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Dr. Donald Barnett, medeauteur van het boek 'Mau 
Nau from <vi thin' bezoch t di t Jwngres en maak te 

daarna een reis met de MPLA doar het oosten van 

Angola. Onderstaand verslag verscheen in Ramparts, 

april 1969. 

HAN Q I JJ een verslag uit Angola 

Ik kreeg een uitnodiging om de gewestelijke vergade-
ring van de MPLA in het oostelijk deel van Angola 
bij te wonen, nadat ik een aantal leiders van de 
MPLA in Dar es Salaam had ontmoet en geinterviewd 
en artikelen had geschreven over de MPLA en over 
andere bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika. Na 
afloop van deze vergadering maakte ik met een 
MPLA-groep een tocht van ongeveer 300 kilometer 
door het oostelijke deel van Angola naar een van de 
voornaamste basiskampen, di e doo r de guerilla 's 
'H ano i II' wor:dt genoemd (punt C op de kaart). 
Onze groep ging op 28 augustus 1968 te voet op weg. 
üngeveer een derde moest naar zone 'D', de rest 
van ons moest naar 'Hanoi II', het basiskamp van 
zone 'C' . De officier di e de leiding had was Anival 
Luwaza, hoofd van de bewapening en bevoorrading 
van zone 'D' . We vormden een zeer gevarieerde 
groep van 43 mensen. 23 van hen stonden onder lei-
ding van onderwijzer · Mapamundi. Dez e groep 
stond uit de vrouw van de onderwijzer en haar baby 
en 21 pioniers die naar het CIR (Centrum voor Revo-
lutionaire Instructie) in Hanoi II zouden gaan. Drie 
vrouwen zouden opgeleid worden tot verpleegste'l· aan 
de SAM, de School voor de Medische Hulpdienst on-
der leiding van Luwaza. Er waren tien guerilla's, 
de vrouw en het kind van een gewonde guerilla en de, 
politieke organisator van zone 'D', kameraad Bick-
man. Tenslotte ik e n Tom Chibaye van de 'Zambia 
Mail'. 
Het terrein in dit deel van Angola bestond groten-
deels uit half-woestijnachtige savanna's, moerasach-
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tige valleien doorsneden door kronl,elende riviere n 
en met struikgewas beclekte !age l'l'euvels. Het eincle 
van het .d roge winterseizoen valt tegen eincl augustus. 
De rivteren staan dan laag. De temperatuur loopt 
's micldags op tot 36° Celcius en claalt gedurende ele 
nacht bijna tot het vriespunt. üverclag liepen \\'e 
meestal. De hitte en ele zanclpaclen waarin we tot ele 
enkels wegzakten maakten het lopen uiterst moei! ijk. 
\Ve trokken ongeveer acht rivieren over: enkele met 
een smalle boomkano, de rest te voet. De reis ver-
liep elke clag tussen vaste punten. we trokken van 
het ene clorp of kamp naar het volgende. üp vier 
dagen liepen we meer dan 40 kilometer. We sliepen 
altijd in het bos: soms in clorpshutten, soms in de 
struiken. 
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Hoewel we enige voorraden hadden meegenomen, was 
het voedsel ln de eerste week schaars. Onze maal-
tijden bestonden voornamelijk uit rij st, vermicelli, 
cassave (een wortel die ln Afrika het voornaamste 
voedingsprodukt vormt) en koffie. Het gebied binnen 
160 kilometer van de Zambiaanse grens is dun :be-
volkt. Het is altijd dun bevolkt geweest maar sinds 
de opening van het oostelijke front in 1966 zijn meer 
dan 4000 Angolese boeren uit dit gebied naar Zambia 
gevlucht. De Portugese bombardementen en het plat-
branden van dorpen en velden vormen de grootste be-
dreiging. Dit gehele oostelijke gebied, dat vier maal 
zo groot is ais Portugal, wordt nu ais half-bevrijd 
beschouwd. Over het hele gebied verspreid liggen 
enkele versterkte Portugese bases en posten en en-· 
kele kleine steden. Gedurende het droge seizoen wor-
den er door de Portugezen een aantal convooien 
vrachtwagens met voorraden en troepen naar toe ge-
stuurd·. De Portugezen verbranden ook de struiken 
rondom hun posten voordat ze er patrouilles te voet 
op uitsturen. ln het droge seizoen, als de natuurlij-
ke dekking afwezig is en de Portugese troepen be-
trekkelijk mobiel zijn in de buurt van hun bases 
kunnen de guerilla's hun verrassende aanvallen moei-
lijk uitvoeren. . 
Het natte seizoen behoort echter aan de guerilla's. 
De rivieren wassen en overstromen de vlakten en 
valleien, waar het water tot op schoudethoogte komt 
te staan. Wegen verdwijnen onder water en alie 
voorraden voor de Portugese bases moeten per .vlieg-
tuig worden aangevoerd. De savanna's worden gro.en 
en bereiken eim hoogte van 2! meter en kunnen on-
. mogelijk meer in brand worden gestoken. Dit is de 
periode waarin de guerilla'f? hun voornaamste offen-
: sieve acties uitvoeren. 
Gedurende onze reis 'iiãir "'lianoi II zag ik veél sporén 
van de door de Portugezen toegepaste taktiek tijdens 
het droge seizoen. We liepen door uitgebreide stukken 
platgebrand bos en savanna en passeerden het ehe dorp 
na het andere dat met de grond gelijk was gemaakt. 
Toen eind 1966 de bombardementen begonnen, verlieten 
de boeren hun oorspronkelijke dorpen bij de rivieren. 
Sommigen werden bijeengedreven in als cortcentratie-
kampen ingerichte gehuchten bij de Portugese posten. 
De meesten trokken naar de velden aari de rand van 
het bos. Vorig jaar begonnen de Portugezen helikopters 
van Amerikaanse en Duitse makelij te gebruiken ais 
voornaamste aanvalswapen. Ze komen met twee of drie 
tegelijk,-beschieten dorpen en velden en zetten dan 
troepen ·af die het gebied in brand steken. De boeren 
zijn nu dieper het bos ingetrokken, waar ze in kleine 
geimproviseerde dorpen wonen, stukken land ontginnen 
om te bebouwen, op het in ruime mate aanwezige wild 
jagen en elke dag lange afstanden afleggen om water 
te halen uit de rivieren. Sommigen hebben  nieuwe, 
enigszins gecamoufleerde hutten gebouwd. Anderen le-
ven in kleine familiegroepen rond houtvuren en zonder 
enige beschutting. Wanneer zij het geluid van vliegtui-
gen of helikopters horen, verspreiden zij zich en ren-: 
nen weg om dekking te zoeken in het nabije struikge-
was of onder bomen. Alle bezittingen worden overdag 
begraven of op een andere rnanier verborgen. 

De derde dag van onze reis was de langste en zwaar-
ste. We werden zoals gewoonlijk om vijf uur gewekt 
door handgeklap en dronken als ontbijt wat koffie .. 
'8 Morgens bij het appel en de exercitie oefende Luwa-
za kritiek uit op de studenten, vooral op de meisjes, 
omdat ze te veel lawaai maakten, slecht gediciplineerd 
waren en vergaten dat ze in oorlog waren. We gingen 
's morgens om zeven uur op weg ln drie groepen di e 
enkele honderden rneters van elkaar gescheiden waren. 
Ik was bij de laatste groep, die ons enige automatische 
wapen droeg. 
We liepen tot twee uur, aten en rustten wat en gingen 
om hal{ vier weer op 'pad ·. Deze keer liepen we over 
een zanderíge weg langs de rand van de vallei. Portu-
. ~e se. voertuige_!l waren eerder langs dez e weg gekomen 

2 

ln tegengestelde richting. We liepen snel omdat Luwa-
za vreesde dat ze zouden terugkeren en ons aanvallen 
terwijl wij geen goede dekking hadden. We vormden 
een grote en betrekkelijk langzaam voortbewegende 
groep, zeker geen effectieve gevechtseenheid. Ons doei 
was Hanoi II veilig te bereiken zonder kontakt met de 
vijand. We trokken verder tot zes uur ln de middag, 
rustten en aten wat geroosterde cassave en liepen 
daarna met een korte onderbreking tot negen uur. Die 
avond bereikten we volgens plan de weg die de Portu-
gese posten van Ninda en V. Gago Coutinho verbindt. E r 
waren verkenners vooruitgezonden om te kijken of de 
weg vrij was. We rendeu ln groepjes van twee of drie 
de weg ove r en trokken daarna snel verde r. Tegen 
middernacht bereikten we kreupelhout ongeveer ander-
halve kilometer van de weg verwijderd en bereidden 
ons voor om de nacht ln het struikgewas door te bren-
gen. Ik was uitgeput. Mijn voeten deden pijn, mijn rug 
deed zeer en ik had honger. We hadden twaalf uur ge-
topen en een afstand van bijna 50 kilometer afgelegd. 
Ook de anderen gaven tekenen van vermoeidheid, maar 
zij hadden pakken gedragen die soms wel 20 kg wogen, 
terwijl ik enkel mijn veldfles, enkele boeken en wat 
medicijnen droeg. Het over het algemeen hoge moreel 
en de humor van dez e jonge mensen verbaasden me. 
Zelfs na een lange zware mars bleven ze zingen, grap-
jes maken en praten in kleine groepjes. Het jongste lid 
van ·onze groep was tien jaar. Hij droeg zijn eigen 
slaapzak en ik heb hem geen enkele keer horen klagen. 
Zijn ouders waren gedood ln zone 'D'. Nu zou hij naar 
school gaan op de basis Hanoi II. 's A vonds zongen de 
meisjes rond de kampvuren tot het sein voor stilte 
werd gegeven. Op ongeveer vijftig meter van het kamp 
werden schildwachten uitgezet. 
Op de vierde dag passeerden we de post Ninda op 8 
kilometer. Toen we door het zand en de as van het 
verbrande bos liepen zagen we de voetsporen van een 
Portugese patrouille die hier pas langs gekomen was. 
We trokken snel verde r. Om ongeveer half drie stop-
ten we na een hete, droge en stoffige mars voor een 
rustpauze langs de kant van de weg. 
Een uur !ater kwamen er drie Portugese helikopters 
laag ove r de vallei. We renden het bos ln langs de 
kant van de weg om dekking te zoeken. Z ij zagen ons 
niet hoewel wij hen duidelijk konden zien op een af-
stand van ongeveer 150 meter. Het geluid van naderen-
de vijandelijke vliegtuigen werd door de guerilla's al-
tijd verscheidene seconden eerder gehoord dan door mij. 
Wanneer iemand 'aviao' (vliegtuig) schreewde luisterde 
ik zorgvuldig om het verre gebrom van de motoren op 
te vangen. Tegen de tijd dat ik het hoorde renden de 
meesten al hard weg om dekking te zoeken. We sloe-
gen ons kamp op bij de basis Kamchocho (punt B op 
de kaart), ongeveer zes kilometer het bos in van de 
weg. Voor het donker werd hoorden we opnieuw heli-
kopters en Luwaza maakte zich zorgen over wat ko-
' men zou. E r werden vier verkenners uitgestuurd. Lu-
waza besloot om af te wachten. We zouden vier nach-
ten ln dit kamp blijven. Het was erg heet en het wa-· 
ter was schaars. Miljarden vi iegen vulden het bos en 
het was onmogelijk om ze van je I ichaam en voedsel 
weg te houden. Ze schenen er op uit te zijn om je ln 
je ogen, oren, neus en mond te vliegen. llun kwellend 
gezoem eindigde pas ais het donke r we rd. 
·Er werdén hier, evenals ln elk ander dorpje wat we 
passeerden, vergaderingen gehouden met de plaatse-
lijke bevolking. Deze begonnen altljd met begroetings-
liederen van de bijeengekomen boeren. Dan werden 
Tom Chibaye, de Zambiaanse journalist en ik door 
Luwaza aan de mensen voorgesteld. Oaarna spraken 
Luwaza en de politieke organisatoren, terwijl MPLA-
liederen werden gezongen. De mensen waren bijna al-
tijd enthousiast en zelfs de jonge kinderen kenden de 
tekst van de liederen. Wanneer men hen vroeg naar 
hun problemen, noemden de meesten van hen de bom-
bardementen en de helikopters en v roegen ze om wa-
pens om zich te verdedigen. Plaatselijke milities wa-
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ren slechts bewapend met speren, bijlen, pijl en 
boog en een enkel oud geweer. Na liederen van dank 
voor ons bezoek werden we gewoonlijk voorgesteld 
aan het plaatselijke politieke kader: de leiders van de 
vrouwenorganisatie (OMA), de militie, het hoofd van 
het actiecomité van het dorp, en soms de leider van 
de sector. De groeps-en sectorleiders waren vaak 
oude mannen, de traditionele dorps-en stamhoofden. 
Als deze traditionele leiders conservatief waren of 
niet enthousiast voor de revolutie dan werden ze bij 
de plaatselijke verkiezingen voorbijgestreefd door 
jongere militanten. 
De boeren in Kamchocho waren zeer verarmd. Ze 
hadden wat wilde honing, af en toe wat jachtbuit en 
kleine hoeveelheden cassave die van buitenaf kwamen. 
Er waren heel weinig mensen die meer aan hadden 
dan een hoopje vodden. De meesten hadden oog-en 
huidziekten en de kinderen toonden allemaal <.le teke-
nen van ondervoeding. ln Kamchocho had men geen 
hutten of andere schuilplaatsen gebouwd. 1 s Nachts 
sliepen de mensen dicht om het v-.mr voor wat warm-
te. 

