amerikaanse Congres onder senator Full-

bright die in r 96 3 een onderzoek instelde naar doo r het buitenland 
gefinancierde pogingen om een wijziging in de Amerikaanse buiten-
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landse politiek te bewerkstelligen, ontdekte dat de public relations 
firma Selvage and Lee lnc. miljoenen guldens van de Overzeese 
Maatschappijen van Portugal kreeg om steun te verwerven voor 
Portugals koloniale politiek. Voor dit geld richtte deze firma een 
Portuguese American Committee on Foreign Affairs op, huurde zij de 
U.S. Press Association en financierde zij rondreizen onder geleide 
door de Portugese kolonien voor journalisten, congresleden etc. 
Ook op het Engelse regeringsbeleid hebben de kapitaalsbelangen 

grote invloed. Een aantal directieleden van de Tanganyika Conces-
sions maakt deel uit van een van de machtigste pressiegroepen in het 
Engelse parlement. Enkele jaren geleden kwam men zelfs openiijk 
voor de dag met een Anglo-Portuguese Parlementary Group, waarin 
zowel parlementsleden van de Labour Partij als van de Conserva-
tieven zitten. Propaganda voor de Portugese politiek word~ verder 
gevoerd door de O'Brien Organization en de Anglo-Portuguese So-
ciety. Het jaarlijkse banket van deze laatste groep, waar ook steeds een 
minister als officieel vertegenwoordiger van de Labour-regering aan-
wezig is, wordt altijd vereerd met een persoonlijke groet van Salazar. 
ln West-Duitsland en Frankrijk heeft het verzet van de publieke 

opinie tegen de steun aan Portugal praktisch geen uitingsmogelijk-
heden via het parlement. Hier treden de activiteiten van de Salazar-
lobby's dan ook minder op de voorgrond. ln Nederland heeft het 
Salazar-regime een actief propagandist voo r het Portugese kolonialisme 
gevonden in Dr. P. K. Huybregtse. lnspiratie voor zijn artikelen in 
De T elegraaf, Elseviers W eekblad en W ereldkroniek put hij uit zijn 
door de Portugese autoriteiten verzorgde excursies naar Angola en 
Mozambique. 

DE BLANKE ALLIANTlE 

ln het zuiden van Afrika is een natuurlijk bondgenootschap ont-
staan tussen de blanke regeringen in Zuid-Afrika (voor de Afrikaanse 
nationalisten: Azania) en Rhodesie (Zimbabwe) en de Portugezen in 
Angola en Mozambique. Tot dit onofficiele bondgenootschap behoren 
ook het door Zuid-Afrika overheerste Zuidwest-Afrika (Namibia) en 
een aantal Afrikaanse staten die economisch afhankelijk zijn van Zuid-
Afrika: Swaziland, Botswana (vroeger: Bechuanaland), Lesotho (vroe-
ger: Basutoland) en Malawi (vroeger: Nyassaland). Het vormt een 
gebied ter grootte van West-Europa, met een blanke bevolking die 
slechts r 0/o is van die van West-Europa en met minerale rijkdommen 
die groter zijn dan die van West-Europa of de Verenigde Saten. De 
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blanke bevolking heeft haar hoge levensstandaard niet slechts te 
danken aan deze grote minerale rijkdommen, maar ook aan de aan-
wezigheid van 2 5 miljoen goedkope arbeidskrachten. Het blanke 
bondgenootschap moet voorkomen dat deze 25 miljoen Afrikanen 
hun deel van de rijkdommen opeisen en dat het zwarte nationalisme 

verder naar het zuiden opdringt. 
De blanke alliantie trad voor het eerst openlijk naar buiten toen 

de blanke minderheid in Rhodesie zich in r 96 5 onafhankelijk ver-
klaarde en de Verenigde Naties een boycot uitriepen en toen Portugal 
en Zuid-Afrika Rhodesie te hulp kwamen. Vele westerse staten zetten 
hun handel rustig voort en wisten deze vaak nog aanzienlijk uit te 
breiden. Alleen werden de goederen voor Rhodesie nu aan Zuid-
Afrika of Mozambique geleverd en door deze landen weer door-
verkocht. De olieaanvoer naar Rhodesie via de pijpleiding vanaf de 
haven Beira in Mozambique, die aan de Engelse firma Lonrho toe-
behoort, kwam door een blokkade door Engelse oorlogsschepen tot 
stilstand. Er was echter geen controle op de ha vcn van Lourenço 
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Marques, zodat de olieaanvoer zich gewoon naar deze stad verplaat-
ste. De Engelse regering stuurde zelfs troepen naar Zambia, niet om 
het blanke minderheidsrcgime in Rhodesie te verdrijven, maar zoals 
Wilson openlijk in het Engelse parlement verklaarde, om te voor-
komen dat de onafhankelijke Afrikaanse staten (Ghana, Algerije, 
Egypte) of Rusland en China troepen voor dit doe! zouden sturen. 
Ook de ijverige speurtocht naar nieuwe olievoorraden en de grete 
voldoening over de rijke olievondsten in de Portugese enclave Ca-
binda houden verband met het streven Zuidelijk Afrika onkwetsbaar 
te maken voor een internationale olieboycot. 
Na de opstand in Angola en Mozambique is sinds augustus 1967 

