MINUTENBLAD
DOSSIER No.

1.

D

NAAM: .y^M^ING ONS SURINAME

Ingezien n. a. v. PD Huiswoud. Seen actie genomen. O II

///*/**
7
<s>.
9

A r
U Pt.A,M
111196 tarog raa QD 2022 in OD 460. 7-8-52 ACD 4c 18

«D

18

40216 - '46

Voor seTer van da geagendeerde stukken (ia dit 09 gelxargen) het
aanwesig Jjiaa dit "bijgevoegd.

12/10/48

'GBHEIM

AANISEBNIHgEH OYSB aïïRIirAAM8B
fr

Op 18 Januari 1919 werd in Hederland opgericht de "Bond van
^Surinamers in Hederland" (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
/ > 3-1-1921» Ho.57), welke vereniging, in 1925 gereorganiseerd» gef /'x naamd werd "Vereniging Suriname" (X.B. 28-2-1923, Ho.41).
r J'
ïljdens de Duitse besetting dook de vereniging onder en
..
_ _ . . _
_
. .
• . . _ .
• _* _... • * ... * .«..
rl * eerst na de bevrijding
begon
«ij
weer met » naar
activiteit.
i"y
In deae na-oorlogee periode werd naast de bestaande "Ver/ eniging Suriname" een tweede vereniging opgericht, genaamd "Vereniging Organisatie Ileuw Suriname", later genaamd "Terenlglag
yt4 ƒ f\ van Surinamer* in lederland", kantoorhoudeade Keisersgraoht 302
/ (/ | U te Amsterdam, welke onder de heren Mr de TBIBS, BUTD en MIRAÏDA
seer actief was. Door enige leden werd een periodiek uitgegeven,
genaamd "Hieuw Suriname", welk blad eohter los stond van dese
organisatie.
laatstgenoemde vereniging werd in 1946 opgelost ia 4e eerderbedoelde "Vereniging Suriname", onder voorwaarde, dat een statutenwijziging sou plaats vladen en dat de vereniging voortaan
sou hè ten i "Ons Suriname". Deae werd toen gevestigd Leidsekade
81 II te Amsterdam.
Het hoofdbestuur bestond uitt
Willem Prederlk Hendrik LABBT. (Paramaribo, 17-3-1902), onderwijzer, wonende Ie Jan van der Beydenstraat 121 III, Amsterdam, voorzit ter j
Willem Carel CLA3MER. (Paramaribo, 14-9-1894), ambtenaar P.Ï.T.,
wonende Leidsekade 81 III» Amsterdam, seeretaris;
Carel Leopold WOHG-LÏÏN-.HINS. (Morowijne, 20-11-18933» klerk b/d
öem.Waterleiding, wonende Bilderdijkkade 4 II» Amsterdam, penningmeester.
Verder behoorden tot het bestuurt
Hr Willem EZICHIBL3. (Paramaribo, 3-7-1909)» advooaat en procureur,
wonende Vietorlapleln 23 I» Amsterdam} en
Hearlttta ZBIIiBR. Rudolf Christiaan WINTER en Johan Victor Henri
let doel der vereniging was het behartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen der Surinamers in het algemeen en van
die in Nederland in het bijsonder. Zij was zeer Koningsgezind,
volgde geen enkele politieke richting en was ingesteld op het behoud van het Staatsverband.
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- 2Alle bestuursleden stonden ae«r goed aangeaohreven, behalve
da secretaris CLA3BSEK, van «ia fcakaad ia» dat bij in 1958 ia nat
toenmalige C.P.N.- "Tolkadagalad" aaa artikal aaaft geplaatst
over aleohte arbeidayoorwaarden. Verder ia aan ia 1941 aa ia 1944
aaa bewijs raa goed gedrag geweigerd ia verband vat miehandelingaaaken.
Na da bevrijding van Nederland kwamen ia 9urinaamee kringen
ta Amsterdam oude grieven nopena onvolledige arkaaaiag van Suriaamara hier ta laada waar naar boven. Rat waren hoofdzakelijk oomauaiatiaoaa elementen onder da Surinamere, dia aan deae grieven
uiting gaven aa dia tevens ijverden voor belangenbehartiging van
Surinaamse arbeiders aa «eelieden.
Br waren Surinamere dia ia dia tijd georganiseerd waren ia
da B.T.O,
Yeraoheldene hier ta lande verblijvende Surinamer* lieten
aioa aanmoaaterea bij da aoheapraart, o. a,, om op deae wij ca aua
laad ta beaoekea, ook oadar aaa bavoadaa aioh eomaraniaten. Hua
politieke oriëntering waa veelal eohter aaa gevolg van ge voel aoverwegiagea} da ooanraalatealeidera propageerden het begrip galljkgerechtlgheid, iets wat precies met da wensen van da Surinamers overeenstemde.
Za April 1947 werd merkbaar, dat ia da vereniging "Ons Suriname" da sympathie voor het Torstenhuia afnam. Da inmiddels ia
kat bestuur gekomen W.?.J.MAK3HO£y. (Paramaribo, 15-1*1895)» hulpbesteller bij de f.f.f,, wonende 3tadionatraat 66 Z, Amaterdam,
noemde dit evenwel "laster", la Juni 194? word eohter bekend, dat
Manshoef zelf lid waa gawordaa «ma da 0*P.l.
Za genoemd jaar telde da vereniging "Ons Suriname" 500 leden
ta Amaterdam, 100 ta 's-CJravenhage aa 70 ta Rotterdam. (Het ledental ta Utrecht toenmaals,ia niet bekend).
la October 194? verscheen aaa artikel "Suriname ia HlJkaverband" oadar da aohuilnaam "SJORI B05I", ia ha t ooavmaiatiaoaa blad
"Politiek «a Cultuur", terwijl toen voor het eerst naar voren kwam
Hendrika Petronella (Sola) HAftBÜUJI. (Amaterdaa, 12-8*1899),
aohilderes, wonende Palokstraat 9 ta Amsterdam, dia aaa artikel
plaatata ia "TriJ Nederland" over het fait, dat da slavernij $9
jaar galadan ia Weat-Indil werd afgeaohaft. lola Hattermaa haaft
aioh tot dusverre ook steeds geïnteresseerd voor het negervraagatuk «a speciaal ook voor da Surinamera. Zij ataat gesignaleerd
«la eomaiuniBtlsoh georiënteerd.
- 3-

