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VERTROUWELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

Gebleken is, dat aan de van 31 juli tot 10 augustus te Havanna 

gehouden lste conferentie van de Latijns-Amerikaanse Solidariteits

organisatie werd deelgenomen door een Surinaamse delegatie, geleid 

door de bekende Surinaamse nationalist H. Herrenberg (8-10-1938). 
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Zoals eerder aan Uw ambtsvoorganger werd bericht, heeft Herren

berg - wiens extremistische politieke activiteiten herhaaldelijk de 

aandacht trokken - politieke scholing in Algerije ontvangen. Ook was 

hij betrokken bij de na de jongste statenverkiezingen plaats gehad

hebbende ongeregeldheden te Paramaribo. 

Van de Surinaamse delegatie zouden voorts deel hebben uitge

maakt, R. Ravales (23-3-1931), kaderleider van de Partij van de 

Nationalistische Republiek (PNR) in Suriname en W. Blinker (27-4-1931), 

over wiens politieke activiteiten tot nu toe weinig werd vernomen. 

In een tijdens de conferentie door Herrenberg afgelegde verkla-
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ring, feliciteerde hij het Cubaanse volk met de behaalde successen, 

welke naar zijn mening te danken waren aan de goede leiding van de 

Cubaanse communistische partij. Aangezien het volgens Herrenberg 

vandaag Vietnam is, dat wordt aangevallen en het morgen Suriname of 

een ander Latijns-Amerikaans land kan zijn, vertrouwde hij er op, 

dat de Amerikaanse agressie tegen Vietnam in de slotresoluties van de 

conferentie zou worden veroordeeld. 

Tot nu toe stond de leiding van de PNR en met name Mr. E. Bruma 

afwijzend t.o.v. contacten van de PNR met extremistische organisaties 

in andere Latijns-Amerikaanse landen • 

Of het deelnemen van vooraanstaande PNR-figuren als Ravales en 

Herrenberg aan de conferentie te Havanna een wijziging van dit stand

punt betekent, is niet bekend. 
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