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GEHEIM 

Ik heb de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten. 

1. De Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam (VSSA), reeds

enige jaren de belangrijkste spreekbuis van in Nederland studerende 

nationalistisch georiënteerde Surinamers, ontplooit de laatste tijd 

activiteit van enige betekenis. 

Deze inactiviteit is vermoedelijk het gevolg van een onlangs aan 

de dag getreden controverse in de vereniging. Een deel van het huidige 

bestuur, onder wie de voorzitter L.F. Marte, dringt aan op het onder

houden van goede relaties met de Surinaamse regering, terwijl de meer 

extreem-nationalistisch georiënteerde leden van de VSSA elk contact met 

de Surinaamse overheid afwijzen. 

2. Op 14 juli 1964 werd voor de in Nederland werkende Surinaamse

arbeiders die lid zijn van de vereniging "Ons Suriname" een afzonder

lijke sectie opgericht. Doel van deze zogenaamde arbeiderssectie is: 
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de vereniging meer toegankelijk te maken voor Surinaamse arbeiders. 

Blijkens het huishoudelijk reglement heeft de sectie een eigen 

bestuur en maken twee vertegenwoordigers daarvan deel uit van het 

hoofdbestuur van "Ons Suriname". 

Het feit dat een eerste scholingsbijeenkomst voor de leden 

van de arbeiderssectie moest worden afgelast wegens gebrek aan 

belangstelling, was weinig bemoedigend voor de initiatiefnemers. 

Het bestuur van de sectie is als volgt samengesteld: 

H.C.H. KOOKS - voorzitter

R.H. OLIJFVELD - secretaris

Ch.A. KLAVERWEIDE - penningmeester.

Zij maken deel uit van een klein groepje Surinamers, dat vanaf

begin oktober j.l. politieke scholing ontvangt van enige vooraan

staande Nederlandse Trotzkisten.

3. Uit kringen van nationalistisch georiënteerde Surinamers in

Nederland werd vernomen, dat bij de PSP belangstelling bestaat voor

Surinaamse aangelegenheden. Teneinde beter geïnformeerd te raken over

de situatie in Suriname zouden enkele vooraanstaande PSP-figuren,

onder wie het Tweede Kamerlid Lankhorst, contact hebben gezocht met

actieve Surinaamse nationalisten in Nederland.

4. De in juni 1964 gerepatrieerde Surinamer André Heilbron, die

in Nederland lid is geweest van de communistische partij, blijkt

briefwisseling te onderhouden met een lid van het CPN-partijbestuur •

Over de aard van deze correspondentie werden tot dusver geen bij

zonderheden bekend.

5. De Surinaamse Studenten Vereniging in Nederland (SSV) ontving

een uitnodiging van de communistische Internationale Unie van

Studenten om twee waarnemers af te vaardigen naar het 8ste congres

van deze organisatie, dat van 28 november tot 5 december 1964 in

Sofia werd gehouden. Reis- en verblijfkosten zouden worden vergoed.

Het is nog niet bekend of het SSV-hoofdbestuurslid R. Lie Pauw

Sam en de SSV-vertegenwoordiger te Nijmegen M. Kross, die op eigen 

verzoek waren aangewezen de SSV in Sofia te vertegenwoordigen, het 

congres hebben bijgewoond. 

6. Als bijlagen gelieve U hierbij aan te treffen fotocopieën van f 
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een tweetal artikelen over Suriname, op 30 en 31 oktober j.l. ge

publiceerd in het Algerijnse blad "Alger ce Soir 11
• 

Aangenomen mag worden dat de artikelen zijn geschreven door de 

Surinamer H.F. Herrenberg. Zoals reeds in mijn_)3rief van 

1964, no. 760.1,5 werd gemeld, verblijft He/efnberg weer 

en zou hij medewerker zijn aan genoemd blad'.. 
/ 

19 oktober

in Algerije
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