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VERTROUWELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

a. Transmigratiebeleid in de publiciteit

In mijn brief van 16 juni 1966, no. 830.367, wees ik U reeds 
op het streven van enkele vooraanstaande Nederlandse Trotskisten om 
de kwestie van de getransmigreerde boslandcreolen in de publiciteit 
te b:t:engen. 

Destijds bleek o.m., dat bedoelde Trotskisten aan één der ac
tualiteitenrubrieken van de Nederlandse televisie hadden verzocht 
een reportage over de getransmigreerden in Suriname te maken • 

7 

Op 28 november j.l. wijdde de VARA-rubriek "Achter het nieuws" 
een groot deel van de beschikbare zendtijd aan deze kwestie. Ten 
behoeve van deze uitzending was een reportage in Suriname gemaakt. 

b. Surinaamse delegatie naar studentencongres op Cuba

Aan het deze zomer te Havanna gehouden congres van studenten 
uit Latijns-Amerikaanse landen werd ook deelgenomen door een Suri
naamse delegatie. 

De samenstelling van deze delegatie is zeer waarschijnlijk 
als volgt geweest: 
1. H. Herrenberg (8-10-1938), bekerid Surinaamse nationalist, die

politieke scholing in Algerije ontving.

VERTROUWELIJK 
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2. M. Kröss (18-3-1936), een Surinamer die te Nijmegen studeert en
eveneens reeds eerder de aandacht trok vanwege zijn extreem
nationalistische activiteiten. Daarnaast is hij actief in het
plaatselijk "Vietnam-comité" te Nijmegen.

3. R. Tjong Ayong (5-9-1944), voorzitter van de Surinaamse studenten
vereniging Leiden.

c. Contacten van Surinaamse studenten te Leiden met internationale
communistische organisaties

Gebleken is, dat de groep Surinaamse studenten te Leiden, ge
groepeerd rond het blad 110PO KONDREMAN" (zie mijn schrijven d.d. 
24 november 1965, no. 806281), relaties onderhoudt met internationale 
communistische mantelorganisaties. 

Door toedoen van deze groep stelde de communistische "Inter
national Union of Students" een beurs voor studie in Moskou ter be-. 
schikking van een Surinamer. 

De Surinaamse student M.M. Doerga (15-1-1944), die als penning
meester van SSV-Leiden fungeert, keerde op 16 juni uit Sofia terug, 
waar van 6-16 juni het 7e congres van de communistische "World Fede
ration of Democratie Youth" werd gehouden. 

d. "OPO KONDREMAN
11meer extremistisch

In het eerder genoemde blad "OPO KONDREMANn werden aanvankelijk 
alleen anti-Amerikaanse artikelen uit de Nederlandse en internatio
nale pers gepubliceerd. 

De laatste tijd krijgt het blad echter een ander aanzien door 
de publicatie van uitvoerige redactionele artikelen, welke duidelijk 
een extremistische tendens vertonen. Een copie van het laatstversche
nen nummer gelieve U als bijlage aan te treffen. 

e. Scheuring in Surinaamse studentenorganisatie.te Leiden

De extremistische instelling van eerdergenoemde groep Suri
namers, verzameld rond 'ópo KONDREMAN'! heeft bij een deel van de le
den van de Surinaamse Studentenvereniging Leiden en bij een aantal 
Surinaamse studentenorganisaties in andere universiteitssteden, 
weerstanden opgeroepen. 

Tengevolge van deze controverse heeft de "OPO KONDREMAN-groep" 
zich van de SSV-Leiden afgescheiden en een nieuwe organisatie, de 
Surinaamse Studentenunie, opgericht. 

f. Surinaamse nationalistische organisati83in Nederland.

De tot dusver belangrijkste Surinaamse nationalistische orga
nisaties in Nederland ontplooien reeds geruime tijd geen activiteit 
van enige betekenis meer. 

Zoals reeds eerder werd bericht, bestaan sommige van deze orga
nisaties, destijds met veel elan door jonge Surinaamse nationalisten 
opgericht, alleen nog in naam. 
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De hier gesignaleerde inactiviteit heeft met name betrekking op: 
1. "Ons Suriname", een sedert jaren bestaande belangenvereniging

van Surinamers in Nederland, waarvan de leiding in 1950 in handen
kwam van nationalistische jongeren.
Nadat de bekende socioloog drs. F. Moll, die jarenlang voorzitter
van de vereniging is geweest, in 1964 uit het bestuur trad, ver
minderden de politieke activiteiten. Het laatste half jaar bleven
de activiteiten van de vereniging beperkt tot het organiseren van
feestavonden.

2. VSSA
Op instigatie van dezelfde groep nationalistisch georiënteerde
Surinaamse jongeren, welke in 1950 de leiding van "Ons Suriname"
in handen had gekregen, trad het merendeel van de te Amsterdam
studerende Surinamers in 1954 uit de Algemene Surinaamse Studenten
vereniging en richtte de Vereniging van Surinaamse Studenten Amster
dam (VSSA) op. In tegenstelling tot de Surinaamse studentenorgani
saties in andere universiteitssteden, streefde de VSSA naar verwe
zenlijking van bepaalde politieke doelstellingen, waarvan het op
korte termijn verbreken van de banden met Nederland wel de voor
naamste was.
In 1966 zijn de politieke activiteiten van VSSA geleidelijk ver
minderd en de laatste maanden zelfs geheel opgehouden.
Het laatste nummer van het verenigingsorgaan ( 11VSSA-nieuws11 ), 

waarvan de inhoud in de regel in hoofdzaak. uit politieke propagan
da bestond, verscheen in mei 1966.

3. PSCE
Ook het in mei 1965 opgerichte "Permanent Surinaams Congres voor
Eenheid" (PSCE), dat kort na de oprichting vrij veel publiciteit
kreeg, bleek geen levensvatbaarheid te bezitten.
Gedurende het jaar 1966 werd van dit congres niets meer vernomen.
Daar de initiatiefnemer, H.Herrenberg, medio 1966 via Cuba naar
Suriname terugkeerde, is het niet waarschijnlijk, dat deze organisa
tie in de naaste toekomst nieuwe initiatieven zal ontplooien.

In mijn brief van 14 december 1965, no. 807.493, wees ik er 
reeds op dat organisaties als de AKOS (Anti Koloniale Organisatie 
Suriname) en de ASOW (Actiecomité tegen Surinaamse Overheidswille
keur) eigenlijk alleen nog in naam bestaan. Het feit, dat beide or
ganisaties in het afgelopen jaar geen enkele activiteit ontplooiden, 
bevestigt deze zienswijze. 

Voorts zijn de klà.nere groepjes Surinaamse nationalisten, die, 
zoals in hetzelfde schrijven werd medegedeeld, in 1965 regelmatig 
bijeenkwamen ("donderdagavondgroep" en 11zondagochtendgroep 11 )uiteen
gevallen. In 1966 was er geen sprake van enige politieke activiteit 
van deze groepen. 

Resumerende kan worden gesteld, dat van de in Nederland verblij
vende Surinamers alleen de onder punt c genoemde groep Surinaamse 
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studenten rond het blad"OPO KONDREMAN 11op dit ogenblik politieke acti
viteit van enige betekenis ontwikkelt. Vooral de relaties van deze 
groep met enkele internationale communistische organisaties, zullen 
dezerzijds met aandacht worden gevolgd. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

-,,t) 

Mr. J. S. Sinninghe Di!lmst� 

VERTROUWELIJK 
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Geachte J.ezer, 

Tot nog toe was het karakü:r van ons blad "OPO KONDREMAN" in hoofdzaak 
informatief, aangevuld met artikelen en/ of cornmentqren van de redaktie. 
Hc..t accent lag daarbij vooral op die.categorie van landun, die histo
risch, economisGh, ·cultureel en politiek de meeste overeenko�st met Su
riname vertonen. Deze landen zijn die van Latijns-J.merika, Afrika en A
zie, de onderontwikkeide wereld ·dus, of etifemisiisch "de ontwikkelings-· 

landen" genoemd. 

Zulks was en is nodig voor een- beter inzicht in de eigen, ·surinaamse pro-
• 1 

blematiek, die niet los gezien kan worden van d_e gecomplic.eerde totali-
.ei t ·van de berde we·reld '•in haa-r -relatie ·to·t· ·de meer ontwikkelde wel:..

vaar.�sstaten van West-Europa_ .en .Noorèi-.Arn,eI'.i_k_a_-._ ... 

Deze .door ons gevolgde weg- kan dus �lleen "nià?-r- gecontinueerd worden. 

Het lijkt .ons echter zeer nuttig indien wij ook van U reacties mogen ont

vangen, hetzij als commentaar op datgené .wat.gepi+l?liceer,� is, hetzij als 
Uw eigen bijdrage·. Dit draagt namelijlt bij' tot een betere . inhouds ,-

bepaling van Uw orgaan "OPO KOND:RENi.AN". 

De redaktie zou het zeer op prijs stellen, indien de ingezonden stukken, 
brieven, gedichten, enz. voorzien ziJn van een correspondentieadres • 
w_i-.j hopen,· dat wij van Uw-_ kant. vele reacties. mogen _ ontvan_gen. 

.
Ten slotte wensen wij U een vo_orspoedig 1967 to�,

.__. . 

