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DOSSIER No. J QD..21.31 NAAM:

1. Aangelegd op 8-8-52 op verzoek van 64» door ACD 4c.
Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
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DROOGH, DES HAAG zond op 10/5*52 het volgende "bericht aan
PRESSE REDACTIE DE V?E8T, PARAMARIBO.

Comité anti werkstuk verklaring uitgegeven in verband
reacties op manifest. Comité zegt onder punt 1 manifest
in SURIHAME grote instemming ontvangen en aandacht
getrokken ÏTed, en buitenlandse kringen. Comité gejiiet
brede sympathie Surinamers. Gezien houding ÏTed. delega-
tie zal mislukken R.Ï.C, niet te wijten zijn aan Su-
rinaamse delegatie. Formule van dominion status onder
punt 2 niet bedoeld als absolute grootheid doch geeft
grote lijnen aan voor samenwerking op basis van volle-
dige gelijkheid. Geen ondergeschiktheid dus. Comité
wenst onvoorwaardelijke overdracht souwereiniteit.
Zolang zulks niet is geschied, heerst koloniale toe-
stand en voert NEDERLAND imperialistische politiek»
De mening in sommige ïïed. kringen bestaat dat een vrij
SURINAME door geringe militaire potentie andere Zuid-
Amerikaanse staten tot agressie aou kunnen verlokken
noemt comité provocatief en beledigend gehele Zuid-Ame-
rikaanse wereld. Comité!zegt onder punt 4 zich met al-
le kraoht te zullen verletten tegen iedere poging tot
inmenging in onze nationale aangelegenheden. Comité
gaat toekomst met vertrouwen tegemoet met inachtneming
internationale perspectieven, die rechtvaardige strijd
voor vrijheid en onafhankelijkheid biedt. Verklaring
getekend door Secretaris Doctorandus JAMES DEgARES. pn 18073
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Aanteken t* tezén ,
„In Surtnaiöé leeft tot heden nog

de geest van hét koloniilfeme eft er
moet een einde aan komen NU»
Suriname heeft geen vrpeia, 4fe /
autonomie Is' een wangedrocht «ra
het zelfbestuur een aanfluittng."
Deze verklaring kunnen wtf allèazins

nnderschr^v^. Ia lièt^piaalfeat.JW'ot'dt
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- Invdezë opmerkingen ligt de ware
toêstSfid opgesloten.

Wailt Suriname b.v. produceert ten
gerieve van Amerika. Van de uitvoer
gaat 80% naar Amerika, vóofnameUJk
bauxiet. De invoeretJfèrs z^n lüèt veel j
beter. ' • • ' ' • |

. Suriname wordt door de Ameri-
kanen zozeer als wingewest, be-
schouwd, dat zq onlangs een missie
naar dit land hebben gestuurd, die
een. uitvoerig onderzoek naar de
mogelijkheden vaa verdere kapi-
taalbetóggingen heeft ingesteld.
Hierover .is een rapport uitgebracht

aan de „Wereldbank", een instelling, die
door Amerika beheerst wordt.

IM dit. rapport, dat nog geheim is,
wórdt uitgestippeld, wat er in de toe-
kornet in Suriname heeft te geschieden!
Vooral de economische paragrafen zijn
belangwekkend.

Vrij baan voor Amerikaans '
kapitaal

Er wordt geëist, dat de „belemmerin-
gen" voor de bewegingsvrijheid van
kapitalen en winsten worden afgeschaft,
ïmmeVs, de Amerikaanse bauxiet-maat-
schappijen, wensen vrfl over hun winsten
te besÈhikken. Er wordt geëist „vrij-
stelling van inkomstenbelasting" en
dergelijke fraaiigheden meer, niet voor
de Suriri|tmers, maar voor de Amerika-
nen die iln de toekomst geld in Suri-
najue Wiilen beleggen.
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R A P P O R T

VAN: CAW/II

Bijl.! één
Betr.ï Surinaamse aangelegenheden

2 5 JUN11952

O

Ondershands ontvangen van een relatie, bijgaand krantenknipsel
"Een vrij en souverein Suriname", dat uit Suriname toegezonden werd
en vermoedelijk in het te Paramaribo verschijnende dagblad "Ons Va-
derland" opgenomen is geweest.

