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Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 3 September j.l-,
No.194256, handelende over het in hoofde dezea vermelde onderwerp,
heb ik de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden een geheim ver-
volg-rapport, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen moge
worden.

Ten behoeve van Uw Ambtgenoot van Overzeese Rijksdelen gaat
een copie van dit schrijven met bijlage mede hiernevens, waarvan
ik de toezending aan het beleid van Uwe Excellentie heb gemeend te
moeten overlaten.

HET HOOFD VAN DE DIENST,/

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
te
's-G R A V E N H A G E.

/
(w.g.) Mr H.W.Felderhof
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De 24ste September j.l. is te Amsterdam door "Ons Suri-
name" een algemene ledenvergadering gehouden, waaraan slechts
een dertigtal Surinamers heeft deelgenomen.

Het doel van deze vergadering was om voor de tijd van
twee jaar een nieuw hoofdbestuur te kiezen. Tevoren is echter
al gebleken, dat het bekende "Nationaal Comité Suriname" te
Amsterdam zich reeds van de voornaamste hoofdbestuurszetels
meester had weten te maken, zodat de "verkiezing" voor een
nieuw hoofdbestuur practisch geen betekenis meer had.

De drie feitelijke leiders van genoemd comité zijn thans
hoofdbestuursleden van "Ons Suriname", met name:
E.A.GESSEL (voorzitter), Ch.S.H.J.DEFARES (secretaris) en
S.G.van SPRANG (commissaris). Als penningmeester fungeert
W.M.de VRIES en als commiagariasen - behalve genoemde Van
SPRANG - de Surinamers E.BRUMA (student) en O.E.G.M.HUISWOUD,
tevoren voorzitter van "Ons Suriname". Deze heeft blijkbaar
het voorzitterschap neergelegd, omdat hij als communist aan
de vereniging geen communistische tint wilde geven zolang de
leden niet dezelfde politieke opvatting hadden.

Anderzijds is echter ook gebleken, dat het "Nationaal
Comité. Suriname" zichLniet metvhet beleid van de leiders van
"Ons Suriname" heeft kunnen verenigen en meer gestemd was voor
een krachtiger politieke activiteit.

Door E.A.GESSEL en Ch.S.H.J.DEFARES zal het politieke
programma van het comité ook in "Ons Suriname" worden uitge-
voerd. Men streeft bovendien kennelijk naar een grotere eenheid
onder de Surinamers. Het nieuwe hoofdbestuur heeft onlangs name-
lijk getracht te komen tot een fusie met "Het Surinaams Verbond"
te Amsterdam. Hiertoe heeft men zich echter niet rechtstreeks
met het Verbondsbestuur in verbinding gesteld, maar daarvoor
ingeschakeld het enkele maanden geleden te 's-Gravenhage gevormde
comité, dat tot taak heeft te komen tot heroprichting van de
verlopen Haagse afdeling van "Ons Suriname". Tijdens een onder-
houd heeft het Verbondsbestuur echter duidelijk aan dit comité
te verstaan gegeven, dat er niets van een fusie kan komen, omdat
"Het Surinaams Verbond" - hoewel voorstander zijnde van een zo
groot mogelijke zelfstandigheid van Suriname - de band met Neder-
land wil handhaven en omdat "Ons Suriname" dit bepaaldelijk niet
wil.

Bovendien stelt "Het Surinaams Verbond" zich al lang op
het standpunt, dat de voorstanders van verbreking van de band
met Nederland in feite een anti-Nederlands gezinde minderheid
vormen, die nogal hard van de toren blaast. In dit verband ver-
dient hier nog vermeld te worden, dat een der denkbeelden van
het nieuwe hoofdbestuur van "Ons Suriname" is, dat het door
vijandig te staan tegenover Nederland en Nederlandse instanties
meer gedaan zal kunnen krijgen.
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