Op onze tweede dag in Kamchocho kwam een plaatse-
lijke groep guerilla1s op de basis aar... Zij waren er 
juist in geslaagd enige Portugese voertuigen in een 
hinderlaag te lokken. De leider toonde ons de arm-
chevron van een Portugese kapitein die tijdens het 
gevecht was gedood. H ij ve1telcle clat zijn eenheid van 
acht guerilla' s om half acht 's morgens de laatste 
vier vrachtwagens van een convooi had aangevallen. 
Drie vrachtwagens waren verwoest en ongeveer 40 
Portugese soldaten gedood of gewoncl. De gue rilla 1 s 
maakten vijf granaten en vijf gewe"ren buit en leden 
geen verliezen bij de actie. 
We verlleten Kamchocho op 3 september. Het duurde 
nog vijf dagen voor we onze bestemming zouden be-
reiken. 

Het kostte me vele dagen om de inrichting en de da-
gelijkse routine van Hanoi II te leren kennen. Met de 
bouw van de basis was pas in juni begonnen en hij 

was nog niet helemaal voltooid toen ik er· aankwam. 
De basis lag verspreid ove1· "en gebied van ongevE?er 
twee. vierkante kilometer. Het bos was nogal dun in 
deze tijd van het jaar en het bood niet helemaal ge-
noeg dekking. De vallei en onze watervoorziening la-
gen onderaan de zachte glooiing van een heuve l , onge-
veer een half uur lopen in oostelijke richting. 
De dag begon om kwart voor vijf als iedereen in het 
kamp, behalve degenen die die nacht op wacht hadden 
gestaan, werd gewekt door handgeklap. Tegen vijven 
stonden de guerilla1S op het exercitieterrein klaar om 
hun gymnastiekoefeninge'1 te doen die een half uur 
duurden. Hierop volgde het ochtend-appel: het zingen 
van het MPLA-volkslied, gewapende oefeningen en 
exercitie, het opdragen van de dagelijkse taken en 
speciale opdrachten. 
Het ontbijt was om zeven uur. Dit was een tijd van 
schaarste. Het tange, droge seizoen liep ten einde en 
de regens zouden spoedig beginnen. Met de regens 
zouden de wilde bosvruchten komen. De boeren, die 
het !anel voor hun akkers al gekapt en platgebrand 
hadden; zouden cassave, mai"s,gierst, pinda's en enke-
le tuingewassen zaaien. Nu waren er slechts de res-
tanten van de gierst van het vorige seizoen, en kleine 
hoeveelheden cassave. De varkens en geiten die de 
dorpelingen onder normale omstandigheden houden, wa-
ren allang opgegeten, verkocht of gestolen door de 
Portugezen. Alleen een paar broodmagere kippen waren 
overgebleven. De uitgestrekte stukken bos die door de 
Portugezen in brand waren gestoken hadden het rond-
zwervende wild schichtig gemaakt en verjaagd. Nor-
maal is het in dit gebied o'iervloedig te vinden. Zelfs 
het gewoonlijk zo vaste ritme van de bijen was ver-
stoord en honing, de voornaamste suikerbron, was 
uiterst moei! ijk te krijgen. 
Elk van de omliggende dorpen bebouwde collectief een 
stuk land voo r de MPLA. Bovendien was de guerilla-
eenheid begonnen eigen akkers te bebouwen, enkele 
kilometers van de basis. Ze hielden een tiental ldppen 
en enkele guerilla' s waren steeds op pad om op wild 
te jagen. Produl<ten als zout, suiker en petroleum om 
te koken werden van buitenaf aangevoerd. 
De pas gebouwde volkswinkel -waarvan er door de 
MPLA in iedere sector minstens een werd gebouwd-
wachtte eveneens op nieuwe voorraden. ln alie half-
bevrijde zone 1 s verkopen of ruilen boeren hun over-
schotten bij de winkels voor de produkten die ze no-
dig hebben, zoals zeep, zout, vet en kleren. Medicij-
nen werclen, inclien voorradig, kosteloos verstrekt en 
voor alie .andere artikelen waren !age prijzen·_ vastge-
steld. De guerilla's hielden zich nauwgezet aan de re-
gei van ele MPLA dat niets van de dorpelingen mag 
worclen genomen zonder een redelijke betaling. Vroe-
ger werclen alie overschotten van het land door de 
Po1tugezen in beslag genomen bij wijze van belasting. 
Hoe moeilijk het ook is, het leven is .nu aanzienlijk 
beter clan onder de tirannie van de Portugezen met 
hun dwangarbeid en belastingen. 
's Avoncls was ieclereen om zeven uur in zijn hut. Al-
Ie gesprekken en ancler lawaai verstilcle prompt om 
half acht en er werden wachten _uitgezet op mogelijke 
toegangspunten langs de omtrek van de basis. Elke 
avond werd ons een nieuwe serie wachtwoorden gege-
ven. Ieclereen clie een van de buitenwachten naderde 
zoncler het juiste wachtwoord op te geven werd neer-
geschoten. 

Behalve een basiskamp was Hanoi II bovendien de 
vestigingsplaats van een nieuwe medische opleidings 
school en kliniek. Bij de openingsplechtigheid van de 
school op twaalf september sprak dr. Boavida, hoofd 
van de medische diensten in het oostelijk gebied, ove r 
ele noodzaak voor de MPLA om medische hulpkrachten 
op te leiden en de medische zorg uit te breiclen tot de 
dorpelingen. De studenten aan de kliniek, vijf mannen 
en vijf vrouwen. zouden een theoretische en praktische 
opleiding van zes maanden ontvangen en dan uitgezon-
den worden om in de clorpen te werken. 
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De school van het Centrum voor Revolutionaire Instruc-
tie in Hanoi II werd de volgende week officieel geo-
pend. Ongeveer 40 studenten zouden gaan deelnemen 
aan cursussen die variÊ~erden van lezen en schrijven 
tot militaire en politieke theorie. De studenten waren 
allen pioniers of guerilla•s: mannen en vrouwen, in 
leeftijd varierend 'van tien tot vijftig jaar. Een vijf-
tigjarige man, Mala~a genaamd, sprak namens de 
studenten. Hij had 21 jaar lang deel uitgemaakt van 
het Portugese leger en de politie voordat nlj in 1963 
gevangen werd gezet op de valse beschuldiging dat hij 
'buitenlandse agitatoren•· had geholpen bij de versprei-
ding van anti-Portugese literatuur. Al gauw na zijn 
vrijlating voegde hij zich bij de MPLA. In het CIR 
zou hij worden opgeleid tot politiek organisator. Mijn 
tolk,· 'Big Brain' Likambuila was een paar dagen te-
voren aangekomen. Likambuila spreekt Engels, Por-
tugees, Russisch, · een beetje Frans en 17 Afrikaanse 
· talen. Hij is momenteel hoofd van de sectie verken-
ning en operaties in zone 'C'. Hij had een jaar lang 
een militaire opleiding ontvangen in het buitenland en 
maakte deel uit van het eerste detachement dat in 
oktober 1966 zone 'C' binnendrong. Kameraad Likam-
buila, een lange, magere en gespierde figuur, is 26 
jaar oud en vurig toegewijd aan de MPLA en de be-
vrijding van Angola. Evenals het andere middenkader 
dat ik in Angola ontmoette, is hij een niet-dogmati-
sche socialist en aanhanger van de gewaP,ende strijd, 
die de handleidingen van de guerilla-oorlogvoering 
bestudeert van Che Guevara tot Mao Tse-tung. 
Mijn voornaamste doel in Hanoi II was om de levens-
verhalen van vijf of zes MPLA-guerilla',s op de banct. 
vast te leggen. Ik hoopte deze te kunnen gebruiken 
voor een boek over Angola. Ik begon met Likambuila, 
en na een paar dagen begonnen we samen de verhalen 
van verschillende andere guerilla' s in het kamp vast 
te leggen. 
· Het leven in het kamp was niet zonder moeilijkheden. 
ln de eerste plaats waren er de perioden van neer-
slachtigheid en eenzaamheid . . _Dit kwam gedeeltelijk 
doo r het dieet en gedeeltelijk · doordat we van de wes-
terse wereld waren afgesloten. De taal en de andere 
culturele verschillen schiepen een kloof die alleen met 
het verloop van de tijd kon worden overbrugd. Een an-
der probleem was het water. Omdat we te weinig va-
ten hadden om het water beneden uit het· dal aan te voe-
ren was het niet gemakkelijk om in de behoefte van 100 
mensen te voorzien, Mijn veldfles en thermosfles ·werd 
eens per dag gevuld. Dit water moest ik overal voor ge-
bruiken: drinken; tandenpoetsen en wassen. Ook het voed-
sel vormde een probleem. Af entoe lag ik op bed met 
mijn ogen gesloten terwijl ik mij de smaak van verschil-
lende lekkernijen probeerde te herinneren -pindakaas, 
sinaasappelen, chocolademelk. Het was een goede prac-
tische les met betrekking tot de prijs die tweederde van 
de mensheid moet betalen voor de westerse overvloed. 
Uit enkele weken van bijna verhongeren in de wildernis 
kan men meer leren over het imperialisme dan uit een 
bibliotheek vol met boeken over dit onderwerp. 

Daar mijn werk bijna voltooid was, was ik van plan op 
28 september van Hanoi II naar de Zambiaanse grens 
terug te gaan. Hoewel er vrij vaak koeriers kwamen 
met berichten over succesvolle guerilla-hinderlagen, 
was het leven in Hanoi II betrekkelijk vredig en soros 
vergat ik haast dat we midden in een zeer actieve ge-
vechtszone zaten. De Portugezen brachten daar op 25 
september verandering in. Naar ik later zou vernemen 
was een nieuwe recruut door de Portugezen gevangen 
genomen toen hij in zijn dorp was tijdens een vierdaag-
se tocht om honing te verzamelen. In de ochtend van · 
de 25e september leidde hij de Portugezen naar de ba-
sis. 
Het was zeven uu:r:. Ik was aan het werk in mijn hut 
toen de eerste kreet 'aviao' klonk. Enkele seconden 
!ater stapte Likambuila mijnhut binnen. 'Aviao', zei 
hij, 'je kunt het beste zo vlug mogelijk je spullen 
. p~en. ' . Mijn me este bezittingen waren al gepakt. In 
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minder dan een minuut maakte lk mijn bureau leeg, 
pakte wat rommel bij elkaar en stopt e het in mijn tas-
sen. Likambuila stuurde twee guerilla's om mijn spul-
len op te halen en holde weg om zijn persoonlijke be-
zittingen j.n de struiken te verbergen. 
Ik ging naar buiten om te kijken. De eerste helikopter 
kwam laag ove r, aan de dalkant van de commandopost. 
Toen draaide hij scherp naar rechts en koerste recht 
op qn!l af. De piloot scheen precies te weten waarheen 
hij gaan moest. Enkele ogenblikken late i' ontplofte de 
eerste granaat die de helikopter op korte aistand van 
de hut afgeworpen had. Ik merkte dat ik naast een gue-
rilla naar een nabije greppel rende. Op dat moment be-
·dacht ik dat die te dicht bij de commandopost lag, blijk-
baar het voornaamste doel van de aanval. Ik sprong over 
.de greppel in westelijke richting het bos in. De lange mi-
crofoonkabel van de bandrecorder die ik droeg had zich 
op de een of andere manier rond mijn enkel gewikkeld. 
Terwijl ik verder strompelde probeerde ik hem los te 
krijgen. Tenslotte hield ik stil oro me van de kabel te 
ontdoen. Een guerilla die naast mij opdook nam de re-
corder en slingerde hem over zijn schouder. 
Terwijl ik naar Likambuila schreeuwde begon ik weer te 
rennen. Op dat moment waren er acht vliegtuigen in de 
lucht: drie helikopters, drie lichte bommenwerpers en 
twee bewapende verkenningsvliegtuigen. Likambuila en ik 
vonden elkaar enkele minuten !ater. Samen liepen we naar 
het westen doo r het dunne bos en struikgewas. Elke keer 
dat een van de vliegtuigen een bombardement of beschie-
ting uitvoerde doken we voor dekking onder een boom 
of •dicht struikgewas. 
De Portugezen rieden blijkbaar langs welke paden wé 
terugtrokken. De vliegtuigen bleven met ons mee vlie-
gen in westelijke richting. De drie helikopters cirkel-
den boven·ons in het rond en gaven ons weinig kans om. 
ons te verplaatsen. Juist als er éen een aanval uit het 
oosten h~d gedaan, door de deuropenening schietend en 
granaten uitwerpend, kwam er uit het westen een ander 
op ons af. We zaten in de val en konden ons alleen ver-
plaatsen in korte spurts van vier of vijf meter. Vaak wa-
ren we gedwongen om gedurende een tijd die ons zeer la ng 
toescheen, onde r geringe dekking te blijven staan. 
Het kostte ons bijna twee uur om uit het doelgebied te 
komen. Het was half tien toen we konden stoppen om 
even te. rusten en de situatie te bekijken·. Likambuila 