In no.33 van ditzelfde dagblad, waarvan redacteur tevens uit-
gever is L.J.RICHARDS, wonende Gemenelandsweg 55 te Paramaribo, is
en artikel opgenomen, waaruit blijkt, dat de leiding van het inmid-
els opgeheven "Comité Anti-Werkstuk" berustte bij: Eugène A GrESSEL.
ra James G EEFARES (een broer van de meerdere malen in deze aange-
enheflén̂ STOSRR Ch.S.H.J.DEFARES), Eugëne Th.WAALDIJK en John

G.van SPRANG. -̂~~ --•• —
xn die plaats van bovengenoemd opgeheven comité is nu in dezelf-i

Ide geest werkzaam het "Nationaal Comité Suriname", dat zich als voor-post in Nederland beschouwt van het Surinaamse volk en ijvert voor
een volledig souverein Suriname, los van Nederland. Voorzitter en
secretaris van dit comité zijn respectievelijk eerdergenoemde GESSEI
en Drs J.G.DEFARES.r
Verzoeke agenderen en retour CAW.

25-6-1952.



TiOUVEREIN
SURINAME

AMSTERDAM — „NATIONAAL COMITÉ SURINAME"
(het voormalig Anti-Werkstuk-Comité) gaf de volgende verkla-
ring uit, getekend door GESSEL, voorzitter en DEFARES, se-
cretaris :

„Landgenoten, toen in vol-
le oorlogstijd door de Neder-
landse 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
zou nakomen. In de tien ja-
ren na die beloften zijn er ve-
le dingen ins ons land veran-
derd. De inlossing dier belof-
te is echter niet gekomen.

Deze tien lange jaren heb-
ben ons tot het besef gebracht,
dat de beloften die ons toen
werden gedaan geen enkele
wezenlijke inhoud hielden.
Het meest recente bewijs hier
van is wel gelegen Jn de af-
loop ,van de RTC, welke aan-
toont dat onze strijd tegen het
Nederlandse kolonialisme en
alles wat daarmee samen-
hangt in volledige overeen-
stemming is met de wezenlij-
ke belangen van land en volk-

Wij zullen nu een positieve
politiek moeten gaan voeren
om aan de mensonwaardige
koloniale verhouding defini-
tief een einde te maken. Het
gaat daarbij om ons Suriname.
De strijd is ingezet door on-
ze voormannen, door U, door
ons. De slag van Den Haag is
geen nederlaag geworden.

Het grote doel : zelfbeschik

kingsrecht, rechtvaardigheid •
en een menswaardig bestaan
moet worden bereikt. De con-
centratie van alle vrjjheid-
lievende krachten is de ze-
kerheid dat dit doel snel en
beslist bereikt zal worden.
Deze rechtvaardige strijd van
ons volk voor zijn rechten én
als mens én voor zijn ware
bestemming, kan niet worden
verloren. In deze grote ge-
weldloze stormloop, staan wij
niet alleen. Onze Broedervol-
keren van Bolivar en San
Martin zullen niet weigeren
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
plicht zal doen. Landgenoten,
doet Uw plicht. Ook wij zul-
len dat doen. Wij ontlenen on-
ze kracht echter aan U, man-
en en vrouwen van Suriname.
Als uw voorpost in Neder-
land zullen wij de strijd voor
ons grote doel onverzwakt
voortzetten totdat de volledi-
ge overwinning bereikt zal
zijn.

Geen koloniaal compromis,
geen koloniaal statuut, maar
een vrij en souverein Surina-
me met een eigen nationale
verantwoordelijkheid."



R A P P O R T

VANs CAW/I

Bijl.: één •

Betr.: Manifest van "Het Initiatief
Comité Anti-Werkstuk ter R.T.C."

Ontvangen van Minuor copie-"Manifest aan het Nederlandse
Volk" van "Het Initiatief Comité Anti-Werkstuk ter R.Ï.C."
(A.W. - R .T .C . ) .

Verzoeke agenderen en terug aan CAW.

21-4-1952.



