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Met verwijzing naar mijn schrijv� d.d. 13 januari 1964,

no. 715.068, betreffende "contacten tussen Surinaamse nationalisten 

en links-extremistische groeperingen in Europa en het Caraïbische 

gebied", heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten. 

Gebleken is, dat de 11Libération-groep 11, waarover destijds werd 

bericht, een voortzetting is van een vroegere steunorganisatie van 

7 
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de FLN, genaamd Mouvement Anti-colonialiste Fran9ais (MAF). De groep 

werd inmiddels bekend onder de naam Mouvement pour la Libération des 

Zones Caraibes (MLZC) en wordt geleid door het vroegere hoofd van de 

MAF, Henri Curiel. In 1950 werd hij wegens revolutionaire activiteiten 

uit Egypte gezet en verloor hij zijn Egyptische nationaliteit. Tot 

dat tijdstip was hij leider van de Egyptische communistische partij. 

Blijkens recente berichten beschikt de MLZC over ca. 200 toe

gewijde medewerkers. De organisatie verleent onder meer financiële 

steun aan bevrijdingsbewegingen in het Caraïbische gebied en stelt 

individuele leden van deze bewegingen in staat een politieke of 
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Men gelieve steeds één zaak in één brief lc behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer van 
deze bnef ,·ermelden. 
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militaire opleiding te volgen. Daarnaast houdt zij zich, naar is 

gebleken, ond�r meer bezig met het vervalsen van paspoorten en het 

doorsluizen van agenten naar het Caraïbische gebied. 

Op 15 en 16 mei j.l. belegde de MLZC-leiding een vergadering 

te Melun bij Parijs, waaraan door ca. 20 personen werd deelgenomen. 

Onder de deelnemers bevonden zich vertegenwoordigers van onafhanke

lijkheidsbewegingen uit Brits Guyana, Martinique, Venezuela, Brazilië, 

de Dominicaanse Republiek en Suriname • 

Gesproken werd onder meer over de vroegere plannen om tot uit

gifte van een revolutionair orgaan ( 11Libération11 ) voor het Caraïbische 

gebied te komen. Curiel deelde mede, dat alsnog zal worden getracht 

deze plannen te verwezenlijken. Hij stelde voor een Franse redactie 

te vormen en artikelen over te nemen uit andere bladen. Daarnaast 

zouden de verschillende onafhankelijkheidsbewegingen eigen bijdragen 

moeten leveren. 

Op de aanwezigen werd een beroep gedaan zoveel mogelijk steun 

te verlenen aan de Dominicaanse opstandelingen. Tot de Surinaamse 

delegatie werd het verzoek gericht na te gaan of er mogelijkheden zijn 

om op clandestiene wijze revolutionaire figuren via Suriname door te 

sturen naar de Dominicaanse Republiek. De aanwezige Surinamers ver

klaarden zich bereid dit te onderzoeken • 

Door de MLZC-leiding werd voorts medegedeeld dat in september 

1965 op Cuba een congres van nationalistische organisaties uit Latijns 

Amerika en het Caraïbische gebied zal worden gehouden. Tot dusver 

werden geen aanwijzingen verkregen waaruit zou kunnen blijken, dat een 

Surinaamse delegatie aan dit congres zal deelnemen. 

Tot de Surinamers die aan de vergadering te Melun deelnamen 

behoorde ook de bekende Surinaamse nationalist Herrenberg, die zoals 

eerder werd bericht reeds geruime tijd in Algerije verblijft. Hij heeft 

op de leiding van de MLZC geen gunstige indruk gemaakt. Met name werd 

hem verweten dat hij de revolutionaire instelling van de Surinaamse 

nationalisten sterk overdreef. In dit verband wees men er van MLZC-zijde 
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op, dat de leider van_de PNR, Eddy Bruma, zich bij herhaling anti

communistisch uitliet. 

Mocht het beroep op de aanwezigen om steun te verlenen aan de 

Dominicaanse opstandelingen, leiden tot activiteit van Surinaamse 

nationalisten in Nederland, dan zal ik Uwe Excellentie hiervan on

verwijld in kennis stellen. 

De in dit schrijven verwerkte gegevens zijn, gezien de kwets

baarheid van de bron, bestemd te Uwer persoonlijke informatie. 