- 3In Beoember 1947 werd t* Ameterdam opgericht de "Federatie
van Verenigingen van Surinamer» buiten Suriname" (Nederland, Curapao, Aruba, Nederlandse Antillen» Hew Tork en Brite Ouyana) onder
voorzittereobap van L_.A.K.H<ngTOa» (Paramaribo, 2-11-1903). Be*e
federatie beeft nooit veel tekenen van leven ge geren. Kortgeleden
ia de «etui overgebracht naar Wille*»tad door de Surinamer
3IBOOH3, die uit Amaterdam derwaarts ia rertrokken. (Bij heeft
een rapport eamengeateld - na gehouden onderaoek naar bij varklaart - naar at politieke 01!»* tering ran «One Suriname" en bij
la tot da conoluaie gekomen, dat de «e niet communistisch ia (l?)
Inmiddela ging liat mat da raraaigiag *0na Surinama" minder
goad.
Zn Ootober 1948 werden uit gebrek aan belang»telling da afdelingen Utreoht an Rotterdam samengevoegd mat respectievelijk da
afdelingen Amaterdam an Dan Haag. lat totaal ledental was echter
vrijwel 09 pail gebleven. Br waren 500 leden; bat totaal aantal
Surinamer» in Nederland werd geaohat op ± 1500,
Vermeldenswaard ia, dat man in Surinaamse kringen in ïederland enige bewondering koesterde voor da persoon van SA10HB2. exvoor «i t te r van da afdaling Utrecht, dia in November 1947 in Suriname da laidar was van da ongeregeldheden aldaar (poging tot opstand).
Xn Juli 1950 organiseerde da raada genoemde Hola ElfïBBmJJ
ean studiegroep, hoofdzakelijk bestaande uit artieten. Haar woning
aan da Falokatraat ta Amsterdam ia nog steeds een verzamelpunt
voor Surinamera*
Nauw oontaot onderhoudt Bij mat Eugane Theodorus WAALDIJK.
(Paramaribo, 16-11-1921), wonenda in het ATYA-gebouw, Marniawtraat
290» Amsterdam, student aan da 7e faculteit ta Amsterdam, waar bij
aan speciale studie maakt van da Journalistiek ondar leiding van
Prof.3.K.BA3CHWITZ. Waaldijk ia redacteur van het onlange uitgegeven blad "De WestindiSr" an bestuur»!id van "Ons Suriname".
Zn Hovember 1950 gaf "Ons Suriname" bat periodiek "Kldorado*
uit, dat beschouwd werd als in da plaats gekomen van bat opgeheven
verenigingsblad "Sieuw Suriname". Ook "Eldorado" heeft alaobta
kort bestaan.
Op oen "ïeriolea"-vergadering van 23 Kaart 1951» vestigde de
communistisch georiënteerde GLH.CKTBB^HER de aandacht op de WestZndiaobe groep in Kedarland* Daaronder, BO verklaarde bij, bevinden Bieb vele progressieven, "aangezien Weat-Zndil nog ateeda onderdrukt wordt".
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Reed» 4* daarop rolgoado maand, April 1951, hield 4* ia
nauw oontaot mot *»o*loiOO* ataande oommunietiaoh georiënteerde
Prof.WlHTmtllI in fto "Kode Leeuw" to Ameterdam, t«n lesing voo*
4t Tereniging »0ao Suriname" orer "Bét raaaenTraagatuk». Aanwesig
waren t dertig Surinamer» onder wit öOBITHBH.
In HoTember 1950 entetond tv een aahemring in "On» Suriname".
l»n groep, 4i* t*n opaioht» van Surlaama ni«t »ind«r To«rait»tr*r«nd «M dan andtr« landg«not»n maar slecht a 4* w*t«tlijk* w«g
wild» b«wand«lan «n 4* HJk»««n&«id gahandhuafd wild» blljran
Mi het lidmaatsehap «p oadat vtn vond, dat «On» 3urin«M* 4t
»uniati«ch« richting inging* 8*s* groep richtte toen *Het aurina«ia Verbond" op (Maart 1952). "Het Surinaams Terbond* TVVlaag*!
een 10 groot «ogelijke autonoaie voor Surlnama^ maar onder luit
Rttia ran Oranje on in een "hè oh t rijkarer&and" «o t Nederland om
de Ned^Antillen. In April 1952 telde dit Terhond een 70-tal leden.
©p 9 April 1912 begon de R* f «G» «et delegatiea uit Smrinaae
on wit de Vederlandee Antillen, Toen begon een aotie, ia feite
beogende een aialukking der oonferentie te bewerk»t«lligen. In ket
bij«onder hield aioh hiernede be«ig de Surinamer Qh.8.H.J»BaTAyJ3.
(Ban4Jer«a»ain, 23-5-1925), wonende t* Amaterdaa. Mm peraoon,
die op Sieuw-Ouinea'a politiek terrein 09 oom «ijapoor gerangeerd
waaf greep do gelegenheid aan, oa ia hot Weat-Indiaehe politiek»
apel een rol te gaan apelen. Hij trad ia «ontact Met in lederlaad
Tartoerende leden dor Surinaamae delegatie, neaselljk »et WÜJMI3L
on J.yiIgB^. leden ran do "Hationale Partij SvriaoAo» (».P.S*) to
Paraaaribo.
Kot galene A>gg8SJtI» (Paramaribo, 22-1-1919 51 atadent Stmat»inrichting on öeaohiedoni» to ABBterdaoi, E.Th^WAALPIJI. en do ooa*
«uniet John S.yan SPSAITO. (Paramaribof 8-1*1917), rormdo hij eoa
groep, dio aieh «Initiatief Comité Anti-Werk» tuk ter R. T.C." noemde,
In een "Kanifeat ««a het Nederlandae Tolk" ran dit Initiatief
Comitd, waarvan mot tijdelijk «eoretariaat geTeatigd wa» loraaen*
burg»r»traat 14 UI to Amoterdam (mot hniaadre» ran Tan Bpraag),
werd het Kodorlondoe Tolk opgewekt een einde to maken aan do koloniale rerhoudingen, do oio ran het Surlnaamoe Tolk tor rorkrijgiag
ran ooa deminiön-otatua to ateunen en tot eamenwerkiag op ba»ia
ran gelijkheid.
Kot oommuniatiaehe dagblad "De Waarheid" betuigde «ijn adnMMio»
- f »

*f5a h«t »l«lttkk«n van 41* B.ï.0.-oonftr«ntitt waar d*»« «r««p
tot »p»ciaal op aan«««tuurd fcad, h«»ft b»do«ld ea»lt* BM»Mr*rfta**
oadtrgaan» h«t 1« than» gta^*d "I*tioa»ml CJ«lt< Sarina**"*
tn
9ÏSSBI» tn Dr» J.Ö.DSÏA1BS «t» twt«d« m«nlf«»t, ult««ftir«n

1952» au «l«ofet« ««rlaht tot h«tfturiAMWMTolk, wmmrtii 41 1
M«w«kt t* •trijdtn roor roli«dl«t YriJluilA* (Dr» l*f *$tf«
i« on figurant, d* ftlttlijlc» agitator l» rortn««3io«md« Oh.
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Copie voor CO.130656
3 Juni 1952.

