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R A P P O R T

VANj CAW/II

Bijl.: l

Betr.: Statuten en Huishoudelijk reglement
van "Het Surinaams Verbond"

Ondershands van een relatie ontvangen de Statuten en é
Huishoudelijk reglement van de Vereniging "Het Surinaams Verbond".

Verzoeke agenderen en retour CAW.

18-6-1952./

R A P P O R I

VAN: CAW/I

Betr.: "Het Surinaams"Verbond"

C

" \ ME 11952

l
Van een relatie ie het navolgende vernomeó over "Het Surinaams
Verbond".

Deze vereniging erkent de noodzakelijkheid van een 30 ;
groot mogelijke autonomie voor Suriname, maar met handhaving
van een hecht rijksverband met Nederland en de Ned.Antillen,
onder het Huis van Oranje.

In het huishoudelijk reglement, dat het bestuur in concept
gereed heeft en dat in een ledenvergadering op 2 Mei zal worden
behandeld, wordt'bepaald, dat adspirant-leden schriftelijk moe-
ten verklaren met dit beginsel accoord te gaan.

Ben ballatoge-commissie wordt in het leven geroepen, om
het bestuur bij toelating der leden te adviseren. Momenteel zijn
er 67 leden en een aantal begunstigers. ™—

De vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, de heer
POS, terzake de oprichting van deze vereniging ingelihht, bleek
daarmede zeer te zijn ingenomen en verschafte de ondervoorzitter
een uitnodiging voor het bijwonen van de opening der Ronde Tafel
Conferentie.

Verzoeke agenderen en aan CAW.

29-4-1952.



JU.
R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: MHeJfc^Su>*ï5aams Verbond"
"JïP*^

Uit goede bron is het navolgende vernoïèii.
De Statuten van de nieuwe vereniging van Surinamers te Am-

sterdam "Het Surinaams Verbond",zijn tijdens een vergadering op
Maart 1952 goedgekeurd. De Koninklijke goedkeuring wordt aange-

vraagd .
Het bestuur van "Het Surinaams Verbond" ia als volgt samen-

^Voorzit-te-nsJR.D.SIMONS, gepensionneerd Inspecteur Onderwijs;
SecretarfiöKY.C.CLASENER, Hoofdambtenaar bij de Telefoondienst tel li f» I „< jn , , ,

\^JtS~~"1V"^ • Amsterdam;
C| Penningmees ter: J.E. TH* ANIJS, Onderwijzer te Amsterdam;

Bestuursleden: A.W.GULJS, eigenaar van een handelsonder-
neming in Amsterdam;
E.E.HARRAS, Onderwijzer te Amsterdam;

f W.J.KOK, Directeur van het confectiebe-
drijf de "Weka" te Amsterdam;

t Ch.E.J.LABATO, werkzaam bij de Javase
Bank te Amsterdam.

Het ledental van "Het Surinaams Verbond" bedraagt momenteel

Verzoeke agenderen en terug^ aan CAW/I.

CAW/I, 25-3-1952.
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C. 153156
Gene
CAW/I, T A. 4.
Splitsing in "Ons Suriname"