Em ik waren toen alleen. De anderen had,den zich. waa-
iervormig in het bos verspreid, alleen of in groepjes 
van twee of drie. Wij hadden geen voedsel ~n in zijn 
veldfles zat nog slechts een beetje water. 
Tot laat in de nacht liepen we doo r, onze weg zoekend 
van dorp tot dorp totdat we het huis van de voorzitter 
van het actiecomité bereikten waar we door een groot 
aantal studenten, guerilla's en onderwijzers van Hanoi 
II werden begroet. De volgende morgen voor zonsopgang 
gingen we terug om te zien wat er van het basiskamp 
was overgebleven. Via boodschappen die Likambuila 
onderweg kreeg was· ik  in staa:t een meer volledig beeld 
te krijgen van  wat e r gebeurd was. 
De luchtaanval op de basis wa.s doorgegaan tot ver in. 
de morgen. Daarna hadden de bommenwerpers hun aan-
val verlegd naar de westelijke sector van het bos ter-
wijl de helikopters ongeveer 25 tot 30 soldaten aan de 
oostzijde van het dal hadden afgezet. 
De guerilla-eenheid die op de basis gebleven was, had 
een kort gevecht met de Portugezen geleverd en zich 
daarna teruggetrokken in een gebied ten noordwesten 
van de CIR school. Aan geen van beide kanten waren 
doden of gewonden gevallen. De Portugezen trokken het 
kamp birmen, doorzochten en verbranden ele hutten en 
staken daarna het bos in brand. Enige tijd !ater keer-
den twee guerilla's terug om het kamp te verkennen. 
Ze stootten op een kleine Portugese patrouille en bij 
deze schermutseling kreeg een van beide guerilla's een 
schot in zijn onderarm terwijl de ander een granaat 
wierp waardoor een vijandelijke soldaat werd gedood. 
Omstreeks half vier 's middags kwamen de helikopters 
terug om de Portugese' troepen op te pikken. · 
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Op de morgen van de 27e september keerden we naar 
de basis terug en voegden we ons weer bij het detache-
ment. ln het kamp sprak ik met de commandanten Jan-
ginda en Mundo Real. We waren het er over eens dat 
het onder deze omstandigheden voor mij onmogelijk was 
mijn werk in Angola voort te zetten. Na een lange dis-
cussie werd besloten dat Likambuila en twee andere 
guerilla's die ik had geinterviewd me zouden vergezel-
len naar Z ambia. 
De Portugese aanval was ongetwijfeld een tegenvaller 
voo r de MPLA-guerilla' s in zone 'C'. De verloren kle-
ren, dekens, keukengerei etc. zouden moeilijk te ver-
vangen zijn en de grote hoeveelheid werk die besteed 
was aan 0e opbouw van Hanoi II zou nu opnieuw ver-
richt moeten worden in een ande r gebied. Bij een nade r 
onderzoek echter toonde deze aanval de wezenlijke zwak-
. heid van de Portugezen en de kracht van de MPLA 
die maakt dat het revolutionaire proces niet te stuiten 
is. 
De Portugezen, die van de basis afwisten en het tak-
tische voordeel hadden van de verrassing, waren desal-
niettemin, niet i.n staat om de guerilla's een werkelijke 
harde slag toe te brengen. Ondanks materiEHe verliezen 
en de noodzaak om Hanoi II op té geven hadden de gueril-
la's geen verliezen aan wapens of mankracht geleden. 
Deze aanval toonde dus duidelijk zowel de algemene in-
efficiency van de Portugese luchtmacht als de zwakheid 
van zijn grondtroepert. Met 80. 000 man troepen die dun 
verspreid zijn over gei'soleerde posten en barakken in 
het uitgestrekte grondgebied van Angola schijnen de Por-
tugezen niet in staat om voldoende krachten in het bin-
nenland te concentreren om een effectieve aanval te on-
dernemen-zelfs niet in het droge seizoen en met de 
inlichtingen waarover ze beschikten. in het geval van 
H ano i II. De strategie van de MPLA om de. strijd uit 

DE MPLA lN 1968 
; ln het jaar 1968 kunnen twee fasen worden onderscheiden 
. in de strijd tegen de Portugezen in Angola. Gedurende 
de eerste maanden werd het actie-terrein door een 
MPLA-offensief uitgebreid tot de districten Lunda,Bié · 
· en Malange. Gedurende de tweede helft van het jaar, 
in het droge seizoen, gingen de Portugezen tot de 
aanval over met zware bombardementen en aanvallen 
met troepen die per helikopter werden aangevoerd op 
de dorpen en bases in het bevrijde gebied. Voor de 
MPLA werd dit een fase van verdediging en consoli-
datie. Met de uitbreiding van de strijd tot het Bié -
district -in het midden van Angola gelegen -werd een 
vijfde militair front geopend. ln totaal wordt er strijd 
geleverd in een derde van het grondgebied van 
Angola. 
·ln het eerste militaire district, in het achterland van 
de hoofdstad Luanda waar in 1961 de opstand uitbrak, 
houden volgens de MPLA nog 50.000 mensen in het 
oerwoud stand onde r gezag van de MPLA. De bevolking 
lijdt erg onder de oorlogvoering: er zijn geen medica-
menten, er is geen zout, geen kleding. Bevoorrading 
zou via Kongo-Kinshasa moeten gaan, maar dit land 
laat de MPLA niet toe. De MPLA zegt slechts weinig 
_nieUWf? uit dit gebied t~ ontvangen. .  . 
Ook in het tweede militaire district, de enclave Cabin-
da, verloopt de strijd uiterst moeizaam. In dit gebied 
hebben de Amerikanen grote bedragen gei'nvesteerd 
in de winning van aardolie en fosfaat. De MPLA vindt 
e r , behalve 10.000 Portugese militairen, ook vele 
door Portugal bewapende Afrikanen tegenover zich die 
met de ex-GRAE minister Taty zijn overgelopen. 
ln het derde militaire district, de provincies Moxico 
en :iuando-Cubango langs de grens met Zambia , be-
haalde de MPLA haar voornaamste successen. Hier 

te breiden en de vijandelijke troepen te dwingen zich 
over een groot gebied te verspreiden levert haar duide-
lijk voordeel op. Zij wordt ondersteund door de kolonia-
le oorlogen die Portugal tegelijk moet voeren in Mozam-
bique en Guinee-Bissau, door de moeilijkheden die dit 
armste land van Europa thuis heeft en door het lage mo-
reel van het grotendeels uit dienstplichtigen bestaande 
leger, dat gerecruteerd is uit een onderdrukte en onge-
letterd~ boerenbevolking. Hoewel Portugal in toenemen-
de mate materiele steun van Zuid -Afrika en de Verenig-
de S taten-krijgt is het waarschijnlijk dat zijn strategi-
sche zwakte t, a. v. militaire mankracht in de komende 
· vijf jaren fataal zal blijken tenzij de Verenigde Staten of 
een andere buitenlandse mogendheid zou ingrijpen. Dit 
is echter alleen een gevolg van de wezenlijke kracht 
vari de MPLA: de aanzienlijke, wijdverbreide en actieve 
steun onder de boerenbevolking. Als de streek waar ik 
doorheen reisde representatief is voor de andere half-
bevrijde gebieden -en ik heb alle reden om dit aan te 
nemen-dan heeft de MP,LA reeds die basis van steun 
van ·het volk gekregen die de sine qua non is voor een 
succesvolle volksoorlog. 
Na de aanval op Hanoi II was het de plaatselijke boeren-
bevolking die ons van het nodige voedsel en onderdak 
voorzag. Dez e steun werd vrijwillig gegeven en in een 
geest van warme kameraadschap. Dit was de weerslag 
va,n de onderlinge afhankelijkheid van ·dorpelingen en 
guerilla's. Deze afhankelijkheid is een gevolg van de 
behoefte van de guerilla's aan voedsel en de behoefte 
van de dorpelingen aan bescherming tegen de Portugese 
indringers. Het was ook het resultaat van lange maan-
den politieke opvoeding en organisatie, en een gevolg 
van 'het feit dat de MPLA-guerilla's in de ·ware zin van 
het woord de zonen en dochters zijn van het volk. 

wercien 8 Portugese bases, 10 concentratiekampim en 
2 vliegvelden aangevallen, 96 auto's en 5 boten werden 
vernield. Ongeveer 5 .000 Angolezen werden bevrijd 
-uit Portugese hergroeperingskampen. 
Het vierde militaire district omvat de provincies 
Lunda en Malange in het noordoosten van Angola , 
langs de grens met Katanga. Langzaam maar zeker 
breidt de strijd zich uit tot het gebied waar diaman-
ten worden gewonnen, in het noorden van het Lunda-
district. 
Via het vijfde militaire district in het centrum van 
Angola wil men de strijd langzaam verplaatsen naar 
de economisch belangrijke kustgebieden van Angola . 
Thans wordt in 10 van de 15 districten van Angola 
gevochten. 

-De MPLA maakte bekend dat 'zij in oktober 1968 in 
··het district Moxico een Rhodesische helil<;opter van het 
type Alouette III (Frans) had neergeschoten. Er zijn 
fotocopien gemaakt van de papieren aan boord. Boven-
dien bericht de MPLA dat de Zuidafrikanen een mili-
taire basis bouwen in Luatamba, in het zuidwesten 
van Angola. 

-'Volgens welingelichte kringen in Lissabon ·zou Cae-
tano pogen de diplomatieke betrekkingen met Kongo-
.Kinshasa te herstellen. Dit zou een eerste stap zijn 
van het "vredesoffensief" van de nieuwe diktator, ten-
einde de betrekkingen met gematigde Afrikaanse sta-
ten te normaliseren.' (Rév.Afr. 7-11-68) 
Hoewel de regering van Kongo-Kinshasa enkele jaren 
geleden de diplomatieke betrekkingen met Portugal 
verbrak, houdt het zich niet aan de handelsboycot. ln 
1966 nam het de zesde plaats in van landen waarheen 
Angol_a _exporteert. 

5 
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~et het vorige nummer van het An.-
gola Bulletin heeft het Angola Comt-
té het recente rapport van de KVP 
over Portugal en de Portugese kolo-
nii~n gratis rondgestuurd. Hoewel we 
dit rapport van groot belang achten 
voor de discussie hebben we er een 
aantal ernstige bezwaren tegen. ln 
een artikel in 'De Bazuin' van 6-4-
69 heeft een medewerker van het 
Angola Comité deze bezwaren geuit: 

het KVP-rapport 

Tegen deze achtergrond gezien is het 
verheugend dat de KVP zich met het 
probleem Portugal heeft · beziggehouden. 
Hoewel klein van omvang (36 blz.) is het 
rapport een tamelijk gedegen studie ge-
worden die een grote hoeveelheid infor-
matie bevat. (Het rapport is verkrijgbaar 
door storting van f 2,50 op postrekening 
379333 van de KVP, Den Haag onder 
vermelding 'Portugal' of op postgiro 
600657 van het Angola Coniité, Am-
sterdam onder vermelding 'KVP-rap-
port'). 
Het ontkent de harde feiten t.a.v. Portu-
gal en het Portugese kolonialisme niet. 
Het rapport gaat uitvoering in op de 
dwangarbeid en vermeldt dat het aantal 
werknemers 'onder contract' in Angola 
tussen 1962 en 1964 zelfs nog is geste-
gen. ln sommige delen van Noord-An-
gola was zelfs 85% van de ongeschoolde 
bevolking op deze wijze tewerkgesteld. 
Kritiek kan men hebben op de bewering 
dat de meerderheid van de Portugezen 
achter het koloniale beleid van de rege-
ring staat. Zolang Portugal een politie-
staat is valt niet na te gaan wat de meer-
derheid van de Portugezen denkt en wil. 
Beslist onjuist is de bewering in het rap-
port dat de opstand in Angola praktisch 
bedwongen is. Dit beweren zelfs de Por-
tugezen niet: in 1967 meldden zij ge-
vechten uil 9 van de 15 districten; het 
aantal gedode Portugezen  bedroeg in dat 
jaar twee maal zoveel ais in de voorgaan-
de jaren en 1968 gaf een verdere stijging 
te zien. Evenals in Guinee en Mozambi-
que neemt ook de strijd in Angola een 
steeds grotere omvang aan. 
Merkwaardig is ook dat het KVP-rapport 
bij de beschrijving van de nationalistische 
groepen geheel in westerse schema's 
blijft denken. Men probeert een indeling 
te maken in meer militante, linkse bewe-

NEDERLANDS-PORTUGEES COMlTE 

Uit ons lijforgaan 'RECHTS-OM' van 15-3-69: 

Moet men concluderen dat de KVPde zeker-
heid van fascisme en kolonialisme ~erkiest 
boven de mogelijkheid van communtsme? 
gingen en meer gematigde. Deze indeling 
gaat echter niet op, enerzijds omdat allen 
in de eerste plaats nationalisten zijn on-
afhankelijk van wie zij steun ontvangen, 
anderzijds omdat de wereld niet langer in 
twee blokken verdeeld is maar in meer-
dere. Dit had tot gevolg dat bijvoorbeeld 
de Angolese onafhankelijkheidsbeweging 
GRAE, die ais gematigd wordt a{geschil-
derd, naast hulp uit Washington ook 
steun uit Peking ontving. De kleine onaf-
hankelijkheidsbeweging COREMO van 
Mozambique heet in het rapport gema-
tigd, maar ieder die de pro-Mao uitspra-
ken van de COREMO-vertegenwoordi-
gers in Kairo heeft gelezen, begrijpt dat 
deze beweging ook Chinese steun ont-
vangt. 
Volgens dit rapport zouden de meer ge-
matigde bewegingen een alliantie zijn 
aangegaan mel het Pan-Africanist Con-
gre.u uit Zuid-Afrika en de Zimbabwe 
A/rican Nationai Union uit Rhodesie. 
Ook deze beidc laatste groeperingen krij-
gen echter Chinese steun. De verdeeld-
heid van de Afrikaanse nationalisten uit 
de gebieden onder blanke heerschappij 
is een pijnlijke zaak. De oorzaken zijn in-
terne tegenstellingen. De verdeeldheid 
wordt echter uitgebuit en in stand ge-
houden door de grote blokken die elk 
menen bepaalde organisaties tegen de an-
dere te moeten steunen. 

