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VERTROUWELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie een exemplaar doen toekomen 

_J 

van het in juli 1968 verschenen eerste nummer van het Surinaamse maand

blad "Marron". 

Blijkens een redactionele mededeling is de voornaamste doelstel. 

ling van het blad om "de Surinamers de noodzaak van hun zelfstandigheid 

bij te brengen". 

Van de redactieleden van het nieuwe blad trokken Marcel Kroes, 

Rudi Heave en Carlos Sankatsing reeds eerder onze aandacht vanwege hun 

politieke activiteiten. 

Over Marcel Kroes werd in mijn berichtgeving over Surinaamse 

aangelegenheden aan Uwe Excellentie reeds enige malen gerapporteerd 

(zie o.m. mijn brief van 6 oktober 1967, no. 883.320). 

Rudi Heave (1-5-1941) is woonachtig te Utrecht, zegt student te 

zijn maar colporteert in feite met tijdschriften. 

Hij staat ter plaatse bekend als een extreem nationalist en 

trachtte in de eerste helft van 1968 - overigens zonder veel succes -

een "Front voor een democratisch en souverein Suriname" op te richten. 

VERTROUWELIJK 

Men gelieve steeds één zaak In één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer van 

d.,.,.. brtef vermelden. 
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Afdeling 
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Blad: 2 

Onlangs kwam Heave in de publiciteit vanwege zijn weigering om voor 

herhalingsoefeningen op te komen. 

De te Nijmegen wonende Carlos Sankatsing (25-3-1945)- was actief 

bij Vietnamdemonstraties en abonneerde zich in het begin van 1968 op 

"De Waarheid". 

Van de overige redactieleden van "Marron" ia ons tot nu toe 

niets bekend. 

HET HOOFD VAN DE DIENST
r 

��, 
/ _____ 

Drs. A. Kuipers • 

VERTROUWELIJK 
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REDACTIONELE VERANTWOORDING 

I :tT O N S S T R E V E N N A A R 

HANKELIJK VADERLAHD 

DRIE G R O N D P R I N C I P E S

EEN ONAF-

B E O G E N 'I J

EERLIJKHEID-BESCHEIDENHEID 

I N T E G R I T E I T 

l •

De kenmerkende processen 9 die zich NegerslavenoWij denken hierbij 
met dwang en or�der vele dekmantels door slechts aan de poenale sancties, 
onze geschiedenis hebben voo:rtberiogen aan de vele "Immigranten" ,die 
en alle bevolkingsgroepen(Indianen, oen groot deel van hun leven 
Bosnegers,Hindostanen,Javanen en doorbrachten in de gevangenis· 
Chinezen) hebben beheerst,slavernij en met zware ketens aan armen en 
onderdrukking;hebben onze economische benen. 
ontwikkeling?de ont�ikkelmng van ons Na een lange periode van 
nationaal bew1.1 atzijn en onze eemm:::·· - onmondigheid, kreeg met het 
ding op een criminele wijze gestuit� Regeringsreglement van 1865 een 

In eerste instantie overheerst geprivilegieerde groep medezeg-
door de Spanjaarden,daarna door él.e gcmschap in de vorm van de 

Engelsen en vervolgens door de Neder- Kolon:j.ale Stat enoDi t was natuur-
landers, streden de Indiaanse êlaven lijk een farce.De governeur was 
dapper voor hun vrijheid� Tte� het namelijk g'Oen verantwoording 
bleek dat de weersiand bij üe indianen schuldig aan de Staten,de Neder
niet te breken was,stelde de priester landse Regering mocht bij Konin-
Las Casas voor,gedrevon door een diep lijk Besluit interne zaken van 

gevoel van liefde voor en medelijden ons land regelen on onze begro-
met de Indianen,uit Afrika nGgerslaven ting was aan goedkeuring van deze 
te halen.Weldra begon ook het verzet Regering onderhevig. 
onder de negers�H:i.ertoe genoodzaakt Wij moesten wachten tot 
door de verbitterde strijd van èe 1948 eer er enige verandering 
Marrons,schaften de blanken in J.863 te bespeuren viel.Bij do invoe·· 
de negerslavernij af c ring van hot Statuut in 1954 

Het gebrek aan werkkrachten werd bereikte Suriname een nieuw 
toen opgevangen door de invoer v:;.n stadium, door velen het neo-
pseudoslaveneDe Nederlanders \'Jaren de koloniale stadium genoemd" 
radbrakingen en de geweldadige moorden In hoeverre neo-koloniaal? 
nog niet beu ..,Onder het mom van cç•ntraGt�- Bij nadere beschou';l'ing blijkt name
arbeiders,ondergingen de '·!ï:.::::r;r:AN'l1 

... 'U; 1 lijk dat ,,ij liever kunnen spreken 
dezelfde kwellingen als de v,�cgero van con voortzetting van de bestaan-



- 2 -

de kolonial0 •rerhc•uding.Deze zogenaamde 
binnenlandse autoro0roic was slechts om 
ons me t een k.::.ui tJe in het riet te 
sturcn�Willo 1 in dit verband oen defi
nitie van Kwam0 K:croena aanb.alcn;voor 

doelstelling van het maandblad 
beland namelijk DE SIJRINAMERS 
DE NOODZAAK VAN ONZE ZELFSTANDIG
HEID TRACHTEN - BIJ TE BRENGEN. 