Gene
CAW/I, TA.5.

Ik ao«8 ff o» taritht v»*«$tfc«ii op al|n ««toUwn ran 14 Maart
j,l.» an-»130*5€» hana*l»n4» öv«r ft« l in hoofd» 4*»*» genoemd»
aoon,
,
IBS BOOEB TAJf DS
Saawaaa

*

Mr K. E. BRESLAU
Rappel: ïfijitx

Asm d«

van Politi»,

10-7-1952,

AM S T g S BAH.

Ho. 788 - L - '46.
Onderwerp : Vereniging W0ns Suriname"
(W. DE HART)
(Uw schrijven No. 130 656 van 14-3-1952
en rappel van 4-6-1952) \
Ai

V

V«-<>

Met verwijzing naar bovenaangehaalde brieven wofdTTliet volgende
gedeeld :
de kartotheek van de ID-Amsterdam komt voor JJL_. DS HART, pernalia onbekend, wonende Spaarnbergstraat 5 ( v i j f ) te^Jiflarl em.
^ Blijkens van Uw dienst bekomen inlichtingin • (i brieve n B V D : Ho.
.189354 van 31-7-1950 en No. 112339 van 5-7-1951), zou de hierbe.1 doelde W. DB HART yoorzitter'liytn van het bestuur van de vereniI ging "Ons 8uriname'Ven woonachtig z i j n op het hierboven vermelde
l adres,
x
'
Blijkens bekpsfen informatie van de ID-Haarlem is echter op het
adres Sr>aarnl>érgstraat-5 (vi.if) j^een W. DE HART woonachtig," terwijl in dexbevolkings-registers aldaar geen W. DE HART voorkomt.
'Wél i#xop het adres Spaarnbergstraatl^'(vijftien) te Haarlem
woon^entig : Charles, Ghristiaan, Walt'er7l DE HART, geborêrrTë~Taramêfribo op 2-9-190.6, van beroep _e l e c trp t echni c us«
i, /Deze laatstbedoelde Gh^Ch.W. DEfHART~zou 'na z i j n van de "VlamKgroep" en in 1948 propaganda voor de P.v.d.ATTïebben gemaakt,"
Wiet vastgesteld is kunnen worden of W. DÉ HART identiek is aan
" Gh._Gh.W.' D-ËJiART, alhoewel dit waarschijnlijk moet worden geacht.
Bij de ID-Haërlem is niets bekend omtrent activiteit van Ch.Ch.
J inzake de vereniging "Ons Suriname".
'W. Du JIART
.Einde.

f

'

Copie voor 00.130656
13 Maart 1952.

U1TGE80?

* II-4 MJÏÏ f?52- v

c. 130656
Gane
CAW/I, TA. 5.
W.F.H.LABBT

Ik MME» ü H»d»döl«n, dat * naar daMrsijda mi t go*4* bron
10 Y«rno»en - W.F.H.LABKÏ t» Uw*nt afg*tr«aaa 10 al a vooreitttr
van d« T«r«niging "On» Sarina»*w en i» opg»rolgd door W«i« EAfiT
laborant tt üiwnt.
Gaajra* itoad ik nij[ aanl>«Tolea voor een opgar* raa d*
nalia «n ev«ntu«le politiek* ant«c»denten ran laatatgeno«ad».
HOOPD 7AK

Mr K, E. BRESLAU
i

Ét H»*r

Rappelï 30-4-1952,

n

R A P P O R T

(j? KAART

12 Fö 1952

7AM: GAW/I
Betr.: W.P.H.LARET

Uit goede bron vernomen, dat W.F.H.LAREÏ te Amsterdam
afgetreden is als ,v_oor L ^j.tter van.de Vereniging "Ons Suriname",
f Hij is als voorzitter opgevolgd door W.de HART, laborant te
Amsterdam.
" *
sa—«•^•«••0M0M00MBh«c
Verzoeke agenderen en retour aan GAW/I.
:, 12-2-1952,

SK6CIALE X.iiSOTCtfïp-5 -uN' AÖD
(Slechts "oij definitieve o o berging invullen)

"

P. G..JÏ' .o "v A a
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InJjcrno

AC.O 17

lï.ACJJïiia-Jtie:.is de se

AOD/«e
f d rScc-bie

B U H & W D S L I• H G

Ba b.

N O T A
AAN: ACD/4
VAN: CAW/I
Enige tijd geleden verzocht U mij inlichtingen over
de Surinamer De Boer te Amsterdam.
"f
Hij is genaamd W.de BOER en is penningmeester van
"Ons Suriname". Zijn beroep is: verkoper bij de firma
Hollenkainp, filiaal Vijzelstraat te Amsterdam.
CAW/I f 24-3-1952/
OP KAART

R AP P O R T
CAW/II
3etp.t Hola Hatterman

Uit betrouwbare bron is het navolgende 'vernomen pver
' .
anti-Nederlandse propaganda onder Surinaamse studenten.
t
Onder de zich van "Ons Suriname" afgescheiden Surinamers
y {heerst de mening, dot Nola HAÏïEtfMAN, kunatschilderes te Ameterr> •'*" dam, anti-Nederlandse propaganda voert onder Surinaamse studenten.
Verzoeice agend eren e IL. re tour aaii GAT.7/I.
11-2-1952.,

K o. 788 - K - '46.

/*

i OP KAART

(üw schrijven N o. 112339 vtm 5-7-1951

Onderwerp : Vereniging "ONS 3UR3NAME •DAT: 7///-JI
PAR:

SEP. 195Ï/.

arr-* 1 'A .j. K

TW
In antwoord op boven aangeïuiold schrijven volden onderstand
de personalia van de - in bedoeld schrijven - genoemde personen,
•oor zover deze personen ingeschreven stann bij het bevolkingsregister ven de gemeente Amsterdam.