1HET HOOFD VAN DE DIENST 

Mr. J. S. Sinnlnghe Damsté 

GEHEIM 
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hJi:; .. @.i..NDUi, inzake he�SURINl�aMS CONGRES VOOR W'.l EElü·lEID. 

i , . ,,,,,,-//. J,u' Vol e fui�h ten �er ls�o 
�

? �
il/, (JU'' plö.atl:?�. �--:� 
(;V - .J. n· e, 

Op initiatief van � or,;an�aties van Surinamers in 1;eder-
land - de vereniging "ons Surinam�, à-e 8"rinaamc.e-s.t.�'!fflr..:-

. «. ,..,. � ••J�' ';A , 'I d.flfiYSSA' en de � ·;an Surinc.amse vrouw�rr'.3 :a�e rland' - heeft 

, hî_,,tA ���it i965 in .l.llisterdam een driedaags congres plaats_;evonden. 
Utr _.,,. �-e---0¾'-gan:i:saties -R1\-S .+de ;;ie-w>.luti-ona-ire Arbei.J.�s-v:-er-

r/v7J.), eniging ·surinam!) het $.urj_n-e:a:m-S- -Verbond, de Surinaamse Vereniging 

. FÀ . Rotterdar:1 en .S,ur:':.naams Kon takt Utrecht - na7en eveneens d�eJ,. �1?-n ·d 
q.:i-t- Ens-te Surinaa:mset:·ongres voor *nhe'id. "'""''.::. ~�N"9"'-' .,.,. '"'' " 7.. 

� G-On-g,F-e-& besprak en. zat, è:e--'l"te"rISe:l:ijkh�i11 van o.a. tle vol-( gende maatre,;elen: 

1. het oprichten van een overkoepelend or0aan met het doel op 
brede basis de Surin amse problematiek te bespreken en ácties 
te voeren; 

2. het inrichten van een opvangcentrum voor Surinamèrs in Neder
land; 

3. het richten van de Universiteit van Suriname op de behoeften
van de bevolking; 

4. het leg�en van internationale contacten, vooral �et landen van 
de "derde nereld"; 

\., < 
�

5, vorming van een vri je, democratische republiek Suriname, geba
seerd op nationale planning op economisch, sociaal, cultureel 
en pol;t��k gebied, 

Verder was het Con;res van oordeel dat 

1 a) studenten in zo groot mogelij ke getale naar het werelj�i%1ival 
in 1.lgiers dienen te g ... an als demonstratie tegen het dreige
ment van de Surinaamse regering om hun beurzen in te trekken; 

dat de terugkeer naar Suriname in georganiseerd verband dient 
te geschieden. 

In een aantal resoluties werden het kolonialisme, imperia

/ liswe en het .ll.merikaanse optreden in Vietnam en Santo Domingo 
scherp veroordeeld. Het Con6-res \,as voorts van mening, dat 
"de overdracht van de stur1dam te Affobakka door de 11 IITederL.ndse 11 l Koningin aan de Aluminium Company of ,jllerica, een poging is de 
Surine.ámse onafhan};:elijkheid voor 75 j aar te bei:,raven en de eco
nomi,sche afhankelijkheid van het land {an 1i.merika te verc;roten 
en te bestendi._;en11

• Len sprak zich uit te6en het bezoek van de
:.¾io_B_:i ngin JF'D Suri uélm.e. 

l:aa::- be eend* hebben lang niet alle aam.ezi.;en op het 
Congres zich met de uitspraken van het bestuur van het Con..,res 
zoals hier voren vermeld> verenigd. Z..o heeft het Surin .,atJs Verbond 
c:1.erronstratief het Congres verlaten •. Zulks behoeft geen verv.-on
dering te v1ekken, want aan de � verenigin6en, die niet het 
initiatief tot het houden van het Con6res voor Eenheid hadden 
.;enomen was een misleidende convocatie gezonden waarin als 
11onschuldigtell ar;endapunten slechts \:erden genoemd: 

- a)-



' ' 

• 

• 

- 2 -

a) de situatie van de ..:,urinamers in Nederland;

b) de situatie van Sur:'..name op dit Oé;enblik;

c) de situatie van Surina e in internationaal verband.

Vol6ens de plaatsve::vangende Gevolmachtigde iünister van 
Suriname, Dr • .2:inaar moet s.an het Congres e:.:..nig waarde 1:mrden toe
gekend. Ik te:.en hierbij aan, dat het Surin_.,ams Verbond (de ver
enigine: die van het Con..,res "wee;liep") in zijn statuten de vol
sende bepaling kent (artikel 2): De vereniging acht een volstrekte 
autonomie voor buriname noodza'.-.elijk, doch met handhaving van een 