Copie voor CO.1331-56

24 Maart 1952.

15 MRT 1952

GEHEIM

O

O

M0t verwijsing naar mijn geheime brief van 29 Januari J.I.,
no. 128348» handelende over het in hoofde dezes ve ratelde onderwerp,
moge ik 0 mededelen, dat de zich van "Ons Suriname" afgescheiden
ledon zich hebben verenigd in "Het Surinaams YsrbonaV"* Zn een
daarover haad010nde circulaire wordt met betrekking tot "Ons Su-
rinaae" opgemerkt:
D *Bn na i» het sover gekomen, dat een aantal leden - niet
"krachtig g«noeg door het Bestuur geremd - in deze vereniging een
"geest hebben doen ontstaan en ideeën verkondigen, waarmede seer
"vele landgenoten ai oh niet kannen noch mogen verenigen. Dit op-
* treden van de se leden en hun Beattmr moest noodwendig ook naar
"ouiten bekend worden met als gevolg, dat aan "de" Surinamer*»
"thans een bepaalde minder gunetige politieke overtuiging wordt
"toegeschreven en hun loyaliteit in twijfel wordt getrokken.
" Het ie dan ook geenszins te verwonderen, dat uiteindelijk
"een acheuring in de Vereniging "Ona Suriname11 moe a t on ta taan.
"Een belangrijk aantal leden, ten op gi ca te van Suriname niet min-
"der vooruitstrevend dan wie ook, aaar overtuigd, dat slechte de
"wettelijke weg dient te worden bewandeld en de Sijkeeenheid moet
"worden en blijven gehandhaafd, heeft cich dan ook genoodzaakt %:
•gezien én bloo hun lidmaatschap van deze vereniging op te zeggen!̂

HBf HOOFD TAN ES
Namens deze,

/
J~r

Hr K. E. BHESLAU

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A II S I I S D A M.



B A F F O R ï

VAFi CAW/I

Bijl.: één

Betr.: "Het Surinaams Verbond"

\_f/

ACD|

Ontvangen van een relatie een afschrift van een circu
laire van het kortgeleden te Amsterdam opgerichte "Het Suri
Verbond", een afsplitsing van de Vereniging "Ons Suriname".

Verzoeke agenderen gn terug aan CAW/I.

CAW/I, 10-3-1952\
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Afschrift.

V E R E N I G I N G voorlopig
genaamd : " G R O E P S U R I N A M E R S "

Waarde landgenoten,

Suriname staat nu voor een der belangrijkste gebeurtenissen uit aijn
historie!
Had in 1863 de afschaffing der slavernij plaats, het land zélf werd
niet geëmancipeerd, doch nog lang daarna - te lang - in aijn staat
van "kolonie" gelaten.

Na een "autonomie", die practisch geen autonomie was kwam, ten
gevolge van de door Nederland met Suriname (en de Ned. Antillen)
aangegane interim-regeling, het zelfbestuur in Suriname eindelijk
tot enige ontwikkeling.

Thans is het werkstuk voor een "Statuut van het nieuwe Konink-
"rijk", waarin Suriname (en de Ned.Antillen) als gelijkwaardige
deelgenoten in e'en staatkundig verband met Nederland zullen deel-
nemen, gereed gekomen en binnen afzienbare tijd zal de lang verbeide
Ronde-tafel-conferentie ter behandeling hiervan worden belegd.
Suriname zal dan eindelijk het staatkundig bestel deelachtig worden,
waarop het terecht reeds vele jaren aanspraak heeft gemaakt.

Over dit verkregen recht zal ieder rechtgeaard Surinamer zich
zeer verheugen! Maar dit recht zal, meer dan ooit, aan de Surinamers
in en buiten Nederland plichten opleggen. De belangstelling voor
Suriname is in de laatste jaren wel is waar belangrijk toegenomen,
maar wij Surinamers zullen nu er zorg voor moeten dragen, dat deze
belangstelling niet alleen blijft, maar steeds groteryflordt. Wij
zullen hebben te doen alles wat in ons vermogen is, om Suriname
economisch, sociaal en cultureel op te stuwen naar een lichtende
toekomst.

Om dit nu doeltreffend te bereiken is een centrum nodig; een
centrum in Nederland, waarin alle rijksgenoten, ongeacht ras of ge-
loof, die het waar-aohtig belang van Suriname willen behartigen,
verenigd zijn.
Welnu landgenoten, een dergelijk centrum is thans gevormdi er is
op l Januari 1952 een Vereniging opgericht, die behoudens de goed-
keuring der leden, de naam zal dragen :

HET SURINAAMS VERBOND"

