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GEHEI� 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te 

delen. 

1. Ter gelegenheid van de lOe verjaardag van het Statuut voor

7 

_j 

het Koninkrijk der _Nederlanden kwamen op 15 december 1964 ongeveer

150 in Nederland wonende Surinamers in hotel 11Krasnapolsky11 te

Amsterdam bijeen • 

De bijeenkomst was georganiseerd door de vereniging "Ons 

Suriname". Alle sprekers, onder wie vertegenwoordigers van de 

Surinaamse studentenverenigingen te Amsterdam en Leiden, keerden 

zich in hun redevoeringen niet alleen tegen het Statuut, maar 

uitten ook felle kritiek op de huidige Surinaamse regering. Gezien 

hun reacties waren de meeste aanwezigen kennelijk nationalistisch 

georiënteerd. 

De vergadering nam bij acclamatie een 11verklaring 11 aan, waarin 

onder meer het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd 

afgewezen. Alle 11goedwillende 11 Surinamers werden opgeroepen zich 
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Men gelieve sleeds één zaak in één brief Ic behandelen. Bij beantwoordini nauwkeurig het onderwerp. de dagtekening en het nummer ,·an 
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daadwerkelijk te verzetten tegen de oprichting van een politie

staat en deel te nemen aan de strijd voor de vestiging van de 

Republiek Suriname. 

Een exemplaar van deze "verklaring", welke was getekend door 

de Partij van de Nationalistische Republiek, de vereniging "Ons 

Suriname" en de Surinaamse Studentenvereniging Amsterdam, gaat 

als bijlage bij dit schrijven. . ,P 
'l...--- ft :3 'J.'f P 

�-
De in mijn brief:,--"a.d. 14 december 1964, no. 766.595, genoemde

Surinaamse studenten R. Lie Pauw Sam en M. Kross blijken het 8ste 

Congres van de communistische "International Union of Students", 

dat van 28 november tot 10 december 1964 in Sofia werd gehouden, 

inderdaad als waarnemers van de Surinaamse Studentenvereniging in 

Nederland te hebben bijgewoond. Daar zij op 29 december j.l. nog 

niet in Nederland waren teruggekeerd, werden over hun ervaringen 

in Sofia nog geen bijzonderheden bekend. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
,J 

Mr. J. S. Sinnir.g',.g Damsté 
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V E R KLA R I N G  

DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP IN AMSTERDAM EN LEIDEN, in grote getale bijeen 
op de OPENBARE NATIONALE PROTESTMANIFESTATIE te AMSTERDAM ( Grand Hotel 
KRASNAPOLSKY) op DINSDAG 15 december 1964, ter gelegenheid van de lOe 
verjaardag van het STATUUT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, verklaart, 
na grondige beschouwing van de werking van het STATUUT de afgelopen 10 
jaren, het volgende: 

a) dat de praktijk van het STATUUT in de afgelopen 10 jaren onomwonden
heeft aangetoond, dat Suriname door dit ST�TUUT een ondergeschikte,
tweederangspositie heeft in het "Koninkrijk der Nederlanden" en dus
als koloniaal gebied dient te worden beschouwd.

b) dat Suriname ondanks een zogenaamd Welvaartsfonds, Plan Wageningen
en een Tienjarenplan weer terug is op het ekonomisch-financiële
peil van vóór 1937.

dat de subsidiëring van de Surinaamse begroting en de vestiging van
een permanente begrotingsmissie door Nederland in Suriname het direkte
gevolg zijn van het wanbeleid van de huidige Surinaamse regering en
dat mede hierdoor de koloniale greep op Suriname wordt versterkt.

d) dat de huidige Surinaamse regering onder leiding van J. ADOLF PENGEL
door het hanteren van oude koloniale onderdru.1<.kingswetten van ons
Vaderland een politiestaat maakt.

e) dat door het onbekwame regeringsbeleid, zich manifesterend in de
steeds toenemende 'werkloosheid, het in het wilde weg, zonder acht te
slaan op onze nationale waardigheid, geld lenen, de uitverkoop van
onze nationale reserves aan buitenlandse maatschappijen en het
benoemen van totaal ondeskundige personen in hoge funkties, de
ekonomische en vooral ook de zedelijke ontwikkeling tot staan is ge
bracht, terwijl ook tengevolge van bovengenoemde handelingen de goede
naam en het aanzien van Suriname in het buitenland ernstige schade

• f)

heeft geleden en nog l�dt .

dat door de machtskoncentratie in handen van de minister-president
J'. ADOLF PENGEL, o.m. tot uiting komend in het beheer van een aantal
ministeries en de direkte kontrole op zowel het Korps Geheime Politie
als de Centrale Inlichtingen Dienst (C.I.D.)(Surinames BVD) de weg
naar een fascistische diktatuurstaat is geopend.

g) dat door het optreden en handelen van de huidige Surinaamse regering
de deugdelijkheid van bestuur en de rechtszekerheid dagelijks worden
vertrapt, waardoor een sfeer van ANGST, TERREUR en BESTAANSONZEKER-
HEID is ontstaan.

h) dat bovengeschetste betreurenswaardige stand van zaken in Suriname
een gevolg is van de werking van het "Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden", althans door het "Statuut" werd mogelijk gemaakt.

DAT WIJ DERHALVE: 

1. de verwerping van het "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden"
door de "Samenwerkende Organisaties" op 20 mei 1954 onverkort en
ten volle handhaven.

11.Alle goedwillende Surinamers oproepen zich daadwerkelijk te verzetten 
tegen de oprichting van een p o  1 i t i e s  t a a t  en tegen de ver
sterking van het ;kolonialisme in Suriname en DRINGEND OPROEPEN deel 
te nemen aan de strijd voor de vestiging van de REPUB1,1.EK SURINAME. 

Amsterdam, 15 december 1964. PNR-ned/ONS SURINAME/V.S.S.A. 