ook in Rhodesie de vrijheidsstrijd ontbrand. Het gezamenlijke mili-
taire commando van het Zuidafrikaanse ANC ( African N ational 
Congress) en de Rhodesische ZAPU (Zimbabwe African People's 
Union) beschikt naar schatting over 1.000 man. ln het noorden van 
Zuidwest-Afrika zijn kleine eenheden van drie tot vijf man van de 
SWAPO (South-West African People's Organisation) actief. Tegen 
deze dreiging treden de blanken gezamenlijk op. Zuidafrikaanse sol-
daten vechten in Rhodesie en zijn gelegerd in Zuid-Angola, in de 
provincie Tete (in het gebied van de Caborta-Bassa dam) en in het 
zuiden van Mozambique. Zuid-Afrika legt voor honderden miljoenen 
guldens wegen aan in het zuiden van Angola en in Mozambique. 
Vanaf de basis Mpacha in de Caprivistrook voeren Zuidafrikaanse 
vliegtuigen verkenningsvluchten uit tot boven het zuiden van Tan-
zania en boven Zambia. Regelmatig doen Portugese troepen invallen 
in het grensgebied van Kongo, Zambia en Tanzania. Ook de geheime 
politie van de drie blanke staten werkt samen en levert Afrikaanse 
nationalisten aan elkaar uit. Ook in landen ais Malawi en Swaziland 
kan de verzetsbeweging van Mozambique slechts ondergronds opere-
ren. Herhaaldelijk zijn FRELIMO-strijders en vluchtelingen uit deze 
landen ontvoerd en overgedragen aan de Portugezen. 
Ook Zambia (vroeger: Noord-Rhodesie) was gedurende de eerste 

jaren na de onafhankelijkheidsverklaring in 1964 economisch zozeer 
aan het blanke bolwerk gebonden dat het geen militaire activieiten 
van de onafhankelijkheidsbewegingen vanaf haar grondgebied toe-
stond. Zo werden hier in I 96 5 vrachtwagens met wapens van het 
FRELIMO in beslag genomen. De aanvallen vanuit Zambia in Oost-
Angola en in de provincie Tete in Mozambique tonen aan dat aan 
deze voorzichtige politiek thans een eind is gekomen. Dat Zambia's 
buurland Malawi zich niet uit de blanke alliantie heeft losgemaakt, 
is gedeeltelijk te wijten aan de armoede van dit land en aan de neo-
kolonialistische instelling van zijn presidem Banda. 
De bevrijding van het zuiden van Mozambique zal extra bemoei-
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lijkt worden omdat dit gebied van zeer groot belang is voor Zuid-
Afrika. Het levert de goedkope arbeidskrachten voor de Zuidafri-
kaanse mijnen en Lourenço Marques is de natuurlijke in-en uitvoer-
haven voor Transvaal. Dit gebied is a!tijd meer op Zuid-Afrika dan 
op Portugal georienteerd geweest. Ais het FRELIMO dit gebied tracht 
te bevrijden zal Zuid-Afrika zeker gewapend ingrijpen. Ook voor het 
zuiden van Angola heeft Zuid-Afrika belangstelling omdat dit gebied 
grenst aan de reservaten waar het de helft van de Zuidwt::.stafrikaanse 
inboorlingen opgeborgen heeft en waar reeds op kleine schaal ge-
vochten wordt. 
De bouw van de gigantische Cabora-Bassa dam in de Zambezi in 

de provincie Tete (Mozambique) is een voorbeeld van de groeiende 
blanke samenwerking in Zuidelijk Afrika. De bouw van deze dam 
zal van I968 tot I973 duren; de bouwkosten zijn I miljard gulden. 
Het wordt de grootste dam van Afrika, met een capaciteit die twee 
maal zo groot is ais die van de Assoeandam in Egypte. Daar het 
achterlijke Portugal niet over het benodigde kapitaal en de technici 
beschikt, wordt de dam door buitenlanders gefinancierd en gebouwd, 
o.a. door de Anglo-American van Oppenheimer. De dam moet goed-
kope elektriciteit leveren aan Mozambique, Malawi, Rhodesie en het 
industriegebied van Zuid-Afrika. Verder zal deze dam dienen voor 
de irrigatie van een groot gebied, waar zich in tien ja::~r tijds een 
miljoen Portugezen moet vestigen. Op deze manier wil men de Afri-
kanen blijvend onderdrukken en bij de Zambezi e~n ha!t toeroepen 
aan het opdringende Afrikaanse nationalisme. Voor Angola liggen 
projecten klaar voor de vestiging van een half miljoen blanken op 
het Huíla plateau. 
Vroegere pogingen om op grote schaal Portugezen tot vestiging in 

de kolonien te bewegen, zijn grotendeels mislukt. Portugal leverde 
wel steeds een groot aantal emigranten die de armoede-in hun land 
wilden ontvluchten. Deze gingen echter vooral naar Brazilie en de 
laatste tien jaren naar Frankrijk. Landbouwprojecten voor blanken 
zoals Cela ln Angola werden een mislukking. De arme, ongeletterde 
boeren uit Portugal die in vodden gekleed waren en op blote voeten 
liepen, kregen ai spoedig in de gaten dat in Angola blanken niet 
veertien uur per dag op het land hoefden te zwoegen. Ze vertrokken 
naar de stad of gingen handel drijven. Toch nam de blanke bevolking 
in de kolonien ste~ds sneller toe. ln Angola in I 900: 9.ooo, in I 940: 
40.000, in 1950: IOo.ooo, in I96o: 2oo.ooo en in I968: 350.000. ln 
Mozambique in I9oo: r.5oo, in I940: 27.ooo, in I950: 48.ooo, in 
I96o: 8o.ooo, in I968: 150.ooo. Voor de vestiging van Portugese 
immigranten werden grote bedragen uitgegeven, zoals aan de Afri-
kaanse boeren nooit besteed waren. Ook op soldaten werd een beroep 
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gedaan om zich na afloop van hun diensttijd in de kolonien met steun 
van de regering in de zg. verdedigingsdorpen langs de grenzen te 
vestigen. 