- o -

Het zal U ongetwijfeld bekend aijn, dat de reeds vóór de
laatste wereldoorlog bestaande vereniging "Suriname*1 zich in een
grote bloei mocht verheugen en belangstelling en waardering vond in
wijde kring. In 1946 kwam er een fusie van deze vereniging en de
na de bevrijding opgerichte organisatie "Nî uŵ  S ar iname" tot
Deze combinatie, die tot naam kreeg : Vereniging "Om-T Suriname"
heeft - wij constateren dit met leedwezen - hoe langer hoe meer te-
leurstelling gebracht.
f En nu is het zover gekomen, dat een aantal leden - niet krach-

tig genoeg door het Bestuur geremd - in deze vereniging een geest
hebben doen ontstaan en ideeën verkondigen, waarmede zeer vele land-
genoten zich niet kunnen noch mogen verenigen. Dit optreden van deze
leden en hun Bestuur moest noodwendig ook naar buiten bekend worden
met als gevolg, dat aan "de" Surinamers thans een bepaalde minder
guniige politieke overtuiging wordt toegeschreven en hun loyaliteit
in twijfel wordt getrokken.

Plet is dan ook geenszins te verwonderen, dat uiteindelijk een
scheuring in de Vereniging "Ons Suriname" moest onistaanx Een be-
langrijk aantal leden, ten opzichte van Suriname niet minder; voor^-
uitstrevend dan wie ook, maar overtuigd, dat slechts de wettelijke
weg dienart te worden bewandeld en de Rijkseenheid moet worden en
blijven gehandhaafd, heeft zich dan ook genoodzaakt gezien én bloc
hun lidmaatschap van deze vereniging op te zeggeruj

Maar, zoals hiervoren reeds geaegd : een 3ÜRINAME-CENQ?RÜM is_
hier dringend noodjzakelijk!. Niet alleen om de genoemde doeleinden
te kunnen bereiken, maar ook om bij de Surinamers en - niet 't minst-



ook bij de andere rijksgenoten, meer kennis bij te brengen over
het mooie en rijke Suriname en hen - en dit geldt in de eerste
plaats de Surinaamse jongeren - te wijzen op de schone taak in en
voor het nieuwe Suriname.
Daarom hebben de uitgetreden leden opgericht :

" H B T S U R I N A M E V E R B O N D "

Het is verblijdend te mogen constateren, dat tientallen anderen
zich voor het lidmaatschap voor deze nieuwe vereniging hebben opge-
geven, terwijl vele anderen in beginsel hebben besloten toe te treden
doch eerst de definitieve vaststelling der Statuten willen afwachten-

En G-ij landgenoten, zult G-ij U afzijdig houden of het tot Uw
plicht achten, deze nieuwe Vereniging te steunen door als lid of
begunstiger toe te treden? Wij twijfelen niet, of Uw keuze zal ziker
een der beide laatsten zijn. Over het bedrag der contributie moet de
Ieden-vergadering nog beslissen, doch dit zal zeker zo worden ge-
steld, dat het in ieders vermogen ligt. Een exemplaar van het Ont-
werp.Statuten wordt U hierbij ter kennismaking aangeboden.

- o -
Ten slotte nodigt het voorlopig Bestuur U hierbij uit tot het

bijwonen van de leden-vergadering, welke*£plaats vinden op :
pI^SpAGj 4 MAARJ a.s. 's avonds om 8 uur in een der boven-
zalen van het A.M.V.J. - G-ebouw te Amsterdam (ingang Vondel-

straat 8).

Op deze vergadering kunt U zich dan als lid (of begunstiger)
opgeven. Bij verhindering om aan deze uitnodiging gevolg te geven

,̂ >Ékunt U ook onderstaand formulier invullen en toezenden aan het
/"*'„" Ivoorlopig Secretariaat, p/a WrC.Clasener, leidsekade 8lf̂  Amsterdam-C

Namens het voorlopig Bestuur,

A.G-ULJE, Voorzitter,

W.C.Clasener, Secretaris.

C
wonende te

Ondergetekende, (naam en voorletters)

geeft zich hierbij op als ̂ 3tiger van de Vereniging, te

noemen "HET SURINAAMS VERBOND"

... den 1952

(handtekening)
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No. 516 - A - '52.