Nkroema is de kern llan het neo--·koloni-
alisme , d�t de n�t �o die het slacht

offer van wo1 ·.tt ui torlijk alle k0nrner
ken van een nation3le souvereinit@!t 
vertoont 9maa." wiens economisch en 
daarmede haar politiek systeem door 
het buitenland bepaald wordt . 

Als we d.H op Suriname toepassen, 
blijkt dat we economisch en politiek 
door het bu·� tc·nland beheerst worden. 
Evenals in de v::irigc eeuw waarin onze 
economie bepar • .  d word dcor de West-
Indische Compa; .:l.e 9wordt zij tegen-
woordig b0.p�alt door de grote bauxite 
maatschappije� en deze slopen al de 
winsten onn la.d. uit. 

Het 3 cat-.., x'; is ec,:,_ uitgesproken 
koloniaal stuk\ ons gezicht na?.�: bui ton 
wordt bepaald door ae Ne0erlandsc Roge
ring�Wat hebb9n de t·.1ee Gevolmachtigde 
Ministers voor s-tc'::;i t:-ti;cnc .rnr de Neder
landse overmach .�' Fïv ('.,,_:- ::er.. s:!.cchts aan 
Zuid Afrika,'l'o�n m·-'.:)·J :L":: t . oo van de drie
gelijkgerochtig:• 7 :p2.i•tne·7s ( Sariname en
de Antillen)voo:· d.e b�ckkaè..e van Zuid " 
Afrika Wél:ren�we:r·: het lèó'nbkrijksstand- . 
punt toch het te --:moverges7.elde., 

Vé'n Neder , r..dse f '.'.. j de wordt ons 
steeds bijgebr2.c>_ .; è.at ,7ij niet zelf
standig kunnen ;�e,rden c,mclat TTij geen 
embassadc3 k'nne"l bckostigen"In hoeveel 
. landen :boèbc:1 ee:1 �bassade noclig??? 
Ook word�� rij steeds met onze neus 
gedrukt c .,_-; . r:télgelijke ra::isenconflicten. 
Dit hoeft natu-.n� ijk niots te mc,ken met 
de ONAFî�J��i.iIJ:'.E f.� .r:-.a;:;- met hc,:t BELEID

. en de VER.Al'.T700fu:: ":.JKE3ID van onze 
leiders.In G'J.y an . "aren de Engelsen nog 
aanwezig -�oer: do, _,. -tl1:: s ... mk•·;r.st van de • 
Amerikaar:se ( • ·r_ ,A. do �: as sjnonlus ten · 
losbarstte:1., 

In het bovenstaande is U 
lezers: hopelijk duidelijk ge
worden dat wij ervan overtuigd 
zijn dat alle bevolkingsgroepen 
hard hebben moeten en nog steeds 
vechten tegen de onderdrukking• 
Als symbolische weergave van de 
worsteling van U allen,landgenow 
ten,hebben wij als naam voor 
ons blad de enige in Surinane 
bekende term voor Surinaamse 
verzetsstrijders gekozen; 

M A R R O N  

Hee l<:�:-:ne.è opr.e cl:tc :).irinamers 
menen dat ons la:.� niet rijp is om haar 
eigen stem b lat !'l horen; terw:..jl die
zelfde mcnse� fe� op8p�ingcn wanneeT 
gezegd '\ïO::::lt è.at bepaa.� . :î.e bev,')lk:'. ngs•
groepen in c,1 .:: :!.r, i. niet rtj,::, zi�n voor 
hun eigen vertcgc- ,roo:-:-d:. z-ing?Het uord t 
tijd dat rij ons :.1Uen te:wi.::.:;§:�en __ :· . . 
�én"s-!:reven 0i., or -:c ]:"�'t�JJr ::;ch-:- r''-11 nl . 
waar het gaat on: 1ze .s1.fsta:ndigheid , 
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0-::.:1-) :  .::J1! •. ; �:-•û n::(: .. �al van hoge 
k(, .J:,01i. :.,...0t �ic:1 coc t ,.a .:ivL� gas ;' 
e;'.1.c :-:ric�t tûl i. en :icht;., 

;"_J'1 E1.11•;.)!_J?. g.u1n in1�t.:ss�;n de �,cleine 
.!l':. c.1.a·.::··lott.l.ngon( zclis ta.n0. ig� 
Jo:--·;:,e,. ' ��ict" 1:·� do de.r•tionde 1 

,,r_c::·:icnè.o �Ct'.',7 ontwiJrkclen tot 
:.:.g:tû::J J.:-. .- cc;:1t:r�=-- die tov·ens eC?n 

ve:1�·2cr:�;t·.;.':.C .:·t,.:-.:.oti�.; 1:eb�ocn v�O'l"' 