HET BLANKE SEPARA TI SME 

Evenals in Portugal is in Angola en Mozambique een groot deel 
van de Portugezen tegenstander van het Salazar-regime. Dit bleek 
bij de presidentsverkiezingen van I 95 8 toen de oppositiekandidaat 
generaal Delgado hier een groot aantal stemmen kreeg. Ook in de 
kolonien eist de 'democratische oppositie' afschaffing van de censuur, 
vrije verkiezingen, vrijlating van de politieke gevangenen cn afschaf-
fing van de geheime politie. Zij is tegen de koloniale oorlog en ver-
wacht meer van besprekingen met de Afrikaanse nationalisten. Na 
de opstand in I 96 I zocht zij contact met de Angolese nationalisten 
om een gezamenlijk front tegen Salazar te vormen. De Afrikanen 
gingen hierop niet in, daar ze begrepen dat de overgrote meerderheid 
van de blanken toch nooit accoord zou gaan met een Afrikaanse 
meerderheidsregering in Angola. 
De ontevredenheid over het Salazar-regime onder de kolonisten 

richt zich tegen het weinig efficiente bestuur, tegen de bureaucratie 
en vooral tegen het leegzuigen van de kolonien door het moederland. 
Ze eisen daarom meer zelfbestuur, vooral op financieel cn economisch 
gebied. Ook nu al zijn de Portugezen in Afrika veel rijker dan die 
in het moederland. Zo vindt men in Mozambique één auto op 7 blan-
ken, in Portugal slechts één op 3 5. 
Het aantal blanken dat voorstander is van onafhankelijkheid voor 

de Afrikanen is klein. Ze leven in ballingschap, zitten in de gevange-
nis of zijn monddood gemaakt. Hetzelfde lot trof de leiding van de 
'democratische oppositie', in Angola georganiseerd in het Frente de 
Unidade Angolana, en in Mozambique in de Movimento Democra-
tico, nadat ze in beide kolonien in april I96I in een petitie admini-
stratief en economisch zelfbestuur, afschaffing van de dwangarbeid, 
beter onderwijs en burgerrechten voor alie Afrikanen en meer Portu-
gese soldaten geeist had. Evenals in Algerije bij de 'pieds noirs' het 
geval was, zijn het ook hier vooral de arme, onontwikkelde blanken, 
die zich tegen souvereiniteitsoverdracht verzetten. Zij danken hun 
bevoorrechte positie slechts aan de superieure kleur van hun huid. 
Ais ze een brief willen lezen of schrijven moeten ze hdaas vaak een 
beroep doen op een Afrikaan. De meer ontwikkelde kolonisten menen 
door hun grotere kennis hun bevoorrechte positie te kunnen hand-
haven. 
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De blanken in Mozambique staan sterk onder invloed van Rhodesie 
en Zuid-Afrikao Er bestaan nauwe handelsrelaties en Mozambique is 
het vakantieland van vele blanken uit deze landeno Portugezen die 
het zich kunnen veroorloven, sturen hun kinderen voor verder onder-
wijs naar Zuid-Afrika of Rhodesieo Bij hun terugkomst hebben ze 
niet alleen Engels geleerd, maar ook 'apartheid'o De blanken in An-
gola daarentegen zijn veel meer op Europa, op Portugal gerichto 
Het aantal blanke kolonisten, dat in navolging van Rhodesie en 

Zuid-Afrika volledige 'blanke onafhankelijkheid' nastreeft is niet 
groot, zolang Portugal onversaagd oorlog blijft voeren tegen de Afri-
kaanse onafhankelijkheidsbewegingeno Ais de regering in Lissabon 
echter met de Afrikanen zou gaan onderhandelen, dan zullen de 
blanken zich ongetwijfeld fel gaan verzetten en niet aarzelen zich los 
te maken van het moederlando Nu reeds onderhouden de blanke 
separatisten hierover contact met Pretoria en Salisburyo De grote 
onbekende factor hierbij is echter de reactie van het Portugese leger 
in Afrikao De separatisten doen daarom nu reeds pogingen om de 
soldaten aan hun kant te krijgeno 

POR TUGALS NATO-BONDGENOTEN 

'Ik ben helemaal niet tevreden over de steun van de andere 
Europese staten aan Portugal. Zij schijnen niet te begrijpen dat hier 
ook hun eigen essentiele belangen op het spel staano o o Daarbij gaat 
het helemaal niet in de eerste plaats om Portugal, het gaat om 
Europa, om ons alieno Wie Portugal in de rug aanvalt, verraadt 
Europa, verraadt ons recht om te leveno Alleen West-Duitsland, 
Frankrijk en Spanje vormen een uitzonderingo Bij hen vinden we 
alie begrip en steuno Dit versterkt mijn vertrouwen in Europa.' 

Aldus Salazar in een interview met de Deutsche N ational-und 
Soldatenzeitung (I5-II-63)0 Deze uitspraak is typerend voor de ver-
houding russen de Westerse staten en Portugal. Het is niet zo dat de 
NATO-staten lidstaat Portugal aanklagen wegens de terreur in Porr.u-
gal en in zijn kolonieno Minister Luns verklaarde op 9 december I964 
in antwoord• op vragen van mejo de Vink (KVP) dat hierover binnen 
de NATO niet wordt gesprokeno Nee, juist Portugal beklaagt zich 
over zijn bondgenoten in de hoop op deze manier nog meer wapens 
en steun los te krijgeno 
AI direct op de eerste vergadering van de NATO na het uitbreken 

van de opstand in Angola op 8 mei I 96 I in Oslo beklaagde de Portu-
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gese afgevaardigde zich erover dat sommige NA TO-landen zich voor 
het wereldforum  van de Verenigde Naties kritisch hadden uitgelaten 
over het Portugese kolonialisme. Hij kondigde aan dat zijn land in de 
koloniale oorlog NATO-eenheden met NATO-uitrusting zou inzetten. 
De andere afgevaardigden deden hun best om de slechte indruk die 
hun land in de Verenigde Naties op de Portugese regering gemaakt 
had, weg te nemen. 
Voor de Dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties ver-

klaarde de Portugees José Ervedosa-die van april 1961 tot februari 
1963 ais commandant van een luchtmachteenheid in Angola diende-
welke wapens de Portugese luchtmacht in Angola gebruikte: 

Lockheed 'Harpoon' PV -2 tactische bommenwerpers, uit de NA TO-
bijdrage van r 960 

Amerikaanse Harvard T-6 lesvliegtuigen, omgebouwd voor tactische 
steunverlening 

Westduitse Dornier D0-27 verbindingsvliegtuigen, uitgerust met 37 
mm raketten 

Amerikaanse 'Thunderjet' F-84 straaljagers, uit de NA TO-voorraden 
geleverd 

Lockheed 'N eptune' P 2 V-5 lange-afstands patrouillev liegtuigen, ge-
stationeerd op de NATO-basis no. 6 in Montijo in Portugal. 