s=�����}
v�4b��:d 1::; .. �e

vba�- 5n
r--1k4-1;!.i-¼1��0-�¼� Huis van Oranje

Het- is niet teKend (ook nie't bij het Kabinet varl de Gevol
.,achti.;de hinister van ,:;urinarne) hoeveel leden de di,/erse Buri-
n se. verenigin6en tellen (men behoeft na"1elijk nü(t altijd 
con ibutie te betalen) maar an6enomen mag worden dat het aantal 
leden t groot is. �en totaal aantal van 2000 of 1200 leden 
zoals in Nederlandse dagbladen wordt vermeld is een taxatie, 
die zeer waars _ i_jnli� te hoog is. -41w-e-e�erenigingen ,-d4.e fe;i... 
tegenover elkaar a:i:y� 11 0ns .:3uriname 11 en "het Surinaams Ver
oon-a� ff-cJn-s-sur±namei1is'7geporteerd voor een onafhankelijk Suri-
name (een republiek)§ 

41.lxet Sarine:ams Ve1bond11 is,-zoalS geze0d 
:J.NH 4r (l handha o .i:ng-· va-R-de ..band me.t -Ne4ef'� �n<l-e!- -h-et- &¼& v:aR- Ora D je.,.-

Ee:i:i C-EJJ:1e;5J.Jo1Iûent ve:tîl heL i:lgomeeR .tfaa.El.elob7a.d, da.;i.;i.oe.....i,8:-lr-:1� 
g.e van zijn functie net Congres pi j1•raa11d.e 
dat de hele zaak op hem een opgeblazen indruk maakte 
aantal Surinamers dat zich met" de uitspraken op het ngres gedaan 
niet groot was. Geen afgevaardigden van Hindostaande.1 vereni6ingen 
in Nederland hebben aan het Congres deelgenomen. 

Het is bekend dat er in .Amsterdam een kleine groepering felle 
11nationalisten11 bestaat (Creolen) die niet a,2\:1ijzend staat tegen
over de communistische leerstellin6en. Deze groep, hoofdzakelijk 
verenigd in 110ns Suriname" heeft in Suriname geestverwanten die 
aan de laatstgehouden statenverkiezin_,gén deelnamen als Partij 
Nationalisti;;;che Republiek. (25 maa;pt 1963). De P.N.�. ,,as niet 
in staat een .:;tatenzetel te verov.�en (De .::.urinaamse Staten be-
staan uit 36 leden, 12 worden het stelsel van de even-
redige verte0enwoordiging volgens het z6• districten-
stelsel). 

Tussen het Con5res n moeilijkheden rond het wereld jeugd-
festival bestaat offi eel geen verband. Het is echter niet uit
�esloten te achten, beslissing van de Surinaamse Regering 
om de door haar v. rleende studiebeurzen in te trekken indien 
bursalen het j gd festival bijwonen aanleiding is geweest voor 
de militante nationalistische" Surinamers in Nederland dit 
1_1Co;n6res or Eenheid" op korte termijn te bele,;;'- en. 

�de militGIRtG-- fell�..,..S�™�aps.ëJ,.ationalisten, zowel in Nederland 
7 als in .3uriname111�nfrii1·kleine ...,groepering va n jonge Creolen 

(merendeels de donker 6ekleurde Creolen); 

f?..,e mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze nationalisten in 
de toekomst aan invloed zul�en winnen, vooral indien het Suri
name economisch slecht ga.at• 

f�ns is de situatie onder de Surinamers - in Nederland en
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in S Ce - �odanig, dat de overweldigende mee,·derheid van 
hen 1!-

n

�:�dhaving van de Xoninkrijksb�nd is,Q-B at c Z:n
z ,-H l'i ,), .• K1111Ïiit,ill ilR w,It,ï:. d;Q IL.11§ aetJ,Açle+;J ) lf----êRF :i, 
1 name O:o hoge pl ijo �-&, 

N.B. Na het opstellen v it memo werd be ·
een van de vie itgenodigde ver
van het C ·res voor Eenheid 

rsLSuriname)
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VolGenll borichten in do Nederlandse pers zou hot volgendo 
hebben pl��tsecvonden. 

Cp ini.tiatief van vier or"'ani6atiea van Suriru.unet"s in :r;cdar
land • de vereniging One Suriname, de urin�omse Studcntev.ver
cnit,;ing SSV, de vc1·eniging van turinM.mee etude:--ei.don in Atulter
e.am V!JJA on de Bor.d van :-;ur inumnac vrou,,e11 in Hoderl. .• nd " hooft 
oind i;1oi 196.5 in /il'leterdam een driede.ass concrea J)lo.uta..,c•.rondon. 
Vier andero crganisatieG - RnJ (de Revolutionaire f.rbcidcr�ver
eniging �urin:.une, het Surinnru.1s Verbond, do Surinuat1ae vo1enig�ns 
RotterJa w en s�rin •.••. ..,Ll r.ontakt ttrocht - namen eveneens <!sol aan 
dit Ecr3 :�e Surinal.Wlse '.,on�res voor Ber.hoid. 