:i-.: ;?;1..f1i:-..d.211 1.):-"t zie� heenvDe�e 
een t.rP. v:a.r8� -�c� .r"'":.ris ch !i�ili tair;; 
'...,,,J:'J:-l �l er� r:i jv·o.rh::--i.i ov2r.1O .<::n 
èhr:.,· l,O 1 ·1g:,r. 09 d.e �c:r·t1:. si,1g van 
h�nd.:Jl�:;:•01J.tG;1� Hst o!lt3 taa:t) va...°'1 
cl'--z.: cea.,.,rr.. i.r�s :-"J.Gt "l ogische 
f'�,,; <',1.:; V"-ïL o.-- GCQ!1vr,1ischc groei 
""l .:r.-: r�c. c-r:-Lli;g•z·cndG str�kon; 
'; ),.: :-::.c�; .• :: d.0 °::>:è'J ü l ]r :.ng I to Gnarr.ende 
co:L,'11 :.:c.:'t_ ,.,:. - .. t.: (; G:"t toc.n�:n0nde 
:_,p:.; :i,3 l:.sn. t:: G /_)

:1.:.·�;o :r...a tin.n-=:J. c ont�v-J.kkellng 
-::r:.�d i.n. l.;;. t �.�1 r1s ;'"'110:ri.:.ca. ver-
H �os:i..•j_ Ö. .. )Vr ·J:X �'�rn0 :aetore:--1 ; 
l ) :::.ic:, C-:)o no'.r,L :•.tl Latiji�s
J..rr.-:n:�_:<.a �-�_.v.t::: reeds cnd0:r Spanj e
;Ji':·1::� 1:rc.1.il,..'�,: •;-;�n dG üi tvoG-r va....-ri
8n!.�c. :c 3 ·�·c.,riJs -�o:.'füi1 
,·, )  f.' ' • ' . • c : r..� neo:.:::z:.: ,:t:mgspatroon gaat
:.31.Ch. -:1c,,.;r de Gors tg0rio�rr:do 
:fac tor,r!'l �,,:::-�cGr.i;rcron op plaatsen 
d.1.( 1.L:. -..-: _i:Oot�·· . .  �)·cE:; :::11.k-':, zijn voor 
ue h:::.1:rlc,. n1-:-.:r.0lijk a2 .• n de kust 0 

.::•:.1c.i:' c-.czc (>:rt·:t.t" •. ko �ir..g onts taat 
1.!i :.,a-t�-jns .à!rtc·.:·ike.. oer.. iotra-0 

c )r1�:.:1c·:'!t?.,:J. "".'a.�J.um t d.c oconomiG 
..._-, Jz·d. o�'1 n":J. 'l::· b�i. tc1:. toe gekeerde 
GC,,l:O:r.i (, : �:,(? ·;r3.5 gori ch t cp ,ie 
.... ..,, +---· �.,.

--.. ,::. 1
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�. -: �t:; .l .:.ot; .:) 

Le }·o}v-:-r:.R..:..-; cconomis�!'le 
V2!·t.r·,·.t·�!j_ng "lt::lJ. 

1�,ati ,jns P.merika 
--��rJt 3Gr �ctclictNmatropooJ. 
,:01:·hou.:;,. :::�.g 1;paoomd. ,De r::.otropool 
:c ::,·., �-a S r:..:'l;o i:� }�e t, ·00gin van 
: �z: 'Jû�t'r' ·1.::�::. i.:r..;clc1nd c.:..:. lnter 
0.�· .. a �: r: ·7 ., 3 "



t0t 2ee:r onovcn,,ichsigc ::ievo:i.k:i.nge
verschuivingen"BoYeniie::1 k:re':g do :i.and-� 
door de steeds voortgaand.e corr,.morcia; :1.
sering, producte!'l voor de wor� !.d.::i1s.:r-�:� , 
een explc:L taticÎ karakter .  Ve-.:-a.-::i .," word. 
het landelijk p:::·oletariaat d oe:;:- de 
migratie ontworteld en me:io hierdoor 
ontstond er vanaf de v-o.r:ige ec•,1.,, 
een niet p:roportior.e1e vorstedeoj_ ·• .; :,.J_. ., ,_ f _, ,.J...

t.,
f•A • .1..1.5 () 

Deze trek ging var.. t_ot plattcla,nd 
direct naar de stad à(,or het om-b):oke::1 
v':11 z:�fstandige dorp;m�Bovcmè.i<.m is zij 
met a..1rect he t gev0lg -.raJ1 Gen tel:ort 
a� larnl maar -,an het kolom.a.il agra.'.:' . 
r-1.sch systeem uJe groei van de ':)e-,olkiug
-.ran de steden staat dus oor. in geon 
duidelijk verband met a.e industrial isa" 
tiG zoals in West L'u::-op::i. . .  Verdcrr ï_:3d. zlj 
d.oor het on tbrek:Gn van tusrnnsché!Y.'dls 

een onselectief 1'.:ar.:ikter waarbi , tussen
vormen van somi�ag.carisch arbeid u nauwe
lijks vo��kwamenoEr ua.s geen g0lcid2liJk0 
etapsgcwiJze voo::'bcrei..ding0M0n ging soms 
van stam --of taleng:::-,:,e-p ä.ircct n':tar de
grote stad� 
E� � resultaat van ai t alles is dat La.=· 
·t1.J�� Amerika in de stcdr.m verhoudings•• 
gew1.J � _ �v-en veel mcnse>n tel :; als Zu:::-opa �
waarb1.� to?h twee dc1·dc va.'1 a.o beroeps•�· 
bevolking in de landbouw werkzaa'.ll j_3 0 