conclusies 

Ais het erop aankomt uit de vermelde 
feiten conclusies te trekken krijgt de 
KVP het echter benauwd en wringt zij 
zich in allerlei kronkelredeneringen. Na-
tuurlijk komt men er niet onder uit kri-
tiek uit te oefenen op de houding van 
Luns. die in de Verenigde Naties keer 
op keer Jaat verklaren dat Nederland 
tegen het Portugese kolonialisme is maar 
die sinds 1962 geen enkele tegen Portu-
gal gerichte resolutie meer heeft gesteund 
omdat er altijd wel iets op aan was te 
merken. Maar terwijl het rapport zich 
uitspreekt tegen associatie van Portugal 
met de EEG omdat 'zuik een verbinte-
nis zowei door de binneniandse oppositie 
in dat iand ais in de omringende wereid 
1.011 worden versraan ais een erkenning 
en een bevesriging van her huidige be-
wind' is dit argument plotseling vergeten 
ais het gaat om het NATO-Iidmaatschap 

van Portugal. Dan verklaart men dat uit-
stoting 'door het merendeel der Portuge-
zen ais een beiediging zal worden erva-
ren'. Hier komt weer die onbewezen 
meerderheid opdraven. Maar ook de be-
langen van de anti-fascisten zouden scha-
de lijden door een dergelijke stap, die 
'de "in-group"-houding van het volk za/ 
versterken en 101 gevolg za/ hebben dar 
de gelederen :r.ich hechter zullen sluiten 
rond het regime, to/ schade van de kan-
sen der opposirie om het huidige bewind 
te verdrijven'. Er wordt echter geen 
schijn van bewijs geleveFd voor deze be-
weringen. Met zulke praatjes zal de KVP 
niemand overtuigen. 
Men kan verschillend denken over de 
NATO. Yoor sommigen is het een hei-
lige koe die we niet aan mogen raken. 
Anderen willen de NATO zuiveren om-
dat zij geloven dat de NA TO opgericht 
werd voor 'vrijheid en democratie', weer 
anderen menen dat Janden ais Portugal 
en Griekenland juist in de NATO thuis-
horen omdat dit nog eens duidelijk on-
derstreept wat de NA TO in werkelijkheid 
is. Blijkbaar moet de KVP in de eerste 
categorie geplaatst worden, die van de 
aanbidders van de heilige koe. Zij vreest 
namelijk dat een poging Portugal uit de 
NA TO te werken zal Jeideri tot de vraag 
of Nederland na 1969 nog lid van de 
NA TO kan blijven. omdat e r geen meer-
derheid voor uitstoting van Portugal te 
vinden zal zijn. Ook dit laatste wordt 
zonder meer ais een dogma geponeerd. 
Ook van een economische boycot van 
Portugal wil het rapport niets weten, hoe-
wel het erkent dat dit waarschijnlijk Por-
tugal uiteindelijk zou dwingen de oorlog 
in Afrika op te geven: 'Het land zal dan 
evrnwel in een economische en sociale 
onrreddering belanden waaruit het in 
geen jaren kan worden opgeheven. Nie-
mand kan overzien wat daarvan de poli-
tieke en bijge'vo/g ook de militaire conse-
quenties zijn'. Deze uitspraak is ronduit 
verbijsterend. Blijkbaar is het uitbuiten 
en afslachten van Afrikanen wcl erg, 
maar Jang niet zo erg ais een onzekere 
toekomst voor de Portugezen. Moet men 
uit deze zin concluderen dat de KVP de 
zekerheid van het fascisme en kolonia-
lisme verkiest boven de mogelijkheid van 
het communisme? En dat men het lot 
van de Europeanen zwaarder Jaat wegen 
dan dat van de Afrikanen? 

'Van 23 tot 27 april zal een delegatie van Nederlandse 
industrielen, geinteresseerd in i:westeringen, joint-
ventures en de overdracht van know-how een bezoek 
brengen aan Portugal. Het bezoek vindt plaats op uitno-
diging van de Port\l{';ese leden van het Gemengd Neder-
lands-Portugees Comité voo r industriele samenwe rking. 
Dit Comité is vier jaar geleden opgericht door de Raad 
van Nederlandse Werkgeversbonden enerzijds en het 
Portugese industrieverbond anderzijds. Jaarlijks komt 
het Comité afwisselend in Nederland of Portugal bijeen 
ter bespreking van de mogelijkheden om tot samen-
werking van bedrijven te komen. 

Gemengd Comité, ror. W. J. Hoobroeckx, per adres de 
Federatie van Katholieke en Protestant-Christelijke 
Werkgeversbonden, Raamweg 32, Den Haag.' 

PAX CHRlSTl 

Kardinaal Alfrink, voorzitter van de internationale 
katholieke vredesbeweging Pax Christi heeft op 18 
april jl. op het congres van deze beweging in Leuven 
aandacht gevraagd voo r Angola en Mozambique, twee 
vergeten problemen, twee vuurhaarden waar niemand 
zich zorgen om maakt. Hij riep Pax Christi op dit 
probleem kritisch te analiseren en te vergelijken met 
de príncipes van Gaudium et Spes en Populorum Pro-
gressio_ Ook in de slotverklaring van Leuven wordt de 
aandacht gevraagd voor de uiterst explosieve situatie 
in de Portugese kolonien. 

Degenen, die geinteresseerd zijn in deelname aan dit 
bezoek kunnen dit opgeven aan de secretaris van het 
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KAMERDEBATTEN 
Van 25 t / m 27 februari werd in de Tweede Kamer ge-
sproken over Buitenlandse Zaken en Ontwikkelinshulpo 
Hieronder volgt een verkorte weergave van wat er over 
Portugal en het Mozambique Instituut werd gezegdo 

PORTUGAL 

Van der Stoel (PvdA): "Het is mij bekend dat Nederland 
geen wapens zendt aan Portugal. Welke waarborgen 
zijn er, dat wapenzendingen van andere NATO-landen, 
eenmaal in Portugal gearriveerd, uiteindelijk toch niet 
, zij het misschien tegen de wil van de afzenders, te-
rechtkomen in Angola of Mozambique ?" 

Van der Spek (PSP): "ln 1967' is de Nederlandse export 
naar Angola met 50% gestegen dankzij belangrijke leve-
ranties van vliegtuigeno Mijn vraag is: aan wie zijn 
deze vliegtuigen geleverd: aan het gouvernement of aan 
particulieren? Oro welke soort vliegtuigen gaat het; 
zijn deze vliegtuigen ook voor militaire doeleinden te 
gebruiken? Het gaat hier oro een bericht uit het blad 
"Afrika". 
Zojuist is er een boek verschenen, getiteld "Angola , 
Mozambique, Guinee", gepubliceerd van de kant van 
de mensen van het Angola C:omité o Ik kan iedereen -
zeker de minister van Buitenlandse Zaken-de lezing 
van dit boek aanbeveleno Wij hebben hier méér over 
het lezen van boeken met elkaar gediscussieerd. 
In verband met die Portugese kolonien staat toch ook 
wel, zij het enigszins terzijde, de kwestie van de Ne-
derlandse ambassadeur in Lissabon en de heer 
Lekkerkerker. . ... Ik viL:: dit optreden van de ambas-
sadeur zo vergaand -met name· diens uitlatingen over 
een niet helemaal correct handelen door deze uitspraak 
te doen op een plaats, waar men niet zo gauw kon 
worden gearresteerd e o d .  -dat dit aanleiding zou 
moeten zijn oro zo'n ambassadeur terug te roepen. 
Ik wil de minister alsnog uitnodigen dit te doen." 

Mommersteeg (KVP): "Sprekende over de Verenigde 
Naties wil ik even aanhaken bij een rapport, dat de 
KVP onlangs heeft uitgebracht over Portugal. . ... Na 
1962 heeft Nederland nimmer meer zijn stem gegeven 
aan enige tegen Portugal gerichte resolutieo Wij willen 
hetzelfde vragen als in het rapport werd gedaan. Kan 
men jaar in jaar uit staande houden, dat men op be-
paalde materiele of form~le gronden of vanwege de 
niet zorgvuldig gekozen bewoordingen resoluties af-
wijst, die toch zeer duidelijk in feite slechts één poli-
tieke strekking hebben, namelijk Portugal veroordelen 
wegens zijn principieel foutief kolonisatiebeleid? Wij 
zullen gaarne zien dat de Nederlandse delegatie in de 
Verenigde Naties een andere houding gaat aannemen 
ten aanzien vandeze resoluties." 

Minister Luns gaat bij de beantwoording van de vragen 
in op de Nederlandse stemontho'L\di."lg op een Afro-Azi-
atisch ontwerp voor een VN-resolutie over de Portu-
gese kolonien. Dat was omdat de resolutie het rapport 
van de Commissie van 24 goedkeurt. En één van de 
conclusies daaruit was dat de NAT-ü Portugal helpt 
bij zijn koloniale oorlogvoering. 
"Ik zou willen bestrijden dat Nederland, op welke wijze 
ook Portugal steunt in zijn koloniale conflicten, al kan 
men volhouden dat ieder contact eniF,erlei steun is ... 
De regering kan slechts waarborgen geven voor wapens 
die uit Nederland worden geexporteerd of eventueel via 
Nederland hun weg vinden naar Portugal. Ten aanzien 
van andere landen gaan wij ervan uit dat deze de VN-
resolutie van 1963 inzake het wapenembargo op Por-
tugal aan de hand van doeltreffende eigen wetgeving 
getrouw uitvoeren. Wat Nederland betreft, gebeurt dit. 
Er bestaat -men kan zeggen: helaas -geen internatio--
nale controle op dit soort van zaken." 

ln de tweede ronde vroeg Van der Spek opnieuw naar 
de naar Angola geleverde vliegtuigen. Minister Luns 
zegde toe de zaak te zullen uitzoekeno 

MOZAMBIQUE INSTITUUT 

Van der Spek (PSP): "Ik wil vrij veel aandacht besteden 
aan een bepaalde mogelijkheid voor Nederlandse hulp-
verlening, waarover door ons reeds meer is gesproken, 
namelijk de kwestie van het Mozambique-Instituut. De 
gedachte dat dit instituut gesteund dient te worden cloor 
de Nederlandse regering, wordt op dit ogenblik oncler-
schreven doo r talloze organisaties in Neclerland. Oncler 
andere de jongeren-organisaties van ARP, CHU, KVP 
en PvdA; studentenorganisaties zoals de Unie van ka-
tholieke studenten, SSR, VCSB; de Synode van de Ne-
derlands Hervormde Ke:::-k, clie zich één clezer clagen 
hieryoor heeft uitgesproken. 
Zoals bekend is zijn wij er voorstanders van dat door 
Nederland rechtstreekse steun aan dit instituut wordt 
gegeveno" 

Bos (CHU): "Wij worden de laatste dagen langs ver-
schillende wegen benaderd oro ateun voor het Mozam-
bique-instituut in Tanzania te bepleiteno Ik weet, dat 
er in het verleden nogal eens interne moeilijkheden in 
dit insfituut zijn geweest, maar ik heb de indruk, dat 
het nu weer goed gaat. Gelet op het belang van dit 
instituut, zou ik aan de Minister willen vragen hieraan 
speciale aandacht te schenken; dit zou in navolging zijn 
van wat verschillende Scandinavische landen en de 
Wereldraad van Kerken reeds doen." 

Westerterp (KVP): "Mijn fraktie zou wat betreft het 
Mozambique-Instituut -ik maak deze opmerking mede 
namens de heer Zijlstra (ARP) -de Regering willen 
vragen of zij bereid is, evenals dat bijvoorbeeld de 
regeringen van Zweden en Denemarken hebben gedaan, 
een jaarlijkse bijdrage te verstrekken aan dit instituut." 

Minister Udink: "Het Mozambique-Instituut, en ik moet 
zeggen ook de werkgroep die de belanc;en van het Mo-
zambique..:rnstituut behartigt , is mij sympathiek. Ik 
wil dan ook samen met de werkgroep zoveel mogelijk 
wegen nagaan oro het Mozambique-Instituut te steunen. 
De wegen zijn voor de Regering niet allemaal begaan-
baar. De werkgroep heeft erop gewezen dat Tanzania 
toch een concentratieland is en gevraagd of ik dit in-
stituut niet kon betalen uit de gelden bestemd voor dat 
concentratiebeleid, ten behoeve van Tanzania. Hierover 
moet echter de regering van Tanzania beslissen en als 
zij zegt dat zij vindt dat ,,.oor de ontwikkeling van zui-
delijk Tanzania dit Mozambique instituut van belang is, 
dan moeten er al heel zwaar wegende andere argumen-
ten zijn oro te zeggen, dat ik het verzoek van de Tan-
zaniaanse regering naast mij zou neerleggen. Er is 
een tweede mogelijkheid van medefinanciering door een 
particuliere organisatie. Daarbij is de naam van de 
NOVIB genoemd en ik heb begrepen dat de werkgroep 
zich tot het NOVffi-bestuur zal wenden met de vraag 
of tot een medefinancieringsproject ten behoeve van 
het Mozambique-Instituut kan worden gekomen. 
Ten slotte is gevraagd wat de Rgering zelf kan doen. 
De Regering kan er zelf voor zorgen, dat zij geld geeft 
aan het United Nations fonds voor vluchtelingen uit 
zuidelijk Afrikao Dit geld, een bedrag van f 100.000, 
zal ik ter beschikking stellen en zal kunnen worden 
gebruikt, als de secretaris-generaal dat wenst voor 
het onderwijs aan het Mozambique-.Instituut. Ik heb de 
leden van de . werkgroep aangeraden zich in verbinding 
te stellen met de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties, als zij dat wensen, eil. hem te verzoeken geld 
van het bedrag vanf 100o000 ter beschikking van het 
Mozambique-Instituut te stellen. De Regering kan en 
wil deze voorwaarde niet stellen ten aanzien van de 
beschikbaarstelling." 

