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l � Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

De reeds eerder gesignaleerde interne moeilijkheden in de Partij van de 

Nationalistische Republiek in Suriname hebben geleid tot een scheuring 

in deze partij. 

Een aantal leidinggevende PNR-figuren hebben in december 1965 een 

nieuwe politieke partij opgericht onder de naam Nationale Volks Partij 

(N.V.P.) • 

De belangrijkste initiatiefnemers voor de nieuwe organisatie zijn: 

Eugène A. Gessel (22-1-'19) - leraar geschiedenis 

Desiré A. Hooghart (24-5-'31) - drs. economie en 

Marius E.G. Olf (2-10-'31) - landbouwkundige. 

Bij de Surinaamse statenverkiezingen in 1963 behoorden zij tot de

genen, die door de P. N.R. candidaat waren gesteld. 

Blijkens het gepubliceerde beginselprogramma stelt de N.V.P. zich 

ten doel "door middel van actieve deelname aan het politieke leven te 

arbeiden aan de verwezenlijking van een moderne rechtstaat, op grond-
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slag van het democratisch nationalisme en de sociale rechtvaardigheid� 

Deze doelstelling is in andere bewoordingen gesteld dan de pream

bule van het PNR-programma, waarin gesproken wordt over het voeren van 

politieke strijd tot realisering van het socialistisch nationalisme in 

een republikeinse staat. 

Uit een vergelijking van de verdere inhoud van de beginselprogram

ma's van beide partijen blijkt echter, dat in grote lijnen hetzelfde wordt 

nagestreefd. Een aantal passages in het N.V.P,-programma is zelfs eens-

luidend aan dat van de P.N.R. De.uitdrukking "socialistisch" is in het 

N.V.P. -programma weggelaten. Daar staat echter tegenover, dat de om

schrijving van de nagestreefde maatschappelijke ordening overeenkomt met

de door de PNR gegeven definitie van socialisme (planmatige leiding van

de productie en rechtvaardige verdeling van de verkregen welvaart).

Evenals de P.N.R. staat de N.V.P. open "voor allen die vrijwillig 

de doelstellingen en beginselen der partij onderschrijven, zonder daartoe 

te letten op verschillen in ras, geloofs- en levensovertuiging of maat

schappelijke positie". 
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