Onderwerp : NIHTW SCrRINAAMS^?ERBOND
(ledenvergad ering)

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op V
1952 te 20.00 uur in het "Minerva-Pavil joen" te Amsterdam een
bijeenkomst heeft plaats gevonden van de onlangs opgerichte^»
vereniging üHieuw Surinaams Verbond." (Uw brieven No. 128348 en

133156 r esp. vaü SU-1-11» bü en van 25-3-'52).
De zaal was aangevraagd door een zekere Wilhelmus, Jaoob,

KOK, geboren te Paramaribo op 17-5-1913, oonfectie-fabrikant en
wonende te Amsterdam, Biesboschstraat 29 II.
Aanwezig waren oa. 25 personen, w,o. enkele dames.
De ̂ vergadering werd geopend door de voorzitter van het "Niaiw

Surinaams Verbond" genaamd SIMONS (phonetisch V.), die zijn te-
leurstelling erover uitsprak, dat op de tweede vergadering van
de jonge vereniging reeds zoveel leden verstek hadden laten
gaan.
Door de secretaris Willem, Carel CLASENJER, geboren te Parama-

ribo op 14-9-1894, wonende te Amsterdam Leidsekade 81 II, wer-
den hierop de notulen van de eerste vergadering voorgelezen,
waarna de voorzitter weer het woord nam voor enige mededelingen
aan de aanwezigen.
Het deed spreker genoegen te kunnen mededelen, dat hij in

zijn kwaliteit van voorzitter van het "Nieuw Surinaams Verbond"
door de regering was uitgenodigd om aanwezig te willen zijn
bij de opening van de Honde Tafel Conferentie tussen Nederland
- Suriname en de Nederlandse Antillen.
Verder was het verheugend te constateren, dat de vereniging

na de voorgaande ledenvergadering van 45 leden gegroeid was
tot ruim 80 leden, w.o. 17 z.g. buitenleden en 7 begunstigers.
Ir was een embleem voor de nieuwe vereniging ontworpen, welke

door de aanwezigen werd goedgekeurd.
Tenslotte deelde de voorzitter mede, dat achter de bestuurs-

tafel een zekere juffrouw ELSKAMP (phonetisch. V.) had plaats
genomen. Deze plaats kwam juffrouw ELSKAMP zeker toe, daar zij
geheel belangeloos de tot dusver gehouden bestuurs-vergaderin-
gen stenografisch had opgenomen.
Het volgende punt van de agenda betrof de behandeling van h*

concept huishoudelijk reglement.
Behoudens enige redactionele wijzigingen werd dit concept

door de aanwezigen goedgekeurd en aangenomen.
Bij de vaststelling van de contributies werd het woord ge-

voerd door de penningmeester : J. ANIJS, personalia onbekend.
Hierop volgde de verkiezing van een kas-verificatie-commis-

sie en van een ballotage-commissie. Ook dit punt van de agenda
werd vlot afgehandeld, waarop na de rondvraag - waar niemand
gebruik van maakte - de vergadering te 21.15 uur door de voor-
zitter werd gesloten.

Na de hierop gehouden pauze volgde een lezing door een onbe-
kend* persoon over het onderwerp : "Neger-Engels".
Bijzonderheden zijn hier niet over te melden. i&nde.