Onze konklusie uit dit debat: er is enige vooruitgang 
geboekt in vergelijking met voorgaande jaren, toen de 
regering elke steunverlening zonder meer afwees o Maar 
het resuftaat is te mager. De actie voo r regeringssteun 
:1an het Mozambique Instituut zal met grote energie 
voortgezet moeten wordeno 
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Miguel Murupa, hoofd van de afdeling buitenland van 
het FRELIMO, discusieert in Fantasio, Amsterdam. 

MOElLlJKHEDEN lN HET FRELIMO 

Begin april berichtten de kranten dat een van de leiclers 
van het FRELIMO, Lazaro Kavanclame, naar de Portu-
gezen was overgelopen. Van Miguel Mm·upa, hoofcl van 
ele afdeling buitenland van het FRELllVIO, die enkele 
elagen als gast van het Angola Comité in ons lanel was, 
kregen we ínformatie over de achtergronden van deze 
moeilijkheelen. 
De voornaamste bron van spanningen ín het bevrijde 
gebíed van Mozambíque is níet de stammentegenste1ling 
maar het generatieverschil. De bevolldng leeft er in 
groepen van 600 tot 1000 man, die worden bestuurd 
doar stamoudsten. Kavandame was een van deze dorps-
hoofden. Aanvankelijk liet het FRELIMO cleze struc-
tut;.r bestaan, maar het laa'tste jaar werd er in het Çàbo-
Delgado dístríkt een begin gemaakt met ele vervang~ng 
van cleze oude mensen doar jonger FRELll\'!0-kacler, 
clat onderwijs en een politíeke scholing had gehad. Ui• 
teraarcl ontstoncl er onder de stamhoofclen verzet tegen 
cleze achteruitstelling. Kavandame leidcle dit verzet. 
Hij meende bovendien dat !e weinig Makonde's in de .. 
leiding van het FRELIMO zaten. Hij verzette ;lich te• 
gen Mondlane omdat cleze met een blanke vrouw was 
getrouwd. Hij weigercle het Tweede Kongres van het FRE-
LllVIO te bezoeken en de besluiten uit te voeren. 
De moeilijkheden met Kavandame speelclen zich echter 
niet in Mozambique, maar in Tanzania af. Sincls eind 1967 
was Kavandame niet meer in het bevrijcle deet van Mozam-
bique geweest. ln Tanzania waren de moeilijkheden võor 
het FRELlMO altijd groter dan in Mozambique. Zo ver-
te Ide Murupa dat sinds 1966 vijf leiders van het FRELI-
l\10 zijn gedood, slechts een van hen stierf in Mozam-
bique. ln december 1968 werd in het zuiden van Tanza-
nia commandant Kankhomba gedood. De Tanzaniaanse 
politie nam 16 Mozambikanen gevangen, die werden. 
verclacht van dez e moord. Uit de verhoren bleek ecnter 
dat Kavanelame hierachter zat. Het FRELlMO ontsloeg 
hem hierop uit al zijn funksies en vroeg de Tanzaniaan-
se 'autoriteiten h em te arresteren. . . 
Deze arrestatie liet echter enige tijd op zich wachten. 
llet bevel moest uit Dar es Salaam komen, en Kavan-
danie was populair bij ele leielers van Tanzania omelat 
hij ten tijele van ele onafhankelijkheid van elit land ele 
Makondes in Tanzania hael opgerbepen de onafhankelijk-
heidsbeweging TANU te steunen. Kavandame wist ech-
ter dat als Tanzania bem nlet zou arresteren het FRE-
LlMO hem zou kidnappen. 
Voordat het zover kwam dook Kavandame onde r. Mét 
zeven helpers trok hij door het bevrijde gebied naar de 
Portugezen. Een van deze helpers werd in het bevrij-
de gebied gearref'teer :l toen hij in een· dorp voedsel 
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kwam vragen en geen reispasje van het FRELIMO kon 
tonen. Volgens Newsweek van 28-4-69 duurde de reis 
van Kavandame 26 dagen. Hij zou drie koffers met 
FRELIMO-documenten' hebben meegenomen. 
Onmiddellijk na het overlopen wierpen Portugese vlieg-
tuigen vlugschriften met een oproep van Kavandame bo-
ven het Makonde-gebied uit. Hij riep de bevolking op 
zich over te geven. Of deze propaganda veel uitwer-
king zal hebben is twijfelachtig: de bevolking is voor 99 
7c analfabeet. Het is niet duidelijk hoeveel invloed Ka-
vandame onde r de Makonde' s in Mozambiq ue heeft. 
Veel informatie zal Kavandame niet aan de Portugezen 
kunnen geven, hij was niet met de oorlogvoering maar 
met de handel belast. 

ln 'Le Monde' van 6-4-69 wordt over deze kwestie be-
richt: 
'ln Lissabon verwacht men dat van de Makonde-stam 
slechts enkele honderden de wapens zullen neerleggen. 
Dezelfele kringen menen dat men zal moeten wachten 
op de uitvoering van ·de overeenkomst van vier punten 
die Kavandame met de Portugese autoriteiten afsloot 
om te wete'n of het overlopen van de Makonde-leider 
een sneeuwbal-effekt zal hebben e'rt de pacificatie van 
de noordelijke provincies zal teweegbrengen. 
Deze overeenkomst houdt in: een staking van de mili-
taire activiteiten in het Makonde-gebied, de erkenning 
van de stamorganisat1e door de Portugezen, het hand-
haven .van de orde door de stam zelf en hulp van de 
Portugezen op het gebied van landbouw, gezondheids-
zorg en onderwijs. 
De Portugese pers van 4 april publiceerde slechts het 
officii:He communiqué over het overlopen van Kavandame, 
dat beschreven wordt als een 'belangrijke ontwikkeling in 
de strijd van Portugal tegen het verzet in Mozambique'. 
Waarnemers menen dat het communiqué zo voorzichtig 
is gesteld omdat de regering wil vermijden dat de Por-
tegezen gaan denken dat het spoedig vrede zal zijn in 
Mozambique. Het is veelzeggend dat de Portugese pers 
niets heeft geschreven ove r de 60. 000 guerilla' s di e 
zich met Kavandame z.ouden hebben overgegeven.' 

Vertaling van de brief _aan Lazaro Kavandame, geda-
teerd 10 januari 1969. 

Hierbij deel ik U mede dat het Dagelijks Bestuur van 
het FRELIMO op zijn 1aatste bijeenkomst op 3 januari 
1969 heeft besloten U te ontheffen uit Uw funktie van 
provinciaal secretaris van Cabo Delgado en automatisch 
uit Uw lidmaatschap van het Centrale Comité van het 
FRELIMO, wegens Uw aandeel in de moord op kame-
raad Paulo Samuel Karikhomba en omdat U al langé tijd 
ageert tegen de eenheid van het FRELIMO, de enige 
kracht die in Mozambique tegen het Portugese kolonia-
lisme strijdt. 
Daarom wordt Lazaro Jacob Kavandame van dit ogen-
blik af van zijn funktíes van provinciaal secretaris van 
Cabo Delgado, lid van het Centrale Comité en lid van 
de commissie voor cotiperaties en handel van het FRE-
LllVIO ontheven. Hij heeft verder geen enkele verant-
woordelijkheid bij het 1eiden van de strijd voor natio-
nale onafhankelijkheid. 

L azaro, het spijt me dat ik je dez e beslissing van het 
Dagelijks Bestuur op deze wijze moet mededelen want, 
zoals je weet, heb ik tange tijd groot respect voar je 
gehad. Maar je activiteiten gedurende de laatste zes 
maanden en tenslotte de moord op kameraad Kankhom-
ba hebben mij evenals al mijn medebestuursleden in 
het Dagelijks Bestuur ervan overtuigd dat je op de een 
of andere manier een. Vijand van het FRELllVIO bent 
geworden. · 
Ondanks het feit dat je van al je funkties bent ontheven 
zal de strijd voar nationale onafhankelijkheid voortgaan. 

Dr. Eduardo C. Mondlane 
voorzitter van het FRELIMO 
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DE CABORÃ-BASSA DA'M 

De Portugezen hebben plannen om in de Zambezie ri-
vier in Mozambique een stuwdam te bouwen, die de 
grootste in Afrika moet worden, tweemaal zo groot 
als de Assoeandam in Egypte. Deze dam zal electri' 
citeit leveren aan Mozambique, Zuid-Afrika, RhodesHi 
en Malawi. In tien jaar tiíd willen de Portugezen een 
miljoen blanken overbrengen naar het gebied dat door 
deze dam geirrigeerd zal worden. Als deze plannen 
slagen zal dit een grote invloed hebben op de toekomst 
van Zuidelijk Afrika. Voor de bouw zijn de Portuge-
zen volledig afhankelijk van Zuidafrikaans en Westeu-
ropees kapitaal en technische hulp. üm te voorkomen 
dat deze hulp gegeven zal worden zijn in een aantal 
landen 'anti-Cabora-Bassa comité's' opgericht. 
· Volgens onderstaand bericht van het AFP van 22-4-69 
hebben de Portugezen moeilijkheden met het afsluiten 
van het bouwcontract: 
'Het Portugese persbureau in Lissabon meldde op 21-4-
. 69 dat de Portugese regering het contract voor de 
bouw van een reusachtig hydro-electrisch project in 
Mozambique oimieuw zal toewijzen. Tot nu toe meende 
men dat de grote ZAMCO-groep het contract had. Vol-
gens gezaghebbende kringen·, aldus het persbureau, 
moeten de onderhandelingen over de bouw van de Cabo-
ra-Bassa dam van voren af aan beginnen. 
Het dagblad 'Diario de Beira' uit Mozambique schreef 
dat Caetano gedurende zijn bezoek aan Mozambique . 
tegen journalisten had gezegd: "Het verlenen van het 
contract aan ZAMCO was slechts tijdelijk. De termijn 
voor een definitieve beslissing verliep terwijl over de-
tailzaken werd gepraat. Deze besprekingen hebben aan-
getobnd dat de. belangen van ZAMCO niet in overeen-
stemming zijn met die van Portugal." 
De ZAMCO-groep bestaat uit Westduitse, Franse, Zweed-
se en Zuidafrikaanse bedrijven. Volgens het Portugese 
persbureau worden nu aanbiedingen van twee andere 
groepen bestudeerd. Het zou gaan om een Engels-
Italiaans en ·een Frans-Amerikaans consortium. Een 
zegsman van de ZAMCO in Johannesburg verklaarde 
dat de maatschappij ervan overtuigd bleef dat het con-
-tract nog van kracht was, zolang men geen ande r e in-
formatie had.' 

JANET MONDLANE 

Miguel Murupa berichtte ons dat Janet Mondlane weer 
aan het werk is voor het Mozambique Instituut. Hier-
o~der later we de brieven volgen die het Dagelijks Be-
stuur van het FRELIMO aan haar schreef naar aanlei-
ding van de dood van haar man, en haar brief aan het 
Angola Comité. 

Beste kameraad, 

Het Dagelijks Bestuur van het FRELIMO, dat op 11 
februari in Dar es Salaam bijeenkwam, wil jegens jouw 
. en je kinderen uiting geven aan zijn droefheid en rouw en 
die van alle FRELIMO-strijders en het hele Mozambikaan-
se volk bij de dood van je echtgenoot -onze leider-kame-
raad president Eduardo C. Mondlane. 
Het Dagelijks Bestuur veroordeelt met heftige veront-
waardiging deze door de krachten van het Portugese 
kolonialisme en imperialisme bedreven moord. FRELI-
MO en. het hele Mozambikaanse volk zullen de nagedach-
tenis van kameraad president Mondlane in ere houden en 
in navolging van zijn voorbeeld de gewapende strijd voor 
nationale bevrijding onversaagd tot het einde toe voort-
zetten. In dit ogenblik van droefheid bieden wij jou en 
je kinderen de warmte van onze sympathie en vriend-
schap aan. Kameraad Janet, we zijn ervan overtuigd 
dat je1 samen met alle andere FRELIMO-strijders1 
moedig en vol kracht je post als strijder van het FRE-
LIMO en van de Mozambikaanse revolutie zult blijven 
bekleden. Aanvaard voor jou en je kinderen ons diep 
gevoel van sympathie en vriendschap. 

voor het Dagelijks Bestuur 1 
Uria T.Simango1 waarn: voorz. 

Aan het Angola Comité 
Amsterdam 

Beste vrienden1 

Hartelijke dank voor jullie vriendelijke brief .bij de dood 
van mijn man. Ons gezin en allen die bij het FRELIMO 
werken vinden bemoediging in het besef dat in dit mo 
ment jullie gedachten met onS zijn. 
Eduardo stond niet alleen. Er zijn velen van ons die 
zullen v0ortgaan met hun werk voor de bevrijding van 
Mozambique waarvan hij droomde. 
· Het verheugcje mij te horen over de sympathieke hou-
ding van de Nederlandse pers jegens onze strijd. Ik 
hoop dat dit ertoe bij zal dragen om het werk dat jul-
lie in je land verricht voor de bevrijding van allen die 
lijden onde r de Portugese onderdrukking, te bevorderen. 

