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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te 

delen. 

1. Nationalisten in Suriname richten zich tot de jeugd

Blijkens een publicatie in het januari-nummer van de 

"Nieuwsbrief", het partijblad van de PNR in Suriname, zal de 

Nationalistische Beweging Suriname in de eerste week van maart 

a.s. een bijeenkomst voor Surinaamse jongeren beleggen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen 

ter discussie worden gesteld: 

a. Jeugd en politiek;

b. Nationale eenheid;

7 

_J 

c. Grondslagen voor de economische ontwikkeling van Suriname.

Bekend is, dat de Partij van de Nationalistische Republiek 

in Suriname haar aanhang grotendeels recruteert uit de Creoolse 

jeugd. De thans geplande bijeenkomst moet mogelijk worden gezien 

als een poging deze invloed uit te breiden tot andere raciale 
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Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij bennlwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer van 
deze brief vermelden. 
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groeperingen. 

GEHEIM 

Het besluit tot het houden van deze politieke bijeenkomst 

kan mede een gevolg zijn van een be�oek dat de vertegenwoordiger 

van de Progressive Youth Organisation uit Brits Guyana, Desmond 

Shepherd, in oktober 1964 aan Suriname bracht. Bij die gelegenheid 

adviseerde Shepherd de leiding van de PNR om nog meer aandacht aan 

de jeugd te schenken dan voorheen en te trachten de Surinaamse 

jeugd in z'n geheel voor het nationalistische standpunt te winnen • 

Opgemerkt zij, dat het bestuur van Labor Omnia Vincit, de 

vereniging van studerenden aan de Surinaamse rechtsschool, zich 

van de in maart te houden bijeenkomst heeft gedistancieerd. 

2. Belangstelling van Peking voor Suriname

Gebleken is, dat de belangstelling van Rood-Chinese zijde 

voor Suriname toeneemt. Zo wordt er onder meer vanuit N�derland, 

Rood-China en Engeland communistisch Chinees propagandamateriaal 

naar Suriname verzonden. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat leden van de Chinese 

vertegenwoordiging in Den Haag contacten hebben gelegd met Suri

naamse nationalisten in Nederland • 

3. Politieke activiteit onder Antilliaanse studenten in Nederland

In de sedert jaren rustige Antilliaanse studentenbeweging 

in Nederland worden de laatste tijd tekenen van onrust waargenomen. 

In januari j.l. werd onder Antilliaanse studenten in Nederland 

een manifest verspreid, waarin kritiek werd geleverd op de huidige 

politieke verhoudingen in de Antillen en waarin onder meer gesteld 

werd dat het "de plicht van de Antilliaanse studenten is een klasse 

met politiek bewustzijn te scheppen op basis van een progressieve 

ideologie". 

- 3 -



• 

- 3 -

Behoort bij schrijven no. 775.546. 

Dit exemplaar bestaat uit 3 blz. 

GEHE/t'!'f 

Zowel in Nederland ('iUgemeen Handelsblad") als op de 

Antillen ("Beurs- en Nieuwsberichten") werd door de pers enige 

aandacht aan het verschijnen van dit manifest besteed. 

Gebleken is, dat de actie tot dusver weinig weerklank 

vindt in kringen van Antilliaanse studenten in Nederland en 

moet worden beschouwd als individuele activiteit van enkele in 

Amsterdam studerende Antillianen. De voornaamste initiatiefnemer 

is de Antilliaan Adriaan Michael Moen, geb. 15-12-1938 te Curaçao, 

die aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam politieke en 

sociale wetenschappen studeert. 

Een vertaling van het manifest, dat in het Papiaments ver

scheen, gaat als bijlage bij dit schrijven. 

: HET HOOFD VAN DE DIENST 
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p!r. J. S. Sinnlnghe D.1msté 
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Poattie 
ftJl een Ant1111aana• 
TOOlboecte• 

B1tcm.1ell hnJeetlef• V1toe1er1 dat t1 dan TOOr 4e tweede 
n14oorio1, ,... een uninnt tai re oplei• 
4W ot •• andere von nn daans te 

YerpJJ.� ��••ring het TOOITHht '18D groepen, dle in de 
allllin1rital •• -- aende poattte tm,e■m. Studenten uit 4•1• 
klu1• vaND enl»ekand ut 4e nooclsaû dch beau te houden met 
veDe .-nacllapaep�laen dan ook, De 1tabl tel nn de 10-
elaalapolltten o1"4• • sowel 1n het •tien land all ln de wereld -
••nebrcle de poal tl• nn Iran poep en 4• ttnanctel.e toe1tand 
ll1m ouden, Yool' ben b1•14 de toûclut geen probl en in, 

De tweed• wereldoorlog en bet lndustlof.al11ering1-i,roce1 11h•
ben echter b l&ng!'ljb ;M_at�F 1n deae toe■tand rebrachto 

tegmvoordif • In l t � •en crote groep • nten 1n 
Vut luopa 1d.t • a14denatand en de arl>e14•r•kl.U••• Bml aan 
dgha14 111 aottnteiten hebben het 1raft.kter nn de ■tutient -
•uenJ.

