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GI::HEIM
Bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot de Staatsveiligheid in bovengenoemde Rijksdelen zijn voor mij aanleiding mij tot Uwe Excellentie te wenden.
1.

Reeds eerder meldde ik Uwe Excellentie, dat in
Suriname de veiligheid van de Staat niet genoegzaam wordt
verzorgd. Het ontbreken van een adequate veiligheidsdienst is hier de beslissende factor. Naarmate het aantal Surinamers in Nederland toeneemt en tegelijkertijd de
extremistische activiteiten onder hen aan kracht winnen,
wordt dit gemis ernstiger.
In bi1gaande nota, die in feite .aanknoopt bij mijn
~hriive~van 15 januari j.l. no. 715.650, moge ik Uwe
Excellentie een overzicht aanbieden van de huidige toestand zoals deze door de BVD wordt waargenomen.

2.

De ontwikkeling van de Veiligheidsdienst Nederlandse
Antillen verloopt niet onbevredigend. Zowel bij de opzet als bij de formering van deze dienst leverde de BVD
bijstand. Deze assistentie heeft laatstelijk bestaan
uit het ter beschikking stellen van een ervaren instructeur gedurende enkele maanden. Daarnaast was reeds vorig
jaar een medewerker voor enkele jaren "uitgeleend".
Niettemin blijft het personeelsprobleem voor de nieuwe
dienst zeer nijpend en het is dan ook niet uitgesloten
dat van die zijde om verdere steun zal worden gevraagd.
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Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van
deze brief vermelden.
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Intussen neemt het aantal Surinamers en Antillianen
dat naar Nederland komt, voortdurend toe. Het is mij
bekend, dat destijds de Minister van Justitie bij herhaling uiting heeft gegeven aan zijn bezorgdheid omtrent
het feit, dat uit Suriname en de Antillen iedereen naar
Nederland mag komen, terwijl toch dit voor Nederlanders
omgekeerd niet mogelijk is. Deze bezorgdheid, welke ook
door andere Ambtgenoten werd gedeeld, gold vooral personen, die naar Nederland komen voor werk, maar dit niet
kunnen vinden. Er is toenmaals gedacht aan een regeling
om aan deze situatie, welke onaanvaardbaar is genoemd,
een einde te maken. Ook de Britse Regering heeft zekere
belemmeringen in het leven geroepen, met betrekking tot
gebieden van de Commonwealth.
Blijkbaar heeft de beschouwing van het hierbedoelde
probleem tot dusverre nog niet geleid tot een oplossing.
Wanneer een regeling als in casu bedoeld voor de BVD
kansen zou opleveren om de binnenkomst of het verblijf
van nieuw aangekomen Surinamers en Antillianen te traceren, zal dit de observatie van daarvoor in aanmerking
komende figuren aanzienlijk vergemakkelijken en ook een
behandeling van zaken, zoals aan de orde gesteld in de
brief van het Hoofd van Uw Kabinet van 4 juni 1964
no. GS 2174 zeer bevorderen.

~

c

Mijn Dienst heeft met het behandelde sub 1. in zoverre
te maken, dat dezerzijds op verzoek advies is gegeven betreffende verbetering van de Staatsveiligheid, voorts omdat Suriname de BVD uiteraard in gegeven gevallen inlichtingen zou behoren te geven, op basis van reciproaiteit,
doch hiertoe meestal niet in staat is. De bemoeienis van de
BVD met het sub 2. en 3. behandelde is zonder meer duidelijk.

Ik moge Uwe Excellentie verzoeken mij in de gelegenheid te stellen bovengenoemde zaken nader mondeling aan U
voor te leggen.
HET HOOFD VAN DE DIENST

~

~

Mr.J.S.Sinninghe Damsté
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Betreft: Bedreiging van de binnenlandse
orde en veiligheid in Suriname

,

In het rapport dd. 15 januari, no.