MOZAMÍIIQUE-INSTITUUT 

met hartelijke groeten 
Janet Rae Mondlane 

ln de periode van 26 februari tot en met 25 april 1969 
kwamen de volgende giften binnen voor het Mozambique-
Instituut : 

Een bedrag van f 51-: C. W. te 's-G. ; P.B. te H.; C .D. 
te A; W.J.B. te A; N.P.D. te D; J.A.H. teU; C.E.v.d. 
K. te A; W.F.C.H. te A; K.P. te 's-G; W.K. te B; H.D. 
te A; J.v.O. te R ; J.M.G. te A; K.E.de H. te·A; C.D. 
te A; K. de ,.., . te Z; J . A. H. te U; N. P. D. te D; W. F. C . H . 
te A; A. E. te V . 

Een bedrag van f 101-: M.G.K. te R; C·.J.S.-S. te :CI;; 
A.M.v.M. te L; E. E. te 's-G; W.v.G. te V; S . L. te H; 
l.v.c!.M. te A; G.G. te A; L.J.M.v.d.M; E.S. te B; 
H . A . J. K. te N; T. M . H. te U; G . v. ~ . te D; J. Th. O. 
te 's-G; O.de J. teU; D.S. te H; H. L. te O.a.d.A; 
N. J. W . T . te L; J. P. K. te D; A. de B. te 's-G; A. L. 
te W; M.G.K. te R ; A.F.v.d.W.-Z. te rl; W.K. te A; 
L.v.D. te R; J.D. te H; E.S. te B; G.G. te A; I.v.d.M 
te A; J .G.S. teU; A. de B. te 's-G; C. W. te 's-G; 
A.de B. te 's-G; E.J. te A. 

Een bedrag van f 251-: R.C.P. te T; H .J.D. te E; F.C. 
M . te A; K . T . te J; I. v . d . S . te L; B . D . te H; L. A . S . te 
G; I.H.M. te E; K.J.H. te A; W.d.B. te A; H.J.C. te A; 
E.F.A.S. te G. 

Verder een bedrag van f 351-van S.J.B. te A; f 50,:-
van A.M. v. E. T .K. te A; f 24110 van J. W. P. te A; 
f 19110 van J.K. te R; f 31-vanA.P.B. te V; f 7150 
vanA.L.,-K. te 's-G; f 501-vani.H.M.te E; f 3501-van 
K .v.d. Vr.teA; f1501-vanH.Th.V.teSt.M; f100,-
van V. C. S. B. te A; f 7 51-van A. de S. te A; f 2 50,-van 
A.S.J.K. te W; f 4110 van D. W.H. v.d.M. te A; f 151-
van C.A.t.S.te A; f 151-van Th.P.v.M.te W; f 22150 
vanM.V.H.S.te A ; f 2150 van M.P.te A; f 7150 van G.IJ 
B.teW; f75,-vanS.J.B. teA; f2,50vanE.S.teU; 
f 4 1 7 O van P. A. de B. te K; f 51 40 van C . G. S. M . B . te N; 
f 100,-van C.J.S. te B; f 2001-van J.de G.te R ; f 7150 
vanJ.N.A.G.te 's-G; f 2110vanH.G.S.te R ; f 2.000 van 
mw.H.J.M.S.-v.S. te Zwits. ;f 40,-van D. W.te U: f16,60 
van J. L. te R ; f 4110 van E.lV .. A. Z. te 's-G; f 3130 van 
A.K. te R; f 90,-van R. V. te W;. f 2001-van Ned.Gem 
te B; f 50,-vanA.M.v.E.T.K.teA; f 2501-vanHulp 
sp.actie Rel.G.v.V.te A; f 16160 van A.F.D.te L: 
f 150,-vanH.Th.V.te St.M; f 20,-van E.J.W.te H: 
f 60,-van K.W.C.B.te A; f 91-van B.M.te A: f 15~
van Th. P. v. M. te W; f 15, -van C . A . t. S. te A; f 30,-
vanA.L.C.te H; f 751-van S.J.B.te A; f 100 ~- van 
W.J.de B.te S ; f 1001-van F.T.G.K.te A: f 15,-van 
J. P. K. te D ; f 2, 50 van L. J. E. M. te A: f 20,-van A. H. 
M. te N; f 40,-van T. H. M. te A; f 4,-van A. P. B . te V. 
Tesamen f 5.643160. Er werd overgemaakt naar het 
_Mozambique-lnstituut f 5.6401-. Het totaal ingezamelde 
bedr~g bedraagt nu f 35.837,90. 
Bijaragen voor het Mozambique instituut kunnen ov~r
gemaakt worden op postgiro 600657 t.n.v. h~t Anqola 
comi tê onde r vermelding van Nozambi qut' 1 ns ti tuu t. 
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NATOKLETSPRAAT 
ln het februari-maart 1969 riummer van NATO'S FIF-
TEEN NATIONS treffen wij een zonderling artikel aan 
over de •Strategische betekenis van Zuidelijk Afrika', 
geschreven doo r een zekere E. S. Virpsha te Londen. 

Hij begint bij de Russen: 'De eeuwenlange uitbreiding 
van de Russische macht ging in de richting van de min-
ste weerstand: vanuit Moskou naar het oosten over de 
Oeral naar Siberie en de Stille Oceaan en in zuidelijke 
richting naar het Midden-Oosten en de Indische Oceaan. · 
Uitbreiding naar West-Europa en Japan is niet moge:-
lijk door de grote bevolkingsdruk die daar heerst.  ' 
Maar ze zullen de kapitalisten pas kunnen begraven als 
'de Communisten eerst de "ongebonden" landen absor-
beren die hen in de weg staan bij de volledige omsin-
geling van West-Eu'ropa, haar isolering van de USA en 
de bezetting van de W:esteuropese naties, verdeeld als 
zij zijn, een voor een ..... De Communisten, geleid 
door de Russen, bereiden zich nu vo~r op een uitbrei-
ding over de oceaan.' 
Dan .komt het tweede gevaar opzetten, de Aziaten, ech-
ter ·i.n een andere verhouding tot de Russen als men zou 
verwachten: 'De druk van de bevolking van Azie (Indiers, 
Arabieren en Chinezen) voor expansie naar Afrika over 
de Indische Oceaan, die eeuwen geleden begon, wordt 
nu gesteund door de strategische planning van de Sov-
jets en door hun zeemacht en hun transportschepen. 
Deze ontwikkeling is des te welkomer voor de Sovjets 
omdat het <te overweldigende druk van de Aziatische 
massa•s van hun dunbevolkte Siberische grens verwij-
dert.• 
Het wordt hoog tijd dat de leden van het Westerse 
Bondgenootschap een wereldomvattende politiek opbou-
wen en hun zuidelijke flank, die zich uitstrekt tot Zuid-
Afrika, beschermen: 'De versterking van Zuid-Afrika 
is zo dwingend en zo urgent dat het getreuzel bij het 
oplossen van dit probleem onbegrijpelijk lijkt. De 
dwaasheid van de situatie wordt geillustreerd· door het 
feit dat Zuid-Afrika door beide zijden wordt veroor-
deeld, , zowel door de Communisten als de Westerse 
landen. Maar de Communisten veroordelen Zuid-Afrika 
uit eigenbelang, de Westerse landen tot schade van hun 
eigen zaak. De tegenwoordige heersers in Centrftal Afri-
ka doen een beroep op de Russen en Chinezen oin hen 
te helpen bij de strijd om de macht ln hun eigen land 
en bij hun pogingen hun heerschappij aan de rest van 
Afrika op te leggen door middel van de "Organisatie 
van Afrikaanse Eenheid'.'. Deze verzoeken hebben geleid 
tot de infiltratie van Communistische technici, propa-
gandisten en andere"specialisten" die in Tanzania, Ke .. 
nia, Somaliland en elders al Aziatische bruggehoofden 
hebben opgebouwd . .... In het geval van een gewapen-
de invas.ie, zogenaamd voo r de onderdrukking van het 
tegenwoordige regime in Rhodesie, zouden de Aziaten 
hoogstwaarschijnlijk blijven in die delen van Centraal 
Afrika die ze bezetten, .zoals Tanzania en Zambia. Het 
is zinloos om te verwachten dat Europeanen of Ameri-
kanen geweld zullen gebruiken om hen te verdrijven. ' 
Daarna volgt een lofzang op de apartheid en een waar-: 
schuwend citaat: 'De Communistische of zelfs "neutra-
listische" controle op de Zuidafrikaanse goudproduktie 
alleen al zou de economische organisatie van de Wes-
terse wereld volledig kunnen verstoren. ' 
'Voor het ogenblik moeten de noordelijke grenzen ef-
fectief tegen Afrikaanse terroristen worden verdedigd 
door de gecombineerde landstrijdkrachten die 250. 000 
man omvatten en die door het oproepen van reservisten 
verdubbeld kunnen worden. De doeltreffendheid van Zui-
delijk Afrika wordt verklaard doar zijn grote technolo-
gisch overwlcht over de Centraal Afrikanen, die slechts 
120. 000 man en 250 vliegtuigen ter beschikking hebben, 
nog afgezien van hun andere moeilijkheden. De situatie 
zal echter radicaal gewijzigd worden als de strijdkrach-
ten van Zuidelijk Afrika het hoofd zullen moeten bieden 
aan een Aziatische invasie die door de Sovjets wordt 
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gesteund.' Dan zullen de Zuid-Afrikanen en de Portu-
gezen het niet kunnen houden. 
'Het falen van de Zuidelijk Afrikanen om Afrika als ge-
heel te beschermen zal betekenen dat Europa omsingeld 
wordt en dat uiteindelijk alle Europese landen door de 
Communisten zullen worden bezet op dezelfde manier 
als Tjechoslowakije in augustus 1968 ..... Het enige 
Westeuropese land van betekenis dat in staat is in aan-
zienlijke mate hulp te verlenen is West-Duitsland. Als 
· Amerika of Europa Zuid-Afrika niet steunen zal haar 
veiligheid en die van Europa zelf ernstig worden be-
dreigd.' 

Wat is dat voor blad, NATO'S FIFTEEN NATIONS ? 
Een onafhankelijk blad, zoals het zelf schrijft? 
Of de spreekbuis van de NATO-leiders? Wie aan dit 
laatste nog mocht twijfelen moet maar lezen wat 
deze NATO-leiders in het februari-maart nummer 
over de inhoud van het blad schrijven. 
Manlio Brossio, secretaris-generaal van de NATO: 
Ik ben ervan overtuigd dat NATO'S FIFTEEN NATIONS 
.in de komende jaren dezelfde hoge standaard van 
duidelijke informatie en·commentaren zal hand-
haven." 
Generaal Lemnitzer, de opperbevelhebber van de 
~NATO in Europa:NATO'S FIFTEEN NATIONS heeft er op 
een hoog niveau toe gediend een belangrijk deel 
v·án het publiek in alle lidstaten volledig op de 
hoogte te brengen van alle activiteiten van het 
Atlantisch bondgenootschap. Namens het opperste 

~ommando van de geallieerde strijdkrachten in 
Europa [SHAPE] en heel het geallieerde kommando 
in Europa breng ik U onze beste wensen over voor 
een blijvend succes met Uw prijzenswaardige in-
spanning namens de NATO." 

ln NATO'S FIFTEE.N NATIONS van december 1968/ 
januari 1969 zingt de Engelse racist Biggs-Davison 
M . P . de lof over Portugal's koloniale oorlogen. We 
willen hier volstaan met het slot van dit artikel: 
"1968 was een goed jaar voor Portugal. Dit zou ver-
heugend nieuws moeten zijn voor Engeland, zijn oudste 
bondgenoot, en voor zijn meer recente bondgenoten in 
de NATO. Want Europa kan worden vernietigd in Afrika 
en vanuit Afrika, waarvan de gronds~offen onontbeerlijk 
~ijn. Mozambique is van essentieel belang voar· de 
veiiigheid vim het vitale maar ongeschrevim Zuideiijk 
Afrikaanse bondgenootschap, dat zich van Malawi via 
Rhodesie tot de Kaap uitstrekt. Zoals Salazar zei: 
"Europa zonder Afrika zou betekenen dat Rusland on-
middelijk de voorwaarden zou kunnen dicteren waarop 
het het Westen zou toestaan voort te bestaan." ..... . 
Daarom bemant Portugal een van de frontlinies van 
Europa. En hoe wordt het hiervoor beloond door zijn ' 
voornaamste bondgenoten? Met een verbod op wapen-
leveranties aan Afrika en de blokkade van Beira door 
Wi!son ?". 
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NATO 

Ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan van de 
NA TO heeft de Portugese minister van buitenlandse 
zaken Nogueira nog eens aangedrongen op uitbreiding 
van het NATO-gebied tot de Portugese kolonien: 
'Het is een dwaasheid, zowel in politiek als strategisch 
opzicht, te denken dat wij het Noordatlantisch gebied 
doeltreffend kunnen verdedigen als wij de veiligheid 
van het Zuidatlantisch gebied verwaarlozen. Tegenover 
de bedreiging van de communistische strategie op we-
reldschaal moet het Westen kiezen voor solidariteit 
overal ter wereld. (Le Monde 9-4-1969) 

AMERIKAANSE BASIS 

'Portugal en de Verenigde Staten zullen binnenkort de 
onderhandelingen heropenen over een verdrag dat het 
toekomstige gebruik van de Amerikaanse basis op de 
Azoren mogelijk moet maken. Het belangrijkste Ame-
rikaanse steunpunt is de luchtmachtbasis op Terçeira 
Eiland.'( Frankf. Allg. Zeitung 14-3-69) 
Het Zuidafrikaanse blad Star uit Johannesburg meldde 
op 23-11-68 onder de titel "Portugees verzoek om Ame-
rikaanse steun" dat Portugal als voorwaarde voor het 
voortgezette gebruik van de Azorenbasis gevraagd had 
om Amerikaanse steun of op zijn minst Amerikaanse 
neutraliteit ten aanzien van de oorlogen in Afrika. 

