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VERTROUWELIJK 

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen dat mij 

uit kringen van nationalistisch geÖriënteerde Surinamers in Nederland 

de volgende berichten bereikten. 

1. Verblijf van Surinaamse vakbondsbestuurder in Nederland

De voorzitter van de Surinaamse Mijnwerkersunie, L.E.A.S. 

Eliazer, verbleef van 11 tot 24 mei 1964 in de Sowjet-Unie, waar hij 

deelnam aan de van 12 tot en met 15 mei in Moskou gehouden IVe Inter

nationale Mijnbouwconferentie. 

Deze conferentie werd georganiseerd door de communistische vak

verenigingsinternationale (VVI) Mijnbouw, een onderdeel van het com

munistische Wereldvakverbond (WVV). Daar de Surinaamse Mijnwerkersunie 

niet is aangesloten bij het WVV, is het niet aannemelijk dat Eliazer 

aan de conferentie heeft deelgenomen als afgevaardigde van zijn bond. 

Mogelijk ontving hij een individuele uitnodiging en werden de aan zijn 

deelname verbonden kosten betaald door de VVI-Mijnbouw of door het WVV. 
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Men gelieve steeds één zaak In één brief te behandelen. Bij beantwoordtng nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van 

deze bnef vermelden. 
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Deelname van bestuurders van niet-aangesloten vak.bonden aan onder 

auspiciën.van het WVV gehouden conferenties, wordt door de leiders 

van het WVV ten zeerste op prijs gesteld. 

Eliazer, die komende uit Moskou, op 24 mei j.l. in Amsterdam 

arriveerde, verblijft nog steeds in Nederland. Aan hier wonende land

genoten zou hij hebben meegedeeld steun te willen verlenen aan een 

door de Surinamer G.H. Polanen op te richten werknemersorganisatie 

van Surinamers in Nederland. Polanen houdt zich in ons land bezig 

met de werving van Surinaamse arbeidskrachten voor Nederlandse be

drijven. 
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De Surinamer H.F. Herrenbe�{, van wiens vertrek naar Algerije 

ik melding maak.te in mijn brie�van 13 januari 1964, no. 715.068, 

keerde 3 mei 1964 onverwacht in Nederland terug. De juiste aanleiding 

hiertoe is niet duidelijk. Zelf verklaarde hij moeilijkheden met de 

Algerijnse autoriteiten te hebben gehad. 

Bij geruchte werd vernomen dat Herrenberg van plan zou zijn 

binnenkort op eigen gelegenheid weer naar Algerije te gaan. Door de 

gematigde �ouding van de leiders van de PNR (Partij van de Natio

nàlistische Republiek) Bruma en Gessel, zou Herrenberg zijn ver

trouwen in de PNR hebben verloren en elke band met deze partij 

helmen verbroken. 

3. Partij van de Nationalistische Republiek {PNR)

De Surinamer E.A. Gessel, die tot de oprichters van de PNR

behoorde en tot voor kort deel uitmaak.te van de leiding van deze 

partij, zou zijn activiteiten t.b.v. de nationalistische beweging 

in Suriname hebben gestaakt en aansluiting zoeken bij de grootste 

Surinaamse regeringspartij, de Nationale Partij Suriname (NPS). 

4. Persberichten over rassendiscriminatie t.a.v. Surinamers in

Amsterdam

De onlangs in de pers gesignaleerde rassendiscriminatie t.a.v. 

Surinamers in Amsterdam wordt door Surinaamse kringen aldaar beschouwd 

als een overtrokken zaak. De door de eigenaar van de dancing 
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11Caramella" genomen maatregelen waren volgens Surinaamse zegs

lieden alleen gericht tegen Surinamers die zich bij herhaling 

hadden misdragen. Bona-fide Surinamers hadden bij hun bezoeken 

aan de dancing nooit moeilijkheden ondervonden. 

l HET HOOFD VAN DE DIENST

Mr. J.s. Sinninghe Damst& 
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