CLASiKER, Willen, Carel, geboren te Paramaribo, 14-9-1894, zonLx45uo d s*1 beroep, wonende Leidsekade 81 II, Amsterdam.
GE33JEL, Eugene, Albert, geborai te Paramaribo, 22-1-1919,
-~-,^""^t^, onderwijzer, wonende 2).de Roodestraat 9-III, A'dam.
GIl^'IHISR,^Se5rge, Henry, (Paramaribo, 21-8-1917, bekend.) Met be~
'<"*•* trekking tot de communistische oriëntatie van GIF TOER
moge v/orden verwezen n w; r'hè t dezz. schrijven Ho. 4029• s ^ ^- B van28-3-1951^. Voorts is bekend, dat GllIOHER lid is
.
van de D.J3.JJ.J'PIIRICLES".
—,-=T=—
UISITOUD.,, OCto, iidTrar~3"7^eTöTtTCra7 Ktüjella, geboren te Paramaribo
"' ' " 28-10-189-3, bekend.
^V/illem, Frederik, Jacob, geboren te Paramaribo, 15-1"•^1895, besteller P. T. T. , wonende Amsterdam, Hudsonstr^r
< 66-1.
Edmund, Philip, geboren te Paramaribo, 8-4^9:15^ Jbekend.
;, Jacques, Floris, Marie, geboren" "te-tïaröwijne," "Sufinume
¥ » 11-7-1902, 'kantoorbediende, vronende Amsterdam, Lauernessestraïat 24 hs.
, Sugenius, Theodorus, geboren te Porjimaribo, 1.6-11-1931
,,journalist, wonende Amsterdam, Marnixstraot 290.
570NG UW H3N , Carel, Leopold, geboren te Marowijne, Suriname
20-10-1893, bekend.

l/

De overige in mcerbedoeld schrijven genoemde personen nl. :
' ""_L~ Hej.DUKSTRA - ÏÏISfflBROEK - DS-HAPT. en RAICL^
m nog niet worden ge ie
v—

'_-'

jr

-~^

-

_.---.

V^i ~

ff-

x\

--'"• . 'v.-- * j ,••'/'

GüLJÉ, Adolf René, geboren te Paramaribo, 2-2.1921, chemicus,
Amsterdam, Dintelstraat 2.

3. wonende

Copie voor Co. 112339
MINISTERIE VAN
ZAKEN
Ho. i C. 112539
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CAW/I, TA, 5.

Betr.t *0na Surinwft«n

*a~Gr*v«nh*fa,
Javastraat 68
gEKEIM

Juli 1951

UITGE8CHT

Hierbij mog« Ik ïï 4o«n totóo»»n **n geheim rapport ovar
o» 20 Juni j,l. ia H$til foloa t« üwant door d*
"Ön« Suriname" gehoudon T»rgadering, naar da inhoud waarvan
bekorting Yorwaftoa aog* worden.
Voor ïïw opmerkingen houd ik aiJ gaarne aanberolan.
HBÏ IOOFB VM DE BIENSf.
Najaena doea,
y
*&~^

Mr K. E. BRESLAU

Aan d» B*ar
Boofdooamlaaaria ran Politia,
ta
A M S T E R D A M .

Rappel: 10-8-1951.

M V»

7 2-

H £ IM

Op 20-6-1951 werd in Hotel Polen te Amsterdam een vergadering gehouden van "Ons Suriname".
Be vergadering werd te 20.30 uur geopend. Be voorlezing van
d® notulen, waarmee werd aangevangen» gaf al direct aanleiding tot
veel critiek, vnl. van EISENBROBK, die er bezwaar tegen had, lat
de notulen dermate s-ummler waren opgemaakt, dat daaruit helemaal
niot kon blieken, dat op de vorige vergadering 20 veel critiek waa
uitgeoefend op het bestuur, hoofdzakelijk door hemgelf en GtTWTHEl.
De nieuwe secretaris WAALDIJK en «iIn voorganger SAMSOB gaven elkaar van een en ander de schuld en dit was het begin van allerlei verwijten, welke de bestuursleden elkaar later in de loop
van de avond naar het hoofd slingerden, waaraan zelfs geen eind»
kwam na het veraoek van het lid RAMLAH KHAH oa de onderlinge geschillen in het bestuur binnenskamers te houden en a.v.p, de vuile
was niet buiten te hangen*
N.a.v. de beewaren van EISENBEOEK werd besloten de betreffende passages in de notulen opnieuw te doen opmaken door de secretaris met hulp van EISEHBROEK en GÏÏKfHBR,
Aan gijn bezwaren tegen de notulen koppelde EÏSEHBROSK talrijke klachten tegen het beleid van voorzitter DE HART; tijdena
het op Iraden van de vorige voorzitter •SÜPOlïING- «ou alles veel beter zijn gegaan. DE HARÏ waa ontactisch, dictatoriaal, niet voldoende actief, het was niet in de haak dat hij al «ijn reizen van
Haarlem naar Aam terda», zelfs naar de vorige feestavond, liet betalen uit de vsrenigingskas, omdat het voorzitterschap een erebaatitje sou zijn.
Hierop antwoordde DE HASf, dat hij de transportkosten onmogelijk uit zijn eigen zak ken betalen, terwijl Mej.DIJKSTRA (b*~
a tuur si id) opmerkte, dat tijdens het optreden van STOL TI If G als
voorzitter misschien alles veel soepeler was gegaan, maar dat teen
helemaal niets was uitgevoerd.
GÜI-ITHiR lichtte thans ai In candidatuur voor het secretariaat
toe, z.i. moeat er nieuw jong leven in het bestuur konen, daarom
had hij zich beschikbaar gesteld.
CLASE!?ER (volbloed ÏÏed«rlander in Suriname geboren) merkte
op, dat het bestuur onwettig om de bestuurstafel sa t; als gevolg
van de fout, gemaakt tijdens de vorige vergadering, waarbij 10 in
plaats van 9 leden waren verkozen, is die verkiezing onwettig geweest.
Rij deelde mede, tot voer 2 jaren actief aan het verenigingsleven te hebben deelgenomen en een belangrijk aandeel te hebben gehad in de opstelling van Statuten en Huishoudelijk Reglement.
EAMLAH KHM was van mening, dat de statuten en het huishoudelijk reglement ««er ondemocratisch waren, hij vond verder het bestuur niet voor zijn taak berekend.
GÜLJÏ verzocht os de vereniging buiten de politiek te laten
en had bezwaar tegen het afhalen van Mevr.ROBESON (echtgenote van
Paul ROBESON, de communistische negerzanger) door enig» bestuursleden namens het bestuur, het optreden van een communistisch getinte Indonesiir, die destijds een lesing heeft gehouden over te
Indonesische vrijheidsstrijd en het «enden van het telegram aan de
Amerikaanse regering n.«.v. de ter dood veroordeling van de neger
Willy McGIS.
Een vrouwelijk lid was van mening, dat tegenover de lezing
van de Indonesiër o.m. stond de causerie van een bestuurslid van
het Christelijk Vakverbond, die uitgesproken reactionnair waa. Zij
vond het zeer nuttig, dat de leden in kennis werden gebracht met
allerlei stromingen.