V. 3.



Gopie voor CO.128348

26 Maart 1952.
f 7 MR11952-

128348
GÂ /I, TA.4.
Splitsing in "Ons Suriname
te Amsterdam

O

O

Ik moge U mededelen, dat te Amsterdam een groep Smrinamers
«ich heeft afgeaeheidan van de & bekende vereniging «On* Suriname".
Men ia tot A**a- *t«* overgegaan omdat men van oordeel wa» - naar
enkelen hebben verklaard - lat *0na Sarimame" 4e communistische
richting opgaat. J&8 voorbeaiêen werden genoemd, dat het bestuur
een 9are>«iî Me4̂ -9̂ IWi««im* ïrwiaa had fe«on*en over de fce-
handeling die in iaterikm een neger zou hebben ondervonden en dat
GFtJSfHER en WJiÏÏiQ®& n»ar Schiphol ««ren gegaan o* de echtgenote ran
de bekende communistische eanger Peul Eobeeon te begroeten, «at
roor «Jïe Waarheid* aanleiding «as om te melden, dat »eö delegatie
van "Ons Suriname11 Mevrouw fiebeaon had gecompliaienteerd.

De afgeacmeiden Sarinaaers hebben zich verenigd in «let Sari-
naaas Verbond*.

In een onlangs onder Surinamera verapreide circulaire wordt
terzake en »et betrekking tot "Ons Suriname" het navolgende opge-
merkt:
* En nu ia het zover gekomen, dat een aantal leden - niet krach-
"tig genoeg door het Bestuur geremd - in deze vereniging een getet
"hebben doen ontstaan en ideeën verkondigen, waarmede zeer vele land-
genoten zie h niet kunnen noch mogen varenigen. Dit optreden van dece
"leden en hun Bestuur moest noodwendig ook naar buiten bekend worden
'set als gevolg, dat aan "de* Surinamer a thana een bepaalde minder
•gunstige politieke overtuiging wordt toegeschreven en han loyaliteit
"in twijfel wordt getrokken.
• Bet is dan ook geenezins te verwonderen, dat uiteindelijk een
*»ch«uring in de Vereniging *0n» Suriname * moeat ontstaan. Beu be-
"langrijlt aantal leden, ten opgichte van Suriname niet minder Toor*
"uitstrevend dan wie pok» maar overtuigd, dat slechts de wettelijke

ent te worden bewandeld en de Bijkseenheid moet «orden en
"blijven gehandhaafd, heeft si oh dan ook genoodxaakt gezien en bloe
hun lidmaatschap van deze vereniging op te zeggen*.

HOOFD VAN DE
Kaaena deze ,

J..

Aan het Hinisterie voor Üniezaken
en Overzeese Rijksdelen,
t. a. v. de Ho oge de Ige strenge Heer J.J.Roabach,
?leln l,
te
's-0 B A V E U H A G E.

8C: e, BRESLAÜ



Copie voor CO.128348

MINISÏEfilB YAN
BIHNEHLAHDSS ZAKEI

Ho.: C. 128548
Bijl.j Gene
GAW/I, TA.5.
Betr.s Splitsing in

"Ona Suriname"

's-öravenhage,
Javastraat 68

28 Januari 1952,
$ , • .. -,,^-
-t1 i 4 > ; ; / ,.),;'

Ik moge U mededelen, dat naar dzz. uit goede bron werd
vernomen, op 3 December v.J. door enige Surinamera, die zich
niet met de gang van zaken en het beleid van de bestaande
vereniging "Ohe Suriname" konden verenigen en zich dientenge-
volge van deze vereniging hebben afgeseheiden, een nieuwe ver-
eniging werd gesticht, die zich voorlopig aandient onder de
naam van "Groep van Surinamers in Nederland" en waarvan het
secretariaat ia gevestigd aan de Weesperzijde 139 hs. te Am-
sterdam.

De initiatiefnemers hiertoe waren W.H.J.LIEMS. W.C.CLA-
SEHEfi en J.A5IJS.

