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Met verwijzing naar mijn brief dd. 25 augustus 1965, no. 795.335, 

heb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat het hoofdbestuurslid 

van de Partij van de Nationalistische Republiek in Suriname (PNR), 

Th. Uiterloo, sinds zijn aankomst (einde juli 1965) in Nederland een 

aantal lezingen voor hier te lande verblijvende Surinamers heeft ge

hoaden • 

Tijdens een door de Vereniging van Surinaamse Studenten te 

dam (VSSA) op 3 september j.l. belegde bijeenkomst, waaraan door een 

dertigtal VSSA-leden werd deelgenomen, gaf Uiterloo een uiteenzetting 

van de partij-ideologie. 

Daarin stelde hij, dat de nationalisten in Suriname zowel het 

(

kapitalistische- als het socialistische systeem afwijzen. De partij 

heeft een eigen ideologie ontwikkeld en van beide systemen iets over

genomen. In zekere zin zou de PNR-ideologie dan ook kunnen worden be

schouwd als een synthese van deze systemen. 
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Spreker onderstreepte dat de PNR iedere vorm van geweld afwijst 

en haar doel wil bereiken langs parlementaire weg. Hulp van het bui

tenland zal hierbij niet worden geaccepteerd. Daar de partij het be

,staan van belangentegenstellingen in Suriname ontkent, zal er van

•klassenstrijd geen sprake zijn.

Deze gematigde uitspraken vielen bij het merendeel der aanwezi-

gen, die bekend staan om hun radicale instelling, niet in goede aarde. 

Op felle toon verweet men Uiterloo dat de PNR-leiding in Suriname een 

reactionaire koers volgt. Hierop reageerde de partijvertegenwoordiger 

met de opmerking, dat de Surinaamse nationalisten in Nederland zich, 

gezien hun uitlatingen, laten beïnvloeden door communistische slogans. 

Vernomen werd, dat Uiterloo zich ook op andere bijeenkomsten 

van nationalistisch gezinde Surinamers op soortgelijke wijze heeft 

uitgelaten. Een en ander heeft ertoe geleid, dat een kleine groep ex

treem-nationalistisch georiënteerde Surinamers in Nederland stelling 

begint te nemen tegen de PNR in Suriname. Onder hen zijn enige leden 

van het Centraal Comité van het Permanent Surinaamse Congres voor 

Eenheid. 
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