. · -.\ . : .. 
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"Wij zijn bedelaars temidden vanhet 
goud dat wij weggeven ll. (C. R. Biswam;L tre) 

DE COLrvlAR OVE@ENKOMuT 
:çn oma:, :vorig nummer hebben wij .een· groç,t gedeelte van çle bauxietgej. 
schiedenis van ons land besproken. Hoew�l . bauxiet op dit moment .,beh0ort 
tot de ll&langrijkste delfstof van ons land, lijkt het toch nuttig. e:r;'
op te wijzen dat cle politiek, die ten aanzien van andere natuurlü:ke 
hulpbronnen werd gevoerd, niet principieel· verschilde van �ie van de 
batl�ietexploi tatie •. Als voorbeeld hiervan di tmaa1- enige _aspecten van de

· Colmar overeenkomst. 
Op 26 jenuari 1957 machtigden de Staten van Suriname, onze··regering 
om een bvereenkomst aan te gaan met de Colmar Surinaamse Olie Maatschap
pij.Bij deze ovbreenkomst werd door genoemde maat'sch�ppij hE:t uitiilui

1
·tend recht verleend om a?rdolie, ·aardpek, aardwas enz. alsmede aardgas,
. jodium, zwavel en zwavelprouukten·te zoeken en te ontginnen �n-ons ·�ust
. gebied. Deze overeenkomst was aangegaan· voor- 40 jaar.·
, In 196J kwam er een kleine wijz_iging ten 11,adele van Suriname, tewijl

in 1964 opniGuw een aantal wijzigingen werd doorgevoerd door de rege� 
ring Pengel . 

A) Colmar betaalt minder 1 

De artikelen 8,9,10 van de overeenkomst van 1957 re&eldèn dG betalin� 
·- gen van Colm&r aan ons land voor de ontginning van .bovengenoemde·pro
. ::_dukten. Bij de regeling van 1957 zou: ,colmar aan ·he� land een royal�

tie betalen van 12, 5% van alle olie die gevonden werd, berekend naar. 
de hand�lswaar.de van de.produkten op de meest aangewezen plaats van 
uitvoer, ook al betrof het produkten die niet werden ingevoerd. 
Volgens de o:vereenkomst betekende de hándelswaarde: "de hoogste prijs_ 
die 8E:.n goed koopman gelet op de wereld marktprijs en de normale k�stE.m 
vallend op vervoer uit Zuim-Amerika zou kunnen beé:in.gcm" • 
De bepaling hiervan zou geschieden door de qirekteur·van Financien. 
van Suriname.Deze wiJze van ver&oeding vervi"el echter .en daarvoor 
kwam het volgende in de plaats:"Colmar zou 13 3/4% van de 1gevond0n

o�talJ�n · . . d • · de olie(verhoging van 1 l/4%J�Dit betrof echteP olie ie in zee gevon n 

we:r;-d en hiervoor was bepaald dat eerst .na ··1987 de Colmar · daarover 
13,75% zou betalen.Tot èen zal ' de Colmar slechts het verschil ID?eten 
betalen tussen de ov�reengekomen 12,5%·en de normale ink'o��tenbe
lasting, die de maatschappij toch al moest betal.en volgens, de over-. 
eenkomst.De waarde;b€paling echter zou nu ·and.ers gesc�üe_den. 

; ' -4-

De waarde zal voortaan berekend worden aan de Putmond, dat wil 'dus zeg- · ' • ·  
I 

gen dat transportkosten en verdere behandelingskosten worden. �fgctrok-· 
ken.voordat de royalty berekend word�. 
Ook gaat men.bij deze wijziging niét: ·meer·ult van de hoogste priJs, 
maar de prijs, die kopers die niet geleid worden door de _ Coimar, aan de 
Putmond zouden willen betalen, onäer ve'rwàarlozing van de wereldmarkt-. · /
prijs en de normale kosten van vervoer uit een Zuid-Amerikaanse haven, 
welke laatsté'prijzon gemakkelijk .. gecontroleerd kunnen worden. Wie aan 
Suriname zal opgeven wat d� kopers betalen willen aan de Putmond; is 
nergens vermeld. Dit heeft onze regering nu zoveel beter . geacht dan de 
vaststelling doo�· de directeur van Financien aan de hand van vaststaan-
de en te controleren ge6evens. 

B) Waarom te1:,emoE:t komen aan de Colrnar, terwijl vol2,ens de premier ,zelf
·• investering van de Colmar niet eens in d0 or60 van grootte als die

van de Suralco zal zijn (200.000,000 dollar). Zelfs bct f.che'le b&las
tingsystee�, opgenomen in de overeenkomst van•i957 'kwam te vervallen,
en-werd vervangen door een voor de Colmar voordeliger systeem . Enkele
voorbeelden hiervan zijn de volgende: 
In 1957 w_erd. nergens opgenome::i, dat Suriname geen belastingen mocht ver
hoge·n. Nu echter wei!· Tot 1987 zal de regerin_g geen belastingen verho
gen, die speciaal voor de oliewinning gelden�'Nieuwe belastingen mo�en 
niet meer dan 2�% bedragen van d·e inkomstenbelasting, die Colmar zal 

bet�le.n tot 1987. Tot 19.87 zal de regering geen ·_belastingen mogen_ hef-· 
fen van maatschappijen, die aandeelh.ouders zijn ·van de Colmar, als zij - : -' 

1 50% aandelen.bezit ten •. 
lllllf..oorts verplicht Suriname· zich bij de nieuwe overeenkomst niet meer dan 
-.!f1% belasting op d;ividenden. te berekenen"van de. Colmar. . En zo ga.::..t het 

rijtje verder, de ene verplièhting na de andere wordt de ma�tschappij
, ontnomen, terwijl zij zich _reeds eerder aan gebonden had. ·Belangrijk zijn · 

ook de· nieuwç vrijdommen van de Colmar: · 

1) Colmar behoeft nu geen havengelden, liggelden ·en: loodsgelden -te beta-

len wanneer het haar eigen schepen betreft.
'2) Colmar zal tot 1987 geen huurwaardebelasting hoeven te· betalen voor

_haar gebouwen en gronden.
3) Colmar zal gecn·zegelrecht, uitvoerr�cht, invoerrecht beta ·1en. Tevens

betaalt zij de helft van het statistiek- �n donsent�echt. 
4 ). Zij mag haar winsten en geinvesteerd geld volledig overmaken naàr het 
buitenland. 
5) Zij mag.haar fabrieken en raffinaderijen afbreken en wegvoeren wanpecr
zij niet meer in Suriname wil werken. . , · 
"Een tegemoetkomenè.e, houding is gerechtvaardigd, om.dat de Coimar bizondcr•_

--. :-
·. -� . 
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risico.'s en hoge kosten zpl dr0gen nu zij oliiïn zee gaat ontginnen •�,
aldus Fremier Pengel. . . . . : 

· · . 
·, .

Of echter de schrijnènd� armoede __ die in ziJn land hee�st en de .. erbar.J'.\l�l:i.ake
toestonden .wat betreft· volkshuisyBsting en .werkloosh�id �.�lk; een hou�:hng 

reèhtvaardigen, heeft de volksleiger niet kunnen �uidelIJk .imak �n.. ' . . 
Evonmin heeft men zich druk gemaakt over wat·met de ?e��raties moe! gcbcu ...
'en dïe'door deze schnndelijke overeenkomst beroofq_�iJn yan.grs,nastoffen

�ic' iJ'óor hun instándhouding en ontplooiing 1?estemc1. ziJn;. · _ . . __ 
Een vah de"tneest vreemde wijzigingèn onderging artikel �O va� .. d_e· OVE!reen .-

- komst. Volgens de oude bepaling van 1957 kon de Colmar. de overeenkoms� .on
zeggen, wanner ten genoe.ge van: het lc nd was aengetoond , dat voor:tzet ting 
varr de· ontgiruüng voor baar geen :'�ordeel meer k?� ?P� ev.eren . • 

cr 
· Is dit reeds opziéhze1f verwE:I peliJk , door de wi��igingen wer� het n?s> . 

• fraaier. Nu· werd bepaald dot de Colnwr te allen !�Jde bevoegd 
0

:s ee::-:::� ,1d_1.g
de over�<:nkomst op· �e zegien � mits d'.: il;a?tschDpP.iJ ��ar een m,,c.n<:' v<,r1 te 
voren biJ deursw2.nrder.sexploi t h_et. l.c.:..na in kem:i$ s_�..,l t • 

"' _ .. ,. .. -

Door ··deze ·opze61::,ing wordt de ov_ercenkof:1s� I?et ingang van �c.� tiJ��� ip � s
nietig beschöuwd en ver.val_len de verplicnt:i.ngen -van de mac.-t0c0hp?1J _ teoen 

over het land. , · . . . . 
aZi'j breekt dan haar raffinaderij af en voert diE: vr:i.J '.'an kos_t��' weg.
-Wij zijn dan niet a1:leen bedela�rs-temidden. v�n h�t go1;1d dat wi� weggeyen,

zoals bovensto.E1nêf) histori.9che uitspraak vai:i C • R. L?isv'famit:r�, ma1;� tevens 
srè,vèn .op eigen bodem, zoals de Kom re·eds 1n de ·Jar�n 30 in ziJn. doodge
zwegen. boek·.". Wij slaven ., van Suriname" e.antoonde •. 