-Op uitnodiging van Portugal brachten de militaire 
attaché's van zes landen (de USA, Italie, Engeland, 
Zuid-Afrika, West-Duitsland en Spanje) een werkbezoek 
aan het oorlogsfront in Guinee-Bissau. Ze werden met 
een speciaal vliegtuig overgevlogen. (AFP, 14-2-69) 

-Generaal Kaulza de Arriage, hoofd van de Portugese 
commissie voor atoomenergie, bracht een bezoek van 
een week aan Zuid-Afrika als gast van zij·n Zuidafri-
kaanse collega Roux. Hij verklaarde dat Portugal en 
Zuid-Afrika waarschijnlijk hun samenwerking op het 
gebied van het kernonderzoek en het vreedzaam ge-
bruik van atoomenergie zouden uitbreiden. Zuid-Afrika 
heeft begin februari de krachtigste experimentele reac-
tor op het zuidelijk halfrond in werking gesteld. (AFP 
28-2-69) 

-In mei zal het dekolonisatie-.comité van de Verenigde 
Naties (Het Comité van 24) in Tanzania en Zambia 
bijeenkomen om nationalisten en vluchtelingen uit 
zuidelijk Afrika te horen. 
Eerst verklaarde de Australische vertegenwoordiger 
dat hij onmogelijk kon komen, nu hebben twee andere 
leden, Engeland en de Verenigde Staten laten weten 
niemand te zullen zenden. Officiele reden: gebrek aan 
tijd en aan geld. (Jeune Afrique, 28/4-4/ 5/69) 

-Kolonel Odumegwu Ojukwu, leider van Biafra, heeft 
de nieuwe Portugese president Caetano zijn beste wen-
sen aangeboden, meldt radio Biafra. In deze boodschap, 
aldus de radio, prijst Ojukwu de 'door Christendom 
geinspireerde politiek van dr. Salazar, die doo r zijn 
diepgaand begrip voor de door Biafra gevoerde strijd 
een bron van hoop vormde voor de Afro-Portugese 
s amenwerking'. (Révolution Africaine 11-12-68) 

-De Portugese luchtvaartmaatschappij TAP heeft een 
bureau geopend in Malawi. Dit zal het eerste 
TAP-kantoor zijn in een onafhankelijke Afrikaanse 
staat. (African Development april 1969) 

-De ministerskonferentie van de Orgaiüsatie voor 
Afrikaanse Eenheid in Addis Abeba riep opnieuw op 
tot eenheid tussen MPLA en GRAE. Slechts 13 van de 
41 lidstaten zouden hun financiele verplichtingen tegen-
over de onafhankelijkheidsbewegingen nakomen. (AFP 
21-2-1969) 

-Portugal heeft Oe Thant medegedeeld dat het niet zal 
toestaa n dat een waarnemer van de VN-commissie voor 
de rechten van de mens een bezoek aan Angola en Mo-
zambique brengt. (AFP, 11-2-69) 

-Politieke redenen schijnen de o or ~aak ervan te zijn 
dat de Japanse firma Suomito haar plannen tot ·winning 
van ijzererts bij de haven Nacala in Mozambique 
heeft opgegeven. (African Development april 1969) 

-Caetano heeft tijdens zijn bezoek aan Lourenço Mar-
ques een grotere bestuurlijke en financiele autonomie 
voo r de Afrikaanse gebieden beloofd. (Le Monde 22-4-
69) De blanken in de kolonien hebben hier altijd op aan-
g~drongen. 

-829 Portugezen, voornamelijk zakenlieden, hebben er 
. in een boodschap aan Caetano op aangedrongen dat alle 
verantwoordélijke mensen zich opnieuw bezinnen ten 
aanzien van de overzeese gebieden. Zij erkennen dat 
volkeren, net als volwassen mensen, hun eigen zaken 
willen regelen, maar ze menen dat dit niet betekent dat 
dez e gebieden los moeten van Portugal. (Monde, 23-4-69) 

DE GEHEIME POLITIE 

Volgens een optimistisch bericht uit de "Economist" 
zou Caetano de geheime politie in Portugal hebben 
ingekrompen. Hij zou maar liefst 9.000 part-time 
politieagenten hebben ontslagen. Deze verklikkers 
verdienden volgens dit blad f 60,-per week, terwijl 
zij een zelfde bedrag ontvingen voor elke keer dat 
zij iemand aanbrachten. 
Het "Portuguese and Colonial Bulletin" van april 1969 
meldt echter dat volgens een op 13 december gepu-
bliceerd dekreet Caetano bezig is de PIDE te ver-
sterken. 'Volgens dit dekreet werd het aantal full-time 
PIDE-agenten verhoogd tot 3.202, te weten 1.187 in 
Por,tugal, 101 in Guinée, 1.116 in Angola en 662 in 
Mozambique. 

ARM PORTUGAL 

Het blad 'Migration News' van de International Catholic 
Migration Commission van juli-augustus 1968 is geheel 
gewijd aan de emigratie van Portugezen n?' •dere 
landen in Europa. Aan dit blad ontlenen .1et volgen-
de: 
Portugal behoort tot de landen met het hoogste geboor-
tecijfer in Europa, maar de jaarlijkse toename van de 
bevolking is er kleiner dan in welk ander Europees 
land ook. Dit is een gevolg van het feit dat de emigra-
tie uit Portugal groter is dan uit enig ander Europees 
land. Sinds het begin van dez e eeuw verlieten 2 miljoen 
Portugezen hun land, waarvan O, 8 miljoen sinds de 2e 
wereldoorlog. 
De laatste jaren is de emigratie naar andere landen in 
Europa ontzettend toegenomen. De emigratie naar Frank-
rijk is tussen 1962 en 1966 vertienvoudigd. Hetzelfde 
geldt voor de emigratie naar West-Duitsland van 1963 
tot 1966. In 1966 was de emigratie voor het eerst gro-
ter dan de natuurlijke bevolkingsaanwas: op elke 80 
Portugezen emigreerde er in dat jaar éen. 
Het blad komt na een sociaal-economisch onderzoek in 
Portugal tot de konklusie dat deze massale uittocht niet 
in de eerste plaats een gevolg is van het feit dat de 
·· Portugezen elders meer kunnen verdienen, maar een-
voudig omdat de levensomstandigheden voor hen in Por-
tugal ondraaglijk zijn geworden. De mensen ontvluchten 
de honger en de ellende. Het blád schrijft dat ook an-
dere onderzoekers tot deze konklusie zijn gekomen. In 
zijn boek 'Emigration and Employment Policy' schrijft 
Mario Murteira dat de oorzaak meer ligt in het feit 
dat de lonen van de meerderheid van de arbeiders ab-
soluut onvoldoende zijn dan het verschil in loon tussen 
Portugal en de andere Europese landen. De Franse 
studie 'Hommes et Migrations' schrijft zonder meer dat 
"de honger de Portugezen het land uitdrijft". 
De emigranten naar de rest van Europa· hebben over 
het algemeen weinig onderwijà gehad. In de dorpen in 
Portugal waar het onderzoek van het blad plaatsvond 
kon de helft van de emigranten niet lezen. Ongeveer 
25% is nooit naar school geweest, 50% is wel· naar 
school geweest maar heeft de vierjarige cursus niet 
voltooid en 25%  had vier jaar lagere school. 
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l\1ARCI·:LO CAETANO 

Zowel de Portugese oppositiebeweging FPLN als de 
Angolese onafuankelijkheiclsbell'eging MPLA hebben een 
boekje opengeclaan over de banclen tussen Caetano en 
het grootkapitaal dat Portugal en kolonien exploiteert. 
Vlak voor zijn benoeming tot opvolger \'an Salazat· was 
hij: 

-lid van de bestuursraacl (vroeger: voorzitter ,·an ele 
algemene vergadering) van de Banco Nacional Ultrama-
rino. di e met een kapitaal van J 100 miljoen uitgebrei-
cle belangen in de kolonicn heeft. o.a. in de Companhia 
de Cimento Secil do Ultramar. de Companhia Colonial 
de Navegacao. d.e Companhia ele Seguros Fidelidade. 

-voorzitter van ele algemene vergadering van de Socie-
dade Algodeira de Fomento Colonial, ele moeclermaat-
schappij van TI::XTANG, me.t J 2;) miljoen kapitaal en 
verbonclen met de Banco Portugues do Atlantico en ele 
Banco ele Angola. 

.:.. voorzitter van de algemene vergadering van de Com-
panhia ele Seguros Previsao. dic nauw verbonden is 
met ele Banco Espirita Santo e Comet·cial ele Lisboa 
(.{ 8 0 miljoen kapitaal). 

-voorzittcr van de bestuursraacl van de Companhia de 
Seguros Bonança. gelieercl met de Banco Espirita San-
to e Comercial ele Lisboa. 

-lid van de bestuursraad ,·an ele Amoníaco Português, 
een industrie clie in handen is van de Belgische firma 
SAPEC. 

l\'!arcelo Caetano is een schoonzoon van de p;rootkapita-
list Paulo de Barros. Via zijn vrouw is hij nau\\' ver-
bonclen met ele invloedrijke familie Queiroz ele Barros: 

-Paulo Teixeira de Queiroz de Barros. zll'ager van 
Caetano. is lid van ele bcstuursraad van de Uniao Elec-
trica Portuguesa. van de Companhia Nacional de Elec-
tricidade. Hij is voorzitter van ele Grémio van electri-
citeitsfabrieken. staat aan het hoofd van de Union Far-
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maceutica eles Laboratoires Vitoria en van het avoncl-
blad Diario ele Lisboa. 

-José Antonio Teixeira ele Queiroz de Barros. neef 
van ele vrouw van Caetano, is bestuurslid van ele Com-
panhia Gaz C iclla en van de verzekeringsmaatschappijen 
Previdente, Uniao en Tranquilidade, en van ele SONAP. 

-Luis Teixeira ele Queiroz ele Barros, broe r van de 
bovengemoemcle, is o.a. voorzittcr van de algemene 
vergadering van de Companhia elas Aguas ele Lisboa. 

Deze familie Teixeira de Queiroz is ll'eer verbonden 
met de even invloetlrijke familie Queiroz Pereira. 

Ook de broers en zoons van Marcello Caetano zijn met 
een groot aantal ondernemingen verbonclen,  o .a. de 
Hiclro-Electrica de Zezere en de Emprensa Nacional 
de Aparelhagem Electrica, een clochteronclerneming 
van de Westduitse OSRAM. Bovendien is Marcelo Cae-
tano de vettroull'ensman van het grootste Pottugese 
monopolie. de CUF. In oktober 1967 "·as h i i advokaat 
en juridisch adviseur van deze maatschappij. bij de ver-
koop van obl igaties. 

-De bisschop van Beira is na tien jaar verbanning in 
Pottugal teruggekeercl. In september 1960 had hij een 
aanbod van Salazar afgewezen om terug te keren mits 
hij zich niet met de politiek zou bemoeien. (Le l\Ionde 
30-3-69) 

-ln Portugal is een wetsontwerp ingediend dat de vak-
bonden een grotere vrijheid zal geven. Ze zullen zelf 
een bestuur mogen kiezen zonclen inmenging van de re-
ge ring en zich bij internationale organisaties aan mo-
gen sluiten. (Le Monde 22-4-69) 

-Het gerechtshof in Madrid heeft besloten dat de 
Portugees Eduardo Pons ele Cruzeiro aan Portugal 
zal \\'Orelen uitgeleve rd. H ij \\'as op 20 augustus 19Gti 
in l\1ad riel gea rresteerd "·egens het g·ebruik ,·an een 
vals paspoort en verboclen wapenbezit. Ilij ll'erkte ,·oor 
de l'ot·tugese verzetsgroep LUAH. De Pol'tug-ezen \Toe-
gen zijn uitlevering als een gell'oon misdadi~el'. een 
deserteur. maar L e !\!onde met·kt op: In "·e t•kel ijkheid 
zoekt de l'ot·tugese geheime politie PIDE hem omdat 
hij een tegenstaneler van het reg·ime is. (Le l\londe 2 
en 27 april 1969) 

STUDENTI::N 

"Stmlenten van ele juridische faculteit aan Li ssabons 
Alma l\later organiseerden teach-ins tegen de koloni-
alc oorlogen in Angola. l\lozambique en Guinée. Ze 
hingen claarbij een foto op ,·an Eduanlo 1\lomdlanc. de 
onlangs vermoorele leider van het FHELil\10. De 
"Diario de l\lanha", blad \'an de staatspartij noemde 
clit "een miselaad tegen ele staat". Wegens een "ernstig 
gebrek aan discipline" werd de juriclische· faculteit 
daarop gcsloten. De minister van oorlog. p;eneraal Sa 
Viana Hebelo clreigtle de studenten dat het tijd "·ercl 
veraneleringen aan te brengen in de status ,·an de stu-
denten elie uitstel van militaire elienst hebben "opdat 
ze ele andere solelaten klllmen helpen bij ele \·ercleeliging 
van het nationale bezit"." (Der Spiegel, 2-!-:3-1%9) 