- 2-

- 2«ei tenslotte, dat de Surinsmers, die In Nederland «o-veel op de Nederlanders hadden aan te «arken, maar ««er naar Suriname terug moesten gaan, «aar ee zieh niet aan de Nederlanders behoefden te ergeren. De se opwerking ontlokte felle protesten, vul.
aan een student-lid, wiens oratie set veel applaus werd beloond.
Verder werden er geen belangrijke opaerkingen geplaatst; «el
is er nog ontzettend veel over en veer gepraat. Be voorzitter eindigde liet debat «et de volgende demonstratie: ld J bedankte n.l. de
heren HÏÏI3WOUD, MANHOfiP, WAALDIJK, MeJ .DIJKSTRA, DS BOER en WOIG
L0N HK0 (deze laatste door hem de hand te drukken) voor han meds«erkingf aangezien hil verwachtte niet te «oliën «orden herkossn;
de heren SAMSON, 3TOLÏING en TAN G3S3EL worden dua volkomen genegeerd. Hij merkte tenslotte op, dat bij uitsluitend bereid was als
voor ei t ter op te treden met WAALDIJK als secretaris, DB BOBS sla
penningmeester en WOHS LÜN HINS als tin der Isden. Dests opaerking
ontlokte onmiddellijk eritiek aan de vergadering, o. m. aan HA1LAH
KHAH, die haar beschouwde als een poging om de vergadering vd4r de
stesming te beïnvloeden evenals de demonstratie van DB HAST en soa»
mige leden «el en andere niet persoonlijk te bedanken.
Opgeaerkt dient nog» dat de vergadering de aeeste eritiek had
op DE HARï en T01& LUU HING.
Tegen 11 uur kon net de stemming «orden begonnen. Tan de plus
ainms 60 aanwesigen ««ren er 43 leden, die het volgende bestuur kosen: voorsitter: BE lABf 25 (3TOLTING 20 steaaen)
secretaris i WAALDIJK 22 (5 MS ON 16, GUNTHER 5)
penning». : EE BOER 43
leden
: RUISWOUD, MANHOEF, SAMSOH, 3TOLÏIHG, TAI GES8EL,
Me j. DIJKSTRA.
f ogen de verwachting en ondanks alle protesten ««ré dus, si j
het met ten gering stemmenoverwicht, DE HART herkosen. Be slap»*
figuur van STOLfISG eal daaraan ook niet vreemd zijn geweest. Bet
feit» dat GÜKTHER slechts 5 a temmen heeft «eten te behalen, getuigt
«el van de geaatigbeid van het overgrote deel der leden, dat OTFÖKR
beschouwt ala communist.
Bven voor twaalf uur was de vergadering geëindigd.
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Op 20-6-1951 werd in Hotel Polen te Amsterdam
een vergadering gehouden van Ons Suriname.
De vergadering werd te 20.30 geopend. De voorlezing van de notulen, waarmee werd aangevangen, gaf al direct
aanleiding tot veel critiek, vnl. van EISENBROEK, die er bezwaar tegen had, dat de notulen dermate summier waren opgemaakt, dat daaruit helemaal niet kon blijken, dat op de vorige vergadering zo veel critiek was uitgeoefend op het bestuur, hoofdzakelijk door hemzelf en GDNTHER.
De nieuwe secretaris WAALDIJK en zijn voorganger
SAMSON gaven elkaar van een en ander de schuld en dit was het
begin van allerlei verwijten, welke de bestuursleden elkaajtr
later in de loop van de avond naar het hoofd slingerden, waaraan zelfs geen einde kwam na het verzoek van het lid RAMLAH
KHAN om de onderlinge geschillen in het bestuur binnenskamers
te houden en s.v.p. de vuile was niet buiten te hangen.
N.a.v. de bezwaren van EISENBROEK werd besloten
de betreffende passages in de notulen opnieuw te doen opmaken
door de secretaris met hulp van EISENBROEKf en GÜNTHER.i
Aan ""zijn bezwaren tegen de notulen koppelde
EISENBROEK talrijke klachten tegen het beleid van voorzitter
DE HART; tijdens het optreden van de vorige voorzitter STOLTING zou alles veel beter zijn gegaan, DE HART was'ontactisch,
dictatoriaal, niet voldoende actief, het was niet in de haak
dat hij al zijn reissen van Haarlem naar Amsterdam, zelfs naar
de vorige feestavond, liet betalen uit te verenigingskas, omdat het voorzitterschap een erebaantje zou zijn.
Hierop antwoorcöa DE HART, dat hij de transportkosten onmogelijk uit zjjn eigen zak kon betalen, terwijl MejDIJKSTRA (bestuurslid) opmerkte, dat tijdens het optreden van
STOLTING als "vT^e^eitter misschien alles veel soepeler was gegaan, maar dat toen helemaal niets was uitgevoerd.
GUNTHER lichtte thans zijn candidatuur voor het
secretariaat toet'z.i. moest er nieuw jong leven in het bestuur komen, daarom had hij zich beschikbaar gesteld.
CLASENER (volbloed Nederlander in Suriname geboren) merkte op, dat het bestuur onwettig om de bestuurstafel
zat; als gevolg van de fout, gemaakt tijdens de vorige vergadering, waarbij 10 in plaats van 9 leden waren verkozen, is
die verkiezing onwettig geweest.
Hij deelde mede, tot vóór 2 jaren actief aan het
verenigingsleven te hebben deelgenomen en een belangrijk aandeel te hebben gehad in de opstelling van Statuten en Huishoudelijk Reglement.
RAMLAH KHAN was van mening
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RABILAH KHAN was van mening, dat de statuten en
hetvhuishoudelijk reglement zeer ondemocratisch waren, hij
vond verder het bestuur niet voor zijn taak berekend.
GULJJ5 verzocht om de vereniging buiten de politiek
te laten en had bezwaar tegen het afhalen van Mevr.ROBESON
(echtgenote van Paul ROBESON, de^negerzanger) door enige bestuursleden namens het bestuur, het optreden van een communistisch getinte Indonesiër,'die destijds een lezing heeft gehouden over de Indonesische Vrijheidsstrijd en het zenden van het
telegram aan de Amerikaanse regering n.a.v. de ter dood veroordeling van de neger Willy McGEE.
Een vrouwelijk lid was van mening, dat tegenover
de lezing van de Indonesiër o.m. stond de causerie van een bestuurslid van het Christelijk Vakverbond, die|aitgesproken
reactionnair was. Zij vond het zeer nuttig, dat de leden in
kennis werden gebracht met allerlei stromingen.
GULJE zei tenslotte, dat de Surinamers, die in
Nederland zoveel op de Nederlanders hadden aan te merken, maar
weer naar Suriname terug moesten gaan, waar ze zich niet aan
de Nederlanders behoefden te ergeren. Deze opmerking ontlokte
felle protesten, vnl. aan een student-lid, wiens oratie met
veel applaus werd beloond.
Verder werden er geen belangrijke opmerkingen
geplaatst; wel is er nog ontvettend veel over en weer gepraat.
De voorzitter eindigde het debat met de volgende demonstratie:
hij bedankte n.l. de heren HUISWOUD,MANHOEP,WAALDIJK?mej.DIJKSTRA, DE BOER en WONG LÜN HING (deze laatste door hem de hand
te drukken) voor hun medewerking, aangezien hij verwachtte
niet te zullen worden herkozen', de heren SAMSON,STOLTING en
VAN GESBEL werden dus volkomen genegeerd. Hij merkte tenslotte
op, dat hij uitsluitend bereid was als voorzitter op te treden
met WAALDIJK als secretaris, DE BOER als penningmeester en
WONG LÜN HING als één der leden. Deze opmerking ontlokte onmiddellijk critiek aan de vergadering, o.m. aan RAMLAH KHM, die
haar beschouwde als een poging om de vergadering v<5<5r de stemming te beinvloeden evenals de demonstratie van DE HART om
sommige leden wel en andere niet persoonlijk te bedanken.
Opgemerkt dient nog, dat de vergadering de meeste
critiek had op DE HART en WONG LÜN HING.
Tegen 11 iaur kon met de stemming worden begonnen.
Van de plus minus 60 aanwezigen waren er 43 leden, die het volgende bestuur kozen:voorzitter /:DE HART>23 (STOLTING 20 stemmen)
iafcfi?*~—secretaris TWAALDIJK 22(SAMSON 16,GÜNTHER 5}
penningm. ;.DJB BOER./43
leden

