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Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. 

de dagtekening en het nummer van deze brief Le vermelden. 
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Behoort bij schrijven no.817.588 
Dit exemplaar bestaat uit 3 blz.. 

SURINAAMSE AANGELEGENHEDEN 

a. Partijdag PNR

Ex.no. / 

VERTROUWELIJK 

Op 6 februari j. 1. werd in theater "Bel-levue" te Paramaribo 

de "Eerste Pàrtijdag" van de Partij van de Nationalistische Republiek 

gehouden. 

De aanwezige partijleden aanvaardden bij deze gelegenheid de 

definitieve beginselverklaring van de PNR. Tevens werd de organisa

tie van de partij, door het goedkeuren van een constitutie én een 

huishoudel�k r�glement, voor het eerst reglementair geregeld. 

Vooral de preambule van de beginselverklaring, waarin onder 

meer gesproken wordt over "de historische taak van de Surinaamse 

natie om de volledige vernietiging van het kolonialisme in-dit ge

deelte van Guiana ter hand te nemen", is enigszins radicaler van 

toon dan het in 1963 opgestelde voorlopige partijprogramma. 

Ook de constitutie, waarin wordt verklaard, dat "de partij 

zich ten doel stelt in revolutionaire zin politiek te voeren ter 

verwezenlijking en ter handhaving van de nationalistische ordening 

van de Surinaamse natie, binnen een republikeinse staatsvorm", wekt 

op het eerste gezicht de indruk dat de officiële partijkoers nu ra

dicaler is dan door Bruma werd voorgesteld tijdens zijn recente be

zoek aan Nederland. 

De partijleider verklaarde toen bij herhaling, dat hij zie� on

der geen enkele voorwaarde in communistisch of linksextreem vaar

water wilde begeven en hij drong met klem aan op ontbinding van de 

extreem nationalistische Surinaamse groeperingen in Nederland • 

Bij een nadere beschouwing van de inhoud van de constitutie 

blijkt echter, dat de officiële partijkoers niet afwijkt van het eer

der door Bruma tot uitdrukking gebrachte standpunt. Zo doelt men_met

de term revolutionair niet op een gewelddadige omwenteling, want 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat de partij het beoogde doel langs par

lementaire weg en met wettige middelen wil trachten te bereiken. 

Aannemelijk is, dat Bruma met de thans gebruikte termen een 

greep tracht te houden op meer radicaal ingestelde Surinaamse jonge-

i ren. 

Constitutie en huishoudelijk reglement versterken Bruma's in

vloed als partijleider. Ook reglementair kan hij thans een overheer

sende rol spelen. Zo geschiedt de aanwijzing van de andere leden van 

de partijleiding op voordracht van de partijleider en bepaalt de par

tijleiding wie leiding geven aan de lagere partijorganen. 
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b. Nationale Volks Partij

Aan de oprichting van de Nationale Volks Partij, waarvan het 

beginselprogramma reeds in december 1965 werd opgesteld, is onlangs 

in Suriname meer bekendheid gegeven door verspreiding van een uit

voerig bulletin. Als officiële oprichtingsdatum van de N.V.P. geldt 

14 februari 1966. 

Blijkens deze publicatie werd het N.V,P.-beginselprogramma voor

bereid door een werkgroep, bestaande uit 9 jonge intell�ctuelen, van 

wie een aantal in het verleden deel uitmaakte van het intellectuele 

topkader van de PNR. 

Vooraanstaande Surinaamse nationalisten in Nederland zijn van 

oordeel, dat de oprichting van de N.V.P. een duidelijke verzwakking 

van Bruma's positie als leider van de nationalisten betekent. 

c. Reacties op bezoek Bruma aan Nederland

In het jongste nummer van VSSA-nieuws, het orgaan van de Ver

eniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam, wijdde de bekende Su

rinaamse nationalist H. Neijhorst een artikel aan het bezoek van Bruma 

aan Nederland. Hij stelde hierin onder meer, dat Bruma pogingen onder

nam "ideologisch aan elkaar verwante personen van elkaar te vervreem

den". Voorts zou Bruma geen besprekingen hebben gevoerd met de offi

ciële besturen van de Surinaamse nationalistische verenigingen in 

Nederland, doch enkel met door hem geselecteerde groepjes individuele 

leden van deze organisaties • 

In feite, aldus Neijhorst, is er geen sprake van enige relatie 

tussen de PNR-Suriname en de nationalistische Surinaamse organisaties 

in Nederland. 

Uit dit artikel blijkt, dat Bruma's pogingen om de extreem natio

nalistische Surinamers in Nederland in het meer gematigde PNR-gareel 

te doen lopen, tot nu toe weinig succes hebben gehad. 

d. Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam

Tijdens een op 4 februari j.l. gehouden ledenvergadering van de 

Vereniging van Surinaamse Studenten te Amsterdam, hebben enkele ge

matigde leden een poging ondernomen de hegemonie van de extreem natio

nalistische elementen in deze vereniging te doorbreken. 

Zij dienden een voorstel in om de voorzitter L. Becker, de vice

voorzitter H.Halfhide en het lid H.Neijhorst, wegens "activiteiten welke 

niet stroken met de doelstellingen van de V.S.S.A." te royeren. De po

ging mislukte; een motie van vertrouwen in het zittende bestuur werd 
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met een kleine stemmenmeerderheid aangenomen. 

e. Surinaamse Studentenvereniging Leiden

Gebleken is, dat het door bovengenoemde vereniging uitgegeven 

nieuwsbulletin "Opo Kondreman" (zie mijn brief dd. 24 november 1965, 

no. 806.281), wordt samengesteld door een kleine groep radicaal in

gestelde Surinaamse studenten te Leiden, onder aanvoering van de stu

dent in de medicijnen Rubin Lie Pauw Sam. 

Laatstgenoemde trok eerder de aandacht door zijn deelname aan 

het in december 1964 te Sofia gehouden congres van de communistische 

International Union of Students. 

Onlangs heeft de groep rondom Lie Pauw Sam een "Stichting Op

vang en Huisvesting Surinaamse Studenten te Leiden" in het-leven ge

roepen. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men op deze wijze wil

trachten jongere Surinamers, die in Leiden gaan studeren, in extre

mistische zin te beinvloeden. 

15 maart 1966 • 
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