Het congres boepra.k en ,�ag de wene�lijkheid von o,n. do vol• 
e;ondo n;antrei�len: 

l. hot Ofrichten vnr.. o..::n ove:rkoe:pelc::i.d or._.tlc.n met het doel op
brede haois 1e �urin umse probl\'.lmatiek te bea.9reken on ncti�a
to voe:-on;

2. het inriohten van een opvangcentrum voor surinrune�o in ho�er
lnnd;

:;. het richten v,m de Un:1 versiteit van :.htrine.me or, de h.ehceften 
v,n d� bevolking; 

l�. het leg!;;en van internationale oontacten, vooral �et londen V'<An
do t1dorde wereld 11 ; 

5. vor�ing van een vrije, demoeratiLJche republiek 3uriname, goba
aecrd op nati,1nale :,lanning op economisch, soc�anl, cultureel
en �olitiok 6ebied.

Verder wau het Gon"reo vun oordeel dat 

a) studenten in zo e,•root mogelijke getale naar hot weriï�stival
in . l.;iers dien•n te g,. an ale demonstratie -tegen h�t 1frei"e
ment van de Surinn&o:se rer,ering old hun beurzen in te trokken;

b) óet de terugkeer naar Suriname in creorbnniseerd verband dient
te gesohieden.

In een aantal reooiuties werden het kolonialia�e, iQparia• 
li�me en het Amerikaanse optreden in Vietnam en Santo Dorrl.nco 
scherp veroordeeld. Het <.:on1,rea was vo�>r.ts van menins, dat 
"de overdracht van do stutvdam te Affobakku door do "füulerl ndae" 
Koningin aan de Aluminium Com9any ot merio�, een pocinG io do 
Surinarun3e onafhankeliJkll-.id voor ?5 jaar te  begraven en de ec0-
nomiE'.ïche oi'hankelijkhoid vun hot land vun Mt:èrik.o. te vercroten 
en to bestondir,en11• l.1,n eprak zich uit te�cn het bezoek von do 
Y.oninL"in aan !.,urinume. 

• Naar hekon<.i ia, hebben lang niet alle t.an1 ezisen O!) hot
Congrco zich rnet de uitspra'ten vc.n het bectuur v.ni het Gon1..,ree 
zo�ls hie�voren vormeld verenigd. �o heett het �urin ni;:a Verbond 
deoonatr,.,tiof het Congr es verlaten. Zulke b6hoeft goen v<:.1.·won
derin15 te wot:ken, ,·1ant ao.n de vior voreni{>in.;en, d:l.o ni(;t h et 
initiatief tot het houden van het Conf·res voor .Jenheid ha.ddcn 
LOnonen waa een misleidend& convocatie gezonden w��rin als 
11onaehuldigJe 11 agendapunten slechts v.erden genoemd: 
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a) de situatie VM de �urinwnero in Hederlnnd;

b) de situatie V:.'.l!l .... l.lrinamo op dit ogenblik; 

c) de ai tuatie van lW.'iua e in intornation&.al verband.

Volë;�tl/3 de pla"itov;;rvanzende GevoltJ(\Ch.tisde 1-inistex- wn 
uri nar.. e, Jr. ,ino.ar moet 1;.an het ConJ;;res eil�ig wuardo wcrdor. toe

gekend. 11. tet.en hierbij arm, dvt het . urin mns Vel·honél. (de vor
onigine cl:1_c van hét Conu;rei:; "wegliep' ) in zijn statuten de v 1-
z;ondo bepaling kent (artikel 2): Jo vereniging ocht e1m volstrekte 
�utonomie voor �urim.r;e noodz.il elijk, docb r:iet he.ndhavin3 v ... n .. � 
,:j.jl:sverba�t Jfodcrhnd_!..??, de .nntil:e:n onder he�ia van OranJe 

Het i.a niet bekend (.ook niet bij het Kabinet van de Gevol-
. uohti_;de Ninü,ter van .:iurinan:e) hoeveel lt:den de divorse -,uri
n,.ru;.eè ve1·enigine�n tell9n (Uten bohoeft na1.1elijk niet altijd 
contributie to betalen) IJlaar •an..,enoben raas worC,en iJclt het .:mtal 
ledèn niet eroc...t ie. 1:eti tot�al aantal van 2000 o! 1200 leden 
zouls in de l\edei•lun1se dal.>bla<ior- wordt vern:old ia oen ta:<atio, 
il� z�cr wae1·schiJ1,li.�k te hoo& ia. Twee vercniginz:::on� dio fel 
tegenover elkaar staan zijn 11vns i:/Urinome 11 en ''het Jurinuni::c Ver
bond"• '' ns ;\U'in...me 1 iA �e • .)orteerd voor een oncf.ht.1.:1kolijk .Suri ... 
nt'lme (een repv.blie1r), "het 1urinaama Verbond" ie, z.oula CQZO d 
pro handi ,. vinc vau dé bRnd :iet Nederland onder het Huio v ... "1 Or ... nje ... 