sHTJISWOUD, MANHOEP, SAMSON,STOLTING, VANHES, SEL, me j .DIJKSTRA..

Tegen de verwachting en andankV*alle protesten
werd dus, zij het met een gering stemmenoverwicht, DE HART
herkozen. De slappe figuur van STOLTING zal daaraan ook niet
vreemd zijn geweest.-Het feit, dat GÜNTHER slechts 5 stemmen
heeft weten te behalen, getuigt wel van de gematigdheid van het
overgrote deel der leden, dat GÜNTHER beschouwt als communist.
Even voor twaalven was de vergadering geëindigd
26 Juni 1951

No. 788 - h - '46.

18 Mei-iaa

Ondewerp : Vereniging "Ons Suriname".
(J.J.B. TOLÜD)

"21 MEI 1951 / j

(uw schrijven No. 104986 van 25-4-1951)
b* <j

Met verwijzing naar Uw boven aan gehaald schrijven, doen wij U hierbij
de volledige personalia van de onderwerpelijke persoon toekomen :
TOLUD, Job, John, Bernard, geboren te Coronie op 15-9-1899, wonende
JPanoreasstraat 2 II Amsterdam. Hij geeft op verschillende scholen te
.Amsterdam onderricht over Suriname.
* , . , d.J.B.TOLÜD is gehuwd met STEEHOUWER, Frederika, Mriana, Theres
?< y/geboren 2-10-1913 te Den Haag.
,,
^f
TOLUD is tot duaver naar buiten op politiek terrein niet op de voo
grond getreden.
De aandacht blijft echter op hem gevestigd en zodra terzake iets
naders mocht blijken, zal daarvan bericht worden gezonden. Einde.

V.

3.

Copie voor Co.105556

'B-Gravenh*g*t 29 Maart 1951
Java. tr«t

MIHISTSHIE VAH
BlffNBHLANDSE ZAKEN

Ho.* C. 10555*
Bijl. t 9*n»
CAW/Ï, IA. 4.
B«tr.:
•On»

Ik •««• 9 hiarbij «nlc«le geg»r«n« rerBtr«lck«n or*r h«t
Med«d«lingenblaa van d» T«r«nlging "One Surlnana" te Uwwnt.
Hedactieadres: lata Jan ran 4*r H»yd«n»traat 121 III, A*st«rda»-Z.
Seoretariaat : Sarphatlpark 56 bov., A»at»rda«-Z.
Dint«lBtraat 2f Amst»rdajo-Z.

ik mij gaarne aanbevolen.
HST HOOFD 7AH m DIENS|
Naaan» d*se,

Aan d» H*«r
HoofdcöMtissari» van Politie,
t»
AMSTERDAM.

Jhr Mr W.J.Th.Serraria

hoad

RAPPORT VAN CAV/I.

'•MCTJ951

Betr.: Mededelingenblad van de
Ver. "Ons Suriname"

ACB/

Gegevens over het Mededelingenblad van de Vereniging
"Ons Suriname" te Amsterdam.
|Redactieadres: 1ste Jan van der Heydenstraat 121 III, Amsterdam - Z.
Secretariaat : Sarphatipark 56 bov., Amsterdam - Z.
Penningmeester: Dintelstraat 2, Amsterdam - Z . J
Verzoeke te agenderen en terug aan CAW/I.
CAW/I, 19-3-1953/

MINISÏEKIE VA»
BINNENLANDSE ZAKEN

ffo.i G.104986
Bijl.: G«ne
CAW/I, TA.3.
B»tr»t 4» Vereniging
"On» Surini

Copie voor 00.96045
2 8 APR Jf5ï
'a-Gravenhagc, 25 April 1951
Jmvaatraat 68
VEHÏEOUWELIJK

verwijzing naar het rapport van uw Inlichtingendienst van 6 Maart J.I., no.788-H-«46, handelende over het
in hoofd» dezes vermelde onderwerp, moge ik tf mededelen,,-dat
Tolid ten rechte genaamd is J»TOLPD. wonende PancreaBatraat
2 te ïïwent.
HET HOOFD .VAH BB
Namens deae,

Aan de Heer
Hoofdcojuai*aaris van Politie,
te
AXS

T E E D A M.

Mr K. E. BRESLAU

No. 788-H-*46.
^
Onderwerp : Vereniging "Ons Suriname",
uw schrijven No. 9504:5 van 13-11-1950
en rappels van 15-1-1951 en 23-E-1951.
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ACO/

9MKT1951JÖ

ACD/

Naar aanleiding van bovenaangehaalde brieven wordt medegedeeld, dat
blijkens opgave van het bevolkingsregister van de Gemeente Amsterdam,
gayn persoon met de naam TOLID aldaar staat ingeschreven.
Óók op andere wijze kon de identiteit van de persoon TOLID niet worden
vastgesteld.
Intussen blijft de aandacht hierop gevestigd en zodra iets naders
mocht blijken zal daarvan bericht worden gezonden. Einde.

V.

3.