We komen tot do slotsom c:.at La
tijns Arnerika door de :haast çvcreen-• 
komstiee vij ze van kolo�satie 1 nagenoeg 
�ezeJ:'de maatschappelijk structuur 
n�e�·t �§ ,'llcc -i.:i:Ur·opa( vergoffiU..'licipfo ••
c1.v1tc. . ;gcr.ucnt-staè.) 
Deze 9elijk..�eid in maatschai:,oelijkS 
struc"tü.ur raocst logi5cnor·"� -; 1 �0 dnn • • .  n • J ..., .4-.; • .l. �.l. 
tot een min of w�or gc1i jko econooische 
onb;ilüoling, ::::a.t d.,:,ze e;c:::.iJke oco"1orn1-
sche ontw-t1r..lnüing :liet  i s gekomen on 
nooi 7, zal koll'.cn :,.ola!'!"" T.c,t1. ;�s �mc-1· k-

.;- . 0 ....,� v.;..1. .n.u .. ,.J. C1, 

�h�n�elijk is 9komt door-dat de  Eu.:: opcse
.iWlv111.stP.n daar Gen oconor.u8 hcbbcm 
opgcboumi. d::.e goric!:lt j_ s op è.e cr.t,v::..k� 
kel:i.ng van W1.>st Europa on ;ich leemt vo 
voer u1. tbui� ing�Van deze economische 
toostand maken de V .S  .. ::'.'onds jaren. ook 
grotig gebruik, 

De economische c--:tè...:ronh;ikkol i.ng 
en alle sociale pr·obl01::it,n die hü.":.."Ui t 

,rocrtvlooien, verdor dG slcc!lte 
:socio.J o structuur in de land
'bou<1 zi jn gr-vo.Lgen van d.e 
kolonialo "1fna.nklJ.jk...li.eid , 

Wil LG.tijns .�morika deze 
gevolgen te bovc::.1. komen in rnl 
eindeliJk eens een "beg:i.n -naken 
met de ont,;;ikkelil:'..g h0t 'J j_gen 
gebied �:i d.e :cé.-la b.of zoer 
ODOvenwicttigo eccnor.üscho 
ontwikkeling een P....il,T TOERO�.PfilT, 
clan moet het direct breken met · 
he t koloniale tijd.por),; en ee��ijk 
O:ifAF:iIA?-TKELDK ff2, ?J.il11� 
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sulnNAM�, IN Hi:,1' rnJfü\ •s 

Het verheugt ons dat Venezuela ertoe overgaat een cuJ.b.J.."C'eel cen:trum in PaI'ama:•ibo 

te stichten .Suriname die een Eu.ropese ct:.l tuur krijgt opgedrongen open.; zich via. 

dit instituut de mogelijkheid meer te weten te komen van haar lat::t.jns-a:,1.crikaanse 

buren oBovendien kan uit deze contacten in a.0 t0ekomst een inter.si vering Yan de 

handel met landen op het latijns�a.merikaans continent vocrtvloe1.cnc 
- - - - - � - - - - - H - - - - -

Een ander bericht uit Paramari"uo : C:.e regering zal -binnenkort een dc::..egatie naa.r 

Moskou afvaardigen om over economische en culturele be:.rekî<1ng(m te_ pra"cen -
Dit nieuws heeft aanleiding g0geven tot h0vige discussies in :Neder.�.and or1 Sunna:w 

Zoals bekend is onze economie sterk afha.."lkelijk va..YJ. d� Veren.Lgd-3 S-caten" Het is trou "'
wens een bekend feit dat de Amerikanen door hun investeringspoJ.1tiek 0en beslis-

sende invloed trachten te krijgen in andere landen. Zo werkt de naam :·ni te-:J. F:ui t 
zeer beangstigend op z"Amerikaanse politici! 

In Vietna'll probeert de US een volk docc martelir.gen ,uith0.ngering1.napaJ.n
bommen.chemische bommen etc etc onè.er de duim te kr.-i.jgenc'!'oen in Surina.'T.8 het 

initiatief werd genomen eon Vietnam·•·comi te te stichten � sï:erd de eigenaar van dü 
zaal,waar de bijeenkomst gehouden zou worden persoor;.1ijk gechantc:crd_

1' Gà..ctC•ED�- 11 , .• 

De Surinaamse gouverneurs schijnen eerst bij amerj ka.ans<� concel'n;; hun amen.,� 
kaanse gezindheid te moeten bevestigen alvorens zij als 20danig kum�en wordGn benoemd_,_ 

