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Onderwerp: Verhouding tussen Creoolse ·•-Gravenhage. 

en Hindoestaanse Bevolking& President Kennedylaan 25 

groepen in Suriname. 
VERTROUWELIJK 

Hierbij moge ik Uwe Excellentie het volgende berichten. 

In het politiek maandoverzicht van de Surinaamse Centrale 

Inlichtingendienst (CID) over de maand juni 1969, wordt een korte

beschouwing gewijd aan de wijze waarop de belangrijkste politieke 

partijen in Suriname hun propaganda voor de komende verkiezingen 

voeren. 

Gesteld wordt, dat in deze propaganda het raciale element 

niet ontbreekt, hetgeen verscherping van de raciale tegenstellingen 

tussen de Creoolse en Hindoestaanse bevolkingsgroepen tot gevolg 

zou kunnen hebben. 

Een afschrift van het desbetreffende hoofdstuk van genoemd 

maandoverzicht moge ik U als bijlage doen toekomen. 

�ET HOOFD VAN DE DIENST 

�'� 
Drs. A. Kuipers. 

VERTROUWELIJK 

Men gelieve steeds één zook In één brief te behandelen. Bii beonlwoorcling nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van 
deze brief vermelden. 
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Bijlage behc)rende bij brief no.965"356 

A F S C H R I F T 

Politiek maandoverzicht •,an de Centrale InJ.ic):).t:i.ngen Dienst. 

De Surinaamse gemeenschap houdt meer dan bij vorige ver·

kiezingen het geval is geweest rekening met de mogel:i.jkhe:Ldt 

dat de latente spanning tussen de twee grootste bevolkingG

groepen in het land (hindoestanen en creolen) door de ,üjze van 

propagandavoering van de daarbij betrokken partijen, naar de 

oppervlakte kan komen., hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot 

verscherping van deze verhouding. 

Het schijnt dat de propagandavoering bij verkiezingen 

in Suriname nog niet gespeend is van het raciale element, dat 

:i.n niet geringe mate bijdraagt het wederzijdse want:·ouwen op 

grond van bepaalde vooroordelen te vergrotenc 

Aan deze situatie zijn mede debet de grote poli'cicke par

tijen 9 die qua opzet en st.i:•uktuur de indruk wekken slechts aan 

een bepaalde raciale groep onderdak te verschaffen. Eoewel dit 

vaak wordt tegengesprokén met een beroep op 0.e st,�tuten vo.n de 

respektievel:i.jke partijen, zijn er toch politieke-leiders, die 

de vorming van politieke partijen op basis van het ras propa

geren, instede van op maatschappij- en wereldbeschouwinge�. 

Dat deze wijze van propagandavoering in het verleden ni0t 

tot excessen heeft geleid, moet worden toegeschreven aan het 

feit- dat PENGEL en LACHMON, exponenten van de raciale groepen 

waar het in deze om gaat, een formule hadden gevonden op basis 

waar.op kon worden samengewerkt. 

Het confl:i.kt tussen PENGEL en LA.CHKON twee jaar geleden, 

heeft overduidelijk bewezen dat de samenwerking tussen de twee 

bevolkingsgroepen in feite gebaseerd was op de vriendschap:ç-e

lijke verhouding tussen de twee leide:-s en niet was &6n we.a:i:·bij 

de grote massa betrokken is geweest, daar gebleken is dat de 

aanhang van beide leiders thans even wantrouwend tegenover elkaar 

staan als voor de samenwerking. 

Indien de politieke partijen met de thans aangevangen wijze 

van propagandavoering doorgaani werken zij - zij het onbewust -

mede aan radicalisering van de situatie, hetgeen tot elke prijs 

voorkomen dient te worden� 
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