( . Redaktie) 
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THE ORDEAL OF BRITISH GGUIANA (I) 

:tNLEIDIIm: 
British Gui.ana heeft pogingen ondernomen het socialisme door te voeren
..�n heeft daarmerle · ook erg moeilijke problemen öp zich genomen. 
Drie eeuwen Hollandse en Britse koloniale regering heeft ze meegemaakt� 
De. helft vnn hnar landbouw rijkdom en· bijna alles van haar minerale 
produktie is in vreemde handen . Er is weinig industrie� De grootste·· 
Brits Guiane·se fabriek heeft minder dan tachtig arbeiders in diènst. 
De v.s. zette Groot Brittanie onder oruk d� regering Jagan omver te 
werpen-tin ze ontkende de onafhankelijkheid ven dit land totdat èic was 
ge68ven.De openlijk0 Amerikaans� interventie is uitgevoerd door de 

. "Christion .Anti-Communist CrusadE.:" een door de A,F.L.-C.I.O�officiEil
dom� 

De petekcnis hiG�van voor Suriname is dat bij elke poging een ender 
-systeem in t� vmcrcn , zij direct met een grote wecrst8nd geconfrontee�0
zal worden vi·n niet alleen de in 0uriname D.anwezigc bclF ngengroepo-

�ingen; maar ook V[ n bui tcnL:ndse mog&ndheden. Dat dit voor Su -r -inn""o 
des .te moeilijker z2l zijn heeft 00n oorzaak in het feit dPt h0.t 0u
rinao.mse volk h1:..lsmoal ni.et nation.::-1 istisch is, het k,mt goen c igen 
waa:rden, wat een rüsul te.2.t is ven het sµsteem wc.crin ze zijn opgcvor:d 
en nóg steeds woden. Een voorbeelè is de grenskwestie: De Guionezcn 
beschouwen het g�bied reeds geruim0 tijd al�' het hunne., t rwijl su�i
narr:ers hót ols betwist -gebiet- hebben beschouwd . Dot è.e Surin0l:'mse 
bevolking E;n leiders de zaak ni-::t nuchterder en vc:rst .:nè.elijl<'· r bG- .
schouvïen bev,ij::ct hot f0it dP.t ze niE,t EJllc-mvs,l weten hoc deze kwestie 
in elkaar zit. Guiana drt nu onafh0nkelijk is, een ·gevolg vPn hun ne� 
tionalistisch strLvc.n , in Oit opzicht veel Veraer dan Surinema met 
haar mo--d�rlé:nd en haar koningin. W0t h---t Jur.innamse volk in dit 170-

vrl mo�t inzi0n is dat Nedcrl�nd in 2llLJrlei op�ichten veel te v0r 
w.n Surim,me verwijdert is 0n_ er gE:en b, lr::ng bij h"oft of ons Suri- -
naems volk v�rkomm8rt of ni�t.Een.bLwijs v�n het lsetst� is het f2it 
dat Surinüm& ondonks haar enorme rijkdommen en mogeli.jkheden, toe� 
een veel lager ontwikkE:lingsstodium heeft bereikt è�n -�ederland zon
d"r rijkdomm(.;.n. �'edcrlnnd hebft nöoi t getracht Surin1?-m..:: t, ontwikkrJ en 
tot ec.n zelfstandige natie·� Wij Surin·amcrs moeten inzien drt · wc ons in 

.geen enk"'l opzicht kunnen id�mtificcr,0n __ m0t de NederlEmdcrs. Det w . 
alleen een zakelijke verhouding met ze kunn8n aonge2n op voet v2n �
lijkhcid. 

'Guiana is zelfstandig en heeft da&rmede e0n enorme voorsprong op 
ons. Guïana heeft 00n b:c;volking vim ongc veer 660. 00.0 mcmsen, W:<P.rvr.-n

90% circa 5% van hE:t l!. nd bewoont. Surincmc- heeft ong.:.veer 33o.00C' 
inwonors wa0.rvan eveneens 90% ongE:vE:-er 5% ven het lcnd bLwoont. 
De oppervlakt0 van Guiona is 1-;-x die vc�. Surinomu �n <Je· bodcmgc s�-�.lf-

,, heid komt in grot<:: trekken ov,.:,reen me. t '"ic vr..n Surinf'mo. Opmcrkrl1,1k 
is do.t er in het 7Uiden tegcm de �eziliDanse grens aan, con vlokte 
is dh. goed geschikt is voor -ve0tcel t. In de kuststrook wordt voorn"'-
melijk suiker geproduceerd . · 

De samenstelling von de bevölking i's iets r.md1..rs dan l�Ü. VPn Surini:.,me: ! 

48% hindostarüm, 331ó negers, 1 t 5% portug-:;Zen , 0, 8% bri tten en nog rm- -
kele andere groep0n. 

- . .

:·, 

�-

,-�-�--; --�- ------------ - -. -..

' .  :-:, -� . .. '.'' ... . . . 
' .

. 

. :; .

. ' -

. ... . 
, . \ -. ·-.� 

. .



"·....

• 

• 

. . .. 

-7-

In de inleiding ·. ordt rocc}s gesproken vnn "wonnecr dit limd z1.,m 
onafhcnkE>lijkh(::;id g-.:}<:r'-g(::;n heeft". Een tcndt...ns in (°\c. ricl)t ing V"n dt. 
onnfhcnk,.l ijkh0id komt hi...,rbij Cuifü:l.ijk nacr vor-.n en hE:t resul t0::1t 
is dat Guienc vandoag aan de 0ag onE':fhan.keliJk is. In Surin:--me: wordt 
gesproken in t ... rmvn vnn "kunnen wij eigcnl ijk wel· onafhimkol i,ik wor-

. den in cli t st2dium?" 'rwintig jaar -gcl&dcn kon slechts 3% VBn de Guip.
nese b0volking kiGzcn, hoewel 80% kon l€zc� ûn schrijvon.v·cr jaron 
lcter kwam voor het eerst het clg1::meGn kiesrech,t. Dri té. e troepen v1ier
pün ue regering m ... t g�½eld omver. Dezelfde regering w�rd in 1Q57 .on 
in l ·"61 gekozen. Met andere_ woorden; geen onkèle economische, poli tic
ke of ondcrc subversi ... v?n buiten heeft deze rcg�ring omver kunnen. 
w8rp0n • .1.1e ontwikkeling ven. 3% kiE:sgE.rcchtigden voor nlgcmecn ldrs
rE.cht no.or ·onc.fhcnh"lijkhc.id is- cw :tm sm,l ge::gaen; in - Europr heeft.
het eeuwen g...,duurd ·voor. he:t elgemeen kie_srecht zi·jn ingr:-ng 11:cct' doon· 
vinden. De ·sri.ts. Guü:nese overh.:...id is een van c�o wcin·1p-ç. ce:rl i.,i. r- en 
VC;riichtE. regeringen in èe westc.rse hemisphcr<:::n ; n brengt sug_ç0 t � c·s 
en entwöorèE.n nanr voren wut bctr0ft impE.r'Ü-'1istisch"' investcr-ino;on 
onsfhenkclijkheiè, socicltsmc ,·ds:.mocrctiG, bourgeoisie en ce werken -.è 
middcnklass8 in ontwikkeJ:ingslend. · 

In het jaar-1833, togenov�r Surinomc in 1863, �crd de slBvcrnij af� 
gesch2ft. Een fcctor waarmee _ r;;;k .... ni ng gehoudE.n moet -worcLn bi,i de vC'r
g;;;lijking vc:p 1.:e historische ontwikkc] ing ven Guiar.a en Su·ri.nrmo. 
.ue gE:schi'""denis ven de slc,vcrnij E:.n �::;·:::. ·cz.til:è loopt vr.i,jwel pPralleL 
m & t die van 0ur im-nrn. 

· DE: .koloninle regeri"g . ·.
·Dri ts Guinno heef't heel W8t consti tutÏÈ:s· gi::ld,.nd. Een links gouv:-rno�·
ment is .al tij-::1 tc:genhoudtn door de Britten. In de jaron,.1800 was de 
regering in h1tfde·

1: 
van de slavem::ig��anrs, toen nog in 1�eacr11'.'�dse

hand-.:n. De afscaffing van de slaverniJ onuer Engels h8erschepp1,1 VC"r-.
oorzaakte: geen verandering in de; structuur ven klasse of r,,:gering. · 
In 1850 kwam er een wijziging van het kiessysteem als gevolg v�n hC"t '

1 
. wijzigen•yen-dc.lcndbezittingen, maar dci 'kleine zakenlui en :e bcro��s

middenklasse kregen nog geen stemrecht. De Portugezen en Chinc�,n-
hadd(;n :to .... n een L"idende posi tic in c1c hend.:.:l, terwijl :::�o nep.ers v00x

\ àc prot .... ctie zorgd,.m. r�eg"'rs w1:.rèGn poli ticágentcn -en_ onderv•i,i,zcrs. 
GcdurcnCo de periode van 18ql tot �e eerste wereldoorlog heeft fo. nr

�erbc.volking zich goed opg0werkt 1 terwijl het ook do ?otugcae �no� c 

ging. De nvgors hadden re...,ds çandi4at�n voor verkiczing .... n etc. 
Do hindostanLn bGginncn zich te ontwikkelen en èo D�m�rariannsc bevol
king ontyiikkol t zich tot wnt ze. np- is. 

Opmvr.k .... liJk is dat 0r op <.�(.:;- pli,,ntagcs wer� gestr.·a�t en dtü er op
st0nfü,n werc1 ... n ontket.:::nd, wet in- Suriname· heel spors.disch _is voorg"lf0--: ·
men, en dat h .... t staken tot nu toe voorkomt.Wanneer men staélkt bete;,. 
.h,nt h--t dat m1...n reeds b&wust wordt ven "'ig0n wnarclcn. \Vélnnccr . we een
verg .... lijking trekken met Suriname den zicn·we dat-men ni�t w�et wat 
stekvn is of wat hJt .ken bctikcn.Door het enorm ·gcrDffincerè syst�em
vin opvocdc.n, b0urcig-:.n, · t·o ... geven etc. komt mc..n in Surin2me nooit 
t_ot stak ... n of prot(.;St(.r:c;.1 op een of �ndt:re mnniero Surinomcrs zi,in 
niet zo v,.r tiut : ;,ij in opstf:'nd kunnen komen zoels op· "Blnck Fride:v''
in Guiana_. 

