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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan

te bieden betreffende bovengenoemd onderwerp.

Een exemplaar van dit rapport zond ik aan de Vice-

Minister-President, Minister van Verkeer en Waterstaat en

aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

HET HOOFD VA H DE DIENST,

drs A. Kuipers.

Men gelieve «teeds één zaal In één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig net onderwerp, de dagtekening en net nummer van
deze brief vermelden.
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HET _5U3IN.U':.S B_ljVKIJDINGSFHOI.rT

Het "Surinaams Bevrijdingsfront" v.'trd, blijkens recente persbe~

richten opgericht door de Surinaanse "journalist" U- ,

_J_j„ , die tevens als secretaris fungeer

In een. radio-interview op 11 januari 1970 verklaarde JJ^, o „m,

dat het nieuw opgerichte front de Nederlandse ministerraad met een

aantal eisen sal confronteren. Wanneer deze eisen niet v/orden in.^ev/il-

ligd zal men niwt schromsn om geweld te gebruiken. Als voorbeelden van

mogelijke gewelddaden noemde "het torpederen van Nederlandse be-

zittingeii in Suriname en het kidnappen van door Nederland uitgezonden

krachten",.

j i _ vestigde zich eind 195J5 in Nederland. Kort

nadien trad hij als verslaggever in dienst van "Het Vaderland", maar

wegens gebleken onbek'.vaaraheid werd hij al vrij spoedig v/es r orrbsl'̂ eru

In 1956 werkte hij enige tijd als "werkstudent" bij de- i'inisoa-

ries van Buitenlandse" en Binnenlhndöe Zaken, Met 'iarre Y.'O.J.J: het t,ija

vooropleidiijj beti'of beschikte ï\ j over een rijke fantasie en middel--

vervalste bescheiden tra.cht.te hij z±ch een doctoi'andus-titel aan te

meten. Van ei j n fantasie gaf hij opnieuv; blijk, toen hij zlc.h in 'i9S'-

voor Vencaolaanse diplouiaat uitgaf»

maakt niet voor het eerst melding van een Gurinaair.se revo-

lutionaire organisatie in Nederland. In 19ok lanceerde hij in her

Surinaamse b] ad "De 'uVare Tijd" een bericht over een i ?.\r cor.i

van Surinaraers in Nederland. Klaarblijkelijk ontsproot dit bericht ann

de fantasie van , vant er werd uit geen enkele anders bron iets

over vernonen i
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De namen van de overige medebestuursleden van v komen in

de documentatie van mijn Dienst niet voor.

Dat iĵ  veel publiciteit voor zijn "bevrijdingsfronb" krijgt be-

hoeft geen vsrv/ondering te wekken, aangezien hij als medewerker van

Surinaamse bladen in heb bezit is van een perskaart en in Nederlandse

journalistenkringen verkeert» In hoeverre het thans door hora gelan-

ceerde verhaal over plannen on in Suriname tot gewelddaden over te

gaan seriado .iïusL '«orden gtf.oriie.:!, \'rj.r. op dit i."iCuis--ii!; --";_; K i ei; uv. iJ.T.

beoordeeld.

15 januari 1971


