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ZEER GEHEIM

„Bet r.:Ch.S.H.J.DEPARES c.s.
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een zeer
geheim rapport met bijlage, handelende over Ch.S.H.J.DSPAEES c.s.,
naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge worden.
In verband met het zeer geheime karakter der berichtgeving moge
ik U in overweging geven wel te vallen bewerkstelligen, dat met het
bijgevoegde rapport de grootst mogelijke omzichtigheid wordt betracht.
HET HOOFD VAN DE DIENST
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jne Excellentie de Minister President,
._.—•v
Excellentie de Yice-Minister President
Mr E.W„Pelderhof,
Minister zonder Portefeuille,
O'ne Excellentie de Minister v.Buitenlandse Zaken,
jne Excellentie de Minister v.Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen,
-G-RAVENHAGE.
3 3 6 1 7 - '50

ZEER GEHEIM RAPPORT
Bijl.: één

De bekende in 1950 uit 'Nieuw-Guinea naar Nederland gekomen en
zich nog als gemachtigde der Papoea's beschouwende Ch.s.H.J.DEFARES,
wonende Harmoniehof 34 te Amsterdam, wijdt sedert enige tijd een intensieve aandacht aan Surinaamse aangelegenheden, waarbij zijn belangstelling voor Nieuw-G-uinea min of meer op de achtergrond is gekomen,
ofschoon hij zich enkele maanden geleden nog geschaard heeft achter
hen, die gestemd zijn voor overdracht der souvereiniteit over-dit gebied aan de Republiek Indonesië.
Defares huldigt met betrekking tot Suriname het standpunt, dat
dit gebied een grote toekomst heeft en dat bij voorkeur de Indo-Europeanen daarheen dienen te gaan. Hij wenst met Surinaamse nationalisten
tvan de "Nationale Partij Suriname") ook de steun van de Indonesiërs
in Suriname en van de Hindoestaanse groep daar te lande.-Bij dit alles
spelen behalve persoonlijke oogmerken anti-Nederlandse gevoelens een
bepaalde rol. Dit laatste is wel het voornaamste.
Het is bekend geworden, dat Defares in contact staat met Suri- , naamse gedelegeerden bij de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage,
;
namelijk met de Heren A.J.MAC MAY en J.PENGEL, welk contact hij - naar
verluidt - gezocht heeft op aanwijzing van J.REUS te Paramaribo.
De gezindheid ook van deze personen jegens Nederland is naar dezerzijds werd vernomen zeer dubieus.
• Bovendien heeft Defares kortgeleden hier te lande een bespreking
gehad met de Indonesiër IDING SUMITA, die deel heeft uitgemaakt vangbekende Indonesische delegatie uit Suriname naar de Republiek Indonesië
Van Sumita heeft hij de verzekering van medewerking ontvangen, terwijl
Defares er ook van verzekerd schijnt te zijn, dat de Hindoestaanse
groep in Suriname zich achter de "Nationalisten" schaart.
Het is verder bekend, dat Defares de hand heeft in het "Manifest
aan het Nederlandse Volk", waarin als eis van het Surinaamse volk de
Dominion Status voor Suriname wordt verlangd. Copie van dit manifest
gaat hiernevens.
In feite zou dit manifest echter gezien moeten worden als een
manoeuvre om de R.T.C, te doen mislukken door een verscherping der te-*
genstellingen in de groep der Surinaamse gedelegeerden. Het begrip
"Dominion Status" zou bovendien gekozen zijn om de verdergaande gedachten met betrekking tot de zelfstandigheid van Suriname te camoufleren..
Tot de groep van Defares behoren o.a. ook de te Amsterdam woonachtige communistische Surinamers G.H.GÜNTHER en I.G,van SPRANG. Deze
personen hebben oorspronkelijk de tekst van vorenbedoeld manifest opgesteld, maar daar dit te uitgesproken communistisch was, heeft Defares
het in de huidige vorm gegoten. Het manifest is ondertekend door "Het
Initiatief Comité Anti-Werkstuk ter R.T.C." (A.W.-R.T.C.), waarbij ala
tijd. secretariaatadres is opgegeven: Borssenburgerstraat 34 III te
Amsterdam. Hier woont genoemde I.G.van Sprang. Dit adres is gekozen op
grond van de overweging, dat Van Sprang naar buiten toch reeds bekend
staat om zijn communistische sympathieën.
Verder is bekend geworden, dat Defares met enkele andere Surina•
mers te Amsterdam het bestuur vormt van een onlangs opgerichte "Suriname
Association for International Corporation". Deze S.A.I.C. heeft in be-'
perkte oplaag het eerste nummer verspreid van een blad, dat door geld-'
gebrek niet gedrukt kon worden en derhalve getypt is. Naar verluidt is
het o.a. gezonden aan buitenlandse persbureaux en aan buitenlandse Ambassades. Defares heeft in het blad berichten overgenomen uit Surinaasis<
couranten en aangevuld met de nodige fantasie om bepaalde aangelegenheK
den veel erger voor te stellen, dan zij in werkelijkheid zijn,
j\a een exemplaar verkregen kan worden zal dit bij een vervolgf'•
rapport met eventueel nader van belang zijnde bijzonderheden worden
overgelegd.
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MANIFEST AAN HET NEDERLANDSE VOLK
LAilk van N e d e r l a n d j u i s t

op

dit historisch m o m e n t z i j n de ogen van de gehele w e r e l d n p l

gericht.