De. .P. P. P. 
Polit1-:;kv bc.:wusth...,id en acti vi ts:.i t in Guia.na heeft ·In. twini:;ig jaar
een v'oorui tgeng v.sn meer don een c0uw in West-Europa en Noord_-Arrwrilrn

· gekc..nd.
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De P?liti ... kv ontwikk...,ling g�nt semen met è0 gcschicd�nis ven· 
e

� 
�1 .... va:1 CHedi.c.. Gn uan\..�_vrg��•Omstr..:cks 1947 komt Jagan di�

c
t��:-

P
, 

rt;e;Gs vrovg_ om onafhcnkcl1Jkho1c; ,:;n sociale: hcrvorming,n in n 
d� P.P.P ., naar vorun. In 1943 to�n Cc Jagans bol�ngstcl]i.n 

8
�

m VPn 

te tbnGn voor <.:c pol it i0k waren "'r rc-cèls orn:ifhnnk. '11.· J"kh · 1· dsb
g c�nnnen 

( · ' ) · B G I 1 5 · - "' ,.. ' l.. CW<'12'1.nrr.�n unions 1.n .• n g O richtten de. Jcgans Jocebrn Hubbar"1 Arh' 1 ·· 
Ch s · ' - - , , p· 

· ' · �, Jl nn 
,;_a c. t.:n .. na(;:r0n ac .P.F., voorncmclijk bcstonn<.lc uit arboidcrs VFln a..., su��._.rpl�r_;!rig8s �n � )0, 000 m�m stc;rk, op. D(; I-iinèosta:msr, bo,·rr--n n en klvin hon<..1...larGn wcruen toün è.us aC;org�nisGersd p p p 1� · è·· 
d 1 · =- .. , • 

u c; · • • • - , 1 ,,.rs wcr-
. �n -�L �nu? Unions.Do P.P,P. was van beginsel •geen racirlc Prtii 
tc;;rv,1Jl 01:d1.:;r,v zoel� "�·esgue of Coloured PcoplE:for the Ncgro-(.sP, en , · '
•:East Inè.ian -��sso c1at1on for th<.: lnèicns" wol. Forbc;-s·· 3urrîh�-m wcr� 

r c 

in 195� 
1
,v_0or::�ittt..r vrn d.e P.P.P. � mav.r verl·ie:t di\·; nn e:n·igc j�r,n 

v0el �"'<:1e1; <..1 .... __ _p-g0r wer�n m ... t zich mee nc.mcndo.Fili wcrè opgcv0lçf! 
door 01;_�nal0;v uenn,,, C-8n n_cg?r• �en éh:rdc de.cl vnn c1 c P. P. P. bGs•t;..;nr'l 

.tGe:n uit n .... gt.:rs Gn s- èkE.l uit hinC::ost:,n...,n. ··et_ proe,rcmrr.a ven c�c P.P.P ·.
v�rtoondo h�t-vcrl�ng�n nocr ono.fhnnk_lijkhi.it, mratstrv0n vo�r so-

• 

c-w�e voor1;1� tgong en óco_nomischc ontv. ik�cl ine;, e;cnocskum� igc· b··htm
fü;l1ng1.1?- biJ ongclukker:i: _al;ln h..., t \.?rk, u1 tg._.br-.:. idc onder-.. ijss:vstcmc-n,
lag'-. hu�shurcn, GE!n �t1Jg1ng. van inkomst .. nbe:lo.st i.ng en een ·èf'l inP.'
van 1nd1r�ct� b�last1ng�n.k.a.w., _dL pcrtij kon�igCc hPar voork,;r

e
nan voor soc1al1smt.. etc. E:.n voor h"'t ao.ntr--kkcn ven nL.uwc industri J,n. 

·w
1;1

nn,cer we een. vc,rg,.) .. ij�iI?-g �l:kcn ïr.;,,.. t Surin'arnc· din · zie..� wc c1.at pel;_
�11...�

;:
/ 1?cwu�tI:1c1d i.:.n. ac!i v� t01 t VF.n�aeg, _D&n C8 èE.ig ni<?t .... �.9:.in:trrns is

�ls nri�s Guicnc ��intig JDD.r gcl0aGn.�e werèen-�ócn blij �moPkt ro 0 't
Ge kr:t�n vutonomis.: en �.T.C •. _V1...rdcr_z� .... n.wc <lat wa�r c!c arbeiders ,i;i..in
g�orgc..i:1.1.seer� er ven gce:n cnkEJl,. ac��v1tl.1t �prak.: is, m.a.w. ze zijn 
n�0t. gco.i:-ganise�rd.De gr?<?tst8 partiJ v�n Guian.r: de P.P.P, -is 'v1:n b�
gins;;;l ge:ef!- raci?l(; pnrtiJ. Be grootste pertijcn in .::>urin:�mc zi.,in fat 
w:l. In Surinc:-m�. is er geen en, kclc poli ti;_,kó partij di soort.gei;_ ikr
��ua?hte� _vls a�...,_v�n de P.P.P. heeft geformuleerd.In Guiono is m0n · 
1� �1� tiJd P?l1t1ek veel vcr�...,r dnn in Surinrmc de noofzaak VRn sn
c1a�2 I:iorvorr:nng.:...n W?rèt re�ès in:g,.:zL"n. Poli tid�:o part±jon in �'est
Ind1B inclus��f J.smaicc. �f!: .JcrbaCos ?-ijn typisch cenm8ns instrurnon-

• te
i: 

�-WG�st �ic. �0m�kkcl1Jk VvH7:'Cn tltl hanteren door c�o Engelsen en
Amcr1kaI;-e1?-_t\,.:rwiJl ue d0mokr1:Jt1sch'-' P. P. P. Engclr:mè ,_:n Amc,riko hoal 
wat �001l1Jkhcdun bcz?rgdcn.De P.P.P. tr�cht snti-imperialistisch
bo0k":-n \p pemflot!on ..... in B. G. en ook communistische en · socir:l i.st.i.sc'l-i � 
werh,n. ho0wel izc in ondon t"' kloop legen ,-,erèz.. n zv irt B. C. vc.rbodc:n 

e1-?�r dG gou��rf!-0ur.D0 P.P.P. won in krncht 8n in 1053 veroverde ,i;c 
biJ dG v0rk�o-z1.ngcn 18 v�n cîe 25 ��tc..ls.'tioncl Luckhoo m·c.t zijn N.D.P. 
�ns V�7:'slcgcn.Allvs Vérl�ep ordcliJk "'n cqrr.:...ct. _De r1:..gcring Jpgon 
kwem. c.;1.r�ct · m . t v,,,..rDndcr�ng...,n zo,üs h1:..rroeping v�n de ''l!ndoniablc 

_ Publ1cat1ore .net" •. "The Rice farmers. Tcnurc Act" werd vorbetcr<'J om r!e. 
bo_cr-.,n t� h'-'.lpcn in v,.rbn.nû met drainage van hun RreaaL Lioncl Luckhoo 
buschulC::1gd0 de ):',P.P. v::. n dicüituur en de "Govcrnors Stnte Couricil" 
sprak z�n veto uit over de:zo act,Moeilijkhcdun v�n v�rschillcndc nRrd 
deden zicq :voor; ambten0r�n di1... eerdor rn0t èc hoofdsecretaris ven rlo 

·, �?UV���0ur d. � m�t
v

de m1n�btcrs·contact_haddcn, de werkv0rsch8ffing .
. , .. '-·lt. nivt volclct.d, e Angl1cfwnsc;Kathol1ekc cm rmdcr0 kcr�gcnoot- / 

schappen zage1:_hun_mocht w�t betreft du opvoeding 0chtcru1tgsnn ê!oor
de onafhankcl�Jkhe1dsbe:w�g1ng en de �conomischG planning. �-§l.::�gfln. r.-oa
deloo& communismo voor ziçh. ''at ZE: nil:,;t zagGn w:::,s dot ·ae séhool 208 
.e�uws_· gemankt: mo0st ,vor<lon.
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Arbeiders op de suik�rplentagcs zeg�n zich vo�r hot twi�tpunt of z� 
zich zoud\:.n lc::ten v1..,rt.0g:woOrdigc.n döor·de M�P�·C;A.;· aEmbc-volcm<'l<:10r .
"Bookors" en c "Demcrcrn Compa.ny" of door èe raèicnle. G. I. W. U, 
De G.I.W.l:J. ·VJon het door tocdo"n v2n (e P.P.P .• De P.P.P. kwam m,t .0c n 
"Labour Reletion's Bill'' dat werd bcc�iscussieerd· in· de "!cgisloti'v8· · 

·Council". Toen Engclsc,trocpen 'voi:.:t ncn wal zc:tt.cn en c1c. h.oofr1secr0t·�-
ris· von· de gouverneur àc volg0ndc proclrmatic �oorlrs: · 
HE.;r ttajesty'.s gov-.rnmcnt ha:v.c decirled that the.- ccimstitution 'must be

· suspendcd to pr1.. voncJ Communist ·subversion of the gov0rnmc-ht' a'nà .. a .. · _
dang1..,rous crisis boih in public �r��r and in economie effiirs •. , •.• ·,. 
The: .L' act ion in power h�•S shown bij thcir o.cts and thcir speeches tho t 
.they'are pr�pared to go to 3ny lengths, including .violcnts, to turn 
.·Brftish Guiana into a communist stotq. 1 . ,. 

