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tie me de te delen, dat mij, uit kringen 
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f, · .\ van nationalistisch Surinamers in Nederland, berichten 
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bereiken., waaruit blijkt dat een aantal aanhangers van de PNR (Partij 

van de Nationalistische Republiek) in Nederland ontevreden is over het 

beleid van de PNR-leiding in Suriname. 

Met name wordt kritiek uitgeoefend op Mr. E. Bruma, die volgens 

zegslieden bij herhaling blijk heeft gegeven van gebrek aan durf. Uit 

angst zich te compromitteren en voor communist te worden aangezien zou 

Bruma in 1963 een aanbod van de PPP (People's Progressive Party) in 

Brits-Guyana om de achterstallige huur van de AVROS-zender te betalen, 

hebben afgewezen. 

Voorts wordt Bruma verweten, dat hij niet snel genoeg heeft ge

reageerd op een aanbod van vertegenwoordigers van de Chinese Volks

republiek in Nederland de PNR door middel van handelstransacties finan

cieel te steunen. 
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Men gelteve 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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Opgemerkt zij, dat ik ten aanzien van deze laatste mede

deling zeer gereserveerd sta, te meer daar tot heden niets is 

gebleken van contacten tussen vertegenwoordigers van communis

tisch China en Surinaamse nationalisten in Nederland. 

LHET HOOFD VAN DE DIENST 

Mr. J.S. Sinninghe Damsté 
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