- - - - -� � � - - - -

Buitenlandse politiek� Minister Luns heeft verk}.aard dat de fascis'!: 3a.laza:r :,de, af·� 
gelopen veertig jaar zijn land met wijsheid heeft geregeerd'•)!! i i i ! 
Hoe een mens tot zo een uitspraak kan komen terwijl het Portugese volk ond.or een 

facistiese dictatuur gebukt gaat blift voor ons nog een raad.s::ü i Ri tler scni 'nt 
voor velen nog geen voldoende les ge,10est te zijn o Voor het S-.u·inaa.11sG •roll� tl.ijkt 
eens te meer dat de noderlandse buitenlandse politiek veels to ve� va.� onze eigen 
nationale belangen en aspiraties staat o Een argument tG :-neer voor ö.e kreet 

ONAFHANKELIJKHEID NU!!!! !tl! 
- - - - - - - � - - - - •r � - � - � � � - - - � - -

De heer L.H�Ferrier verklaarde in eon vraaggesprek dat het nu-:;tigstc dat zijn 
vader , de huidige gouverneur van Suriname kon doen 9 was om af te tredE>L, 

Vo.rvolg "Span makandra" 
What about de arbeider van Afobak
ka die vijf jaar werkt voor een 
dam en als dank ontslag krijgt wo
inkrimpingûSlcchts enkele voorboc± 
den uit bot "Paradijs"�
Het grootste gcd1.,c].t.:, van onze
jeugd is jong in jarcn,maar hun ._ 
gL.cst is oud oLatcn ,'lij hun gvcst
verjongen, · , ;-'' .1 lichaam ook 01;.d
wordt,stcrvcn �lJ.Als het de maat
schappij overkomt� is de maatschap··· 

plJ stcrvcndc"W:t.j moeten d,� jEmgtl 
hebben� aJ.s wc wi.llon bli jvcn l0vcn 
Wij moeten jeugd hebben als wc dL.
corrupt:i.c kwijt wilJ.cn�}Jit is dt, 
enige hoop van onze· Bamcr.10-J'i n.s� 
Laten wi�i ovcmals R oDobru. . ..: .... n t.1 r ... 
mcr wi.llcn z-:ijn o:n to bc,uk"r. C? 
co�scrvatismc en koionia!isruc in 
naam van progressie en nationaJ�ls-
mc" 

H
.
A'1F..A ,JRIE 

CARIB I SCH 
- - - - -

N_I E_U w_s

Francois Du valie:r móet hot hoofd bieden Naties vroeg daarop om oc.n s·pocJzi t:·��.: •. �: 
aan nieuwe moeilijkheden in verband met de van de Veiligheidsraad v:Il de s::..t-.ia�-' .. :, iJ -� 
aloude wens van de Verenigde Staten zich van sprekoncin eon b:c.i.0..f .... an u.-c · ·r:.,t;_.,:. � �: · -..:1 'l, 
hem te ontdoen.De jongste episoden in de 'veiligheidsr��d.do :B::1.t ::.oréi ·:::2.·:-:-:l . ..,��-·-•r.' . . : 
traditionele-politiek van de VS om regimes de he.itiaanse dipl.'Jmaat R.aol·.�; s,::i:::.-c::..:. :--... 
te "likwideren" diG niet meer dienstbaar;. regering van à.e VS str:::..jdkr::v:ht.• . .u :t ·· :,,_,·, ,.;-•. �- .• 
zijn aan de imperialistische belangen be- îbisch gobied achter d.e !lFJ.-.�d 11:îu,d.':.• ... ,� i,_. 

gon ongeveer twee maanden geJ_eden00p 20 mei bo oog op ontwikkeling-on in ffr.1'.ti;·:.c;Dil·'-::1J: ·:,.· 1·--, 

bombardeerde eon B-."-2; )ommenwerpor van lier maakte offic.i.ocl \c,;..;:.;:id .:'L:-+: r:.,� :: ·:,., -:::,:1::. 

amerikaanse herkomst het presidentiele palê:t,s was mislukt on dat de, :.o Il 0:rn1Jd:.i t.: o,·., ,.,_ "·é,.,' 
en een militaire basis in Port-au-Prince,de waren gedood en 16 gove:tié,'Cr, g�:"l::;1--:·:,.vl'.·,c 

hoofdstad van Ha.rti, terwijl vliegtuigen van oude B"25-tigers war0n cv;:,noa.--:s �··,._ ·c ,.: �, :. : :--, . 
het· zel;fde type bommen lieten vallen op Tot de gearresteerJ.3 i 1 1nva!:ion:.st,é..:1_ i' �,:t. ,.- · ,_ � 