· 
--� 

- De gouverneur wc,es t9cn·èen ¼ûtJcv0ndc mncht en raad . aan om ·z'.n.be�luit
af t'"' sluiten en b0noèmdc tussen a� �nderen, v�rschéidan niet ·gckqtr n 
candidnt.:..n.

Splitsing in de P.P.P.
De methode om de allumties voor oncfhankolijkl)ç_ü! te split.sen w�s

. diic vÓµc,1ig: . . 
l)De P.P.P. steeds meer beschuldigen van communisme.

• 2) Spelen op indiviclm:le belangen.. · . . . .
J) hocL le tcgcn.:ötcll±ngon opwekkL.n. . 
In l':155 resultE.erdc ïn een splitsing toen .wurnhpm en Z'n volgclin.e;rn 

� een mossón(:cting in Georgtown bij.eçnri9pcn. In ·1 q56 we:r;-d door do Brit
se r�gc..ring .een �ndorc constitutie afgekondtgd, waarvoor zekerhr,ir 
d_oor· 0 Brit e rc.g..;ring werd gcwcarb9rgc'.:' en c�G rc.e;ring 2.fhenkcl i)k 

. wos van de discretie.. V8.n c:!e gouve:.rneur.r,:nar de ·P.P.P. won 1ivccr cm .
. kwam ms: t ho.tzelfc:e -prgramma' .. 

. "Black Friàny" :1·�62
... · viJ V8rki-ezing:.;n 1n 1%1 won à.e P.P.P. 20 zetels, de_ P.N.C. 11 en c'le 

U.F. 4 zetel-, in het -porll.ment ondenks ontzettenc, veel anti-propnR'i::inrli:> 
diE. gabasecrd -was op hc..t kweken van hrJat tussen è.e rassen. 
vktob(.;r l q61 
îJe P.P,P. hed z'n winisü:rs·g0kozcn . .:if. P.N.C. beg-....,n te c�cmonstrcr<"n 
tc.gGn de r .... gering. J8gen ging op zoek noar ke.pi taal. 1dat in Guian� op 
dat moment broeide kBn het bLst onv�rteald gcz�gd worden: 

:. , The anti-communist crusade 'hr.d built up _a :full h .... ad of stsmn d1,1ring 
·•

' the "'leet ion campnifn and .its .Glectbn defcet only incrc,3sed i ts · tem
po ond virulçnce. Communist dictntorship, ·.expropriótion of propc_rt_y , . 
and worse things(If there are worse things). were soid to thr0at'r.n the 
country.Businessmcm ,nc1 the... Gcorgtown we],i-to-do bcgrm witharewing 

. th0 sàvings the;v h,pt in B. G. ,-nè. sen.ding them .to fc,rcign b2nks;. · 
M.o. w. het \,erd een chaos. De "Ci vil �e:rvants Associntion" (C.S. A. )
en de . 11F0d..,rction of Unions of Gov-.rnn,(..nt. Empóy�_�s" (Fuge) tra don nFlFir · 
vorcn.11..F.L.-C,J:.O. maoktc pl8.rincn om è.e re,g€:rint(J2gan ean te v9lleri. • 
.uit alL s gecombineGrd m0t lae;� lonen, corruptic;anti-propp,gan�a, de.;.. 
mons±reties werd een helt chaos tegen de P.P�P.�e C:S,A�ging in stR� 
king en dE: Traèc Uhion Council riE.:p de alge:helc·stoking 1.1it., · 
P1.. ttrI:'' Aguiar,Forbcs .wurnhal!! en een zckcrG IshlJ,r>cl. stooktç:n h<:t v0lk 
op E.n hc.t rLsul taat wap "Blé'Ck Friday". J.IE: ,::,ouvE-rncur !?.,t::.f geen gehoo:r 
aan h<--t vcrzoc,k VE,n Jagan om tocpGn t-E" sturen, dé. orèc, te henc1ho.vcn 
en all� poging<..;� v0n Jcga11 Feold0n$ -· .. ··-·· ..... __ .__ ....... ·._ ..

-... � ---.- - r'"". 
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J ".l6J: /.lg�. h.:..lc. s-taking hou_dt .progressie ·tegen . lf , ! 
·: i •
, 1: 

Cheadi J�gan ging stGeds meer né:or socü listischo.. lnndGn voor. lfoJ{r;�·
].

r·
Cubr. di':-' graat produktcn wou uitwisselen bood -r JO ,miljo0n voor we. -t'e't.::. :•· 
krachtwerken tn :;, 5 miljoen vàior de tinindustrie, maar -Engeland •vertiö0d · 
de aanrtrune vpn het geld-. Jagan wendde zich toen tot de V. N.. voor ec6- · · ·· 
noi;ni'l:lchG" hulp en politiek<; onr.f):l,�el i,jkheid. De· F. A. o .. , u. N. I.C. E. F. 

. · 
en W,H

!
P• �Oden ecn -h€lpGnd� haód.De V.N. •boóC hulp met economón én·•.· 

advis'.eurs. De regering concentreerde zich toen op de gebieden. gé,z;ondheid· 
educati� en economische: onwikkel�ng •. _ : .' · . · · : _ · · · , · · ; : '

'·Elf _ta:t dc'ri;.ien procent vrn het Brits Guinne:sE: budget werd besteed 1lah' 
medie.che: zorg-. tiet gouvernement bcti:,alde medische zorg voor elke Guia
necs, inclusief· hospitaolrékoningcm 0n doktérsbch2nél0li-nge·n •. Iri. -het _jaar 
1962 waren er twanlf g9uvcrnemcntsziekenhuizen, een tuberculösèsnnato
rium, ,een hospit1.,al voor lepra, en eon krankzinnigengesticht:. Verder 
waren er vierdntwintig hcol th visi tors stations, 56. midwifc staticms· 
en · 87 _maternal en .child heal th ccntrA" HoGwcl rnnlarïä · e-n-- f'i:1:-r-i1'l---n-o-R .•�; . . 
s.teeds hun invloed, -.'eden g�lden ging de gezondhei · van de Gui8nees · in 
het elgcmecn vooruit-. i.indcrsterfte daalde" 0veral. probQ.erè_e .het_ flou·-, 

ve.rnt.:ment gczui vcrd water. h; introdu·cer:cn" maar hic·r -en. op. olk 'imc'lcr / �ebicd kwom _-meer hot wezenlij½: probl-6en; ·naar vor�n · nntwikk
.
elingsknoi

•aol. Gedurende het P. P ;p ... -;-bcw1nd kwnmen er- twee me.ol zovGel scholen 
en aiccig het salafis·von o�d�rwijzcrs met 7GO%. · 

. . 

Er kwa.m bijna een cooli tie P. P-:P. -P. N'. c.. tot st.-- nd wo.nrbi �·no de on
cf'h[.'nkclijkhcidsverklaring Durnh2.m president �n Jegan premier zou '?l,Jn. 
Mcar Burnhnm e;ing mee met de V. s'? dio togtn di:: onnfhankol;i,ikhc.i_d Wfls • 
Heirno kwamen nog _enkele. v.erwikkelingcn c;n hût cindresul teat Wf-\S in 
grot� tr?_k�cn:·�e su�kc:,rprodukti},.:;,,de. bosi� von de fi�on.orn�e, h.ad een t,e
kort von ve.ertig duizend ton(i Q8el).Aluinoarde en ·bouxie-t·-hP.dden "eep 
vierde van 'hun joorlijkse nfz0t verloren hetgeen de Alce,n en cnkd'lc 
kleinere m2atschppijun rn:\D.r a.ndere bronnen deed uitkijken.En cle Brit
ten., on9-er. etm 'OV�rweldigende 6ruk v,n èc V.S .• om Jrgan te br,.ken · 
moesten· 6�h·tegeririg acceptrbcl ioor de V.S. creeren. · ·.i .-� 

Na ue staking ging hE-t-politiek en ecónomisch_ leven weer· z'·n gcwon0 
gang. De V. s· kwamen met hun progr[mmm van klr.ssen _en educnt'ionel 
'features voo:ç ledE,n vr--n Unions. De _secreta.ris van Jrnlonien in EngGlr-md 
braeht een b5zoek r. an .B. G.,. mnGr voor z· 1 ll bezoE:k we.rd. het rappe0rt . 

�oo�spt..-ld. De V. s. bewcer0.en d�t de P � P: F. -1:E:gering d_� C'-?-bof-;nse kwestie 
•au -v0rorgercn en drt britse intc.rv-cntie "biJ de verkiezingen f'cceptA

bt..l. mbest worden· gemonkt. De . grote . s·trking werd geinspireerd d0or de 
C.T.A en de Brit-ish Inte:1ligcnct-EngE:lnnd•cm Amerika brachten echter
naar voren dot· de onrust in B.G. een- reden was WGélrom deze str-:wt n()a 

.:·: n � c, t Óno.fhan1qüijk. kon _zijn. Petür. d' Aguinr was tegçn; qc · onPfhPnkel ij)r-· 
heid on&cr P.-P.P.-bewipd,.Forb0s Durnhom stond erop fü.t er ct:n· -cvcnre-. d-ige: vérkiezing was voor Ge onefhonkolijkh(..iè.Cl?-cddi Jugon vroeg on0f-.