Eon oorree".londent van hot 1ilg<+1t1een ûandelablad, die ui.t hoof
de van �ijn functie het ...:onsree bijwoonde deeldo deobavrunr;d �ode, 
dut de hele znak op hou een opq;oble.t.en :i.ndruk !.'!t a.\te en t'.ut hot 
aruital SurinWllors dat zich m<,t ,le uita;rru.eu op het onzrcs gvaaar. 

kon verenigen niet groot r,as. Gf.len afisovaa:rdl0den van llindobtaanûe vora.u.r.;ingen 
in Nederland hebben �an het Consres dccl..,cno.��:u. 

tiet is bek.end dat er in Amsterdam aan kleine groepering felle 
11nvtio.n,1l"1.atenu be6t:iut ((..reolen) die niet ufvrijzond atunt teuon
ovor do oomrounietieche laerste.i.l ineen. Ueze ,groep, hoofdZ<:. .ali.jk 
verenicd in "Cns ;urinai"e" heeft in �,urinnme geestverwanten àic 
aan de lai.ts_t&ehouden sta.tenverkiezingon deelnamen als H.lrtij 
I�ationnl.iotitiche .ttepubliek. (25 ainart 1963). De ,!.li. �- i·o.s niet 
in �ta�t een )tPtonzetel te veroveren (De ✓urin�at:.1$0 taten be
at1:1an ui-c 36 leden, 12 wor<len volt;iona hot stelsel v..in do \:Vc,m
roaibe vertegenwoordiging óekozen, 24 volgens het z�. districten
stelsel). 

!11oaen het Con6res on de moeilijkheden r,,nd het we1•eld jeugd
feutival best"at oft:i.cieel geon ve.·band. Het i� ech1,a1· niet uit
geslot.:n te achten, dat de bealioaing van d.? Jur.1.ntl8.l'll!JO Hei:;ering 
o,:.i de door haar verleent.ie fltud:iebeurzen in te tr.»dcen indien 
burealen het jttugd festival bij\vonen oanleiding iG c;eweeat voor 
do 1nilit.Q.11te "nationalistische" Surlnez.,ere in Nederland dit 
1 Con_;res vC\or :.ienheid11 op korte termijn to belee. en. 

Resu�erend lwn worden gbze�d: 

a) de mil:i.t:ante felle Surinarunae nationalisten, zowel in liederland
ale in �urinaroe zijn een kleine groepering va n jongo Creolen
(merend&ela de donker gekleurde Creolen);

b) de �ogelijkheid in niet uitge3loten dst deze natiun�lioton in
de toekomot eon invloed zul .en wi'11en 1 vooral indion het Suri
nw�o economioch slecht gaat;

c) thano ia de situatie onde.t· de ourinamers - in hederlanó en

- in -
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in Suriname - zod!lnig, tlat de ovorl'l'e�.digende mec:-dei·hoid wn 
hell pro handhaving Vè41l do ÄOninkrijknbund is en oen bozook van 
H.M. de ,::Unirtgin er. , ... l'. de !·r ... ns der lfoderlnndon ao.n suri
nar.1e OJ.) ho5c p1•ijo stelt.

M.D. ?ia het o;pstollen van dit memo tiert! berioht ontvruigen, dnt
o�n van de vier uitgenod.i.gde verolligi.ngon tot het bijwoi,en
van het Con0ras voor t:erilieid, de H.A.S. (nevolutioua.!.re
ArbeideraLiurina�e) ter ziele ie R�gnan.
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VERTROUWELIJK 

Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te delen dat de Surinamer 

Marcel Alfons Kroes, geboren te Paramaribo 18 maart 1936, begin mei 

een bezoek aan Cuba bracht, waar hij deelnam aan de van 5 tot 8 mei 

1965 te Havanna gehouden "internationale bijeenkomst voor de liqui

datie van het kolonialisme in Latijns Amerika� 

Kroes, die aan de universiteit te Nijmegen Nederlandse taal

7 

_J 

.en letterkunde studeert, staat bekend als bewonderaar van·· het Castro

regiem. Hij trok reeds eerder de aandacht door extreem-nationalistische 

activiteiten onder Surinaamse studenten in Nederland. 