=
ruttach doen nrandenn. 

111 4•• wordt het beeld ftl1 de 1tudent ai. een nr■chijn• 
••11 dat TO e4lg. 1oa 1taat ftll 4e ,-eenaohap en hoe dan ook 
,._ tanoU• been, atet &allftal4. 

llte!Mtief, 1m 9t-.aw4'r.!nt1. dat TOlled!g Tersch!lt m � 11t 
rlel• m id.b1111ti1ch• opvatttnc over de 1tud , 
lat 4at �ftHP •, t#tk fft• in de I n• 

1chap, l>auCD 11 de Nftl:. • ftll un � • een noodzaak, 
Toor de AntlWume 1tudenten l• 4eae noodzaak even urgent, 

Dl ontvtJL1cellng ftll ame cemeeuobap •iat een pa11ende 1deo-
10d1Cbe ortant•rlna• 14tntU1cat1• •t 4• be4endaa1•• pro re111 •
•• aaohtea u noodzabll�, De• •1• stelt ook de aardr1Jka�' e
lied.na vaa de &tillen, Gnse &tillen vorda amingd door 1k -
Nat die ,een •ter!•l• onnloed annen1 d.� beogen een verbtt • 
lilli Tan 11m ld1erabel bestaan, d� 1trllda <Il te� van h 
bllll ■maelljke vaudllheldt die ftrloND g1ng � o • n.n e 
feodaal m bpt ta111t!1ch 179te•• 

• ... taobappell� -..,.. • .-. dat vil aeggen een tot uit•
4"VJJ1dnc brengen nn het 1Mad' nn eenheid •t de g nsohap 
baar pl"Ol,JAman 1• een cm4erdeel vm aue nnntvoordeU j1l:h id a 
•••rder�•rte• bvC:; Jlet betnldd.ng tot onae •11.&nden en cm 
1aeenaohappen be t dit dat OOE WIJ vmwrl'WOORI8LIJX ZIJ'H VOOB 
Dl EOBBB DIi DOOB DB AlffILLBR W01lUf GEVOLGD, 

De luidige toe1tancl op cl• Antillen t0011t dat! d eden van 
alle eoOMld•db• en uterl•l• vooruitgang, de aoo aal•polltieke 
en culturele cm�•lln« wordt nrtraa,4 door een 1ociaal• 
anachranl1ch a79t••

t 
dat wordt gehanffllaatd door traditionalJ.1• 

t11che en bpl tallat ■obe uchtae De Antillen •13n op een pun 
1öcmen waarop het oud• beeld dat het ■octale leven re lt zel.t
lll•t •er !oel trettend vent, 

:W::o:n� !:ft:l;!il!!°l:txî:1att:V:r 
op 4e AntlU•• 

De •e4•r1An4•• Antillen be1taan uit .. , eilanden, die van elkaar
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latitle .-,. •alt• ffSa 
__ .c,:___:,UJ! fll M"--S"""_.,., 

Jlt«ii::!�ef WCII' ea. äloUNbe .WlaU.o B.-. _.. beeUo 
nm l.'.'J.• Il.oor 69 � u.n.u,..,_ .
anonao 
Bn -,la ftA WMl'4a • 10, • W ,. S.UUtlala l'A 
.... uJk 4'aS,n .. .. nw•• u. uara1, .---..,--..,,. 
60eluetla4 • à ... no1a'1• te le14Do 
»oer 4n• toenud. • 4o@ �-- al.1 ü-.�..,.... 
lioa mi •lo •r.ua:,..u. n.u-' dl& c:rot. � P 
lwit, 1• u wuu. ... s•-ethç ltleät ,. .. 1a._..
Oue -� WOl'4t �et • SSll'.'tSbMft � tra.4i tt.c 
Dpi Win;i li'.Mllt&o 

In alp a1Ml'll&U.at0 NW•1 ia 'llleoft• ah 
oaN ..,.•Nbç • ftiG' •• -,la w::a opnt • d.ri
• ten het �•1- � • ai� een qe"
111u • ... S..Ol.aCt• u. "AARiw mreh:ffrft:C!\4.• � 
nella w-.r allM • dn.&ito 

Ia Na C0Jla' .. t qlte• N\ekat Uts wn -.ooZ? 'I 
eoaiale e MOSHl111be kaaem " aller, Na ,ol Ufl 4h " 
Jlaa'ta wt 4oe1 hetfta de w,lftU"t TB U �,U. 4e ' 
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