. hankclijkhGid onder het huidige rcgie:m maar stoncl een nieuwe_ vcrk-ic--7,ing 
tóe. ··ij wou èe k,iesgerechtie.;de leeftijd terugbrengen 'Op ·18 jne,r.. 

· Engeümd wou geen onofhenklüijkheiG mnar de V. N· riepen de Britten om
een datum vost te st�lle� voor dé onafhonkelijkheid ven Erits Du1onn. 

••. 

Strike against king Sugar

De V�S. steunden politieke sti::.kingcn die in juli 1963 einèi.J?iden.De er
bcidtrs op de suikcrpl8ntages hinderden mratschappijkantorcn om rfst�nf 
t.:; do.:::n vo.n de M.P.C_.-A., waar Booker' s en. de Demera.ra Co�pnny z.,.,tcn.
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De D.A.W,U. do oudc�G.I.W U\. kohdigde eo� grotG _�t?ki�g
�
�an cn

�
Booker'S

bèloftl-n vef>dronken in de Bri lse troGpen die. op z1Jn �u1k,Jr?rc ::11, h 
patrouilGcrdcn,De v.s· vcro<?rdeeld�n de staki�g.De B�its Guio�csc. �c�
schiedenia is er een Véln Britse suiker0r0aale1gGnor"' n en nrbc10.9rs 0.n
doürom laet eon staking Britse en Ame�ikaanse con�rol.e�· bu� gezicht 
vGrliezen.In 1964 wordt gezegd:De strike ouic<?mc 1� st?-ll_in dou�t, 
as is also , of course the outcomc of the politicel;�n�-social struggle
going on in Guiana. 

Wot nu 

Guiane · ·krijgt haar orn:fhélnkelijkheid als dé fó.voriete politieke, par-_
tijc.n P.N.C. en u.f. de verkiazing winnen.Ze zµllen ccr:it'cr , na een ovcr
winning, n1et nan �� macht_kunnen

,
blijven zonder ?ra�atischc �rote .eco-

' nomischè progressie of bu1tenlon0se hulp.Een s�litsing vnn _de P.P.P.
is het doel von de v.s.:ce P.P.P. vcrtegenwoord1�� de helft v::m h0t .
lr-rid en geen .nkclc stabiliteit is d3.srom mogcliJk zonèc:i:- c�o ':S-•P •. ·P.· 
.A&n inv8sterin.r.ion zullen ze nooit -komen çils er �.een ptcbil1 tc1 t is. 
·Een verkiézing�overwinning zoals <lc V.� het wil k8r:i, c�lc,cn con 
-vértioogdc spnnning/ econom'i.,,che frustat:1-c en een proicnc•� r;,achts-

-·, geweld van de. rcger��g t<?� ge vol� _hebben.��� de P.�.P� win� mne_t ze

• probGrE:ia. ona·fhank-.:l1Jkhc1a te kriJgcn of oi1..,; overwinning. heeft gc�n

betektni�.Zolang de P.P.P. bestca� zullen d� �.S. druk u1t��fen�n op
B-�G. De p, P. p, kan door perlomentairc democrat:-e:: onafhrmkcl1,1kho1.è on

socialisme krijgen inëlien ze !liGt 11oor de. V. S yvord�n tege_ng�we:r.kt. 
Guiana's hoop rust,oµ h�t feit d�t do _menin�en ��n Ge V.S. niet alleecn 
in üuiDna, maar O�E:r èe e,che:l� wereld. r in WlJfGl 'i;'O�è� getrokk�n._.

.. 

voor·Amerikn is namoliJk democratie hetz�lfd<; a�s k8p1t,l1sme _cn de. 
e;sseritic ven vrijheid, vrijheiè voo� kap1 tnl1st�sche- ondcrnm�nnp..:cn en

exploitrtie.Brits Guiann znl, 2f ez1cn van Amerikaense of Britse in
t erventio doorgaan met worstc},en ,. geholpen door de derde wereld. 

Eenh0id .::n progressie ·voor ons buurlanu •. ·

( . 

. ·.·, 

·,

C.B,.: .... 
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THANT OVER WASHINGTONS REACTIE OP INITIATIEVEN INZAKE VIETNAM,. 

TIJDSCHRIFTARTIKEL IN WEZEN JUIST 
De secretaris-genera2l van de Vetenigde Naties, Thant,: heelt maan _ 
dag·verklaard dat hetgeen Emmet John Hughes in het- tijdschrift
Newsweek had geshreven over de houding van Washington tegenover zij n
pogingen om tot vredesoverleg inzake Vietnam te komen, in wezen Juisrt: 
was geweest. Hughes had in dit blad geschrevcm de.t Washington tot · 
tw(;emaal toe pogingen van Thant om vredesoverleg tussen NÓord-Viet
nam en de.V.S. te arrangeren, had getorpcde�rd. 

'Thant, aldus Hughes, had în augustu� 1964 een gesprek m�t presi-
dent Jp9-Ps.on en de Anieirikaanse·minister van buitenlandse zaken , Dean

\ Ru'sk. Johnson en . Rusk - al thans. zo meenèe Thant - waren het toen met 

.· � 
met d.e · secretaris-generaal van de V � N •. · eE::ns dat in:J_eidemcfo. vredesbe
sprekingen vertrouwE::lijk en onofficie(;;l moesten zi.j'n. Hierop vroeg 
Thant president Ho TsjiMinh va� NoorG-Vietnam via de Sowjetunie of 
hij kon instemmen met een niet-officieel dialoog. De Noordvietnamese 
pre$ident had geantwoord dat hij bere�d was een afgezant te sturen .voor· 
e8n ontmoeting met e�n v0rtcge��oordiger van de V.S. 
Wijlen Adlai Stevenson, die toen leider vàn de Amerikaanse del.egatie .

.. j de. v.N. was, was over deze ga.ng van zaken opgetogen gèweest. Maar, . 
. zo merkte Hughes op, Washington liet lange tijd niei;s van zich horen. : 
Op· een gegEven ogenbli� liet 0tevenson Thant weteri dat uit de peilin
gen van �1ashington in Hanoi via I.JanndesE:: relaties kebleken· ·was dat pre
sident Ho Tsji l'Ünh ge'-. n bólangstelling had voor vredesoverleg� . 
Thent vond dit vr0t1md, want als d� Noordvietnamese preside'nt vértrou
welijke besprekingen wilde, dan kon men toch niet van hem verwachten
dit hij dit tegenover de Ganadczen -zou ontkennen. 
Daar'-op had Thant een regeling getroffen voor besprekingen tussen de 
A.merikcanse ambassadeur in Rangoon eh zijn·Noordvietnamese'collcgà, 
Washington voelde echter niets voor dit overleg, orr,dat het van me_
ning was.dat alleen al de gc:r;uchten µie hierover zouc1en worden vcr
spr.ej.9-,,- zoudE.n kunnen l€ièen tot de val van de Zuidviotnameso regc·
ring. 
Na vijf maanden zijn best gedaan te hsbben , liet Thant Noord-Vietnam 
weten dat zijn pogingen hadden gefaald.Vierentwintig uur na ontvP ngst
ven'deze boodschap in Hanoi, aldus Hughes,. begonnen de Amerikaanse 
bomaanvallen op Noord-V ietnam • 

eecn commentaar, 
Het State Department heeft geE:n commentaär willen geven op het artikel 
van Hughe$.Woordvoerder McCloskey heeft gezegd dat hij bleef bij de 
eerder door hem afgelegde verklaring, dat het akkoord van Hanoi voor 
het overleg in Rangoon niet werkelijk g,.meend was. 
In november 1965 zeide Rusk op een persconferentie dat de communisten
belangstelling hadden voor e�n of ander plan dat het gezichtvan de .V.S. 
zou redden als het mocht worden uitgevoerd, maar dat hun de vrije hand 
in Zuid-Vietnam zou leten�Hanoi, zei Rusk toen, wilde wel praten over 
zijn eigen"voorwaarden voor een regeling, maar niet over voorstellen
van de v.� of de regeringen va.n ündere landen die nog bij de oorlog· 

/ in Vietnam betrokken zijn,. 

-.--."'P'"-

. ' ._ 
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POLITIEKE ECONOMIE 

(Buitenlandse investeringen en hun 
ge�olgen in de'Derde Wereld) 

., 

Verhuiz�nde Dollars 
"Somnnge Amerikaanse industrïëlen 
gedragen zich bij ons als kolon1al0 
heersers_; zij weigeren onze tanl te 
leren en zij begaan, op het stuk vr,Il 
menselij�e betrekkingen, onvergeef
lijke fouten." Dit is geen ei teP� · 
uit een rode of gaullistische kr�nti 
Hüt komt uit de -rechts-liberale uit-· 
gesproken atlantische Frankfurth� 
Al�gemeine Zeitung. , 
En dit is uit der Spiegel: "De Ame
rikaanse economische verovera0rs 
wenden zich thans af van het Frank
rijk van.Charles de Gaulle en gaPn 
Duitsl�nd te lijf." 

Imperialisme _heeft vele aspecten, en wel. zoveel, det het onmogeli,ik is 
alle na�w�eurig in een ·definiti� of formule te vatten. 
Nu, terviijl dit verraderlijk en veelhoqfdig monster zijn schandelijkste 
gezicht in Vietnam, _ Santo Domingo, Cub_a, ·Peru, Venezuela, Angola, --��ozam
bique en Zimbabwe verraäfdt, lijkt het on$ niettemin verstandig onze_ aan
dacht te richten op enkele -minder uitgesproken ke_nmarken en cons:eouèn-

. ties. 