Eind 1964 bezocht hij het 8ste congres van de communistische 

"International Union of Studente" te Sofia. 

iHET HOOFD VAN DE DIENST 

Mr. J. S. Sinninghe Damsté

VERTROUWELIJK 

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bil beantwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer van 

deze hrief vermelden. 
D 20 



• 

• 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

1 

8ijlage(n): L 

Uw brief van : 

Onderwerp: 

Toenemende politieke activiteit 
van Surinaamse nationalisten in 
Nederland. 

Aan Zijne Excellentie 
de Vice Minister-President, 
Plein 1, 
's-G R A V E N  H A  GE. 

Nr 

·,.Gravenhage. 1 7 juni 1965 
Stadhouder,plant,oen 25 

VERTROUWELIJK 

7 

_J 

Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat de laatste 

maanden door Surinaamse nationalisten in Nederland meer politieke 

activiteit wordt ontwikkeld dan voordien het geval was, hetgeen onder 

meer bleek uit het volgende. 

1. Surinaams congres voor eenheid

Van 28 tot en met 30 mei j.l. werd te Amsterdam een "Surinaams 

congres voor eenheid" gehouden, georganiseerd door de vereniging 

"Ons Suriname", de Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam 

(VSSA) en de Nationale Surinaamse Vrouwenbeweging (NSVB). In publi

caties over het congres werd medegedeeld, dat ook de algemene Suri

naamse Studenten Vereniging (SSV) tot de organiserende verenigingen 

behoorde, doch dit is niet juist. Wel namen individuele leden van de 
-----

ing L�;den aan het congres deel. 

Het aantal deelnemers varieerde van ca. 80 op de eerste tot 

ca. 40 op de laatste dag. Opvallend was, dat noch de Partij van de 

Nationalistische Republiek (PNR), noch de Nationalistische Beweging 

VERTROUWELIJK 
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Suriname (NBS) in het moederland hadden gereageerd op uitnodigingen

om waarnemers naar het congres te zenden. De bijeenkomst werd ge

houden onder de leuze "Surinamers verenigt U11• 

Daar de organiserende verenigingen worden geleid door fervente

Surinaamse nationalisten, behoeft het geen verwondering te wekken dat

de resoluties een aantal nationalistische uitsprak.en bevatten. Daarvan

zijn de volgende vermeldenswaard:

de economische problemen van Suriname zijn het gevolg van het

Nederlandse kolonialisme en de economische onderworpenheid aan het

imperialisme;

- het onderwijssysteem in Suriname is erop gericht de Surinaamse

jeugd dienstbaar te mak.en aan het Nederlandse kolonialisme;

- de scheiding van de rassen in Suriname is een gevolg van de

politiek van Nederlandse regeringen, die door het invoeren van bepaalde

wetten hebben getracht de bevolking in groepen te splitsen;

- het Amerikaanse optreden in Zuid Vietnam en de Dominicaanse

Republiek moet worden veroordeeld;

de bekendmaking van de Surinaamse regering, dat de studie

beurzen van Surinaamse studenten, die aan het komende jeugdfestival

te Algiers deelnemen, zullen worden ingetrokken, is te beschouwen als

onwettige intimidatie en chantage;

Voorts sprak het congres zich uit tegen het bezoek van H.M. de

Koningin aan Suriname in september a.s.

Op de laatste dag van het congres werd besloten tot de oprichting

van een "permanent Surinaams congres voor eenheid".

Alle leden van dit comit� trokken reeds eerder de aandacht door

hun nationalistische activiteite�

2. Nieuwe Surinaamse periodieken

In mei j.l. verscheen voor het eerst sinds jaren weer een nummer

van het orgaan van de vereniging "Ons Suriname". Het gestencilde blad

draagt tot titel "Ons Suriname" en noemt zich persorgaan van de ver

eniging Ons Suriname. In dit nummer stelt de redactie onder meer, dat

het blad moet dienen om de vorming en verdere scholing van het natio

nalistische zelfbewustzijn mogelijk te maken.

VERTROUWELIJK
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De Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam (VSSA) 

gaf in juni voor het eerst een gestencild mededelingenblad uit, 

11VSSA-nieuws 11 genaamd. Melding wordt gemaakt van het feit dat de VSSA 

. zich achter het komende wereldjeugdfestival te Algiers stelt. 

\ 
De inhoud van beide bladen bestaat verder grotendeels uit natio-

/ c
tische propaganda. 

7' j,_ if t> 2.

l
f,. 

