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VERTROUWEÏiIJi: GESPREE MBO? DE KQNGOEBSE MINISTER
LANDBOUW

De Kongolese Minister van landbouw,
WEREGEMEREf maakt thans een wereldreis, ui 3 baait een
aanbevelingsbrief van President KASAVÜBIT aan

WERBGEMERE komt uit de landb»ouw- en boere
wereld en ie een van de belangrijkste figuren in de
regering ADOULA, als een verbindend en v«r2oenend ele-
ment, overtuigd pro-*Wösters» maar uiterl̂ t jk
neutraal*

In een vertrouwelijk geaprek deelde
mede, dat hij alle volmacht van zijn reĝ î̂  tt

zoveel mogelijk steun in het Westen te zieken.
Volgens WEHBGEMERE is er geen qommunisme onder de Kon
golesten; alleen enkele leiders hebben bij ĵ t begî  v

de onafhankelijkheid veel geld uit Moskotj aangenomen
Dat de Ruasen niet konden slagen is te danken aan het
feit, dat de bevolking niet communistisch i3. j)e ̂ „̂„g
landse politieke verhoudingen ontwikkelen zioh, zeer
snel. Het Westen heeft nog een kans, maat- aan moeten
spoedig verstrekkende maatregelen genometi worden. ET»
moeten Westeuropese deskundigen naar de Kongo komen
volgens WEREGEMEREj die eventueel politieke invloed
den feunnen uitoefenen door vertrouwelijk^ onopvallende
adviezen* WEREGEMERE heeft concrete plannen om te komen
tot de oprichting van een christen-democï'atische partii
Hij meent r dat hij voldoende politieke invloed heeft om
dit te kunnen verwezenlijken, als hij maeir voldoende
steun van het Westen verkrijgt*
Van Italiaanse aijde ia al positief gereageerd en is D _
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aloten binnen twee maanden zes Italiaanse landbouw-
deskundigen naar IieopoXdville te zenden om ala zuivere
technici advies uit te brengen in alle provincies,
daarbij echter ook: net terrein voorbereiden voor een
christelijke politieke partij. Het is duidelijk, dat
deze partij dan pro-Westerö zal zijn, maar niet open-
lijk, dus gecombineerd met het gewone "non-alignment".

Niettegenstaande deze initiële steun is
het niet zeer waarschijnlijk, dat WBREÖEMEBE reeds in
dit stadium er in zal slagen een dergelijke christen-
democratische partij op te richten. Aangenomen moet
worden, dat dit op niet geringe moeilijkheden zal stui-
ten. WERESE1ERE maakt een zeer betrouwbare, rustige,
intelligente indruk, helder, een man die weet wat hij
wil, geen extremist, bewust katholiek, zeer pro-Kongo,
echter zonder wrok, ook als hij de Belgen critiaeert,
Hij is overigens ook 2 e-er kritisch tegenover de U.N*O»,
verwerpt volkomen de idee van een zelfstandig Katanga,
dat zijns inziens geheel en al door de Société générale
de Belgique tot deze onafhankelijkheidspolitiek werd
aangespoord* Overigens- is hij van mening, dat Kongo door
zijn centrale ligging en zijn enorme grondstoffen voor
de politieke toekomst van Afrika beslissend zal zijn.
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