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VERTROUWELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Suriname belegde een 

twintigtal in Nederland verblijvende Surinaamse nationalisten op 

9 februari j.l. een vergadering te Amsterdam. Het doel van deze bij

eenkomst was om na te gaan in hoeverre de Surinamers in Nederland 

hun stakende landgenoten in Suriname zouden kunnen steunen • 

Tijdens de vergadering werden geen besluiten genomen omtrent 

onmiddellijk te ondernemen acties. Wel werd er een "Coördinerende 

Raad van Surinamers in Nederland" opgericht, welke raad werd onder

verdeeld in een "Werkcomité" en een "Commissie voor Goede Diensten". 

Het 11 Werkcomité 11 zal zich o.m. bezig houden met de studie van 

de sociale, economische, politieke en culturele aspecten van Suriname, 

het opstellen van een program voor Suriname en het formuleren van 

"aktie-punten". De taak van de commissie van goede diensten zal hoofd

zakelijk bestaan uit het bevorderen van de vakbondseenheid in Suriname 
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en het leggen van contacten met de Nederlandse vakbeweging, teneinde 

steun te verkrijgen voor Surinaamse vakbonden, welke een staking pro

clameren. 

De ervaring heeft geleerd, dat organisaties, welke n.a.v. be

paalde incidenten door Surinaamse nationalisten in Nederland werden 

opgericht, veelal eendagsvliegen zijn. Onderlinge verdeeldheid onder 

de oprichters was er tot dusver steeds de oorzaak van dat deze met 

veel élan opgerichte organisaties na twee of drie bijeenkomsten weer 

uiteen vielen. 

De mogelijkheid is echter niet geheel uitgesloten, dat de thans 

in het leven geroepen Coördinerende Raad in de toekomst activiteit van 

enige betekenis zal ontplooien. Eén van de belangrijkste initiatief

nemers was n.l. de bekende Surinaamse agitator Marcel Kross, die on

langs veel publiciteit kreeg n.a.v. de molestatie van de Gevolmachtigd 

Minister van Suriname te Nijmegen. 

Gebleken is dat Kross de laatste tijd een intensief contact on-
derhoudt met leden van de Cubaanse Vertegenwoordiging in Nederland. 

Drs. A. Kuipers • 
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