De bewapening omvatte: 

napalmbommen, geleverd door de Verenigde Staten 
20, roo, 500 en 750 lb. bommen van de NATO, gemaakt in Portugal 
of geleverd door Zuid-Afrika 

dieptebommen uit de NATO-voorraden van luchtbasjs 6 in Montijo. 

Ervedosa verklaarde tevens dat volgens een rapport van de inlich-
tingendienst van de luchtmacht in Angola in de oorlog tussen r 6 maart 
en 30 juni r96r tussen de 50.000 en 8o.ooo Afrikanen werden ge-
dood. 
Daar Portugal zelf niet over een vliegtuigindustrie beschikt en 

evenmin over een industrie om zware wapens te produceren, werden 
deze ook na 1961 vrijwel alie door de NATO-bondgenoten geleverd. 
Zo maakte de MPLA in r 967 bekend dar onder de vele ~n Angola 
buitgemaakte wapens nog nooit iets gevonden was dat in Portugal 
was gemaakt, behalve munitie. Het Westen heeft zich nooit iets aan-
getrokken van het verzoek van de Veiligheidsraad van juli r 96 3 om 
geen wapens te leveren aan Portugal. Ondanks alie bewijzen van het 
tegendeel ontkende premier De Jong op 12 februari 1968 voor de 
VARA-televisie dat er in Angola NATO-wapens worden gebruikt. 
Ook op andere wijze krijgt Portugal steun van zijn NA TO-bond-
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genoten. Zij helpen bij de opleiding van piloten van de Portugese 
luchtmacht en bij de training in guerillaoorlogvoering van het leger. 
Van 1958 tot 1968 stegen de Portugese oorlogsuitgaven van een 
kwart miljard tot een miljard gulden, zodat de staatsfinancien ernstig 
in gevaar kwamen. Gelukkig kwamen de NATO-staten Salazar te 
hulp. ln 1962 leenden de Verenigde Staten f 375 miljoen, Frankrijk 
f 75 miljoen en West-Duitsland f 125 miljoen. ln 1963 kreeg Portu-
gal een lening van f 400 miljoen van de Verenigde Staten, f 90 mil-
joen van de Wereldbank, en f 350 miljoen van een Europese bank-
combinatie. ln 1964 leende Portugal f 400 miljoen van Frankrijk, 
f 75 miljoen van Zuid-Afrika en f 65 miljoen van een combinatie 
van Westeuropese en Amerikaanse banken. Zo bleef het doorgaan. 
Ondanks een oproep van de Verenigde Naties om zich van elke 
financiele steun aan Portugal te onthouden kwam zelfs de lnternatio-
nale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (BlRD), een door Ameri-
kaans kapitaal beheerste V.N.-instelling, dit land met leningen te 
hulp. 
Het is dus niet alleen zo dat heel het Westen profiteert van de. 

grote rijkdommen van Zuidelijk Afrika, maar ook bij de verdediging 
ervan is heel het Westen betrokken. Portugal levert de soldaten, het 
Westen zorgt voor de wapens en de financiele steun. Zonder deze 
hulp zou het arme en achterlijke Portugal de oorlog allang hebben 
moeten opgeven. Deze oorlog tegen de Afrikanen in de Portugese 
kolonien is dan ook ,in wezen een Westeuropese oorlog, de enige oorlog 
die de Westeuropese staten op het ogenblik voeren. 

HET RODE GEV AAR 

ln de NATO-publikaties vindt men we1111g over de situatie in 
Portugal en de Portugese kolonien. In het blad N ATO's Fifteen Na-
tions van augustus-september r 967 werd dez e stilte verbroken met 
een ongesigneerd artikel over de oorlog in Mozambique. Het artikel 
is onthullend voor de uiterst primitieve manier van denken in hoge 
NATO-kringen. De vrijheidsstrijders van het FRELIMO zijn uiter-
aard 'terroristische benden'. Wat doen deze benden? 

'Ze ontvoeren en vermoorden stamhoofden. Ze verdrijven de in-
landse bevolking van hun grond, de oerwouden in, waar ze ge-
dwongen worden om als dragers te werken voor de terroristische 
groepen om munitie, wapens en voorraden van over de grens te 
halen en om gewonden terug te b'rengen naar Tanzania. Ze worden 
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gedwongen kleine stukjes Emd met maniok en ander voedsel te 
bebouwen, op verborgen open plekken in het bos. Elke poging om 
te ontsnappen en elke ongehoorzaamheid wordt onmiddellijk met 
een gruwelijke dood bestraft. Deze uitgemergelde mensen komen 
vaak bijna van honger om en moeten voor hun terroristische mees-
ters werken tot ze e r bij neervallen .... 
Het Portugese leger is erin geslaagd de terroristische infiltraties 

naar het zuiden een halt toe te roepen. Hoewel hun werk wordt 
bemoeilijkt doordat er bijna geen wegen of paden zijn, door de 
aard van het terrein en doordat er te weinig troepen zijn voor 
deze uitgestrekte wildernis hebben ze hun zeer opmerkelijke taak 
met succes volbracht.' 