Op 11 «Januari J.l. heeft deze groep een openbare vergade-
ring belegd in het A.M.J.Y. -gebouw te uwen t waar circa 40 per-
sonen aanwezig waren. W.H.J.Lieme en een ander oud-lid van
"Ons Suriname", met name MOLL, hebben op deze vergadering uit-
eengezet, dat lot deze stap was overgegaan omdat men van eer-
deel was,£"!».* "Ons Suriname" de communistische richting opgaat.
Als voorbeelden werden genoemd, dat het bestuur een protest-
telegram aan President Truman had gezonden over de behandeling
die in Amerika een neger zou hebben ondervonden en dat
en HtJISWQOD naar Schiphol waren gegaan en de echtgenote van de
bekende communistische zanger Paul Bobeson te begroeten, wat
voor "De Waarheid* aanleiding was om te melden, dat een delega-
tie van "Ons Suriname" mevrouw Robeson had gecomplimenteerd^

Van de voorzitter van "Ons Suriname", LAHST. werd gelegd,
dat hij zelf geen communist was, maar een zwakke figuur, die
niet tegen de stroom opgewassen is.

De vorengenoemde drie initiatiefnemers zullen als voor-
lopig bestuur van deze nieuwe groepering aanblijven en de sta-
tuten en het huishoudelijk reglement ontwerpen.

Ik moge mij aanbevolen houden voor bericht indien tf in-
lichtingen nopens het vorenstaande mochten bereiken.

HEf HOOFD YAH DE DIEMSf
Namens deze,

tan de Heer
>ofdcommiesaris van Politie,

S T E R D A M .
Eappel: 10-3-1952.



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: Verschillende Surinamers
hebben zich afgescheiden van
de Vereniging "Ons Suriname"

t,*/.

Van een relatie vernomen, dat zich verschillende Surina-
mers afgescheiden hebben van de Vereniging "Ons Suriname", om-
dat men vindt, dat de vereniging politiek de verkeerde kant
uitgaat, n.l. de communistische richting. Zij, die zich afge-
scheiden hebben, hebben op 11 Januari j.l. een vergadering ge-
houden in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam. Hierover handelt
bijgevoegde circulaire van de bewuste groep Surinamers, van 29
December 1951. Op de vergadering waren plm. 40 personen aanwe-
zig. Het merendeel bestond uit "eenvoudige lieden", van wie er
toch sommigen goed hun woord bleken te kunnen doen.

De voorzitter van het voorlopig bestuur, dat zal aanblij-
ven om de statuten te ontwerpen (de heer LIEMS) deelde mede,
dat een aantal leden uit "Ons Suriname" waren getreden, omdat
zij zich niet konden verenigen met de richting, die "Ons Suri-
name" was opgegaan. Het bestuur van die vereniging hield zich
bovendien niet aan de reglementen en liet zich aan de kritiek
van bonafide leden niets gelegen liggen. Eén der genodigden, de

l heer LOBATO, vroeg, of de voorzitter duidelijk wilde zeggen,
welke"richting hij1 op het oog had.|De heer LIEMS zeide, dat hij

/"dit liever in het midden had willen laten, doch nu hem een posi-
/ tieve vraag werd gesteld, wilde hij ook een positief antwoord

_-H geven. "Men gaat de communistische kant op". Hij vervolgde: "De

X l/Voorzitter (dat is de heer LARET) is zelf geen communist, maar
/ "hij is een zwak leider en als hij niet tegen de stroom op kan,
Vj'had hij moeten aftreden".

L \J( De heer MOLL (̂ 4ïL̂ ®i-̂ iiêË̂ êjri le^en) toonde zich zeer
•^„s gebelgd over de gang van zaken in "Ons Suriname" en voegde aan

"•' het door de heer LIEMS medegedeelde, bijzonderheden toe. MOLL
zeide, dat de Vereniging "Ons Suriname" een vereniging is voor
Surinamers en zich aan zijn doelstelling behoort te houden. Maar
men gaat daar zover buiten, dat het bestuur een protest-telegram
aan President Truman heeft gezonden om te protesteren tegen de
behandeling, die in Amerika aan een neger was aangedaan. Van het
voornemen dit telegram te verzenden was in een vergadering mede-
deling gedaan. Hij (MOLL) had daar bezwaar tegen gemaakt. De
zaak werd niet in stemming gebracht, maar het telegram is ver-
zonden.