De modernste theorien over Imf)erial_isme leggen de nadruk op buitenlandse 
.. investeringen als een çent�ale kwestie,- ·waar all.es. -om draF1-i t en het li JJ{t 

• ·__ ons ve:r:-�_tandi,g_. �rn __ dit fenomeen preci,_es te begrijpen; om niet steeds weer
-- , gepakt te kunnen worden door de argumenten van diegenen, die deze vorm

,vat1 economiséh imper_ialisme, een verschijnsel dat ook wel neo-kolonia
lisme genoemd wordt,, verdedigen. 

•. 

-Beweerd wordt, dat buitenlandse investeringen betekenen: een overdracht
.. van kapitaal van een land naar een ander land,· en dat d

1
i t kapitaal: even

goed ·-in het ee:çste :land geinvesteerd· zou kunnen worden. 
Aangenomen wordt, dat het investerend land een deel van zijn surplus
product (besparingen) ter beschikking stelt aan het ontvangend land, zo
dat hierdoor de economische ontwikkeling· van het ontvangend land versneld 
kan worden. Hiervoor in de plaats ontvangt het investerend land rente, 

'1
1 

--- ,.- --�--�----��·- -----�---�

··. -·
-----

·,
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eventueel moet haar kapitaal terug betaald worden, van de verhoogde _ 
productie van het ontvangend land.- Beide landen profiteren dus van-dit 
mechanisme. 

Uitgaande van de kapitàlistische realiteît . betekent de bovenstaande 

theorie een monsterachtig,e i"eugen: Buitenlandse
. 
in:Y.:e_s3-t;er,;i,r1__g�µ-:h��-be"n

steeds het tegenovergestelde bewerkstel1igd,nl. een· 6verdrgcht v�i-�ur
plus-kapi taal NAAR en niet VAN get investerend land.-

Late�-:�ij• het m.echanisir.e van--- de buitenlandse investeringen wat nauwketi-
r - ,. .• - .. -

_ .... _r_ig· b�kijJrnn, want dat versch:i,.l t van land tot land. 
�- :i\·_ Om: te ku�en begrijpen welk .. èen·· invloed buitenlandse investeringen op
,.,-· �e ècon9mische ontwikkeling· van de onderontwikkelde landen.hebben is 

. --- . . ' 

i-·, ��:t verstandig om de verschillende aspecten afzonderlijk te bestuderen:· /-
., .,. 1 · · -- l) de _ b_etekenis _yan _ de inves.tering door de buitenlandse onder-

-· nemin?, en· zi·jn effect op de kapitaalsomloop

_ :-- , .. - .',-2); de-_algeinene invlo�à op de socio-economische situatie ·in de
onderontwikkelde ]��den. 

Niet altijd vindt er een overdracht van kapitaal plaats. Dit is zelfs 
- r in- de meeste gevallen niet· het.,g eval,. zoal_s ·bijvoorbeeld toen de Ford

M?tor Company in,Canada ·begon. 
n �--- Deze A'.merikaanse maatschappij nam een. controlerend belang in·- de &"and·e- . 

- :•' :-,,len
1 
in ru__il vöor patenten •. De rest, van· de: aandelen .moest: door· de Cána

dezen opgebracht worden. Een jaar later, toén de- onderneming enorm was 
-u--i-t,gebreiq-, werden de Canadese &-,àndeelhóuders uitgekocht met de winst,
d"i-e in Canada gemaakt was. ·

.f de_ b�i_tenlandse investeerders begonnen ·( zoals het meestal in de Der-
: :- -.de W�t'eld toegaat) hun acti vi tei ten me.t- .relatief kleine kapi taalsinves- -
:. ; : t�in&,en. :-}vant de beheersing, van. de noodzakelijlçe natuurlijke, hulpbron-_ 

,r,· ·_. -nen-, hoofdzakelijk land voor. plantages o;t." - y_oor mijnbouw; werd ,verkr
-
egen

-;, .. -door-. gewelddadig� onteigening van de volkeren van de De_rde Wereld, of
.. - d09r dmkoping voor m�er of_ minder nomina+e bedr�g'?n van·,d� -heersende 

'feuda:le landheren of stamhoofden en rege;ringen (I!leestBJl - corrupte:) _ 

Dit is duidelijk de basis geweest van de E,inorme buitenlandse investe
.. · - ringen ven de grote internationale oliemaatschappijen. Waarschijnlijk 

J 
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hebben zij. in het verleden een zekere·hoevèelheid kapitaal gein'Wstèerd, 
maar "dat is niets vergeleken bij dP. ·enorrr;e winsten; die zij gernaf'kt heo....:: . .
)<en en die de bronnen zijn voor een verdere e_xpansie van hun ·bui tenlima:.::.

se investeringen. 
Om een idee te krijgen van de omv.ang van deze bedragen dient het volgend. 
ar�ikel uit de New York Times van'l9 november 1965: · 
---";Frobably no United States industr:Y has· farcd bet'ter overseas ·thah 

the -oil business .- M.r. H. Crarn, Cha_irrnan of the hxecuti ve Cornmi tte·e · · .i. 

of the Continentral Oil Companv noted ·this yesterdav, when he said:_-� 
During th.e last �O years. out country·, s share of .the free world' s oil 
production bas fallen frorn 74 percent to 3� percent, but the perceh
_tage by Uni ted States-based companies bas onl Y 'declined from about 

•' � • � I �5 percent to 71 percent.--
lle added that Unï teà Stat6s Coi:npanies had-- à bout 6 3 perc·ent ·of the ' 

non-communist world' s reserves of oil., · 
, In. receht years .. , earnings in oil ventures abroad· have b:r-o'ught an 1m
port�nt return, mr. C:r-am said. Fröm 1917 to 1952, .he noted,� AIJ1eric_an · 
oil compon•ies spE;nt t 4.- 2 .billion· in foréign nations and brought horrk 
earnings of �7.6 billion·.---That happens to be 51 percent of the eRr

nings returned to the United States by ell industr:v--, he ·said.---1---

In ..welk opzicht· strookt dit zuigen van olie en geld uit d
0
e rest van de 

wereld met het -idyllisch beeld, dat buitenlandse investerin�E:'n kar�kte
risGert als een middel om· arme lande!l tG helpen? Klaarblijkélijk ti.cr�?ns·: . 
"Wat hier plaats. viRdt. is' 'èen overdracht van mul ti-m_il jard dollar _ bete·
lin§@R ·-aan· de v.-S.- en'.dit gaat hand in hand met'een verdere expansie van 
de .Ame�ikaanse grant·corpóratiàns in de Derde Wereld� 

In de hoogtij jaren van ·de Britse buitenlandse invest�ringen,1870.- l�l�, 
heeft Engeland� �24 miljard geinvesteerd in haar koloni�n. ·(A.K. Carme
ross,,Hoem and Forèign Invcstment 187Q - 19i3)' 
\vat zij in diezelfde periode ontving wàs 41 miljard dollar. M. G• w. d'ë 
stroom van kapitaal naar de· onderontwikkelde landen we_s slechts· 3( 5 van 
fü: stroom,• die het land 'l.-8er binnen kwam, \m terwijl daarbij ook nog 
haar buitenlandse oezittingen gestadig expandeerd.èn.·. 

De vraag is wie helpt wi�. 

In de periode van 1950 1963 hebb�n de Amerikaanse corpotations 174 w.�1-

:,,: 

-:-.IV-

jaN'i· ·dollar aan de rest van de wereld onttrokken en tegelijI;�r1ijd 28 -.è 
milJard · doliar: van de ,winst toegevoegd aan hun _ bui tenla'i1ds� · bez� ttingen.

De vraag is hoe zulks rn·ogelijk is. 
Het èn.t'vïüora ''is,· dàt bui tenl,Bndse takken va_n1 de_ Arnerikmmse. ·corpo-�ties
faxit·a:sfïsch wins·tgevend zijn, ged8el telijk omdat zij in q.e rriëm_ooolis-·� .

"trs;he ma'rkte:h operereh, di& zij 'n.aer belÎ.e_v�n kunn�n bë�1erkèn. dooi de .
!5rijzen kunstmatig 'op· -te drijven of te drukken, gedeel teJ.ijk omd.e.t· zi,i,

··gebruik
. 
mdkend v.a:n d°(;' Rieuwste technieken, .vaak -go:edkopér În1nncn nrodu-

�. • • • 0 • ' • 
.. 

.. • • 0 A # j •• • 0 0 � \ ' ,-

co r eri da'i1 "dE:' ·locale conc:urrenten. _ Deze winsten, gce:ombinecrd met de §IT'O-

te sommen, gebrandmerkt als afschrijving 
.
om à�- bel;s\ipg' 'te ontduiken, . .  . . . : . ' 

i' zijn.dé bronn·èn·-·voor:de .grote winsten van de "u.s ..
, . . . . 

·- \i✓e ·zu1i-ir{ hu' een iseve.1 1 van· ecoaomische explo:i,.tatie beschri jvcn·;- fü-it ook
...... {···· ' . .,) ·' op Suriname· v"àn toepassint, is.· 
• Cyprus Mines Cörporatioh is e(.m ondernem-ing, die om v.erschill'�nde re

-· 'c1eiien' :interessv.nt en instructief is. : ·' � ' . . 
··--·�--�e),�·De'•c.rt.-C. typeert de u.s. buitenl/3ndse invost'eringen ïn dE:' ver-

zamel-industrie (landbouw, mijnbouw) · 
2e) Dë c.:M.è,· is bezig te verandere:o..in.een .GED IVERSIFEERDE indus-

:. :r .. i. ·.· 
- . ; . 