De schrijver heeft de Portugese propagandabrochures goed gelezen: 

'De bewering dat het FRELIMO -de terroristische beweging 
onder leiding van Mondlane -een beweging is voor de nationale 
bevrijding van Portugese overheersing, is duidelijk onzin. De terro-
risten die door buitenlandse elementen werden gerecruteerd, be-
wapend, geoefend, gefinancierd en georganiseerd, bestaan voor het 
'grootste deel uit mensen die nog nooit eerder in Mozambique zijn 
geweest. De Portugezen daarentegen zijn er ai 500 jaar. Ais zij 
niet welkom waren bij de inlandse bevolking, is het onbegrijpelijk 
dat ze er ai niet veel eerder uitgegooid zijn.' 

ln de visie van de schrijver zijn de rode Chinezen ook hier de ware 
. boosdoeners: 

'Eeuwen geleden, onder een vroeger Chinees imperialisme, voer 
een Chinese vloot uit om Afrika te koloniseren. China, dat geplaagd 
wordt door overbevolking, maar niet in staat is zich uit te breiden 
naar Siberie, dat in het westen begrensd wordt door het barre Tibet 
en door het half-uitgehongerde en overbevolkte India, heeft altijd 
uitgezien naar Afrika als een potentieel tehuis voor haar groeiende 
miljoenenbevolking. Die vloot is nooit in Afrika aangekomen, maar 
op het ogenblik dringt een steeds toenemende stroom Chinezen 
Afrika binnen. Hier vinden ze een onderbevolkt continent, een 
vruchtbare bodem, reusachtige minerale rijkdommen en een inlandse 
bevolking die pas kortgeleden onafhankelijk geworden is, onnozel, 
bijna geheel onontwikkeld en met een tekort aan allerlei technici, 
militair  zwak, politiek onstabiel en financieel afhankelijk van 
buitenlandse leningen en steun . .. . 
De zogenaamde 'Bevrijdingsbeweging voor Mozambique' werd 

oorspronkelijk opgericht door Eduardo Mondlane. Hoewel hij altijd 
links geweest is, maar aanvankelijk geen communist was, is Mond-
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lane nu in feite een gevangene van de Chinezcn. De strijd in 
Mozambique begon bijna drie jaar geleden met de moord op een 
missionaris in Mueda in het uiterste noordoosten, midden in het 
gebied van de Makonde stam .... 
Het waren mensen van deze Makonde stam die met een handjevol 
Cubaanse en Chinese specialisten het bloedbad in Zanzibar aan-
richtten, waarbij duizenden Arabieren werden neergemaaid in 
massagraven. Thans vormen zij het voornaamste werktuig waar-
mee China in Oost-Afrika voet aan de grond hoopt te krijgen.' 

Aldus het zonderlinge artikel in het NATO-blad. Afrikanen die 
zich van het Portugese juk willen bevrijden, zijn 'communisten', zoals 
de Algerijnse verzetsstrijders indertijd 'communisten' waren. ln deze 
visie zijn de Portugese negerslachters de ware vrijheidsstrijders, zoals 
de opperbevelhebber van de NA TO-strijdkrachten, generaal Lem-
nitzer, bevestigde. Sprekend o ver Angola zei hij op 9 me i I 96 3: 'De 
Portugese soldaten verdedigen hier land, grondstoffen en bases, die 
niet alleen onmisbaar zijn voor de verdediging van Europa, maar 
voo r de h ele W esterse wereld.' 

DEUTSCHLAND OBER ALLES 

De trouwste bondgenoot van het fascistische Portugal is thans 
West-Duitsland. Geen enkelland levert zoveel wapens voor Portugals 
koloniale oorlog. ln rui! hiervoor helpt Portugal de Duitsers aan de 
grondstoffen die ze nodig hebben voor de staalindustrie. Deze samen-
werking gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, toen de Vereinigtc 
Stahlwerke de ijzerertswinning van Moncorvo in Portugal in handen 
kreeg. Via de Companhia Mineira de Lobito beheerst Krupp thans de 
exploitatie van de ijzerertsvoorraden van Cassinga in Angola. Toen 
in Portugal een grote ijzerverwerkende industrie werd opgericht, de 
Companhia Siderurgica Portuguesa, kwam deze eveneens onder be-
heer van Krupp. Zelfs de urani.umwinning in Portugal en kolonien 
schijnt thans grotendeels in Westduitse handen te zijn. ln dit verband 
wordt de M etallgesellschaft Degussa genoemd. 
Ook de Duits-Portugese samenwerking bij de produktie van explo-

sieven en geweren in de Fundição de Oeiras bij Lissabon dateert al 
uit de Tweede Wereldoorlog. Toen na het uitbreken van de Angolese 
oorlog in I 96 I de vraag na ar wapens groter werd, kreeg de [ abriek 
f 30 miljoen en deskundige hulp uit West-Duitsland voor de moderni-
sering van het machinepark. Eind I 967 werd besloten dat West-
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Duitsland eveneens financiele steun zou geven aan de wapenfabriek 
te Braço de Prata. Een Portugees-Duitse commissie onder leiding van 
luitenant-kolonel B. Weilandt zal toezicht houden op de produktie. 
Onmiddellijk na het uitbreken van de Angolese opstand lt•verde 

West-Duitsland op grote schaal pantserwagens, mitrailleurs en radio-
zendapparatuur, in totaal ter waarde van f 200 miljoen. ln 196r/62 
werden aan Portugal 32 militaire vliegtuigen van het type Dornier 27 
geleverd en naar schatting ro.ooo machinepistolen van het type UZI, 
voorzien van de Westduitse adelaar, die in r96o doar Israel aan 
West-Duitsland geleverd waren. 