Toon Uw grootheid en helpt een einde maken aan de o n r e c h t v a a r d i g h e i d -en de o n g e r e c h t i g h e i d . d i < - s o o r t spruit uit ongelijkheid en wanbegrip Help als een v r i j volk mede aan de l i q u i d a t i e van het K o l o n i a l e Spook
waaronder wij al meer dan 300 j a r e n gebukt g a a n en dat als een b e s m e t t e l i j k e z i e k t e de l e v e n s s a p p e n \ a u
een j o n g volk u i t z u i g t .

de eió van net owmaamóe
iY[aak

i

een einde aan de koloniale verhoudingen en. .

VOOR SURINAME DOMINION-STATUS
Het Surinaamse Volk heeft meer geloof in en eerbied voor recht dan voor m a c h t . L a t e n v ij als t \ \ e e
broedervolkeren in vrede en welvaart onze gemeenschappelijke belangen naar beste « e t e n en r e c h t s c h a p e n heid behartigen. Onze welvaart betekent Ook voor U Welvaart!

In Suriname leeft tot heden nog de geest van het Kolonialisme en er moet een einde aan komen NU.
Suriname heeft geen vrijheid, de autonomie is een wangedrocht en het zelfbestuur een aanfluiting!
Ziekte, armoede, vervuiling, honger, alle ellende teistert ons Volk - de trotse d r i e k l e u r
het oude Fort Zeelandia in de zoele tropenwind alsof dit alles haar niets aangaat.
De meest ergerlijke toestanden en schandalige practijken zijn schering en inslag.

w a p p e r t hos en

Maak nu toch een einde aan de klassieke Colijn-politiek van eerst de Oost en dan de West.
Wij weten wel raad met Suriname.
Suriname zal als vrije staat de mogelijkheid openen voor vele Nederlandse arbeidskrachten om mede I e
helpen aan de economische opbouw van het land en de openlegging van het binnenland.
Denk aan de bezetting van Uw eigen land door vreemde troepen, wat gij niet z o l a n g geleden z e K e h e h i
ervaren.
De Rondetafel Conferentie is geen succes zonder dat onze gedelegeerden terugkeren met d a l g e n e « a t
werkelijk in de boezem van ons Volk leeft n.l.

Samenwerking op basis van gelijkheid
In naam van ons Volk.

DE SURINAMERS IN N E D E R L A N D
Het Initiatief Comité A N T I - W E R K S T U K TER R T. C (A.W.-K.T.C..)
Tijd. Secretariaat; Borssenburgcrstraat 31 '
AMSTERDAM