.M~1~t1'-J~K~

715.6~werd

een overzicht gegeven van nationalistische groeperingen in
Suriname en hun vertakkineen in Nederland.
Daar deze groeperingen steeds meer extremistische
tendenzen gaan vertonen, zal het aanb~veling verdienen de
observatie zowel in Nederland als in Suriname uit te breiden
en te intensiveren.
Feiten waarop dit oordeel ia gebaseerd zijn onder
meer de volgende:
A. Nederland
~. Door de BVD verkregen -inlichtingen W1JZen uit,
dat er relaties bestaan tussen actieve Surinaamse nationalisten
in Nederland en enkele Nederlandse Trotzkisten, die in het
verleden daadwerkelijk steun hebben verleend aan de FLN.

2. Dezelfde nationalisten onderhouden r~laties met
een te Parijs gevestigde revolutionaire organisatie, bekend
onder de naam "Houvement d'e Libération des Zones Caraibes"
(IvlLZC) en geleid door de voormalige leider van de Egyptische
communistische partij He~ri CURIEL. Laatstgenoemde is te
beschouwen als een beroepsrevolutionair en stond voorheen aan
het hoofd van de "Houvement Anticolonialiste Français", een
tijdens de Algerijnse opstand in Frankrijk opererende organisatie, welke steun verleende aan de FLN.
In feite is de thans door CURIEL geleide en in 1962
te Parijs opgerichte MLZC te beschouwen als een voortzetting
van de "Nouvement Anticolonialiste Français" (MAF). Doel is
het verlenen van steun aan het streven naar volledige onafhankelijkheid van koloniale en eertijds koloniale gebieden.
Concentreerden de activiteiten van de MAF zich op steun
aan de Algerijnse opstandelingen, de MLZC legt het accent op
steun aan de bevrijdingabewegingen in de landen van het Caraïbische gebied en in Portugee~ Angola. De aard van de te verlenen
steun is velerlei en omvat onder meer financiële steun, hulp
bij de verkrijging van wapens, propaganda, het verschaffen
van valse identiteitspapieren en het bevorderen van
mogelijkheden voor "vrijheidsstrijders" een politieke c.q.
para-militaire tra~ning t~ volgen.
Over de bronnen waaruit de MLZC put is weinig bekend,
doch dat men wel over de nodige financiële armslag beschikt
is zeker. Zo belegde de organisatie in 1963 een vijftal
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vergaderingen in Parijs, waaraan door één of meer in Nederland
wonende Surinaamse nationalisten werd deelgenomen. In alle
gevallen werden reis- en verblijfkosten volledig vergoed.
Ook uit andere berichten blijkt, dat de MLZC over vrij ruime
financiële middelen beschikt.
(Opmerking: Over het ontstaan van de relatie tussen in Nederland·
wonende Surinaamse nationalisten en de MLZC werd reeds eerder
~
gerapporteerd; zie ons ~apport dd. 13 Januari 1964, na. Zl~·QRQ,~
~ Recente berichten maken melding van het feit, dat
de CPN een verhoogde belangstelling toont voor Surinaamse aangelegenheden en dat enige Surinaamse communisten bezig zijn
met ledenwerving onder de Surinaamse arbeiders in Nederland.
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4. Eind 1963 werd uit betrouwbare bron vernomen,
dat de Chinese zaakgelastigde in Den Haag belangstelling heeft
voor Suriname en voornemens is te gelegener tijd iemand naar
Suriname te sturen om zich te oriënteren over de situatie aldaar.
Het uiteindelijke doel zou zijn te komen tot heroprichting van een Chinees consulaat in Paramaribo.
'
B. Suriname
1. Het nationalisme in Suriname wordt belichaamd in
de in 1961door Mr. E. BRUMA opgerichte Partij van de Nationalistische Republiek (PNR), Met BRUMA als lijsttrekker behaalde
deze partij bij de jongste verkiezingen niet voldoende stemmen
(ca. 3100) om een zetel in de Surinaamse Staten te verwerven.
Daar de PNR zich speciaal tot de jeugd richt en bijna de helft
van de Surinaamse bevolking jonger is dan 16 jaar, mag echter
worden verwacht, dat aanhang en invloed in de komende jaren
zullen toenemen.
Vermoedelijk zal tevens rekening moeten worden gehouden
met een ontwikkeling van de PNR in meer extremistische zin,
een ontwikkeling die verhaast zou kunnen worden door de van
Surinaamse overheidszijde tegen deze partij genomen maatregelen,
zoals de inbeslagneming van de AVROS-zender, de vervolging van
de nationalisten Ravales en Uiterloo en de maatregelen tegen de
socioloog Frits Moll.
~ De eerder genoemde in Parijs zetelende organisatie
MLZC heeft niet alleen contact met Surinaamse nationalisten in
Nederland, doch ook met de PNR in Suriname.
Bekend werd, dat een vertegenwoordiger van de }~ZC
in 1963 in Suriname besprekingen voerde met Mr. E. BRtn-lA. Omtrent
de inhoud van het besprokene werden tot dusver geen bijzonderheden bekend.