ln oktober r 96 3 werd de militaire samenwerking tussen Portugal 
en West-Duitsland nog verder uitgebreid doar een aantal geheiJTle 
bilaterale verdragen di e in juni r 964 gedeelte!ijk bekendgemaakt 
werden. Op grond van deze verdragen werd in Lissabon een perma-
nente Westduitse militaire missie gestationeerd onder leiding van 
brigadegeneraal Herbert Becker. Doar deze verdragen kreeg West-
Duitsland voor het eerst na de oorlog de beschikking over een grote 
militaire basis in het buitenland. Bij de stad Beja in Portugal kwamen 
kazernes en oefenterreinen voor de Bundeswehr en werd een vliegveld 
aangelegd voor de Luftwaffe. Er kwam een Duitse stadswijk met 
Duitse scholen, Duitse kerken en een Duits ziekenhuis. West-Duits-
land betaalde 75 °/o van de benodigde f 400 miljoen. De basis dicnt 
voor de opleiding van piloten, personeel van luchtafweergeschut en 
luchtafweerraketten. ln r966 werd een begin gemaakt met de legering 
van de in totaal r 5 .ooo militairen. Westduitse technici werken bij de 
firma Alverca bij Lissabon aan het onderhoud van Westduitse en 
Portugese oorlogsvliegtuigen. De Westduitse luchtmacht kreeg verder 
een kleinere basis te Santa Margarida en een opslagplaats in Castelo. 
Wat stellen de Duitsers tegenover deze Portugese gulheid? Naar 

schatting 500 Duitse militairen zijn betrokken bij de opleiding van 
Portugese piloten en soldaten. Verder leverde West-Duitsland 27 
militaire hospitalen met 9.ooo bedden voar de vele gewonden uit de 
koloniale oorlogen. Deze gewonden worden gedeeltelijk door Duits 
personeel behandeld. Ernstige gevallen worden op Duitse kosten ver-
pleegd in een militair hospitaal in Hamburg. ln januari 1967 werd 
bekendgemaakt dat er toen 87 patienten in dit hosvitaal waren be-
handeld. ln het verdrag van r 96 3 werd ook bepaald dat West-
Duitsland Portugal zou helpen aan oorlogsmateriaal. 

ln 1965 leverde Duitsland aan Portugal 50 militaire vliegtuigen 
van het type Dornier-23, 6o Dornier-27, 4 transporttoestellen Nord-
At!as en 6o straaljagers van het type Sabre F-86. Deze laatste toe-
stellen waren in Canadese licentie gebouwd. Canada stemde in met 
de doorverkoop mits de vliegtuigen niet in de Portugese 'overzeese 
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gebieden' gebruikt zouden worden. Begin I966 leverde West-Duits-
land 40 Fiat F-9 I straaljagers, in I 967 een gedeelte van de in totaal 
400 Fouga 'Magister' straaljagers die tweedehands werden verkocht. 
We volstaan hier met deze -waarschijnlijk onvolledige -opsomming 
van geleverde oorlogsvliegtuigen. Ook allerlei andere goederen, waar-
aan het Portugese leger behoefte heeft, werden in grote hoeveelheden 
geleverd. 
ln maart I968 sloot West-Duitsland met Portugal een uit!everings-

verdrag, waardoor Portugese deserteurs en tegenstanders van het 
Salazar-regime in de Bondsrepubliek zonder meer kunnen worden 
uitgeleverd. 

FRANKRlJK 

De Portugese oorlogsschepen zijn voor een groot deel afkomstig van 
de Franse werven te St. Nazaire en Nantes. Op 24 september I964 
sloten Portugal en Frankrijk een contract voor de levering van 20 
oorlogsschepen, waaronder 4 escorteschepen van 2 I oo ton en 4 duik-
boten van I040 ton. De financiering van de benodigde f 400 miljoen 
werd geregeld via een Franse lening op lange termijn. ln juni I967 
werden nog eens twee barkassen besteld. Ook de helicopters die in 
de Portugese kolonien gebruikt worden, komen uit Frankrijk: sinds 
I96I is de Alouette-2 in dienst, in I968 werd voor f I2 miljoen aan 
Alouette-3's besteld. De parachutes van de Portugese para-troepen 
komen eveneens uit Frankrijk. 
Sinds juni I965 wordt 40 °/o van de vrachtwagens van het Portu-

gese leger gebouwd doo r M etalurgica Duarte Ferreira, een Portugese 
fabriek die nauw samenwerkt met de Franse autofabriek Berliet. De 
andere 6o 0/o komt regelrecht van Berliet in Frankrijk of Mercedes 
Benz (o.a. de UNlMOG) in West-Duitsland. 
ln rui! voor deze Franse militaire hulp kreeg de Gaulle toestemming 

om een groot volgstation voor raketten te bouwen op het eiland 
Flores in de Azoren. Deze in Zuidwest-Frankrijk gelanceerde raketten 
vormen een onderdeel van de Gaulle's 'force de frappe'. 

ENGELAND 

De houding van Engeland en de Verenigde Staten wordt voor een 
groot deel bepaald door internationale politieke overwegingen. ln 
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hun concurrentie met de communistische landen om de gunst van de 
Afrikaanse en Aziatische staten kunnen ze de Portugese terreur niet 
al te openlijk steunen. De Engelse regering heeft steeds beweerd dat 
zij geen oorlogsmateriaal aan Portugal levert voor gebruik in de kolo-
nien. De Afrikaanse nationalististen verklaren echter dat dit materiaal 
wél tegen hen gebruikt wordt. 
Wilson laakte indertijd scherp de steunverlening aan het Salazar-

regime door de conservatieve regering. Nadar hij zelf aan de macht 
was gekomen, veranderde er echter niets. Over de grootte van de 
Engelse militaire steun aan Portugal is weinig uitgelekt. Van I949 tot 
I963 bedroeg deze 1.200 miljoen gulden. ln juni I96r, drie maanden 
na het begin van de opstand, leverde Engeland twee fregatten, de 
'Morecambe Bay' en de 'Moums Bay' aan Portugal. ln februari 1965 
werden 200 Austin 'Gypsies' jeeps aan het Portugese leger geleverd. 
ln I 966 verkocht Engeland aan Portugal het fregat 'Dalrymple'. Bij 
Montijo in Portugal heeft Engeland een marine- en luchtmacht-
basis. 