Speciale instructies aan A. C D, (Slechts bi) definitieve opberging in
fj
S?
te vullen).
>-

.X" ^

Interne aanwijzingen A C D»

Aantekeningen:

u

(voor 00.100769)

RAPPORT
VAN: CAW/I
Betr.: W.Salm

16 ME»
' / i....

unae vernomen over
Van betrouwbare zijde werd hè
W.SALM.
Berichtgever blijft bij zijn verklaring, dat W.Salm veel geld
bezit zowel van zichzelf als door de nalatenschap van zijn vader,
die als vertegenwoordiger van de Curaeao'se Handel Mij. en tevens
Directeur van de Ijsfabriek te Paramaribo als zeer gefortuneerd
bekend stond. Berichtgever sprak nu ongeveer twee maanden geleden
de schoonvader van Salm, Dr ïïassy, een goede kennis van hem en nu
kort^geleden overleden, die hem mededeelde, dat Salm er financieel
zeer goed voorstaatT"Berichtgever geeft toe, dat Salm anti-Nederlands is doch zekerfi^e^ejLcommunis t^ 'gyp^f^L ^ f diens echtgenote.
Salm heeft ook'véél verdiend aan de uitgifte van het boek "Er
Vlimmen". Een rechtzetting moet berichtgever echter geven op zijn
vorige verklaring n.l., dat Salm in het "Skeve Huis" een drukkerij
en uitgeverij bezat. In werkelijkheid had hij daar slechts een
werkkamer.
Verzoeke agenderen en terug aan CAW/I.
CAW/I, 15-5-1951.ƒ

RAPPORT VAN C.XI.
Betr.:Wim Salm

!

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat Wim SALM,
geboren in Suriname en zijn echtgenote, die een dochter^
is van de medicus MASSY in Suriname, overtuigde communisA
ten zijn en aangesloten bij de communistische partij. •—^
W.Salm had een boekhandeltje te Bussum of Baarn, "l
doch ongeveer anderhalf jaar geleden keerde hij met zijn
vrouw naar Suriname terug om aldaar een drukkerij annex ,
uitgeverij te beginnen. Het daarvoor benodigde kapitaal l
zou door de communistische partij zijn gefourneerd.
—'
W.Salm vd. is een broer van de Marine-officier
(Schout bij Nacht?) Salm, die thans in Genève moet zijn.
Verzoeke te agenderen en terug aan _C»XI.
C.XI, 9-1-1951J

RAPPORT van KB
voor C,XI
Nr. ; 1259
Betr. : Surinamers

Hierbij doen wij U enige gegevens
toekomen betreffende Suriname r s ; __
* Hej. Dulci HILVEBSUE, studeert aan de 7e faculteit
van de 'Amsterdamse Universiteit. Zij was lid van "Ons
Suriname", doch werd een jaar geleden geroyeerd wegens
•l wanbetaling. Haar zuster Amy is gepromoveerd in
letteren en wijsbegeerte. Geen nadere bijzonderheden
bekend.
' J.MOEZEL is nog steeds aan boord van de "Ostade"
een vrachtschip van de ICWSM, dat op Suriname vaart.
Hij staat bekend als een opstandig kereltje.
4 H. de RUITER is een Hollander, woont in Bussura, is
redacteur of administrateur ven het periodiek
"ELDORADO'1, dat is te beschouwen als" de opvolger van
het tijdschrift "NIEUW SURINAME". De mogelijkheid
bestaat? dat de persoon, die schrijft onder het
pseudoniem:
"SJORJtE BOjjgT*, aan dit blad medewerkt.
* Cola &S-.-.BROT (dit is zijn ware naam) lid van de Staten
van Suriname, staat in contact met "De Groene
Amsterdammer" én is 'waarschijnlijk een medewerker aan
CLIT; oiaa.

L

$ R.Cr WINTER bekleedt een vooraanstaande positie bij
een Amsterdamse bank-instelling, staat -zeer gunstig
bekend."
t SUflGKAR of SÜMKAR. niets ongunstigs bekend."

T.
X 1 SAl,iSOITt de secretaris van "Ons Suriname" is per vlieg
.tuig voor een zalcenreis naar Suriname vertrokken en
zal ongeveer een maand wegblijven.

KB, 16 November 1950.

RAPPORT VAN C.XI.

Betr.i "Ons Suriname"

16NOV.19SO

ACD/ qy

Bijl.: vierr 3
Van een relatie ontvangen en hierbij gevoegd:
Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging
"Ons Suriname" te Amsterdam;
Twee mededelingenbladen der vereniging (in twee jaar
-1949 en 1950 - zijn tot dusverre maar 8 nummers verschenen).
Verzoeke te agendeen en terug aan G.XI.
C.XI, 15-11-19

VAT» DE

VERENIGING

SECRETARIAAT:
SARPHAT1STRAAT i21
AMSTERDAM-2.

'AMSTERDAM-Z.

PENNINGMEESTER:
D1NTELSTR.2,A'DAM-Z
<3EM.ölROS2120,POSTREK. i350a-6IROKAHT.ATjAM

No. 17.

Januari 1950.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Onze Secretaris de heer E, Samson,-die voor korte tijd naar de West
was vertrokken, verkeert weer in ons midden en heeft zijn gewone werkzaamheden hervat.
Laksheid of gebrek aan belangstelling?
Wist U dat op de bekendmaking in het vorig nummer dat leden op het
secretariaat een exemplaar van de Statuten en Huishoudelijk reglement
kunnen bekomen, slechts tien onzer getrouwen goEageerd hebben?
Feestavond op l October in het Minervapaviljoen,
Weer heeft de feestcommissie laten zien, dat zij wat kan--- de laatste fesa, die zij georganiseerd heeft, was in een woord 'SOK*.
Alleen het voorprogramma was zo buitengewoon, dat velen gedurende
de pauze de opmerking maakten (en dit gebeurt niet gauw): 'ik heb nu
al genoeg genoten voor me geld'. Bravo feestcommissie---, wanneer hebberi we weer zoiets?
Vooruitgang,
Op de Damesbeurs, gehouden in Den Haag van 30 Sept. 1949 - 9 October 1949, kwam de vereniging uit de hoek met een pracht stand en oogstte hiermede een zo groot succes, dat de directie van voornoemde dames-

- 2 beurs van plan is de verenigingj net als dit keer weer een gratis ruimte
aan te bieden op de volgende Damesbeurs» die gehouden zal worden in Ainster•dam.
!
""
. '""
Langs deze w£g betuigt het bestuur zijn hartgrondige dank aan de groep
leden en ook wel niet-leden, die tijö noch moeite gespaard hebben en aan
wie grotendeelsidit succes te danken is.
Op het secretariaat liggen photo's van de Suriname stand»-die gaarne
aan belangstellende leden worden getoond.:
i
Ochtendblad voort Suriname.
In Suriname wtordt sinds enkele weken uitgegeven een ochtendblad onder
redactie van de heer F.L. de Rooy, ex-redacteur van de Amigoe di Curacao.
Zij, die zich wejnsen te abonneren op dit blad kunnen zich voor inlichtingen wenden tot dje Secretaris, « d e heer E.Samson. „

..-*#
Gelukkig Nieuwjapr.
Bestuur en Redactie wensen de leden en vrienden een gelukkig en voorspoedig 1950.
Van de Penningmeester,
Is uw contributie al aangezuiverd?