Toen de vrouw van Paul Robeaon, een bekende communistische
Mzanger, op doorreis in Nederland was, zijn GUMHER en HUISWOOD
/\r op Schiphol gaan begroetten. De volgende" avond stofïBTTn "De
\ Waarheid", dat er een deTegatie van "Ons Suriname" mevrouw ROBE-

SON had gecomplimenteerd. Toen hij (MOLL) zich daarover bij de
heer LARET beklaagde, heeft deze gezegd, dat het bericht een
vergissing was: GÜWTHER en HDTSWOUD waren slechts privé op
Schiphol geweestl

ïïog steeds MOLL: "(JtTNTHER verpest de boel J". Zo was er een
vergadering, waarop enige Hollanders waren uitgenodigd. GfÜNTHER
heeft zich toen niet ontzien zich op die vergadering "zeer min"
over de Hollanders uit te laten. Hij (MOLL) vond dit een beledi-
ging aan de uitgenodigde gasten. "Maar als je op zulke dingen
"wijst, wordt je uitgelachen".

•l/i'
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Ook propaganda onder Surinaamse studenten kwam ter sprake.
Op de vergadering was ook aanwezig een Surinaams student

J in de rechten aan de Vrije Universiteit genaamd gARAMAT All,
(Brits-Indiër). Deze zeide daarop het volgende: "Inderdaad wordt
'ter onder de studentön propaganda gemaakt voor het communisme,
"maar (met misschien een heel enkele uitzondering) heeft dat op
"ons geen vat. De Surinaamse studenten voelen sterk nationalis-

, "tisch en begeren een volstrekte autonomie. Van een los van
^ "Nederland-beweging is er geen sprake. En wij zien, hoe onder

"communistisch regiem, nationaliteit wordt onderdrukt en dat
"van medezeggenschap der bevolking £een sprake is. Ik weet, dat
"Br Surinaamse studenten zijn, die naar communistische openbare
"bijeenkomsten gaan, maar ook, dat zij daarom nog niets van het
"communisme moeten hebben. Zij doen dit alleen om zich op de
"hoogte te stellen van de verschillende politieke stromingen in
"Nederland".

Men is thans bezig met het opstellen van de ontwerp-sta-
tuten en het ontwerp-huishoudelijk reglement.

Verzoeke agenderen ./én retour aan GAW/I.

CAW/I, 21-1
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GEOEP VM SUEINAMBES .

UT KEDEHLA1TO

Voorlopig Secretariaat;
Weesperzyde 139 hs.
Amsterdam. Oost. .Amsterdam; 29 December

. L. S, •

Wij hebben het genoegen U te berichten, dat op 3 December 1.1.

/- v een bijeenkomst van een groep Surinamers, die zich niet met de gang

van zaken en het beleid van de bestaande vereniging "Ons Suriname"

kan verenigen en dientengevolge zich van d^ze_j^r^n^in^_hee_£t_^f-

gesoheiden, een nieuwe vereniging heeft opgericht.

Het lidmaatschap van deze nieuwe vereniging zal onverenigbaar
_.. «n-"^ -̂ajgg^g"*^» miiuilliOIC " --^«««»iii.ip«iiff»~^«~««B«i»~^^««iuiWMI>T i»,.

zijn met dat
•nMjiir—
5p 11Januari" 1952 zal deze nieuwe vereniging haar offioiSle

eerste vergadering houden in het A«M.V.J.-Gebouw (ingang Vondel-

straat 8) des avonds om kwart over acht.

Indien U omtrent het doel van deze nieuwe vereniging ingelicht

wilt worden, nodigen wij U uit, deze vergadering te willen bijwonen.

De agenda van deze vergadering is als volgt;

Ô 1» Mededelingen

2. Hotulen

3. Bespreking van de organisatie der vereniging

4* Verkiezing van een Bestuur

5» Eondvraag en sluiting.

Op uwe aanwezigheid zal bijzonder veel prijs worden gesteld.

Hoogachtend,

De Commissie van Oprichting!

W.H» J.-Liems

t.C.Clasener


