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B^Ch.S.H.J.DEIVARES c. s.
Met verwijzing naar mijn zeer geheim schrijven van 25 April j „ l . ,
no. 136956, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp, heb
ik de eer uwe Excellentie hiernevens aan te "bieden een terzake handelend vervolg-rapport met bijlage, 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 willen bewerkstelligen, dat met het
bijgevoegde rapport de grootst mogelijke omzichtigheid wordt betracht.
HSÏ HOOFD VAfl DE DIENST/
Zij > Excellentie de Minister President,
~/^- ^ ) /t^——A
Zijne Excellentie de Yice-Minister President
i ^^ °i^—~^\^~^ i
Minister zonder Portefeuille,
Mr H T Y •ff elder v of
Zijne Excellentie de Minister v. Buitenlandse Zaken,
" *
-"Zijne Excellentie de Minister v. Unie zaken en
Overzeese Rijksdelen,
te
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ZEER GEHEIM RAPPORT
Bijl.: één
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Bij dezerzijds rapport van 24 April 1952 is overgelegd ej
Manifest van "Het Initiatief Comité Anti-Werkstuk ter R.T
waarvan het de bedoeling was mede te werken tot het "doen
van de R.T.C. (Sedert heeft de in het rapport genoemde 'J,
in een der te Paramaribo verschijnende bladen inderdaad .verslas
dat het de opzet is geweest de besprekingen te doen mislukkéa" "
•Na beëindiging der R.T.C, heeft het comité A.W,-R*$;,O; ;ol
houden te bestaan en in de plaats daarvan is gekomen* liet'--c
Amsterdam gevestigde - "Nationaal Comité Suriname". Dit
heeft aanstonds uitgegeven een manifest "Aan het Sur imams e ":V|
waarvan een copie hiernevens is gevoegd. Ter bekorting-«ij^ns"
de inhoud daarvan verwezen.
Dit manifest is naar uit goede bron werd vernomen'o,a%|:al
Suriname gezonden ter opname in een der bladen,. vermoedelijk!!
"Ons Vaderland".
' „~
Voorzitter van het "Nationaal Comité Suriname" tè-AmsJ
is Eugène A.GESSEL en secretaris Drs James G.DEFARES/eeifjaTOJ|||
van Ch.S.H.J.DEFARES, genoemd in vorenbedoeld rapport. In1'feirte,!
is laatstgenoemde evenwel secretaris maar hij laat
buiten optreden.
._ ^
Het comité beschouwt zich naar verluidt als een voorpo%|
Nederland van het Surinaamse Volk, met als doel het verkrijg!^
een vrij en souverein Suriname, neerkomende -op een strevénr ,gl
los van Nederland. Naar het zich laat aanzien wil deze^~~~-iAmsterdam een anti-Nederlandse stemming in Suriname
Voornoemde GESSEL, geboren op 22 Januari 1919'
is studerende en woonachtig Erich de Roodestraat 9
Hij staat onder zijn landgenoten bekend om zijn
zindheid.
Over Ch.S.H.J.DEFARES is reeds het è.e.a. vermei
bedoeld rapport van 24 April j VI. Hij heeft zich zeer;lj\d over de mislukking
heeft hij onlangs gezegd, dat rtde volgende zet* in
plaats vinden, namelijk het uitroepen van de republ-^—,., -v___,,-_.
vernomen, dat DEFARES kortgeleden te kennen heeft1 gegeven'mieli
kerig te zijn van hulp van communistische zijde om het geiteïl?
doel te bereiken*
-^ ::
w
Ook is dezerzijds nog vernomen, dat zo spoedig moge!
de bevolking van Suriname een actie zal worden gevoerd om* sjii
te verwekken tegen de aanwezigheid van "vreemde 1;roepen!V; (:ifeej!
Nederlandse troepen) aldaar,
•
; -J^-V"
Tenslotte zij vermeld, dat Ch.S.H.J.DEFARES is aanges;|<
buitenlands correspondent van "Ons Vaderland" (Paramaribo)^
scheldblad met anti-Nederlandse tendenz.
'
? '*'
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Landgenoten,

ca-

Toen in volle oorlogstijd door de Nederlandse regering
in Londen beloften werden gedaan ten aanzien van de vrijmaking der
koloniën, hoopten wij dat het na-oorlogse Nederland deze beloften
op loyale wijze zxm nakomen. In de tien jaren na die belofte, zijn
er vele dingen in ons land veranderd. De inloseing van die belofte
is echter niet gekomen!
.
Deze tien lange jaren hebben ons tot het besef gebracht, _
dat de beloften die ona toen werden gedaan geen enkele wezenlijke
inhoud inhielden! Het meest recente bewijs hiervan is wel gelegen
in de afloop van de RTC, welke aantoont, dat onze strijd t«gen het
Nederlandse kolonialisme en alles wat daarmede samenhangt, in volledige overeenstemming is met de wezenlijke belangen van land en volk. _J
Wij zullen nu een positieve politiek moeten gaan voeren
om aan de mensonwaardige koloniale verhouding een definitief einde
te maken! Het gaat daarbij om ons Suriname! De strijd is ingezet,
door onze voormannen, door U, door ons! De slag van den Haag ia geen
nederlaag geworden.
Het grote doel: Zelfbeschikkingsrecht, Rechtvaardigheid
en een Menswaardig bestaan, moet worden bereikt! Concentratie van
alle vrijheidslievende krachten ia. de zekerheid dat dit doel snel en beslist bereikt zal worden! Deze rechtvaardige strijd van ons Volk . . ..
voor zijn rechten als mens en voor zijn ware bestemming kan niet wor- - den verloren! In deze grote geweldloze stormloop staan wij niet al- _ ^-f;
leen! Onze broedervolkeren van Bolivar en San Martin zullen niet wei-H r-'
geren ons in deze rechtvaardige strijd bij te staan. Wij kunnen daarom,verzekerd zijn van de volledige overwinning!
" '* .
Suriname verwacht in deze tijd, dat iedere Surinamer zijn;
licht zal doen! Landgenoten^ Doet Uw plicht!!
~
~~
'
„
ok wijzullen dat doen. Wij ontlenen onze kracht echter aan U, mannen^
en vrouwen van Suriname! Als Uw voorpost in Nederland, zullen wij de '/
strijd voor ona grote doel onverzwakt voortzetten totdat de volledige, :
overwinning bereikt zal zijn.
x,
Geen koloniaal-compromis, geen koloniaal atatuut, maar
''*
een vrij en aouverein Suriname met een eigen nationale verantwoorde- •
lijkheidüT
'
:
'
,
NATIONAAL COMITÉ SURINAME
(ex-Comité Anti-Werkstuk)

