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•> DESIREE SCHYNS

Ruim tien jaar voor de grote emancipa-
tiebeweging van mei 1968 in Parijs, was
in Nederland de vernieuwing al in volle
gang in de vorm van een zelfbewuste
publieke opinie, solidariteit met de ver-
drukten en onafhankelijke media. Niek
Pas betoogt in zijn Aan de wieg van het

nieuwe Nederland dat de moderne Neder-
landse samenleving in de jaren vijftig
werd geboren, toen de Nederlandse
regering Frankrijk steunde tijdens de
Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog,
maar pers en publieke opinie zich juist
tegen de oorlog keerden. Weg dus met
het beeld van gezapige jaren waarin de
burgers nog braaf de overheid gehoor-
zaamden. Het nieuwe Nederland uitte
zijn verontwaardiging over de bloedige
koloniale onafhankelijkheidsoorlog
die tussen 1954 en 1962 niet alleen aan
de overkant van de Middellandse Zee
woedde, maar ook in Frankrijk zelf

Hoe kwam het dat de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog Nederlandse
intellectuelen zo bezighield? Niek Pas
schrijft dat aard, duur en intensiteit
van de oorlog dit niet afdoende kun-
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nen verklaren, maar wel het feit dat
Frankrijk voor Nederland op cultureel
en intellectueel gebied een ijkpunt was.
Voorts had het conflict ook een symbo-
lisch karakter omdat Frankrijk zich als
`vaandeldrager van Westerse waarden'
beschouwde, maar tegelijkertijd vuile
handen maakte in Noord-Afrika. Ten-
slotte werd het conflict geplaatst binnen
de wereldomspannende strijd van de
Koude Oorlog. De Franse regering bena-
drukte dat de strijd in Noord-Afrika
ook een strijd was tegen het oprukken-
de communisme waardoor de oorlog
tegen de Algerijnse vrijheidsstrijders in
Westerse ogen meer legitimiteit kreeg.

Pas schrijft dat de media zich vanaf
de jaren vijftig in de voorhoede van
het sociaal-culturele en politieke
veranderingsproces nestelden en laat
dat duidelijk zien aan de hand van de
berichtgeving over Algerije. In 1957
stelden Nederlandse kranten folterin-
gen door het Franse leger aan de kaak.
Nederlandse correspondenten in Parijs,
reporters en fotojournalisten gingen
voor kranten en weekbladen op pad.
Typerend is dat hun politieke oriëntatie
in het interbellum en hun verzetserva-
ring tijdens de Tweede Wereldoorlog
een belangrijke rol speelden. De Tweede
Wereldoorlog drong overigens vanaf
eind jaren vijftig met volle kracht door
in het collectieve geheugen en was een
referentiepunt voor progressieve krach-
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ten. Ook in Frankrijk was de oorlog een

ijkpunt en werden de schendingen van
de mensenrechten door het Franse leger

vergeleken met de daden van de nazi's.

De Algerijnse vrijheidstrijders werden

op hun beurt vergeleken met verzets-

lieden.
Interessant is het voorbeeld van de

Rotterdamse fotojournalist en voor-

malig verzetsman Kryn Taconis, die in

de nazomer van 1957 enkele weken het

FLN volgde. Uit angst voor censuur zijn
de foto's van het dagelijks leven van een

FLN-eenheid in de maquis pas na de

Algerijnse oorlog afgedrukt. In de cata-

logus van een grote tentoonstelling over
persfoto's tijdens de Algerijnse onafhan-
kelijkheidsoorlog zag ik de foto's van de

Rotterdammer. Fabrice d'Almeida twij-

felt aan de echtheid van de reportage en
denkt dat het een propagandastunt was

van de FLN, opgenomen in Tunesië.'
Mocht dit het geval zijn dan is het te-

kenend voor de enorme betrokkenheid

van Taconis bij de Algerijnse onafhan-

kelijkheidsstrijders die hij wilde helpen

door hen op foto's voor te stellen als een

gedisciplineerd humaan leger en niet als

een rebellengroepering.

