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Ik heb de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten. 

7 

.J 

De Surinamer Hendrik F. Herrenberg (8-10- 1 38) die, zoals ik 

eerder berichtte, in Algerije een journalistieke opleiding volgt, 

arriveerde eind maart voor een verblijf van enkele weken in Nederland. 

In een gesprek met enige in Nederland wonende Surinaamse nationalisten 

deelde hij mee een negental studiebeurzen te kunnen verdelen onder 

daarvoor in aanmerking komende Surinamers. 

Uit andere bron werd bekend, dat deze beurzen - twee voor studie 

in Algerije en zeven voor op1eidini in Çyba - mede door toedoen van de 

Mouvement pour la Libération des zanes Caraibes beschikbaar werden 

gesteld. De MLZC verzocht aan een trotzkistisch georiënteerde Neder

lander, die optreedt als contactpersoon tussen de organisatie en een 

aantal in Nederland verblijvende Surinaamse nationalisten, behulpzaam 

te zijn bij de selectie van Surinaamse bursalen. Verwacht wordt, dat 

het enige tijd zal duren voordat de studiebeurzen definitief zullen 

zijn toegewezen. 

- 2 -

GEHEIM 

Men geheve steeds één zaak in één brief Ic behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekentnu en het nummer van 

deze brief vermelden. 
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De MLZC-vertegenwoordiger in Nederland stelt zich, naar werd 

vernomen, op het standpunt, dat de Surinamers zelf moeten uitmaken 

wie voor een studiebeurs in aanmerking komt. Dit zal, gelet op de 

in deze kringen heersende animositeit, ongetwijfeld grote moeilijk

heden opleveren. 

I 

Indien men er niettemin in zou slagen de beurzen te verdelen, 

tJII,� 
stel ik mij voor Uwe Excellentie terzake nader in te lichten. 

4� Gebleken is, dat Herrenberg Zijn verblijf in Nederland tevens 

4 / 
wil benutten om voorbereidingen te treffen voor de samenstelling van 

een Surinaamse delegatie naar het van 28 juli tot 7 augustus in 

• 

• 

Algiers te houden 9e Wereldjeugdfestival. Hij deelde mede, dat het 

in de bedoeling ligt vanuit Suriname vijf jongeren deel te laten 

nemen aan het Festival. Deze delegatie zou eventueel kunnen reizen 

met het schip dat de Cubaanse delegatie naar Algerije zal brengen. 

Getracht zal worden ook een kleine delegatie samen te stellen 

van in Nederland verblijvende Surinamers. Hiertoe werd inmiddels een 

Surinaams Festival Comit� opgericht. 
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Algiers, 23 maart 1965 0

Ik heb de eer Uwer Excellentie 
hiernevens aan te bieden de tekst van een artikel van de 
(blijkbaar) Surinamer Henk Herrenbcrg betreffende een Suri
naamse deelname aan het para-communistische 9e Jeugdfestival 
alhier van 28 juli tot 7 augustus te :C1ouden.

, 
/ Dit ar•t;ikel verscheen in het 

Gezeghebbende revolutionnair-socialistische iJeeJ.-blad 11fü�vo
lution Africaine" en, te oordelen naar de in dit blad usan
tiele toon en stijl, kan het als cematigd aaneemerkt worden. 

Uiteraard zou HerkHerrenberes 
betoog in het Aleerijnse milieu verz�akt zijn zo hij daarin 
gepreciseerd had dat het Suriname te allen tijde vrijstaat 
uit het Koninkrijksverband te treden en dat deze uittreding 
niet op enig Nederlands bezwaar zal stuiten. 

Als cijfer van het aantal 
deelnemers aan het festival wordt hier 20.000 genoemd; dit 
zou het verzoek van de auteur kunnen verklaren om een grotere 
Surinaamse deleeatie toe te staan. 

De Ambassadeur, 

Zijner Excellentie 
De Einister van :Buitenlandse Zaken, 
'S-GRAVfüIBAGE.-
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