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Hierbij heb ik de eer Uwe Excel entie het volgende te rt bericnten. 

De Surinamer H.F. Herrenberg, di medio september 1963 na

�

; 

Algerije vertrok en begin mei 1964 onv rwacht in Nederland terug eerde 

(zie mijn brieven dd. 13-1-•64 no. 715,068 en 16-9-•64 no. 756.4 9), is

in de tweede helft van augustus opnieuw naar Algerije vertrokken. 

Naar uit kringen van Surinaamse nationalisten in Nederland werd 

vernomen, zou Herrenberg thans medewerker zijn van het Algerijnse blad 

11Alger ce Soir". Voorts zou hij zijn politieke en economische scholing 

hebben hervat. 

Door Herrenberg gevoerde besprekingen met vertegenwoordigers van 

de Algerijnse overheid zouden hebben geresulteerd in een verzoek van 

Algerijnse zijde om uitvoerig te worden geïnformeerd over de economische 

en politieke situatie in Suriname, alsmede over de omvang en activiteiten 

van de Nederlandse afdeling van de PNR (Partij van de Nationalistische 

Republiek)• 

- 2 -

GEHEIM 

Men gelieve sleed, 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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Om tegemoet te kunnen komen aan de Algerijnse verlangens 

verzocht Herrenberg aan zijn politieke geestverwanten in Neder

land om toezending van rapporten over genoemde onderwerpen. Volgens 

zegslieden zou uit de mededelingen van Herrenberg zijn af te leiden, 

dat, indien het Surinaamse volk en met name de PNR er zelf aan mee

werkte, de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken wellicht 

bereid gevonden zou kunnen worden om de aandacht van de Verenigde 

Naties op het 11probleem Suriname" te vestigen. 

Reeds eerder werd bekend, dat ook de Surinamer J. Haakmat 

plannen koestert om naar Algerije te gaan. Via Herrenberg zou 

Haakmat thans de mededeling hebben bereikt dat hij, wanneer hij 

in oktober naar Algerije zou komen, waarschijnlijk een opleiding 

tot journalist kan volgen op kosten van het Algerijnse Ministerie 

van Voorlichting. 

Er werden geen aanwijzingen verkregen dat Herrenberg en te 

zijner tijd Haakmat een militaire scholing zullen krijgen. Dat er 

voor personen afkomstig uit ontwikkelingsgebieden wel een mogelijk

heid bestaat om in Algerije militair getraind te worden, blijkt uit 

het feit dat momenteel een aantal uit Kongo en Martinique afkomstige 

personen is ingedeeld bij de Armée Nationale Populaire Algerienne • 
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