Cap-Haitien. Tegelijkertijd _ dèèd een:::lllegemtje o.ao Raymond Cassagn,:;l � oola.ngr:i. /!:. 1., ,-, -✓ _,.:., ·': 

lhai tiaá.amè" bannelinganllil.elr :hnvasie op het 11 "Haïtiaanse Coal tfo" � crm orgm•_.;_ --:0
• t:; :: · ·,.;:: :'< 1q 

eiland0Vanaf het begin waren waarnemers ervan nelingen van rechtse sigaatuur :.r; :;,L \'·_\_".-'. __ .l 
.-ertuigd dat de bannelingen vanuit Washing� de priester Jean �0:---·�iste GG'OX'f;cc; cJ 0T..c".!D.,, ·,· ' 
9.in waren vertrokken. van onderwijs in het kab:;,r:,ot--Cnss··:;;;u J , 
Duvalier was de eerste die het feit.dat de Do invasie zou onder lcidir:g h0;>':::c'.:l L·, >,'<i�., :, � 
bannelingen vanuit de VS waren vertrokken Raymond Montricml 11:eof ya;-. de ox�,,L.c teer,: :'):•;\ ::. 
"een schande voor bepaalde grote mogendheden" Magliorc ,die door Duva�icr i11 • - .' · ·, r 1_ :·::.·. :: ·: 

noemde0Toch durfde hij de naam van die en cerdGr gGnoomde Cassagno'i ,,':1...,i ... c , .. ,-·.: :,J 
"grote mogendheid eE- te noemen om redenen hun domicilie in .de 'T

SoVoorts ::-c.·lç-c.fi,·:: ·.;, ""·'
van staatsveiligheid zoals het heet" de gevangenen ovörgeb:?.'&Gtt zou;..::,1/·;r•. :·,:' -�- ,; ". 

Het bombardement veroorzaakt ernstige schadè de hoofds'j;ad - cer1 be lof Gi� diEi hij .1c.,c, __ f. 1:, J.: � 
in het priv�-verblijf van de hai tiaanse des- 'kunnen wäar maken., ·· ·· · 

poot,die echter niet gevmnd raakt maar viel 'Gebrui�ä.kond van d:: vcrwarrfr•..g il:,,]�·-'.::.•�- 'l :-: 1.>, 

ernstig ,verd geplaagd door een llzenuwcrisis11 o 
zich mGt spociaJ G vol.machk•.1 :::.r, ·.;-:;r.J:.''.0 1., ._; ,<:JJ:: 

Een van de bommen, die neerkwam op het mili- · drukking __ van poli tieb.) togens ·j:-,,;·.c' :n �• � _ ·,
taire vliogveld,ontplofte niet"Het amerikaan- Ondenrijl was. het greep.ic 'f.:t'J_::;_ r::-c11'l',.,,. c ::-;.' · ,.: 
se merk kon men er nog zo vanaf lezen♦ uitgegroeid en op vio:::- ✓o:::·so:�i:� · .. ,�--;-: �' ;; :. ..... ��- ·:., .. ,, ' 
Een woordvoerder van Duvalier verklaarde rond Cap•-Hai tien werd :èE:r�< guv0c;-: ,ZJ., ..,'.':.··: -�-- .:r ·:�-" 

naderhand dat het vliegtuig dat zijn bommen stelling met hetgeen wat Duva.d.or- hd. i'1,. ::-::-r: · 
op het presidenti�le paleis had gedropt was gemaakt,maakte het hoo.?d.hiar+,:::J: '-"!.!l ho� ··,·,,•·t,, 
opgestegen uit Melbourne (Florida) .,D�ár had sie-leger11 in New York beke:1d da�. �,1 � 0ir ,.,.. · r r ... 1 

t/1:n amerikaan,Ja.y Hwnph:rey,die 0idh':'GIÎlgeoà.µ overvloed aan >1apen;3 ot1 llit:.m.tic t-.... "'::::·L • .r:-:,:1 .:::·, 
• a.n het vliegtuig noemde 9 het toestel aan een dat er geen centi�ete:r. van ho i: ,;:,•·;:r.:.\.'::.. �. ':,·_,·,.
andere amerikaan geloend,die zich later was afgestaan" 
in gezelschap van wellicht een hai tiaan Op maandag 27 juni v0:.:·s-ch0En: ic ; ,::,i �._1_:;;.,.:.::�"' �:-:: 
verdween. bassadeur Arthur Bor:r...omne voor d.-:1 'ic:.:i20_1iê '.:.'.:." 
De Hatiaanse ambassadeur te Washington, raad en verklaarde da't hij gc,:,n C!, .. :.co:.t.0

• ::.;-:;,ç,;,'Ï. 
vroeg gelijk opheldering aan zijn regering heid wi:!.de beschuldigen1maa1· l'd"j -:1>Á:, •v:.-ü :r .. ·� •. 
over hot een en ander. drukkelijk stollen c',n:t de vl'i.cgt·,i.::.:;:i •• ,.. -,·� ;::1 
De Hataanse regering gaf hot volgend antwoord: bestuurd door ameri:.l(a.a.Y1se piJ.o-t:::n :rr, ·:.é..�. ,.:..;•

· Er zijn geen beTTij zen , dat do vw a.merikaans grm.1dgeo::.ed 111:G'::n o;L�'J J-;;:.i;::.,0 
aktiviteiton dorHatiaans.e--b-él.1'l:nQling:� .. · , . . . _ _  