DE VERENlGDE STATEN 

Ook de Verenigde Staten zijn door hun steun aan Portugal mede-
plichtig. Na het bekend worden van de Portugese terreur in Angola 
in I96r ontstond er enige opschudding over de Amerikaanse militaire 
steun aan Portugal. Op 9 augustus 196I besloot het Huis van Af-
gevaardigden echter dat de hulp gewoon voortgezet zou worden. En 
in januari I 962 verklaarde de Amerikaanse vertegenwoordiger Steven-
son in de Verenigde Naties dat de Verenigde Staten slechts voor 
vreedzame veranderingen zijn en dat zij het recht van Portugal om 
de orde te handhaven respecteren. ln juli I963 bevestigde presidem 
Kennedy in een boodschap aan de Portugese presidem zijn ver-
trouwen in het Amerikaans-Portugese bondgenootschap. Dezelfde 
maand verklaarde de staatssecretaris voor Afrikaanse zaken dat 
strategische belangen de Verenigde Staten noodzaakten de militaire 
samenwerking met Portugal voort te zetten. ln april I 964 bevestigde 
Johnson tegenover de nieuwe Portugese ambassadeur dat er geen 
twijfel aan was dat de Verenigde Staten en Portugal bondgenoten 
waren. ln april 1967 verklaarde minister van oorlog McNamara dat 
in Europa alleen Spanje en Portugal militaire hulp kregen en dat 
deze hulp aan Portugal gerechtvaardigd was omdat de Amerikaanse 
bases in Portugal van groot belang waren. 
McNamara doelde op de luchtmachtbasis Lages op Terceira Eiland 
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Portugals N ATO-bondgenoten leveren het oorlogstuig 
(Foto American Committee on Africa) 
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in de Azoren. De Amerikanen beschikken sinds het Azorenverdrag 
van september I 9 5 I  o ver deze atoombasis midden in de Atlantische 
Oceaan, waarin ze miljoenen hebben gelnvestend. Er zijn 3.ooo 
Amerikaanse militairen gelegerd. Bovendien kregen de Amerikanen 
toestemming om vier van hun propagandazenders (radio Vrij Europa) 
in het onvrije Portugal te plaatsen. 
De Amerikanen hebben gedurende de laatste vijftien jaar voor zo'n 
200 miljoen gulden per jaar aan militaire bijstand aan Portugal ge-
geven. ln Lissabon is een permanente Amerikaanse militaire missie 
(MAAG) gevestigd die helpt bij het trainen, organiseren en uitrusten 
van de Portugese strijdkrachten. Portugese piloten worden opgeleid 
op Luke Air Base in Arizona. Amerika leverde"'vliegtuigen van het 

type T 37C en Skymaster SC-54. 
Ook de Portugese marine werd door de Verenigde Staten versterkt. 

Overeenkomstig het verdrag van 5 augustus I 9 53, dat op 26 de..:ember 
I 967 verlengd werd, beschikt de Portugese marine ove r twee van 
Amerika geleende torpedobootjagers. ln I 962 werd een verdrag ge-
sloten voor drie in Portugal te bouwen torpedobootjagers voor de 
Portugese marine. Amerika en Portugal betalen elk de helft van de 
kosten. ln I 96 5 werd besloten op dezelfde basis opnieuw een drietal 
oorlogsboten voor de Portugese marine te bouwen. 
Ook werden grote hoeveelheden oorlogsmateriaal in het geheim 

door de CIA geleverd. Eind I965 kwam door een vergissing aan het 
licht dat de CIA 20 B-26 reuzebommenwerpers aan Portugal leverde 
voor gebruik in de kolonien. De Amerikaanse FBI die niet op de 
hoogte was van deze geheime transactie meende een wapensmokkel 
op het spoor te zijn en arresteerde de piloot bij het overbrengen van 
het zevende vliegtuig. Ondanks een pro-forma verzoek om ze terug 
te zenden, bleven de vliegtuigen in Portugese handen. 
De Amerikanen hebben grote belangen in Zuidelijk Afrika. Deze 

zijn aanzienlijk groter dan in Vietnam. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat de Amerikanen zich niet beperkten tot steunverlening 
aan Portugal maar zelfs tot direct ingrijpen overgingen. ln januari 
I 96 I deden ze de actie van de Portugese democraten tegen het 
Salazar-regime mislukken toen deze met het passagiersschip Santa 
Maria een opstand in Angola wilden ontketenen. De Amerikanen 
achtervolgden het schip met vliegtuigen en oorlogsschepen en ver-
rieden de positie en de koers van het schip. Volgens Mondlane zijn 
in maart I96I Amerikaanse mariniers van hun basis in Spanje naar 
Luanda overgevlogen. Zij werden pas uit Angola teruggetrokken na-
dat gebleken was dat de Portugezen tegen de situatie opgewassen 
waren. 
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DE HOUDING VAN NEDERLAND 