Zie ommezijde

De gebeurtenissen zowel over da gehele wereld als in fit>en land nebben ons ertoe i^cdwonqen een beroep op
U te doen ons te sicuncn in onze rechtvaardig eis. Het is niet de gewoonte van een trots volk als h a l e laar op te treden, maar zijn rechten onder de zon oji k a r a k t e r v o l l e wijze te verdedigen al zou het u i t e r s t e
middel wapengeweld moeten zijn. Maar, een beschaafd volk acht bloedvergieten beneden zijn waardigheid
en geelt de voorkeur aan onderhandelen op basis van volkomen gelijkheid en onderling v e r t r o u w e n . Om de
delicate toestand van het R i j k zullen w i j het Indonesische voorbeeld maar niet aanhalen en er een streep on
der zetten. Wij kunnen het een en ander het beste verduidelijken door een korte analyse van de toestand
in Noord-Afrika. En ziet wat een v r i j Canada vandaag voor Engeland betekent en bedenkt wat een v r i j
Suriname morgen voor Nederland betekenen k a n .
De strijd m Tunis gaat tussen het Tunesische volk, dat voor democratische rechten strijdt enerzijds en
een kleine feodale kliek gesteund door het Franse koloniale regiem anderzijds. In zulk een strijd zijn er i^ccn
overwinnaars - alleen-verliezers m meer of mindere mate;, stel U- echter 'voor dat er wel o v e r w i n n a a r s z o u den zijn. Er zijn dan drie mogelijkheden n.l. het volk wint, er komt een compromis tussen partijen of hei
Franse koloniahsnje zegeviert. Verslaat' het Tunesische volk het Franse imperialisme dan komt een zeer hè
wust volk na lange onderdrukking vrij tot schade en schande voor allen die het kolonialisme hielpen steunen.
De treurige erfenis van bloed en tranen door de. Franse troepen achtergelaten zal met licht vertjcten worden.
W«lkje *i«np»tl« 4,11 men tiiji • 10» yXj^or, £«4, 2«ideg<^Ke|de,«Ffaab|: ,,he^rsei>41iek .gjwpsleui'-., m /
HetïJferfce/vipl| |*1 *vid -go«ciffe|ii|Vèi^isèfe4- r3&t|fffefr,fl -ijjfni ^e>i. Wi^romis, .D^ent i^eVvcgcn om
tot een eerbaar vergelijk te komen. Echter zal ongetwijfeld de verliezer het Franse imperialisme zijn en wel
om de doodeenvoudige reden dat het niet nodig was eerst bloed te vergieten en dan te yaan praten met
•weduwqaren,'Wedujwen en, .wezen. Men zaj z;ph afvragen waarom toch het volk van Frankrijk, ,,het beschaafste Europese land",, het zover heeft Laten konden? Winnen de plaar,seJijke marionetten, ge-steund door h u n
Franse meesters de strijd tegen het Tun£srsche, VflK, da,n ••- 4fze- overwinning nog erger dan de grootste nederlaag. Een overwinning van het Franse kolonialisme zal slechts van korte duur zijn en ten slotte zal het
VerplïcKt iijn'ttfe aftbtïit'te''blazgn;'het'ij-'rrfaar een• kWestiié van tijrl
;" 'Öe''tya\ir vin'Két'Tïrhèsiscrre Volk' legert défoaftfaai'sè'; ofidefdrukking'^a[' des 'te heftiger a'jrf
en'd?'strijd'
zal .opnieuw niet verdijbbeJde woede wprden voortgezet. De zwarte bladzijden zullcrj zi-h irj de lu.siorjr
•van het Franse kolorualisme,vermeerdereB, en van goe.dje, wil en vriendschap tussen de volkeren zal er geen
sprake zijn, een schande vpor de gehele zich noeineiicl^,christelijk.e wereld.
Over de gehele wereld voltrekt zich een historisch proces, dat geen sterveling noch enige staat of groep
varr staten kan' tëgerihoücTeTi. 'Er -^Sfif-talrfjKe •histötiscHei'frgrireTi 'gefeest cfre rnet vcfi: inidclclcn g e t r a c h t ' h d v '
ben de klok terug te zetten - maar tevergeefs. De koloniale volkeren strrjtien ni?t naar het f'ajiafti iffiptrf-'
alistisch .voorbeeld pm van onderdrukten .onderdrukkers, ,te wcrrden. Neen! Integendeel is het een strijd oru
in volle vrijheid de hem rechferis toekomende plaats pnder. de zon te verkrijgen. De liquidatie v^n. het koloniale stelsel over, de gehele wereld kan de Europese^,vplkeren .slechts ten goede komen. De mensen van
onze tijd denken nu eenmaal anders dan in de tijd van Alva en zijn tijdgenoten.
Het is een erezaak .voor iedere rechtschapen Nederlander mede te helpen aan de daadwerkelijke v r i j m a king van de koloniale gebieden. Schrap niet alleen het woord koloniaal uit Uw wetboeken en i n s t i t u t e n ,
maar ook uit het feitelijke leven en uit de gedachtengang van bepaalde a-sociale elementen in uw midden.
Voeg met meer zwarte bladzijden aan Uw eigen historie, die toch ook ze menige glanzende kent.
Drnk aaii fe htldhaftige Wülem van Qr«nie jegeBJ-d>TSpaarise dwinglandi].
Suriname «.^erik-Dominion 5SVitl»s./\ -ai-ukkWetgeaUtJIs e^>feitStvtalcC^e<'icis.!:
, .
Zou het nodig zijn dat de Pan-Amerikaanse Unie rïe Sunoümse zaak ging oplossen' Het hanc;t van U al!
Er bestaat geen enkele reden om Suriname ten achter te stellen bij Indonesië. Ook w i j hebhen recht als
een v r i j volk te worden opgenomen in de volkerengepieenschap.
De Sunnainers zijn instaat hun eigen land naar berjoren te besturen en als beschaafd volk tot voorbeeld
te strekken voor menig andere.
Het Werkstuk is een treurige klucht achter Uw rug om en dat van ons volk gemaakt door enige ambtenaren die geestelijk en lichamelijk nog in het kolonialistische tijdperk leve,n. Ten zeerite zijn w i j geschokt door
een dusdanige handelswijze, die zeer zeker met kan bijdragen tot toename van het v e r t r o u w e n m de geineen
schappelijke zaak. En dit verwerpen w i j in UW en in ONS belang.
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