~ Bekend is, dat er relaties bestaan tussen de PNR
en de Progressive Youth Organisation, de aan de People's
Progressive Party geliëerde jeugdbeweging in Brits Guyana.
Recente berichten maken melding van de voorgenomen
deelname van PNR-leden aan een binnenkort door de PYO in BritsGuyana te beleggen Caraibische conferentie.

4. Berichten van de inlichtingenofficier van het
Nederlandse troependetachement in Suriname maken melding
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van Cubaanse belangstelling voor de nationalistische
beweging in Suriname.
De Cubanen zouden zelfs hebben aangeboden daartoe
geschikte jongeSurinamers een guerilla-training op Cuba te·
laten volgen.
~ De CPN ondernam eind 1963 een poging vaste ~oet
in Suriname te verkrijgen. In september 1963 reisde de
Surinamer A.E.. Wijnhard, die in Nederland stond insesc:~reven
als lid van de CPN, naar Paramaribo.
·
Kort na zijn aankomst richtte hij aldaar de Revolutionaire Arbeidersbeweging Suriname (RAS) op. Onze indruk is,
dat deze communistische infiltratiepoging mislukte. Reeds in
januari 1964 keerde Wijnhard in Nederland terug en nadien is
van enige activiteit niets meer gebleken.

6. Recentelijk werd vernomen, dat PNR-leider Bruma
pogingen doet greep te krijgen op de vakbeweging in Suriname.
In hoeverre zijn pogingen succes heoben kan dezerzijds niet
worden overzien.
In welke mate een actieve vakbeweging geleid door
nationalistische extremisten kan worden gebruikt voor het
verwezenlijken van politieke doeleinden blijkt thans in BritsGuyana, waar de onder invloed van PPP-leider Jagan staande
"Guyana Agricul tural Norkers Union1 ' een algemene staking uitriep en terreur uitoefent om te voorkomen dat verkiezingen
zullen worden gehouden op basis van evenredige vertegenwoordiging, waardoor de PPP-meerderheid in het parlement in
gevaar zou worden gebracht.

7. Vernomen werd, dat in Suriname verblijvende oudleden van~e Chinese communistische partij contact onderhouden
met de vertegenwoordiging van de Chinese volksrepubliek in
Den Haag.
Uit het vorenstaande kan worden afgeleid, dat Suriname
eerlang een doelwit kan worden voor buitenlandse revolutionaire
/ elementen die, bij ontstentenis van links-extremistisch geerienteerde medestanders in Suriname zelf, zullen pogen de nationalistische beweging dienstbaar te maken aan hun doeleinden.
Daarom zal nauwlettende observering van de activiteiten
der leidende PNR-figuren, alsmede van de aard en de onvang van
hun contacten met buitenlandse extremisten in de komende tijd
geboden zijn.
Onder deze omstandigheden doet het ontbreken van een
)betrouwbare en goed georganiseerde Veiligheidsdient in Suriname
i zich sterk gevoelen. Operationele samenwerking met de onder de
Procureur-Generaal te Paramaribo ressorterende Centrale Inlich11 tingendienst is, gezien de daaraan verbonden security-bezwaren,
ivoor de BVD niet mogelijk.
De inlichtingen- en veiligheideofficier van het Nederlandse
troependetachement in Suriname is uiteraard niet bevoegd noch
in staat om regelmatig betrouwbare informaties te verwerven
omtrent de activiteiten en contacten van een groep Surinaamse
nationalisten.
30 jurii 1964.
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