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Activiteit van Surinaamse
Betr< : nationalisten In Nederland

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 10 October j. l-,
No. 198225, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim vervol g-rappor t, handelende over het in hoofde dezes vermelde
onderwerp. Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

Ten behoeve van Uw Ambtgenoot van Overzeese Rijksdelen gaat
een copie van dit schrijven met bijlage mede hiernevens, waarvan ik
de toezending aan het beleid van Uwe Excellentie heb gemeend te aioe-
ten overlaten.

Een copie van deze brief met bijlage zond ik rechtstreeks aan
de Minister President. /

HET HOOFD VAN DE DIEHST ƒ

Aan Zijne Excellentie Mr H.W.Pelderhof,
de Minister van Binnenlandse Zaken,
te
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In dezerzijds geheim rapport van 6
ding gemaakt van het voornemen tot herop
afdeling van "Ons Suriname". Tijdens een
dezer stede gehouden vergadering is daartoe
voege, dat er een afdeling "Zuid-Holland"
de te 's-Gravenhage met ongeveer veertig
dezer afdeling aou correspondentsohappen
Leiden en te Delft, doch hierover is
Leden van het afdelingsbestuur zullen naarleTW>iHi'41f.
nemen in het hoofdbestuur» '-.'";•'. >'''•>.

Het hoofdbestuur van "Ona Suriname"Üëéft
nieuwe samenstelling, waarvan «ede m»J.l41|i|g
hiervoren aangehaalde rapporti naai |ü,ftë)i;éée:ft
zijnde activiteit getoond. Het verga
laatstelijk bijvoorbeeld in verband atet.'$6 .'ittmttf?-';....
van Brits-Guyana (Dr Óheddi JAG^N) óp Söhipĥ l 6g jij
Londen, De bestuursleden B.BRülÉA «n "
ingevolge een door het hoofdbestuur genomen
vaardigden vaji "Ons Suriname1'. öp/Sehiphol
is nieta gekomen, vermoedelijk in verbipici
het vliegtuig waardoor het uur van de
Van enig ander contact der vereniging met
niet gebleken, „^

Een ander onderwerp van bespreking, o>
bestuursvergadering van "Ons Suriname* i-9
door de "Surinaamse Studenten Vereniging" TS*S*T*')
Amsterdam, tijdens een door haar op 15 October j«J,*v^f,
ledenvergadering aangenomen resolutie. Deze
een afkeuring van de maatregelen der Engelse
Guyana.

Het hoofdbestuur van "Ons Suriname" heeft op
van het bestuurslid Ch.S.H.J.DEFARES het beélüit &<ug£&
adhaesie aan evenbedoelde resolutie te betuigen, """
toogde, dat met een adhaesiebetuiging het
streven van Suriname in gevaar zou kunnen worden
Nederland zou uit een adhaeaiebetuigi'ng zctkë.r
weten te trekken in verband met de omstandigheid» da/js;idi]
in Brita-Guyana (bedoeld: de aotie van de progressieve
partij) als communistisch was gedoodverfd.

Het niet betuigen van adhaesie door
bedoelde resolutie is dua een kwestie van tactiek