. , ., • . 

trie, die op weg .is d�.-wereld te domineren. r . 
. �·::. ,

.
_._,· 3e} � Àangèzien dè mijnen op Cyprus. uitgQp\Jt raken kunnen'_wij nu een

·-· ';· _ po·g�rig doen" om dE: invloe,ç1 no te gaan, die dit Öp C;vprus heeft 
- :. ·= ....

.
... , gehad.

; ' 

Onder d€: titel "Hot Spot, that produces plenty of Gold Cash" heeft 3usi
.. nóss;�eek va� ld octóbei 1964 het volgende gcpublice�r�:�-------------
..
-·.�-De · èyprus ·Mines C�rpo�ation, 1hoofé).kw�r

_
t�or. t'e

, 
Lo

_
s 

'-��gele�'
. 

b��on in •
1912 met de exploitat�e van de Skouriotissa kopermiJn> die reeds ·door � .· 

� dt: Rom�iinén waa gebruikt. In 1930 nom de ontwikkeling oen gróte va-�rt 
inet dè ontdekking. ven etn vnn -� s wcreld_s rijkste· fop�rmijnen, de Me-

· vfovroeni. Rekening houd�nd met de· iago· lonen op Cvp�us en hot lage.. -·· . . ·.. '.· 
gehal t_e aan "waste" (12 - 15% vergeleken m_et 95 - 99 in: een normale 
kopermijn) en de boom-prijzen voor met�ien, die heèrsten gedurende 
de jaren '40 - 1 50, werd deze onderneming een fantastische bornmz.<?. .• 
De naoorlogse- winsten s.tegen ·tot ·_! 100 .m�llioen dollar, w�e.-rvàn 80%
door de Mavrovrocni mijn w0rd geleverd, De C,M.C, besteedde sl_echts 
t500.000 v.an uitgaven voor de exploit8tie. De Mavrovroeni mijn is 
in 1963 totaal uitgeput geraekt en verwacht mrdt, dat de Skouriotis
sa mijn niet lange·r dan tot 1970 zal produceren.--------

-�--� -- -------:-'· __ ..,.......,,... .. ------ ------,--- .---� 
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Wat is met deze enorme som· gelds ge beurd? 
Een van de belangrijkste aandeelhouders, de famitie·Mudd, wordt. in staat
gesteld in zuid-Ce.lifornie de sieutelpositie als filantroop te� houden: 
de Harvey l'f.udd College i�

-
Clairemont, ee� fil��ofisch Instituut ehorçn

de een de u�iversiteit v;n luid-_Californie, en een Technisch Ins it11ut
bE:horende- a2.n de Colombia Un_ivcr_siteit te Nev._ York, werden gabouw' met 

het geld van de-Mavrovroeni mijn. 
Delangrijk is nog: de winst<;m van Cyprus bob.ben de C, '. C. in staat gc
stel-d om een geheel, nieuw imperium te: bouwen. Dit begon in de jaren ':50 

toen de bonanza op Cyprus zijn hoogtepunt be.reikte en het spoe:d_ig_ dui-: 
deli·jk was, dot het· eiri.de op Cyprus in_ zicht kwam, 
V_olgens Business V1eek ontwikkelde z.ich uit de C .�!,, C. de volgende ondE:r
nemingen, al of niet irr combinotie m�t an�ere grélnt corporations: 

l)· Een ijzermijn cornpan.y in Peru, waarvan spoedig verwacht wordt, 
dat zij de· _ gr,p'O:t.stc. ink:omsten-levcrende tak v:an de· C.M.C. zal·.,
worden. 

. 
\

, 2) -Een kopermijn Company in Arizona- met- een, tweemaéll zo grote capÄ-
- c·i tei t als die Vl\n Cypr:us, maar van slec_htere kwaliteit.

\ 

J.) Een Panamese- scheepvaartmaatschoppij, Wl\arvoor v
�or ?-e naas�e

toekomst gepland is een 60. 000 ton metaa}- en ol1.evrachtsch1p, 
. ·dat.%-7. 5 -millioen kost. 

4) Hout- en zaagmolen ondernemingen in Ore&on en .3ri ts Colombia,·

5) Wouden in Californie en Alabema.
6) Een cementfabriek op Hawaii.

7) Twe·e · chemische fabrieken in Nederland_.
, . ,.8) ·,.,Een maatschappij voor

9) Een ijzermijn Company

buno-alows in Phoeni-�,. Ariz'on�. 0 . . 

in Australie. 

· · t th llend li'cht op de recente geschied_e-Deze situatie werp een zeer on u. · 
�is van.èyprus ( bevolking 600.oqö) ·en de ·afgelopen internationale rela-

. ties. 
-ne·communistische partij, de groot$te �artij op �et eilend, is zeer
sterk- en heeft een leidende rol gespeeld bi� het omverwerpen van het juk
von het Britse kolonialisme. ·Een echt onafli.áii.kel ijke regering zou nau
welijks kunnen regeren zonder haar steun, en zou daarom onvermijde�ijk
een sterk anti-imperiolistische lijn volgen" Het lijdt geen twijfel, of
deze regering zou de Sko�riotissa mijn nationaliseren. en de Bri i;,se mili..:.

. -.. --,-c- --,---:--,----· 
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taire basis elimineren. (deze· basis is belangrijk voor de c0ntrole van
het Britse Olie Imperium _ in het Midden Oosten). Daerom was het de ta8k
van de imperialist:l.sche regeringen: om. è·en echt, onafhankelijke rege_r.ing
op Cyprus te voorkomen. 
Het tradi tionelè imperi2.listische wapen van verdeel en heers werd
bruikt met h�t eeuwenoude antcgonisme tussen de Turkse minoriteiten
de Griekse meerderheid als aangrijpingspunt. 
Dit antagonisme kon voor een groot deel overkomen worden, indien Cyprus
de mog?lijkheid hcd gehad om over de rijkd9m ven de Mavrovroeni te be
schikken. Maar door haar economisch bloed te ·laten drainen m1ar Zuid
Californi_e,. was het gërnakk<?lijk de Cyprioten in een bittere stri.jd. te-

... :·· ged elkocr in te manoeuvreren. Vanqaor de opru_iiing ven .de Turkse C:v

prioten en de Ankara regering(een van Washingto�s trouw5te werktuigen)
om alle pogingen van m:rtsbisschop l\llakari_os oin vrijheid te verkrijgen
en 8Cn

.
progrèssieve politiek te volgen, te dwarsbomen. Vandaar het in-

,.hakeHm vn� d� V .N. ·om te �-e.1::iddel_en in q.e bittere burgeroorlog en"
,vandaar-ook de schijnheilige en hypocritische predikingen van impcri��
listische r-egeringslui in het belang van r�cht en orde, verzoening,
broederschap· �n alle andere dèugdel.ij;kc vormer.i van geàrag, die h�t im
perial {sme altijd aan haar ongelukkige slachtoff�rs voorschrijft •

... SLUITSTUK 

De lessen van Cyprus en de hele geschiedenis ven do buitenlandse in
�esteringen zijn overduidelijt: 

• 

1 • •• 

le) Geen enkel land moet ooit onder welke omstandigheid d?ln oot toe
-...· sta1:m, dat bui tE:n�andsc corporaties ondernemingen volledig ba

zitten en exploi t&ren binnen hun grenzen. -Zulke ondernemingen 
zijn en zullen V8.n nature geen instrumenten voor ocon·omische on:t
wikkeling kunnen·zijn; het zijn pompen, die ontwikkeld zijn_om ae 
rijkdommen. vnn pet_ lm-id nanr bui ten te stuwen. Dit principe geldt
nie.t alleen voor de onderontwikkelde ls.nden, maar ook· voor d?'-�n..:_ 
dere ontwikkGldG landen (zie de krantencitaten aen het begïn ·ven 
dit artikel). 

2e) In Landen waar buitenlandse ondernem.ingen reeds bestaén, moeten 
-. deze onmiddellijk worden genationaliseerd. Het probleem van com:

pensatie is nntuurli_jk eon politiek probleem, maar het feit_, dP.t
het in sommige gev.allen;opportuun gencht mag word-en,een zekere 

i • 
� 

compensatie tq verrichten ( zoals bijvoorbeeld CubE: voo·rgestcld 
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had onder bepaelde condities), mag het feit niet verduiste en, 

dat de buitenlandse investeerders gegn enkele morele claim tot 
compensatie hebben. Het tcgc,ndeel is woe.r. In 99 van de 100 ge
vallen, wanneer de ui tst0kende kopi talistische regel ven <1uid · 
pro quo wordt toegepast, zal htt duidelijk zijn, dat de buiten
londse investeerders grote sommen 6elts schuldig zijn een die 
landen, wuc.rin zij geinves,teerd hC:bbcn. · 

Je·) Van ·nu af ae.n moet buitenlands kapi ta::.l alleen in de vorm _van 
leningen wo�d�n �eaccepteerd. Ten slotte is de zuurtest van el-
ke regering of poli tü.:ke partij het criterium bij het beoordel\en 
of zij oprecht tocgewij is aan de nationele _za&k voor onafhenke
·lijkheid en economische ontwikkeling,. haar houding ten mmzien
van buitenlandse investeringen,

. ·.·· 
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