, :politiek .o,J.a militair zijn uitgevoerd -ho;i.t
;i9-

anso Vorzots.:;mvcgingigcl_·
:-
�' .;.o,, ... c;:: 

zowe 
f "k d' b. d Farty d •Antente popH�·,.: . .:.· ... 01c -·--· · .•• . •  -.· 

vana ameri aans gron ge 10 0 cratische IL.1.i tianen;verklaa.r:l.0 ü;. :0:. ,•;u:::\r · . .:a� · 
De hai tiaanse ambassadeur bij de Verenigde dat de invasie onde:rè.eel is var; óo :;.n:u·.-•::.::•,: �-: Oè'.I 

(vervolg hiernaasl§) nistische strategie van de amc:-3.k�-,_;•''-J .ry,;�,:-�n�;.:: 
en de amerikaanse inlichtingendienst de CIA"om "do heldhaftige strijd. van h,"� •;o:i.': ·': ';'. _. �- .• ,+ 
regime van dictator Duvalier te vorijdelen�"De invasietroepen van de HaitiaW.::313 ,...___.,:.l' t·, - '•�r:: 
den de voorhoedè voor de amerikaanse marine,waarvan er al schepen . · r_ • :c-., :.:.,�:c.' ·:. r,_1 :·. '�-�

patrouilleerden.Zodra het hm.i tiaanse volk in opstand zou komen zou a.2n de 1n$chr-.i: ,�_"c •�._; •.; ·•:-� 
de amerikaanse marine plaatsgrijpen.Op grond van deze gebeurtenissen hoefb do P:,., ·;.: ,,. • ;__:,r,.�·c·�-
besloten over te gaan tot de guerilla om langs deze weg de wil van hot hi tiaari.B·:J ';:):._, ·:,., .::::-:-.l ... -
seren e 

* niet



GUYANA 

Volgens een bericht in 11Tricontinental v�•

lctin" zal er omstreeks oktl'lber .,.s. een 
conferentie van de Cararbische volkeren 
worden gehouden.De initiatief-nemer is de 
oppositie�leider uit Guyana,Cheddy Jagan0 

..._ __ _ 

Tijdens het 14de partij-congres van de PPP

heeft haar voorzitter Cheddy Jagan het 
guyanese volk en zijn revolutionaire voor
hoede opgeroepen tot een felle strijd tegen 
elke vorm van rasisme. 
Hij zei verder dat"wij ons moeten organise
ren om in staat te zijn klappen toe te' 
brengen aan de vijanden van de werkende kla;: 
se en de boerenmassa,waar deze zich ook mo
gen bevinden". 
In dit verband verklaarde hij dat de mili
tanten zich in hun strijd veel aandacht 
moeten geven aan de opbouw van een gedis
ciplineerde partij,waarbij de nadruk meer 
op kwaliteit dan op kwantiteit dient te 
worden gelegd. 
Men zal de partij mentaal en fysiek moeten· 
voorbereiden op alles en een strategie ont
wikkelen die niet alleen naar de overwin� 
ning zal leiden,maar er bovendien op be-· 
rekent is de revolutionaire macht te conso
lideren. 
Cheddy Jagan riep verder op tot solidari
teit en internationale samenwerking,die zu.1-
len bijdragen tot vergroting van de onder
linge steun en isolering van de vijanden 
der volkeren. 

(vervolg in nevenstaande kolom) 

De Europeaanen kwamen: 
Zij brachten ons II beschaving" en Christen
dom.Zij leerden ons knielen,bidden en onze 
ogen toedoen. 
Maar toen wij onze ogen weer open deden 
hadden zij ons ons land ontnomen. 

Georgetovm (18 juli ,prensa latina) 
De premier van Guyana,Forbes Burnham. heeft in 
Manchester (Engeland) verklaard dat zijn land 
"geen stukje van haar grondgebied 11 aan Vene
zuela zal afstaano 

Bunnham voegde hieraan toe dat Venezuela "ons 
probeert te intimideren" in het conflict om 
het betwist gebied tussen beide landen� 
"Wij zijn ..,ns ervan bewust dat wij een klein 
land zijn en Venezuela - 1 machtig is en over 
bommenwerpers beschikt. Als ze ons aanvallen 
dan rest ons niets anders dan een beroep doen 
op de VS of Engeland." 

Het heeft er veel van dat Burnham bang is 
en derhalve naar een bondgenoot zoekt.Hij 
zegt dat Venezuela machtig is - maar•hij 
weet en durft dat niet hardop zeggen,dat' 
achter Venezuela een machtige ondernemil)Jw 
Reynolds Company,staat die een groot de(• 
van de wereldproductie van aliminium levert 
en het bauxiet van Guyana hard nodig heeft 
als grondstofo 

Maar watis er in vrerkelijkheid tussen Guyana 
on Venezuela? 
Op 12 november 1962 diende Venezuela een peti
tie in bij de speciale politieke commissie van 
de Verenigde Naties.Hierna eiste zij 1500 000' 
km2 van de 250.000 km2 van het guyanese �ond
gobied op.Dwz 2/3 van het gebied van Guyanao 

