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Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 23 December
1953, No.207711, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan
te bieden copie van raijri geheime brief met bijlage van heden,
No.220834, gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp.
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GEHEIM RAPPORT

Haar dezerzijds werd vernomen zou men aanvankelijk in
kringen van de Surinaamse nationalisten in Nederland (Amsterdam)
tevreden zijn geweest met het verloop van de zgn. "Kleine R.T.C."
in de West, zodat men een actie zoals door deze groep destijds
gevoerd is na de RoT.C. in Nederland, overbodig achtte.
Sedert wordt in dezelfde kringen beweerd, dat de Surinaamse
delegatie zand in de ogen van de Nederlandse afgevaardigden heeft
gestrooid door toezeggingen te doen, die toch niet door de Surinaamse Staten zullen worden goedgekeurd. De Surinaamse delegatie
zou hiermede beoogd hebben zo mogelijk de oplossing van de hangende kwesties te verschuiven tot na de a.s. Pan Amerikaanse Conferentie te Caracas.
Volgens meerbedoelde Surinaamse kringen hoopt de bekende
J.A.PENGEL te Paramaribo, dat het resultaat van deze 'conferentie
gunstig zal kunnen zijn voor de volledige onafhankelijkheid van
Suriname, aangezien Nederland z.i. rekening zal moeten houden
met de conferentiebesluiten.
Verder is het navolgende vernomen.
Sinds korte tijd maakt de voorzitter van het Hoofdbestuur
van "Ons Suriname, tevens voorzitter van het "Nationaal Comité
Suriname" de bekende E.A.GESSEL, in het geheim plannen om naar
Suriname te gaan, alwaar hij hoopt tewerkgesteld te worden bij
de Kweekschool in Paramaribo.
Een vertrouweling van de Surinaamse nationalisten in Nederland, Julius Armand CATZ, is reeds op 22 Januari j.l. naar Paramaribo vertrokken. Genoemde CATZ had zitting in de Sociale Commissie van "Ons Suriname" te Amsterdam.
Met belangstelling wordt de komst van de Voorzitter van de
"Flamingo" sportclub in Paramaribo, de sportleraar A,KAMPERVEEN,
die een studiebeurs in Nederland toegewezen kreeg, tegemoet gezien» In het bestuur van deze sportclub zit tevens de neef van
de bekende Ch.S.H.J.DEFARES, met name J»DEFARES, die redacteur
is van het Surinaamse blad "Ons Vaderland".
Ter gelegenheid van de oprichting enige tijd geleden van
het handelsbureau "Flamingo Agency" te Amsterdam door Ch.S.H.J.
DEFARES, heeft de sportclub in Paramaribo haar naam aan dit
bureau ontleend als blijk van solidariteit.
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