MANIFEST AAN HET NEDERLANDSE VOLK

L^olk van Nederland juist op dit historisch moment zijn de ogen van de gehele wereld op U gericht,
Toon Uvr grootheid en helpt een einde maken aan de onrechtvaardigheid en de ongerechtigheid, die voort-
spruit uit ongelijkheid en wanbegrip. Help als een vrij volk mede aan de liquidatie van bet Koloniale Spook
waaronder wij al meer 'dan 300 jaren gebukt gaan en dal als een besmettelijke ziekte de levenssappen van
ren j°ng volk uitzuigt.

de eió van ket ^urinaamóe

een einde aan de koloniale uerkoudingen en...

VOOR SURINAME DOMINION-STATUS

Het Surinaamse Volk heeft meer geloof in en eerbied voor recht dan voor macht. Laten wij als twee
broedervolkerefi iti vrede en welvaart onze gemeenschappelijke belangen naar beste weten en ^ rechtschapen-
heid behartigen. Onze welvaart betekent Ook voor U Welvaart!

In Suriname leeft tot heden nog de geest van het Kolonialisme en er moet een einde aan komen NU.
Suriname heeft geen vrijheid, de autonomie is een wangedrocht en het zelfbestuur een aanfluiting!

/ickte. armoede, .vervuiling, honger, alle ellende teistert ons Volk - de trotse driekleur wappert boven
het oude Fort Zeelandia in de zoele tropenwind alsof dit alles haar niets aangaat.

De incest ergerlijke toestanden en schandalige practijken zijn schering en inslag.

Maak nu toch één einde aan de klassieke Colijn-politiek van eerst de Oost en dan de West. '
Wij weten wel raad mtt Suriname.

Suriname zal als vrije staat de mogelijkheid openen voor vele Nederlandse arbeidskrachten om mede te

helpen aan de economische opbouw van het land en de openlegging van het binnenland

Denk aan de bezetting van Uw eigen land door vreemde troepen, wat gij niet 7,0 lang geleden zelve hebt

( ervaren.
De Rondetafel Conferentie is geen succe.- /onder dat onze gedelegeerden terugkeren met datgene wat

werkel i jk in de boezem van ons Volk leeft n.l.

Samenwerking op basis van gelijkheid

In naam van ons \.

DE SURINAMERS IN NEDERLAND

Ht-t Initiatief Comité ANTI-WEHKSTUK TER R T. C. (A.W.-R.T.C.)

Tijd. Secretariaat: Borssenburgerstraat 34 : l

AMSTERDAM

'/At*, ommezijde
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De gebeurtenissen zowelover de gehele'wereld als in eigen land hebben'ons ertoe gedwongen een beroep op'
U te doen ons te steunen ifi onze rechtvaardige eis. Het is niet de gewoonte van een trots volk als bede-
laar op te treden, maar zijn rechten onder de zon op karaktervol le wijze re verdedigen al zou het uiterste
middel wapengeweld moeten zi jn . Maar, een beschaafd volk acht bloedvergieten beneden zijn waardigheid
en geelt de voorkeur aan , onderhandelen op basis van volk amen geli jkheid en onderling vertrouwen. Om de
delicate toestand van het Rijk zullen wij het Indonesische voorbeeld maar niet aanhalen en er een streep on-
der zetten. Wij kunnen het een en ander lier beste ve rdu ide l i j ken cloor een korte analvse van de toestand
in Noord Afrika. En ziet wat een vr i j Canada vandaag voor , ngeland betekent en bedenkt wat een vr i j
Suriname morden voor Nederland betekenen kan

•T?

De strijd in Tunis gaat tussen het Tunesische vo'k, dai voor democratische rechten strijdt enerzijds en
een kleine feodale kliek gesteund door het Franse ko'omale regiem .anderzijds. In zulk een strijd z i jn er geen
overwinnaars - alleen verliezers in meer of mindere ntate; stel U echter voor dat er wel overwinnaars zou-
den ïijn. Er z i jn dan dne mogelijkheden n . l . het volk \VI IH. er koim een compromis tussen parti jen of het
Franse kolonialisme zegeviert. Verslaat het Tunesische volk het Franse imperialisme dan komt een zeer bc
wust volk na lange onderdrukking v r i j tot schade en schande voor allen die het kolonial isme hielpen steunen.