3• Acties van Surinaams ationalisten met de PSP

,, In mijn brie�van 1� december 1964, no. 766.595 maakte ik melding 

van het feit dat vooraanstaande PSP-figuren, onder wie het Tweede 

Kamerlid Lankhorst, contact hadden gezocht met Surinaamse nationalisten. 

De contacten blijken de laatste tijd te zijn geïntensiveerd. Op 

24 mei j.l. vond een bespreking plaats tussen Lankhorst en een drietal 

vooraanstaande Surinaamse nationalisten onder wie de bekende 

H.F. Herrenberg. Onderwerp van gesprek vormde de bekendmaking van de 

Surinaamse regering, dat de studiebeurzen van Surinaamse studenten die 

aan het jeugdfestival deelnemen, zullen worden ingetrokken. 

Besloten werd, dat Lankhorst schriftelijk vragen over deze kwestie 

zou stellen aan U en aan Uw ambtgenoot van Onderwijs en Wetenschappen. 

De door de regering op 9 juni j.l. ter beschikking van de PSP 

gestelde radiozendtijd, werd geheel benut voor een gesprek tussen drie 

Surinaamse nationalisten. De leiding berustte bij de voorzitter van 

"Ons Suriname", Simon Sanchez, tevens voorzitter van de PSP-afdeling 

Leiden. De andere gesprekspartners waren de socioloog Frits Moll en de 

journalist Rudy Kross. Gesproken werd over het in de aanvang vermelde 

Surinaamse congres voor eenheid. Onder meer werd gezegd dat Suriname, 

ondarucs het statuut, nog steeds een Nederlandse kolonie is. Zij propa

geerden de vestiging van een "Vrije Democratische Republiek Suriname". 

4. Surinaamse deelname aan herdenking Bandoeng-conferentie

Op 23 april j.l. belegde de Indonesische studentenvereniging in 

Nederland een bijeenkomst in Den Haag ter herdenking van de lOe ver

jaardag van de le Afro-Aziatische conferentie te Bandoeng. De bijeen

komst werd bijgewoond door een aantal Surinamers. Eén van hen las een 

verklaring voor, waarin solidariteit werd betuigd met de beginselen van 

VERTROUWELIJK 
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de Bándoeng-conferentie. 

In deze deelname vonden leidinggevende figuren van Surinaamse 

nationalisten in Nederland reeds voldoende aanleiding om kort nadien 

melding te maken van de oprichting van een Suriname-Bandoeng Comit&. 

De gesignaleerde opleving van het Surinaamse nationalisme in 

Nederland is in hoofdzaak een gevolg van de activiteiten van de bekende 

Herrenberg, die in Algerije politieke scholing heeft ontvangen, doch 

thans tijdelijk in Nederland verblijft. Hij nam o.a. het initiatief 

tot het houden van het Surinaamse congres te Amsterdam. 

Het dagblad 11Het Vrije Volk" publiceerde op 9 juni j.l. een 

interview met Herrenberg, waarin deze zijn nationalistische theorieën 

uiteenzette. Bij deze gelegenheid verklaarde Herrenberg onder meer het 

volgende: "Ik geloof, dat het Surinaamse volk na een crisisperiode zijn 

ei.gen weg zal vinden. Het zal misschien een lange strijd worden. 

Er zullen doden vallen. Maar ik geloof zeker dat het volk het laatste 

woord heeft, niet een buitenlandse maatschappi.j, niet Amerika". 

I, HET HOOFD VAN DE DIENST::. 

Mr. J. S. Sinnlnghe Damsté

VERTROUWELIJK 
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's-Gravenhage, 22 juni 1965

Met veel belangstelling heb ik kennip genomen van 
het rapport, dat U mij in Uw brief No. 7a7.422 dd. 17 juni j.l. 
hebt doen toekomen over,de toenemende politieke activiteiten van
Surinaamse nationalisten in Nederland. Vooral ook hetgeen U mij 
rapporteert·over het Kamerlid Lankhorst was nuttig. 

Het is mij �iet mogelijk op ieder rapport dat U mij 
, toezendt te reageren; ik stel er echter prijs op U bij deze 

gelegenheid te zeggen, dat ik deze in het algemeen zoer waardeer 
als background information. 

DE VICE MINISTER-PRESIDE!lT, 

w.g. B.W. Bîesheuvel.