Ook Nederland heeft kapitaalsbelangen in Zuidelijk Afrika en 
profiteert van de slechte arbeidsomstandigheden in de Portugese kolo-
nien. ln I 964 investeerde een groep Nederlandse zakenlieden voo r 
4 5 miljoen gulden in de Portugese kolonien. Om de samenwerking 
verder uit te breiden, richtten de Nederlandse werkgevers in samen-
werking met Portugal eind I 96 5 een N ederlands-Portugees I ndt,strieel 
Comité op. Een kwart van de 'slavenkoffie' uit Angola, het belang-
rijkste exportprodukt, en een derde van de cacao van São Tomé gaan 
naar Nederland. 
De Nederlandse politiek t.o.v. Portugal is dubbelhartig. De nigering 
verzekert herhaaldelijk dat zij het niet eens is met Portugals koloniale 
beleid. ln de Verenigde Naties stelt ons land zich achter de oproepen 
aan Portugal om zijn koloniale beleid te wijzigen en zijn kolonien 
onafhankelijkheid te verlenen. Omdat een dergelijke oproep toch niet 
opgevolgd wordt, heeft dit gebaar elke betekenis verloren. Zodra 
echter werkelijk doeltreffende maatregelen tegen Portugal worden 
voorgesteld, zoals sancties en een wapenembargo, stemt Nederland 
tegen. Wordt een dergelijk voorstel toch aangenomen, dan legt Neder-
land de aanbevelingen rustig naast zich neer. Nederland heeft nooit 
een verbod voor wapenleveranties aan Portugal afgekondigd, zoals 
Noorwegen, Zweden en Israel. De Nederlandse regering weigert in-
lichtingen te geven over wapenleveranties. Het is echter bekend ge-
worden dat Nederland in I 967 vliegtuigen aan Portugal geleverd 
heeft voor Angola. Op de werven van Lisnave in Lissabon bouwen 
en repareren Nederlandse scheepswerven oorlogsschepen voor de 
Portugese marine. 
Leden van de Portugese oppositie en deserteurs die weigerden deel 

te nemen aan de koloniale oorlogen zijn door Nederland aan Portugal 
uitgeleverd. De Nederlandse politie werkt in alie gemoedsrust samen 
met de PIDE, de Portugese geheime politie en gelooft zonder meer 
de beweringen van Portugese autoriteiten dat vluchtelingen na uit-
levering niets zal overkomen. Ze doet zeer verbaasd als !ater blijkt 
dat ze toch in de gevangenis terecht zijn gekomen. 
Pogingen om het NATO-lidmaatschap van Portugal ter discussie 

te stellen, stuiten bij alie grote partijen op heftig verzet. Slechts na 
zware druk van het congres zegde het partijbestuur van de PvdA in 
I 96 5 toe na te zullen gaan of het mogelijk is fascistische staten als 
Portugal in I969 uit de NATO te verwijderen. Zelfs deze kleine 
concessie ging minister Vondeling te ver. ln Vrij Nederland van 
22 oktober I 966 merkte hij hierover op: 

I6o 
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' . .. Juist wij katholieken, en wij christenen in het algemeen, zijn ge-
roepen uit de aard van onze geestelijke en morele instelling een posi-
tieve bijdrage te leveren in de schepping van een betere, rechtvaardi-
ger, vreedzamer en welvarender wereld en actief stelling te nemen in 
de strijd der ideologieen.' Z .E. Mr. J. A. H. M. Luns 

r6r 
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'Dat Portugal erin zit, is heel vervelend, maar als ai die andere 
landen en ik denk vooral aan Engeland en de Scandinavische lan-
den geen bezwaren hebben en de strategische ligging van het land 
voor laten gaan, geloof ik niet dat wij moeten reageren met: daarom 
wil ik het niet.' 

Hoe de Afrikanen in de Portugese kolonien denken over dit ver-
raad aan de zaak der vrijheid werd duidelijk uitgedrukt door Eduardo 
C. Mondlane bij zijn bezoek aan Nederland (Vrij Nederland, r 9-9-

1 964): 

'De Nederlanders moeten weten dat ze door lid te zijn .van de 
NATO er mede in toestemmen dat Portugal Mozambique onder-
drukt. Voor ons gevoel zijn de NATO-landen schuldig. We moeten 
de Nederlanders zeggen: Portugal is een fascistisch land, hoe kan 
het een NATO-bondgenoot zijn?' 
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ENKELE. JAARTALLEN 

I 4 I 5 
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1498 
± 1575 
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1878 

1885 
1910 

± 1920 

1926 
1932 
1940 

1949 
1953 
1956 
1958 
1961 januari 

februari 
maart 
december 

1962 april 
JUI11 
december 

1963 Januan 
me r 

november 

1964 september 

De Portugezen veroveren Ceuta in Noordwest-
Afrika 
Aankomst van het eerste transport negersla ven in 
Lissabon 
Diego Cão ontdekt de Kongo-monding 
Vasco da Gama vindt de zeeweg naar Indie 
Begin van de verovering van het binnenland van 
Angola en Mozambique 
Officiele afschaffing van de slavenhandel in de 
Portugese kolonien 
Officiele afschaffing van de slavernij in de Portu-
gese kolonien 
lnter-imperialistische conferentie van Berlijn 
Afschaffing van de monarchie in Portugal 
Voltooiing van de Portugese bezetting van An-
gola, Mozambique en Guinee 
Staatsgreep van het leger in Portugal 
Begin van de dictatuur van Salazar 
Sluiting van het concordaat tussen Portugal en het 
Vaticaan 
Portugal wordt lid van de NATO 
Onderdrukking van de opstand op São Tomé 
Oprichting van de PAIGC en de MPLA 
Oprichting van de UPA 
Overname van de Santa Maria door Henrique 
Gal vão 
Opstand in Luanda 
Opstand in Noord-Angola 
Bevrijding van Goa 
Vorming van de GRAE 
Oprichting van het FRELIMO 
Oprichting van de FPLN 
Opstand in Guinee-Bissau 
Oprichting van de Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid (OAE) 
De MPLA wordt in Kongo verboden 
Opstand in Mozambique 
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1966 maart 
me1 

1968 juli 

1968 september 

Oprichting van UNITA 
De MPLA opent het oostelijk front in Angola 
Bezoek van paus Paulus VI aan Fatima 
De MPLA brengt haar hoofdkwartier over naar 

Angola 
Tweede congres van het FRELIMO in Mozam-
bique 
Salazar wordt opgevolgd door Caetano. Deze 
verklaart dat hij de koloniale politiek van Sala-
zar zal voortzetten 
Eduardo Mondlane vermoord (waarschijnlijk 
door de PIDE). Hij wordt opgevolgd door een 
driemanschap: Uria Simango, Samora Machel en 
Marcelino dos Santos. 
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