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VERTROUWELIJK 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te 

delen. 

a. Plannen voor de uitgifte van nieuw Antilliaans studentenblad.

_J 

In aansluiting op mijn bericht over politieke activiteit onder 

Antilliaanse studenten in Nederland (zie pnt. 3 van mijn brief�dd. 

4-3-'65, no. 775.546) kan worden gemeld dat er, naar uit kringen van

in Nederland studerende Antillianen werd vernomen, plannen bestaan om 

tot de uitgifte van een nieuw Antilliaans studentenblad te komen. De 

reeds in mijn vorig schrijven genoemde Antilliaanse student A.M. Moen 

moet als initiatiefnemer worden beschouwd. 

Het nieuwe blad, dat "Cambio" zal heten, komt in de plaats van 

het vroegere Antilliaanse studentenblad "Kakinja", dat werd uitgegeven 

met steun van de Antilliaanse overheid. De uitgifte van "Kakinja 11 werd 

gestaakt, omdat de medewerkers aan dit blad politiek getinte artikelen 

opgenomen wilden zien, hetgeen tot gevolg had dat de Antilliaanse 

-regering de subsidie introk.
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Men gelieve sleeds één zaak In één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig hel onderwerp. de dagtekening en het nummer van 

deze brief vermelden. 
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Voor zover bekend is het eerste nummer van "Cambio" 

tot nog toe niet verschenen. 

b. Artikel over Suriname in Algerijns blad.

Het Algerijnse blad 11Alger ce Soir" wijdde onlangs 

opnieuw een pagina aan Suriname. 

Aangenomen mag worden, dat de in Algerije verblijvende 

Surinamer H.F. Herrenberg de schrijver is van dit artikel, 

waarvan een fotocopie als bijlage bij dit schrijven gaat. 
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