. , 

Aan het Hoofd van de B.V.D., 
Mr. J.S. Sinninghe Damsté, 
Stadhoudersplantsoen 25, 
's-Gravenhage. 
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1 s-Gravenhage, 28 juni 1965

in opdracht van Zfjne Excellentie 

• /. Llinister Biesheuvel zend i� U bijgaand een door 

hem ondertekend memorandum dd. 25 juni 1965 

omtrent de nationalistische activiteiten van 

hier te lande verblijvende Surinamers. Bij het 

laatste bezoek, dat.-Minister Biesheuvel aan 

H.M. de Koningin heeft gebracht is naar aan

leiding van de hieromtrent in de pars

artikelen door Haar hiero m verzocht.

De Secretaresse, 
. - t'

- ' 

j 

C. Roogkamp.

Aan he t Kabinet der Koningin, 
Korte ViGVerberg 5, 
'a-Gravenhage. 
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Hiermede moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

1. Surinamers naar Praag

7 

_J 

Nadat bekend werd dat het Wereldjeugdfestival te Algiers was afge

last, organiseerde het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond 

van 24 juli tot 12 augustus een vakantiereis naar Praag. 

Aan deze reis werd deelgenomen door de volgende in Nederland wo

nende Surinamers: 

Becker, Luciel Eugene, geb. 9-5-'4o te Paramaribo 

Burleson, Herny Louis, geb. 6-1- 1 42 district Suriname 

Felter, Hellen Marlene, geb. 15-9- 1 44 te Paramaribo 

Lanàkoer, Henk Winston, geb. 18-12- 1 4o te Paramaribo 

Olijfveld, Reginald Hugo, geb. 29-1-'35 district Suriname. 

Becker en Burleson zijn respectievelijk voorzitter en secretaris 

van de Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam. Lanàkoer en 

Olijfveld maken deel uit van een klein groepje Surinamers, dat politieke 

scholing ontvangt van enkele vooraanstaande Nederlandse trotskisten. 
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Mejuffrouw Felter trok niet eerder de aandacht. 

Blad: -2-

2. Contact van Surinamers met vertegenwoordiger van de Brits-Guyanese
Bevrijdingsbeweging te Londen.

Eind juli/begin augustus brachten drie in Amsterdam woonachtige 

Surinaamse nationalisten een bezoek aan Londen, waar zij contact hadden 

met vertegenwoordigers van de Guiana National Liberation Mouvement 

(GNLM), onder wie de Brits Guyanees Johnny James, de leider van deze 

organisatie en waarschijnlijk de belangrijkste contactpersoon van de MLZC 

(Mouvement de Lib6ration de la Z&ne des Cara!bes) in,Engeland. James 

bracht de Surinamers op de hoogte met de werkwijze van zijn organisatie 

en bood aan de Surinaamse nationalisten te steunen, onder meer door 

het ter beschikking stellen van twee pagina's van het door hem geredi

geerde blad "The Carib" en het drukken van propagandamateriaal ter 

verspreiding in Suriname. 

3. PNR-bestuurder in Nederland

Eind juli 1965 arriveerde het hoofdbestuurslid van de PNR, 

Th. Uiterloo, vanuit Paramaribo in Nederland. Hij verklaarde voorlopig 

voor een jaar voor studiedoeleinden in Nederland te willen blijven. 

Tijdens een gesprek dat hij kort na zijn aankomst met enkele verte

genwoordigers van de Surinaamse nationalisten in Nederland 

de Uiterloo dat de anti-Pengel stemming in Suriname steeds groter 

Hij toonde zich optimistisch over de te verwachten resultaten voor de 

PNR bij de eerstvolgende statenverkiezingen en stelde nadrukkelijk dat 

partij elke vorm van geweld verwerpt. 

Uiterloo deed een beroep op de partijgenoten in Nederland om te 

helpen bij het oplossen van de financiële moeilijkheden waarin de PNR 

thans verkeert. Door opzegging van de op het partijgebouw in Paramaribo 

rustende hypotheek, bestaat er kans dat het· gebouw zeer binnenkort 

wordt verkocht. Daar de PNR-leiding in Paramaribo geen kans ziet een 

nieuwe hypotheekgever te vinden,verzocht Uiterloo de PNR-afd.Nederland 

een hypotheek van f 4o.OOO.- op het gebouw te nemen en zich tevens 

garant te stellen voor rente en aflossing. 

Van de zijde van de Surinaamse nationalisten in Nederland werd dit 

voorstel irreëel genoemd. Men achtte het uitgesloten 

bijeen te brengen. Bovendien hebben de Surinamers in Nederland te weinig 

VERTROUWELIJK 
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Bureau 

Blad, -3-

vertrouwen in het beleid van de PNR-leiding te Paramaribo, om zich 

grote financiële offers te willen getroosten. 

�T HOOFD VAN DE DIENST 

Namens deze

Drs. A. Kuipers 

VERTROUWELIJK 
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