'Venezuela baseert zijn aanspraken op dit ge
bied op arbitraire dokumenten en beslissingen 
van 1899,die voor de gelegenheid weer van stal 
wer<iGn�gèhaili.Id. 
Eerder hebben wij al gesteld dat een machtige 
world-concern achter Venezuela staat -laten 
wij nu nagaan wat er gebeurde voor Venezuela 
ertoe overging de zaak bij de Vereigde Nat• 
aanhaiigig te maken eOp 22 december 1960 ond[W,· 
tekenden president Romulo Betancourt van Vene
zuela en de Reynolds Metal Company een over
komst waardoor het concern het recht verkreeg 
in dat land aluminium te produceren" 
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HET BYZON.!:,ETIE Er-! B3Ll3GE.IJKE "l!J'! HET 
DIALECTD:iGH I1IATZFIALl SiVlE IS ffiJ'i' FETT 
DAT H:!!:T VQ,)F :üE ONT'!!IIQCELINGSLl.KD,�:IT 
EEN BE\'iIJS VOï-èi\1T DA'r ZIJ XB':' :IJ 
HUN HUIDIG 10:!' MOETEN BERUSTEN .li-ï.A.:Jl. 
DAT ZIJ MET HUN E:!:GEX Kfü'._Clf.::31{ (EN 
ZEKER GEEN ON'!'WIKKELINGS.HüLP) l<"IBN 
BETERE TOEKOMST MCE�EN O?B01ffvEHo 

Onze dialectische kennis van de natuur 
de maatschappij <m onze vijanden , zal 
een waarborg voor ons zijn ,voor can 
toekomst vol overwinningen, 

-Hoc staan wij voor de Geschiedenis? -

De politieke macht in alle vroegere maat
eschappijen was gebassecrd op eon onderdruk

king door kleine groepen van do volksmassa 
of slavernij. 

Deze vorm van :-0,.,r::,,,.,. �.c :;,.: •.. �. :·.:�·::.:.,; -1 ·;-1en 
als eon zeer norma:,.0, gang van za!rnr.. bû
schouwd < De samenstelling van d.e maat-� 

schappij was toen meestal 8o% slav�n en 
2of,, slavendrijvers o 

Deze tijden gaan nu echter langzamerhand 
verdwijnen daar de slaven en onderdrukte 
volken er van bewust zijn dat de gee;o\ren 
feodale ,facistiese�koloniale en r.eo
koloniale maatsc�1appijen niet meer als 

normale situaties ,aanzien hoeven te wor� 
den 
Volkeren die voor hun vrijheid strijden 

beseffen het feit dat hun lot in eigen 

• 
handen ligt en niet in handen van de een 

of andere geldschieter uit de industr::.e
la:r..den" 

Wij moeten het dappere voorbeeld van de 
Marrons volgen. Zij waren er van bewust 
dat hun vrijheid niet door eventuele 
omstandigheden ergens uit de lucht zou 

komen vallen�Zij rekenden nog mind8r 
·op het feit dat door eon ontwikkeling der
omstandigheden, de slavendrijvers ,hun 

de vrijheid zouden schenken 
De Marrons naren zeer bewust dat zij alleen 
op eigen initiatief de omstandigheden in 
de richting van hun emancipatie konden 

leiden. 

H::.ermeo stollen wij dus dat de mr,. 
d0 maatschappij kan en �oot bcinvlocdon 
net zoals do wetonschap de na tuu:.:- :,.:r. 
leiden, 

Dit moet :i.n ons algmoen den:,Co:i de 
stuwkracht vormen bij alle problm:ien 
àie zich ku::1.n,;m voo:::·dor;n in do '.llaa t 
scha:')pij ,, Ons volk :noot brnvust zijr1 
dat .:ulo objcctievG voo:rwaar.·'i(m voor Gen 
onflfaankelijk Su.rina-no :niet "eens op 
een dag" Zi.l.llen komen j maar dat deze door 
het vo]k zelf gevor::.:d mocts:1 ·,vorden 
TTi"i mo.:,t.en niet wach1.0n totdat 

on;, land rijp zal zi,jn gc'.'lor.don ·foor
een of ander ont,1ik.k1"lingsp::"occs, ?Telke 

ons door een s00rt autor.iatismo r..aa:r 
eon rrelvarcmd Suriname r.ioe t, .• l ei:ion. 

De koloniale machthebbers met hun 
reacticnai:::-e thcor·ioen hebten ht..n ::.n·rloc�
den trachten te vergroten ydO(Jr 1c s i,eLi.ing 
te verdedigen dat do maatschappci.iji.-:o 
evolutie niet te bcinvloedon was door 
noch de menselijke vril ,r:.och de □enseli.1!;:o 
handelingen. 
Met deze theorieon lmamen de slavendriJ

vers en kolonisten ertoe ons volk te doe� 
geloven dat zij zich niet ·moostcn oc.ko;;. .. 
meren om bun aardse lot , maar d.'1.t z,., :::c 
het hiernamaals oen pa.r3.dijs zouden vinne:i. 
Hiermee stor!d de deur open vo0:r hu� L:.f. 
ha�·tige plunderingen en zorgden ,;;iJ c:a':. 
hun aards naradijs gevestigd \7Grd :n d.r,n

&".ag enz. 

Pan-qan-ch:;_ 
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