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VERTROUNELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

1. Surinaams nationalist in opleiding bij Brits-Guyanese bevrijdings
beweging.

Zoals ik in mijn brief van 25 augustus 1965, no. 795.335, 
berichtte, brachten drie Surinaamse nationalisten uit Amsterdam 
begin augustus 1965 een bezoek aan Londen, waar zij besprekingen 
voerden met de leiding van Guiana National Liberation Movement 
(GNLM). Deze Brits-Guyanese bevrijdingsbeweging moet wçirden be
schouwd als een revolutionair marxistische organisatie, waarvan de 
leiding pro-Chinees is georiënteerd. 
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Eén van de resultaten van deze besprekingen was, dat de Su
rinaamse nationalist Henry B. Neyhorst (7-1-1940) begin oktober j.l. 
naar Londen vertrok. Gedurende enige maanden zal hij zich daar op de 
hoogte stellen van de werkwijze van de GNLM. 

Neyhorst trok reeds eerder de aandacht door zijn activiteiten 
als secretaris van het Surinaams Festival Comité. Dit comité ijverde 
destijds voor deelname van Surinamers aan het Wereldjeugdfestival, 
dat in juli/augustus 1965 te Algiers zou worden gehouden. 

2. Surinamers naar Caraibisch Congres in Londen.

De in het vorige punt genoemde GNLM organiseerde op 30 en 31 
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oktober j.l. het"Eerste Caraibische Oktober Congres" te Londen. 
Het doel van dit congres, waaraan vertegenwoordigers van verschil
lende Caraibische bevrijdingsbewegingen deelnamen, was om "in het 
Caraibische gebied een socialistisch front te vormen tegen het door 
de Verenigde Staten geleide imperialisme". Het aantal deelnemers 
varieerde van 20 tot 50. Onder hen waren vertegenwoordigers van 
bevrijdingsbewegingen uit Brits-Guyana, de Franse Caraibische ge
bieden, Trinidad, Jamaica en Suriname. In de aanvaarde resóluties 
werd o.m. stelling genomen tegen het racisme; gepleit voor volle
dige onafhankelijkheid van de Caraibische landen; het optreden van 
de blanke minderheid zowel als van Engeland in Rhodesië veroordeeld 
en gesteld dat de grenskwestie tussen Brits-Guyana en Suriname kunst
matig was geschapen door Londen en Den Haag. 

Behalve eerdergenoemde Neyhorst maakten de volgende Surinaamse 
nationalisten deel uit van de Surinaamse delegatie: 

A.E. Halfhide (22-1-1933); 
H.W. Landkoer (18-12-1940); 
F.M. Moll (31-12-1929); 
Mej. J. Wijdenbosch(?-2-1934) - presidente van de Nationale 

Surinaamse Vrouwenbeweging. 

3. Nieuw Surinaams Studentenblad.

In september j.l. verscheen het eerste nummer van 110PO KONDREMAN", 
een gestencild nieuwsbulletin dat, blijkens een in het blad opgenomen 
mededeling, wordt uitgegeven door de Surinaamse Studentenvereniging 
Leiden. Het bulletin bevat uitsluitend persberichten, overgenomen uit 
Nederlandse en buitenlandse bladen. Duidelijk blijkt, dat de voorkeur 
van de samenstellers uitgaat naar die artikelen, waarin kritiek 
wordt geuit op de politiek van de Verenigde Staten. 

Tot nog toe is niet bekend of het blad inderdaad door de 
Surinaamse Studentenvereniging te Leiden wordt uitgegeven, of dat 
het hier, zoals in het verleden wel meer is gebeurd, rotiviteit van 
enkele radicaal ingestelde Surinaamse studenten te Leiden betreft. 
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