De treurige e r fen i s van bloed en tranen door de Franse troepen achtergelaten zal niet l icht vergeten worden.
Welke sympathie zal men dan nog voor een gedegenereerde Franse heerserskliek gevoelen?
Het Franse volk zal veel goed te maken hebben. 'Het geval van een compromis opent vele weiden om

tot een eerbaar vergeli jk te komen. Echter zal ongetwijfeld de verliezer hei Franse imper i a l i sme z i jn en wel
om de doodeenvoudige reden dat het niet nodig was eerst bloed te vergieten en dan te gaan praten met
weduwnaren, weduwen en wezen. IVJen zal zich afvragen waarom toch het volk van F r a n k r i j k , ,,het beschaar-
ste Europese land", het zover heeft .Laten komen? Winnen de plaatselijke marionetten, gesteund door hun
Franse meesters de stri jd tegen het Tunesische volk, dan is deze. overwinning nog erger dan de grootste ne-
derlaag. Een overwinning van het Franse kolonialisme zal s-Jechts van korte duu r z i jn en ten slotte zal liet
verplicht zijn de aftocht te blazen;' het is maar ëcn kwestie van tijd.

De haat van het Tunesische volk tegen de barbaarse onderdrukking za! des te heiliger zijn en de strijd
zal opnieuw met verdubbelde woede worden voortgezet. De zwarte. bladzijde. i zul len ;iicli m de historie,
van het Franse kolonialisme- vermeerderen, en van goede, wi l en vriendschap tussen de .volkeren zal er geen
sprake z i jn , een schande,voor de gehele zich noemende christelijke wereld.

Ovet de gehele wereld voltrekt zich een historisch proces, dat geen stervel ing noch enige staat of groep
van staten kan tegenhouden. Er zijn t a l r i j k e historische f iguren geweest die met vele middelen getracht heb.
ben de klok terug te zetten - maar tevergeefs. De koloniale volkeren str i jden n ie t naar het Japans imperi-
alistisch voorbeeld om van onderdrukten onderdrukkers te worden. Neen.' Integendeel is het een strijd om
in volle vr i jheid cle hem.,rechtens toekomende plaats onder de zon te verkri jgen. De" l iquidat ie van het ko-
loniale stelsel over de gehele wereld kan de Europese volkeren slechts ten goede komen. De mensen \n
onze U|d denken nu eenmaal anders dan in de tijd van Alva en zijn t i jdgenoten .

Het is een erezaak voor tedere rechtschapen Nederlander mede te he lpen aan de daadwerkelijke v r i j m a -
king v.vn de koloniale gebieden. Schrap niet alleen het woord koloniaal u i t Uw wetboeken en . i n s t i t u t e n ,
maar ook uit het feitelijke leven en uit de gedachtengang van bepaalde a-soctale e lementen m uw midden .

Voeg met meer zwarte bladzijden aan LUv eigen his tor ie , die toch ook ze menige glanzende kent .
Denk aan de heldhaftige Willem. van Oranje tegen de Spaanse dwinglandij.
Sur iname wenst Dominion Status NU en niet morgen. Dit is een rechtvaardige eis.
Zuii het nodig z i j n dat de Pan-Amerikaanse Unie de Surinaamse zaak ging oplossen.' Het hang t van I I af '
hr bestaat geen enkele reden om Suriname ten achter te s te l len b i j Indonesië . Ook w i j hebben recht a ls

een \| volk te. worden opgenomen in de volkerengemeensehajt .
De Sunnamers zijn instaat hun eigen land naar behoren te besturen en als beschaald volk tot voorbeeld

te s t r ekken voor menig andere.
Het Werkstuk is een treurige k luch t achter Uw rug om en dat van ons volk gemaak t door enige n m b t e

naren die geestelijk en lichamelijk nog m het kolonialistische t i jdperk leven. Ten zeerste z i jn w i j geschokt door
een dusdanige h a n d e l s w i j z e , die zeer zeker mee kan bi jdragen tot toename van hrt ve r t rouwen in de gemeen-
schappelijke zaak. En dit verwerpen w i j in UW en m ONS belang.
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