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GEHE\M'· 

CONTACTEN TUSSEN SURINAAMSE NATIONALISTEN EN LINKS-EXTRE

MISTISCHE GROEPERINGEN IN EUROPA EN HET CARAIBISCHE GEBIED 

Ex. no. 1. 

De in het midden van de 50-er jaren ontstane en sindsdien 

geleidelijk in betekenis toenemende nationalistische beweging in 

Suriname, die politiek gestalte vond in de op 1 september 1961 

opgerichte Partij van de Nationalistische Republiek, geniet wel

haast vanzelfsprekend ook de aandacht van links-extremistische 

groeperingen, die hopen de nationalistische beweging te kunnen 

gebruiken als instrument ter bevordering van onrust en revolutie • 

Uit· de ter beschikking staande gegevens kan worden afgeleid, 

dat tal van landen in het Caraïbische gebied meer dan voorheen 

het doelwit zijn geworden van subversieve activiteiten zowel van 

communistische als trotskistische zijde. De recente onlusten in 

Venezuela zijn hiervan een sprekend voorbeeld. 

Alhoewel .wij niet beschikken over betrouwbare informaties 

omtrent de gedragingen van suspecte personen in Suriname, kan 

alleen aan de hand van in Nederland v�rkregen informatie reeds 

worden vastgesteld, dat wordt getracht nationalistisch gezinde 

Surinamers te betrekken bij subversieve activiteiten. Een samen

vatting van de bekende feiten volgt hierna. 

In december 1962 zocht een trotskistisch georiënteerde Ne

derlander contact met een groepje in Nederland verblijvende Su

rinamers, aanhangers van de P.N.R. Hij deelde mede lid te zijn 

van het Actie Comité Algerije. Nu Algerije onafhankelijk was geworden 

vie1 er voor het Actie Comité niet veel meer te doen, weshalve 

men had besloten de activiteiten te gaan richten op Angóla en 

het Caraibische gebied.·Eerderbedoelde Nederlander gaf te kennen 

dat hij sprak namens een illegale organisatie, die eventueel wa

pens en financiële steun zou kunnen verstrekken aan de ',Surinaamse 

onafhankelijkheidsbeweging. 

Door zijn tussen.komst konden vertegenwoordigers van de 

Surinaamse nationalisten in Nederland deelnemen aan enige ver

gaderingen van een groep personen. die begin 1963 in Parijs be

raadslaagden over de oprichting van een nieuw orgaan voo� het 

Caraibi�che gebied, getiteld "Libération". Dit blad zou tot taak 
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krijgen de bevrijdingsbewegingen in de landen van het Caraïbische _ _.

gebied te steunen en de revolutionnaire bewegingen te bundelen.-.-hn

de besprekingen werd deelgenomen door vertegenwoordigers van on�f

hankelijkheidsbewegingen uit de Franse Antillen, Trinidad, de Do

minicaanse Republiek, Brits Guyana, Venezuela, Frans Guyana en 
\ Suriname. Ook op politiek gebied scheen het een gem&leerd gezel- \ 

schap te zijn. Aanhangers van de Franse communistische partij zaten\

tezamen met links-social.isten en trotskistisch georiëntèerden. 
•, 

Uit de besprekingen werd duidelijk, dat leidende kringen in het pas 

onafhankelijk geworden Algerije bereid wareu materiële steun te ver

lenen aan onafhankelijkheidsbewegingen in het Caraïbische gebied.

De indruk wordt verkregen, dat de plannen voor uitgifte van 

het blad "Libération" omstreeks mei 1963 op de lange baan zijn ge

schoven. (Mogelijk als gevolg van het feit, dat in deze maand het

eerste nummer verscheen van een internationaal tijdschrift "Révo

lution", dat zich ten doel stelt d� onafhankelijkheidsbewegingen 

in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te stimuleren. Er zijn aanwij

zingen, dat het blad11Révolutiod1 ten dele wordt gefinancierd door

de Chinese Communistische Partij.) 

Dit betekende echter niet, dat de Libération-organisatoren 

tot inactiviteit vervielen. In de tweede helft van september werd

door hun tussenkomst de in Amsterdam woonachtige Surinamer H.F • 

Herr.enberg uitgezonden naar Algerije. Het 1lg aanvankelijk in de bedoe

ling, dat ·Herrenberg een militaire opleiding zou krijgen. Voorlopig

schijnt hij zich in Algiers bezig te houden met het leggen van con

tacten .met organisaties, die sympathiseren met het onafhankelijkheids

streven der Surinaamse nationalisten. Hij heeft echter reeds aan 

geestYerwanten in Nederland laten weten, dat op ieder gewenst moment

een aantal Surinamers een zes maanden durende militaire opleiding in

Algerije kan ontvangen. 

Een tweede bewijs van activiteit van de Libérationgroep werd

gevonden in het bezoek van een afgevaardigde aan Nederland in no

vember j.l. In een bespreking met Surinaamse nationalisten bood

hij bemiddeling aan voor uitzending van andere Surinamers naar

Algerije. 

Voorts informeerde hij naar de mogelijkheid de AVROS-zendeT in 

Suriname te gebruiken voor uitzendingen naar Brits en Frans Guyana.

Hij gaf daarbij te kennen, dat de Cubanen geïnteresseerd waren in
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dit project en dat mogelijk financiële steun zou kunnen worden ver

leend. 

Bekend werd, dat de Libération-vertegenwoordiger bij zijn 

bezoek aan Nederland aan geestverwanten medewerking heeft gevraagd 

voor: 

het vervalsen va� paspoorten en identiteitspapieren 

het vervaardigen van valse stempels 

het aankopen of charteren van zeewaardige schepen, onder meer 

bestemd voor het transport van wapenen van Algerije naar Venezuela. 

Alhoewel vooralsnog niet kan worden beoordeeld in welke mate 

de nieuwe plannen van de Libération-groep zullen kunnen worden gereali

seerd,dient bepaald rekening te worden gehouden met de mogelijkheid, 

dat de activiteiten van deze groep hun weerslag zullen vinden in een

toenemend extremisme en mogelijk subversieve handelingen van Su�inaamse 

nationalisten zowel in Suriname als in Nederland. 

Ten aanzien van de situatie in Suriname staan op dit moment 

geen betrouwbare gegevens ter beschikking. Er zijn echter aanwij

zingen, dat zowel van Cubaanse zijde als door extremistisch georiën

teerde personen uit Brits Guyana wordt getracht contacten te leggen 

met "progressieve" jongeren in Suriname met het oogmerk de "strijd 

voor de onafhankelijkheid'' te stimuleren • 

13 januari 1964 


