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Ex. nr«

"EL PJIL EL DJADID" (DE NIEUWE GENERATIE)

Op 19 februari jl. is te Amsterdam opgericht de stichting

"El Djil El Djadid" (De nieuwe generatie), als Nederlandse afde-

ling van de gelijknamige, in Algiers gevestigde Algerijnse vereni-

ging.

Deze wil zich het lot aantrekken van de ongeveer 100.000 Al-

gerijnse wezen en halfwezen, slachtoffers van de oorlog in Algerije.

De Nederlandse stichting zegt zich tot taak te stellen het werk van

de Algerijnse "El Djil El Djadid1' te steunen.

Hoewel bij de oprichting van de stichting ook een aantal leden

van de Socialistische Werkers Partij (SWP) is betrokken, mag worden

aangenomen dat het hier gaat om Trotskistische activiteiten en dat

het initiatief ertoe is uitgegaan van Maurice Ferares, een der pro-

minente figuren in de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale.

Deze heeft nl. op 1 november 19̂ 2 in Algerije deelgenomen aan

de viering van de onafhankelijkheid en daar contact gehad niet Ben

Bella en andere regeringsfunctionarissen. Dit contact vindt zijn ver-

klaring in de aanwezigheid in Algerije van Michel Raptis, eertijds al-

gemeen secretaris van de Vierde Internationale en thans adviseur

van Ben Bella. (Raptis werd, zoals bekend, in 1901 met de Nederlandse

Trotskist Sal Santen hier te lande veroordeeld terzake het plegen

van valse munterij.)

Voorts is wel duidelijk geworden dat met de oprichting van de

Nederlandse stichting allereerst politieke doeleinden worden nage-

streefd. De in de oprichtingsvergadering door enkele aanwezigen

hiertegen geuite bezwaren, erop neerkomende dat het welzijn van de

Algerijnse kinderen primair gesteld moest worden en dat deze niet

het slachtoffer mochten worden van politieke bedoelingen, hebben geen

resultaat opgeleverd.

Zowel Ferares als zijn politieke medewerker Fritjof Tichelman

stellen zich op het standpunt dat primair van belang is; de opbouw

van een socialistisch Algerije, waarbij de hulp aan de kinderent

hoe noodzakelijk ook, niet meer is dan een middel daartoe»

Dat het hun daarbij in de eerste plaats gaat om mogelijke

politieke winst voor de Vierde Internationale, lijkt niet uitgesloten,
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Volgens Ferares heeft hij zich, in verband met het grote

succes van de actie "Open het Dorp" en met het oog op een steunactie

voor de Algerijnse wezen, gewend tot de VPRO en de stichting Kinder-

postzegels.

Beide instellingen, de VPRO bij monde van Ds. J.A, van Nieu~

wenhuyzen, hadden zich bereid verklaard om een eventuele actie te

steunen, onder voorwaarde dat een grote erkende organisatie zich

er achter aou stellen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen

bezwaar zou opperen.

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat het februari 1963~nu.mmei'

van "De Internationale", het orgaan van de Nederlandse Sectie van

de Vierde Internationale, een artikel bevat van de Amerikaanse Trots-

kistenleider Joseph Hansent handelende over "Het lot van de kinderen

van Algerije", waarin eveneens de aandacht wordt gevestigd de nAsso-

ciation El Djil El Djadid" te Algiers.

20 maart 1965
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