SOCIAAL-D El\IOC HAT EN 

Stanley l\Iayes bezocht Portugal en bracht in de 
Guarelian van 1tl--!-GH verslag· uit: "l\laar zelfs de 
sociaal-democraten, ll'aarmee ik voor l'erstmis in 
Lissabon sprak. mensen clie Caetano vroegen om 
pers\'rijheicl, v rijlating van ele politieke gevan11;enen 
en eerlijke vc rkiezingen, stellen geen eisen ove r 
Afrika." 
Verde r : "Internationaal heeft Portugal z ijn positie 
enigszins verbeterel door volleclige eliplomatieke be-
trekkingen aan te lmopen met een z~vatte Afrika.anse 
staat, Malawi, en doo r besprekingen te openen met 
een tweecle, Zambia. '' 
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DE ULTRA'S 

"ln november zullen er voor de Nationale Vergadering 
verkiezingen worden gehouden en Caetano heeft erop 
gezinspeeld dat de oppositie vrijer zal kunnen werken 
dan in het verleden, en dat het parlement zelf enige 
macht zal krijgen. Hiermee houden de veranderingen 
in de Nationale Unie van afgelopen december verband. 
De vijf leden van het dagelijks bestuur zijn afgetreden 
en het schijnt dat er hevige ruzie is geweest 
De voorzitter, dr. Castro Fernandes, is vervangen 
doo r dr. Melo e Castro, die veel liberaler is. In een 
toespraak e ind 1966 ter gelegenheid van de verjaardag 
van het uan de macht komen van Salazar suggereerde 
hij dat Salazar zich terug moest trekken en dat een 
jongere aan de macht moest komen. Bovendien eiste 
hij meer sociale rechtvaardigheid en een zekere mate 
van politieke keuzemogelijkheid. Als voorzitter van 
de Nationale Unie heeft hij er op aangedrongen meer 
jongeren aan te trekken en de methoden te vernieuwen. 
Deze veranderingen in de Nationale Unie zijn een 
onderdeel van de voorbereiding door de regering van 
de verkiezingen. Ook de gouverneurs van de 1 8 dis-
tricten waarin Portugal is verdeeld, zijn door meer 
toegankelijke lieden vervangen. In het verle.den speel-
den deze gouverneurs een belangrijke rol in het 
proces waarbij de officiele kandidaten de verkiezingen 
wonnen. De nieuwe benoemingen hebben mogelijk ten 
doel er voor te zorgen dat ze nu hun invloed zullen 
aanwenden voo r de kandidaten van dr. Caetano en niet 
voor de oude rechter vleugel. Maar het kan ook ver-
band houden met een tolerantere houding tegenover de 
oppositie, die altijd ernstig werd tegengewerkt door 
de PIDE, de geheime politie." 
"De conservatieve groepen in Portugal zijn nog altijd 
erg sterk en zij hebben hun positie versterkt door het 
feit dat Salazar van de rand van de dood hersteld is. 
Er waren geruchten dat deze rechtsen zijn autoriteit 
wilden gebruiken om Caetano te wippen en hem door 
een veiliger en meer Salazaristische kandidaat te ver-
vangen. Maar hij schijnt bijna al zijn politieke moge-
lijkheden verloren te hebben. Maar het feit dat hij 
nog leeft betekent een rem op veranderingen, want hij 
is gedurende 40 jaar de dominerende figuur geweest 
en de vijanden van Caetano menen dat waar leven is 
ook hoop is. 
Het leger is ook reusachtig konservatief en de voor-
waarde voor haar steun aan Caetano is bijna zeker 
dat er geen verandering zal komen in de politiek 
tegenover Angola en Mozambique. En als het leger 
iets zou proberen zou het in Portugal op enige steun 
kunnen rekenen. De vroegere leiders van de Nationale 
Uni e, en vele leden van het Portugese Legioen (oor-
spronkelijk opgericht om Franco in de Spaanse burger-
oorlog te helpen) moeten allebei niets hebben van 
veranderingen. Velen van hen zijn monarchisten. Het-
zelfde zou het geval zijn met oude officieren, ook het 
hoofd van de gene rale staf, generaal Deslandes. Als 
de veranderingen te snel gaan zouden zij kunnen pro-
beren een herstel van de monarchie met een krachtige 
regering erachter. 
Daarom kan Caetano, die in elke andere politieke 
·omgeving beschouwd zou worden als een aartskonser-
vatief, zich niet veroorloven te veel konsessies te 
doen. Het Salazar tijdperk is misschien afgelopen 
maar Caetano moet zeer voorzichtig optreden om te 
voorkomen dat het in een andere vorm weer opduikt. 
(Economist, 8-3-1969) 

-42 Portugese intellectuelen toonden zich in een bood-
schap aan Caetano teleurgesteld over de liberalisatie in 
Portugal. Zij hadden toestemming gevraagd een comité 
op te richten dat de Portugezen aan wilde moedigen zich 
in te laten schrijven in het kiesregister. Maar de minis-
ter van binnenlandse zaken heeft hen dit geweigerd. (le 
Monde 30-3-69) 

-De Portugese oppositiebeweging FPLN heeft bekend-
gemaakt dat volgens een geheim Portugees rapport uit 
Guine~-Bissau uit 1~67 de volgende verliezen zijn ge-
leden tn de oorlog m Guinee-Bissau: 
1963, Portugese zijde: 258, bij de PAIGC: 2006 
1964 736 3529 
1965 801 3311 
1966 1226 2081 
Deze cijfers betreffen het totaal aan doden, gewonden 
en vermisten. _ 

SALAZAR LEEFT " 

Volgens recente kranteberichten is Salazar weer in het 
openbaar verschenen. Ter gelegenheid van zijn tachtig-
ste verJaardag verscheen hij gedurende twee minuten 
voo r een raam van het Sao Bento paleis. Met zachte 
bevende stem :::prak hij een dankwoord voor radio en 
televisie.Meer nieuws over de gezondheidstoestand van 
Dr. Salazar verscheen in ·het Franse weekblad L'Express 
van 21-27/4/1969: 
"Afgezonderd in zijn kleine karoer in het Sao Bento 
paleis in een van de hooggelegen wijken van Lissabon, 
half verlamd, zonder dat hij zich iets kan herinneren 
pr.obeert Salazar de geschiedenis weer tot leven te.  ' 
wekken. ~ie~and heeft de moed om de "oude" te zeg-
gen d~~ htJ met langer de leider van Portugal is, zelfs 
met ZlJn oude huishoudster Maria, die hem nooit heeft 
verlaten. 
Sinds hij begin februari uit het ziekenhuis .kwam heeft 
Salazar als het ware zijn oude gewoonten hervat. Ge-
durende d~- éen of twee uur per dag dat hij helder is, 
ontvangt htJ bezoekers, schrijft hij brieven bespreekt 
hij de toekomst alsof er de laatste zeven ~anden 
niets gebeurd is. Zijn bezoekers die het spel roee-
spelen luisteren naar hem, lmikken insteroroend en ad-
viseren hei? _aan zijn gezondheid te denken. Onlangs 
werd de mtmster van binnenlandse zaken, Gon<;alves 
Rapazote, met spoed bij Salazar ontboden. On'verstoor-
baar noteerde hij de opdrachten die hem gedicteerd 
werden door de man die hij in zijn openbare redevoe-
ringen een "genie" blijft noemen. Op 6. april begaf 
Ame rico Thomaz, de president van de republiek zich 
naar de ziekenkaroer van zijn roetgezel. Oro niet over 
politiek te hoeven praten had hij zijn dochter Maria 
Natalia meegenomen. 
Maar Salazar maakt zich ongerust. Hij laat zich zijn 
horoscoop lezen oro het zwijgen dat hero ororingt te 
verbreken . Daarom heeft de censuur van Lissabon 
die in handen is van een groep gepensioneerde officie-
~en, twee weken geleden de publikatie van de horoscoop 
m een groot dagblad 72 uren opgeschort. De reden was 
dat een dramatische ontwikkeling werd voorspeld voor 
allen die geboren waren onder het teken van de 3chor-
pioen. Een groot aantal telefoontjes roaakten de censoren 
,erop attent dat het "genie" onder het teken van ·,:e 
Stier was geboren. Daarna werd het verbod opgeheven." 

In Le Monde van 17/4/1969 wo:>.' lt bericht: 
"Het Laatste communiqué van de. lijfarts van Salazar 
is in Portugal niet bekendgemaakt omdat de autoriteiten 
belast roet de censuur de publikatie ervan in de kranten 
verhinderd hebben. Het betreft hier waarschijnlijk een 
meuwe stap in de kleine oorlog die reeds enige tijd 
woedt tussen de regering en profe.:;sor Coelho, de lijf-
arts. Het was opgevallen dat president Thomaz in een 
recente toespraak had gesproken a ls "een man van het 
verleden". Nadat hij hem geprezen had, had hij gezegd 
: "Helaas kan hij mij momenteel niet bedanken omdat 
hij niet in staat is roij te verstaan of te lezen wat ik 
heb geschreven." 
Blijkbaar hebben de autoriteiten door het verbieden 
van het optimistische communiqué van professor Coelho 
elke speculatie die ijdele hoop zou kunnen wekken in 
bepaalde ultra-konservatieve. roilieu' s de kop in willen 
drukken." 
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NIEUWE UITGAVEN 

L'Angola,een nieuwe uitgave van de CONCP in Algiers. 
Dlt boekje, dat 130 pag. telt, begint met hoofdstukken 
over de sociale en economische toestand. Deze zijn 
geheel gebaseerd op Portugese statistieken. Tenslotte 
geeft het de MPLA-visie op de onafhankelijkheidsstrijd. 

A Modern Slavery, doo r Henry W. Nevinson (Schocken 
Books, New York, 1968, 210 p , $ 1,95). Een herdruk 
van het klassieke werk uit 1906 met een voorwoord 
van Basil Davidson. Nevinson volgde de slaventrans-
porten in Angola. 

Le Portugal restera-t-il en Afrique? door Pierre 
Goemaere (1968, 12 rue de la Limite, Bruss.el) een 
lofzang op het Portugese kolonialísme door een Belg 
di:e van 1926 tot 1940 in Angola woonde en er onlangs 
weer een reis naartoe maakte. 

Nineteenth-century African protest in Angola , door 
Douglas L . Wheeler (Afr. Hist. Stud. 1, 1968, 40 p) 
Een studie over de politieke situatie in Angola in de 
19e eeuw, vooral met betrekking tot het verzet van 
prins Nikolaas van Kongo. 

Mozambigue, a country at war , een goed gedocumen-
teerde en goed uitgevoerde brochure van het Engelse 
Committee for Freedom in Mozambique, voorzien van 
foto's en kaartjes. Verkrijgbaar bij het Angola comité 
doo r storting van f O, 7 5 op giro 600657 van het 
An!!:ola comité, Amsterdam. 

Verder zijn bij het Angola Comité verkrijgbaar: 
'De strijd tegen het Portugese kolonialisme, Angola, 
Mozambique, Guinee', doo r S. Bosgra en A. Dijk. Sinds 
het drie maanden geleden uitkwam zijn er bij het Ango-
la Comité al 800 exemplaren besteld ...... prijs f 5, 90 
'Eduardo Mondlane, een rebel van morgen' , door Tj. 
ele_ Vries. Een boe~je ter nagedachtenis aan d~_ze ~rote 

le1der van Mozamb1que ................... prlJS f 2-
KVP-rapport 'Portugal' ................... prijs f 2, 50 

DRUKWERK 

Afz.: ANGOLA COMITE 
Klarenburg 253 
Amsterdam 

DOCUMENTATIEMAP MOZAMBIQUE 

Studenten van de werkgroep Zuiclelijk Afrika van de 
Katholieke Hogeschool te T ilburg, Metano ia, stelden 
een "documentatiemap Mozambique" samen, die een 
grote hoeveelheid informatie bevat over deze Portu-
gese kolonie. Ondermeer werd in deze map opgenomen 
de volledige tekst van de thans uitverkochte brochure 
"hoe Portugal koloniseert in Mozambique", een ver-
taling. van "Portugal 's African Wards", geschreven 
door Marvin Harris. Harris is in feite de enige 
wetenschappelijke onderzoeker die een Langdurig 
onderzoek heeft kunnen instellen naar de levensom-
standigheden van de Afrikanen in Mozambique. 
De documentatiemap is te bestellen door storting van 
f 2 ;50 op postgiro 1091055 t. n. v. J . Steenhorst, 
Goirkerkestraat 87, Tilburg met vermelding Mozam-
bique documentatiemap. 
De winst op de verkoop gaat naar het Mozambique 
Instituut. 

BIJEENKOMSTEN IN UTRECHT 

Van 19 t/m 23 me i, elke avond om 8 uur, een Afrika-
week in de "SSR-societeit, Bemuurde Weerd 3. O. a. 
op woensdag 21 mei filmavond, vrijdag 23 mei Poliu-
gese kolonien. 

Dit is een uitgave van het Angola Comite, 

Klarenburg 253, Amsterdam, tel. 020-196511, 

postgiro 600657 tnv Angola Comite. 
Abonnementsprijs minimaal f 2,50 per jaar. 
Overname van artikelen toegestaan. 

Adres in Belgie:SAK, postbus 64, Leuven. 

Frankering bij abonnement 
Port payé, Amsterdam. 

Annette H endriksen 

14 P1ace Longema11e 

Geneve 1207 Suis se 
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