Een ander belangrijk voorbeeld is Sal

Tas die onder meer correspondent was

voor Het Parool in Parijs en die in 1957
en 1958 lange artikelen over het conflict

schreefvoor het PvdA-blad Socialisme en

Democratie. Sal Tas bleek oog te hebben

6z

voor de complexiteit van de oorlog en

berichtte ook over de machtsstrijd tus-
sen FLN en MNA, waardoor hij zich kri-

tisch uitte over de bevrijdingsbeweging.
In het hoofdstuk "De pers wijst de

weg" vindt de lezer nog meer namen en

achtergronden van journalisten die als
reiscorrespondenten in Algerije pools-

hoogte gingen nemen. Pas verweeft zijn

analyse van de berichtgeving door de

Nederlandse pers met een verslag van

wat er op dat moment in Frankrijk en
Algerije gebeurde. Hij vertelt bijvoor-

beeld over tegenstanders van de folter-

praktijken zoals Pierre-Henri Simon en

Henri Alleg, die op hun beurt een refe-
rentiepunt vormden voor Nederlandse
journalisten zoals Gerard Herberichs

die in De Mansbode kritisch berichtte over

de martelingen in Algerije. En passant
leer je veel over Nederlandse persge-
schiedenis en maatschappelijke ont-
wikkelingen omdat de auteur stilstaat

bij de geschiedenis van verschillende

kranten en weekbladen. In het geval

van De Maasbode laat hij bijvoorbeeld

zien hoe weinig de kritische geluiden

over Algerije strookten met het tradi-

tionele profiel van wat ooit volgens het

Vaticaan de beste katholieke krant ter

wereld was. Herberichs werd overigens

door een medewerker van de Franse

ambassade in Den Haag op het matje

geroepen. De ambassade probeerde de

Nederlandse media `tot milde vormen
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van zelfcensuur te bewegen', schrijft
Pas, maar die lieten zich de mond niet

snoeren.

Aan de wieg van het nieuwe Nederland toont

overtuigend aan dat in de jaren vijftig
een progressieve onderstroom in de Ne-
derlandse maatschappij op gang kwam
onder invloed van de dekolonisatieoor-

log in Noord-Afrika. De pers speelde

een belangrijke rol in het proces van
naoorlogse vernieuwing. Journalisten

staken hun afwijkende meningen niet
onder stoelen of banken, belangrijke

boeken die ageerden tegen de oorlog

in Algerije werden in het Nederlands
vertaald, er waren Algerije-comités die

aan de basis lagen van landencomités
en stedenbanden in de jaren 6o en 7o,

aan het Angola-comité en aan de anti-
apartheidsbeweging. In 1961 ontstond
de sit-in en een non-conformistische
levenshouding won in de jaren 6o in

Nederland terrein. De berichtgeving

over het Algerijnse conflict zorgde voor
een nieuw publiek debat en luidde het

eind van de oude consensusgerichte

maatschappij in. Niek Pas laat ook zien

dat deze nieuwe maatschappij niet

ontstond als gevolg van conflicterende
meningen over de dekolonisatie van

Nederlands-Indië (1945-1949), maar

paradoxaal genoeg naar aanleiding van

een oorlog waarbij Nederland zelf niet

betrokken was. De pers was in de jaren
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veertig nog niet mondig genoeg, schrijft

Pas, en de Nederlandse gemeenschap

had het militaire optreden in Indonesië
verdrongen.

Voor de opkomst van de televisie vanaf

de jaren zestig wees de Nederlandse pers
de weg naar onafhankelijke nieuwsga-
ring. De journalistiek emancipeerde als

het ware via de berichtgeving over de

Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.

De geschreven pers heeft in Nederlands
een nauwelijks te overschatten bijdrage

geleverd aan het maatschappijkritische

debat. Toch is het opvallend dat de

gruwelen die het Franse leger in de jaren
vijftig in Algerije beging, door Neder-

landse journalisten nauwelijks verge-

leken werden met de politionele acties

in Indonesië. Pas schrijft (p.1 56) dat in
1968, naar aanleiding van een artikel in
De Volkskrant, de hand (eindelijk) in eigen
boezem werd gestoken. Bij het door-
breken van deze beladen stilte in eigen

land speelde de pers dus opnieuw een
voorhoederol.
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