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Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichte�. 

a. Steun van Nederlandse Trotzkisten aan
getransmigreerden in Suriname

De door Trotzkisten gedirigeerde stichting "Nederland-Algerije", 
destijds opgericht om de Algerijnse regering materiële steun te ver
lenen bij de "socialistische opbouw" van het land, is voornemens om 
een, aanvankelijk voor Algerije bestemde, voorraad kleding ter beschik
king van de getransmigreerde boslandcreolen in Suriname te stellen. 
De machtsovername door Boumedienne heeft namelijk een wijziging in de 
verhouding tussen de stichting en Algerije tot gevolg gehad. 

Enkele vooraanstaande Nederlandse Trotzkisten hebben het voor
nemen de kwestie van de getransmigreerde boslandcreolen in Nederland 
in de publiciteit te brengen. Aan één der actualiteitenrubrieken van 
de Nederlandse televisie is verzocht met het oog daarop een reportage 
in Suriname te maken. 

b. Nieuwe politieke partij in Suriname

Ontevreden met het beleid van de Kaum Tani Persatuan Indonesia 
(KTPI), hebben de Surinaamse jongeren van Indonesische afkomst, die 
reeds in 1962 een 11Kerngroep der Indonesische Jongeren" oprichtten, 
deze jongerenorganisatie in mei jl. omgevormd tot een nieuwe politie-
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ke partij, de Serakat Rakjat Indonesia (SRI). Blijkens een perscom
muniqué ligt het in de bedoeling, dat de SRI zal deelnemen aan de in 
het voorjaar van 1967 te houden Statenverkiezingen. 

Zowel uit berichten van de burgerlijkeals van de militaire in
lichtingendienst in Suriname blijkt, dat de oprichters van de SRI 
nauwe relaties onderhouden met de heer Utojo Martonegoro, Consul Ge
neraal van de Republiek Indonesia in Suriname. 

Genoemde Indonesische vertegenwoordiger, die tijdens de oprich
tingsvergadering van de nieuwe partij als gastspreker optrad, schijnt 
ernaar te streven de banden van de Indonesische bevolkingsgroep in 
Suriname met de Rupubliek Indonesia te versterken. 
In de uit Suriname ontvangen berichten wordt tevens gewezen op de mo
gelijkheid, dat de SRI en de PNR bij de komende Statenverkiezingen 
gaan samenwerken. 

Daar bekend is, dat de PNR er naar streeft om bij de a.s. Sta
tenverkiezingen met andere partijen samen te werken en dienaangaande 
reeds onderhandelt met de Districten Onafhankelijke Partij (DOP), 
zal de partijleiding, in die districten waar dit stemmenwinst op kan 
leveren, lijstverbindingen met de SRI niet afwijzen. 

Mocht deze door de PNR beoogde samenwerking met andere partijen 
kunnen worden gerealiseerd, dan ligt het in de lijn der verwachtingen, 
dat de nationalisten in 1967 hun intrede in de Surinaamse Staten 
zullen doen. 

c. Steun van de PSP voor de PNR

Uit een recente mededeling van de Surinaamse Inlichtingendienst 
blijkt dat, als uitvloeisel van de in december 1965 door Mr. Bruma 
in Nederland gevoerde besprekingen met de fractievoorzitter van de 
PSP, de heer Lankhorst, het PSP-bestuur zich thans bereid heeft ver
klaard de PNR financiële steun te verlenen. 
Deze steun zou zijn aangeboden in de vorm van een lening, waarvan te
rugbetaling gewaarborgd moet zijn door voldoende zekerheidsstelling. 

Daar de PNR alleen beschikt over het partijgebouw, waarop bo
vendien een zware hypotheek rust, zal het voor de partijleiding ui
terst moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om aan de door het PSP-be
stuur gestelde voorwaarde te voldoen. Op grond hiervan wordt het voor
alsnog niet waarschijnlijk geacht, dat de transactie doorgang zal 
vinden. 

d. Nieuw bestuur "Ons Suriname"

Tijdens een, op 15 april jl. gehouden, algemene ledenvergadering 
van de vereniging 11Ons Suriname" werd een nieuw bestuur gekozen. Zo
wel de nieuw gekozen voorzitter H.C.H. Kooks (29.9.28) als de nieuwe 
secretaris R.H. Olijfveld (29.1.35) maakten deel uit van een kleine 
groep Surinamers, die in 1964 en 1965 politieke scholing ontvingen van 
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Evenals de andere Surinaamse nationalistische organisaties in 
Nederland, ontplooit ook de vereniging "Ons Suriname" de laatste 

maanden geen activiteit van enige betekenis. 
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