.

UIT DE V E R E N I G I N G
De feestavond in het Minerva-pavi ljoen
Hal zat in da ludht;
Er moest een fuif komen! De houding en de blikken van onze leden begonnen iets dreigendjs te krijgen.,.,, 't werd nou toch waarachtig wel tijd!
U weet het, op! dit punt kunnen onze kondreman een onverzettelijkheid
zonder weerga tonen. Dus — een fuif!
De feestcommissie werd van stal gehaald en in draf gezet. Natuurlijk
sprak het bestuur1 een woordje mee: een fuif! hm, ja! Onze bestuursleden
zijn ernstige en bezadigde lieden, zoals U allen weet. Goed, er zou een
fuif komen, daar waren ze het natuurlijk dadelijk mee eens,—maar niet zo
maar! Er is een sociale commissie,, die hard werkten voor dit werk dringend
geld nodig heeft.|De fuif aou dan ten bate van de Sociale Commissie worden
gegeven.
j
Dit besluit bracht pas goed de werklust en het enthousiasme er in bij
onze feestcommissie—leden en deze wisten hun enthousiasme te doen overwaaien tot ver buiten onze vereniging. Van de meest, onverwachte zijde kwam medewerking en in de meest uiteenlopende vorm.
Er was ook eenjberoep op onze leden gedaan en zeker waren er, die in de

-avoorbereiding en ook op de feestavond een werkzaam aandeel hadden,
len hebben zelfs grote ijver getoond, b„v. een jonge man heeft g vrije
Zaterdag middagen voor de goede zaak geofferd. Bij het maken van de papieren vogels (die aardig wat opbrachten) hebben verschillenden tot laat
in de nacht mee geholpen» Om maar van de pasteitjes maakster niet te spreken!
Maar het aantal van zulke toegewijden was helaas te klein.
Onze feestavond heeft een batig saldo opgebracht van f.
. Maar
er zou zeker veel meer ontvangen zijn, als er een groter aantal medewerkers was geweest, die een of meer besprekingen van de feestcommissie hadden bijgewoond en van te voren waren ingelichts wat er die avond gedaan
moest worden, met voor ieder een van te voren bepaalde functie en die precies ingewijd waren in de geheimen, om alles goed te doen slagen.
We hopen dus, dat een volgende keer onze leden in de rij zullen staan
aan de adressen waar ze^zich zullen kunnen aanmelden om mee te helpen.
Ook buiten het financiële succes mogen we wel zeggen, dat onze feestavond geslaagd mag heten: de stemming was knal! Het programma verliep
vlot en was overwegend boeiend en afwisselend. Om maar enkele voorbeelden
te noemen: Louise de Montel voerde ons met haar lieftallige stem mee naar
de spheren der'romantiek. Onze landgenote Hajarie was meeslepend in haar
Chopin vertolking maar veroverde de harten pas recht met Peroeng—Peroeng
mi Patron.
Onze vriend Prins Kaya zorgde als fakir al vuur etend en op glas dansend voor de nodige sensatie, begeleid op de tam-tam door Krans B"rij, van
wiens rhytmisch slaan ia het Indisch Museum juist kort geleden gramofoon—
platen zijn opgenomeno Er waren Indonesische, Spaanse en moderne dansens
te veel om alles op te noemen.
Ook onze eigen folklore ontbrak natuurlijk niet, vertegenwoordigd in
een cohi odo, prachtige zang en dans van twee matrozen, begeleid door de
Casicco'so
Na het programma volgde een Amerikaanse, verkoop, die flink wat opbracht,
mede dank zij de gangmaker Willy Kok, die trouwens de gehele avond met
straffe hand en toch vlot en vrolijk heeft geleid.
Daarna konden de dansliefhebbers starten» Ben goede dansband
,
verschillende attracties, mooie prijzen, die aan de winnaars en winnaressen van de ballonnendans werden uitgereikt en als grote verrassing om 3
uur optreden van Max Woisky met zijn band, hetgeen de stemming tot kookpunt deed stijgen.
Het was vier uur voor we nog aan naar huis gaan hadden kunnen denken,
Br wordt gefluisterd over een fuif' in'Maart of April of zo,

Het zit in da lucht.

Van de Sociale Commissie
Mevrouw D» Hart, d* Secretaresse van de S,C,, is weer hersteld en heeft haar
werkzaamheden weer hervat,

- 4 Bijdragen, hoe klein ook, worden gaarne ontvangen, Gem. G i r o S 2120 en Postgiro
13500.
Ook Surinaamse en Cura^aose postzegels ontvangt de Soc. Commissie heel graag
bij: Zr„ Omzigtig, Haarlemmermeerstraat 68, II, West en
H.L. Hoen, Keizersgracht 541, Centrum.

VAN DE WERK- EN STUDIECOMMISSIE
Er wordt al een: t i j d gefluisterd, dat het aardig zou zijn een amateurtoneelgezelschap op te richten. Nu heeft de Werkconmissie de heer Jaul Storm, t**i"*nti _tcr
neel speler, bereid; gevonden zijn medewerking te verlenen brJ"T!ë*"opb"Süw. Hij wil
zich ook met de regie van de te spelen stukken belasten. Voor degenen, die denken
op de planken een toekomst te zullen vinden of de toneelkunst als liefhebberij
willen beoefenen, bestaat een goede kans tot verwerkel ijking hunner idealen. Degenen, die voor deze zaak voelen, kunnen zich opgeven bij een der leden van de
W. en S.commissie of bij het secretariaat van onze vereniging.
Een andere mogelijkheid werd ook door de W.- en S.commissie onder ogen gezien,
n.l. dat van intellectuele ontwikkeling van degenen, die slechts matig onderwijs
genoten hebben, verschillende van onze landgenoten hebben dikwijls door allerlei
uiteenlopende omstandigheden in hun jeugd niet dat onderwijs kunnen genieten, die
voor hen de beste bestemming zou waarborgen. Men komt er niet zo gemakkelijk toe,
openbare avondcursussen te bezoeken. D i k w i j l s klopt het niet met de t i j d die we na
het werk hebben en er wordt niet zo met persoonlijke aanleg en behoefte rekening
gehouden.
Nu zijn er enkele van onze landgenoten bereid gevonden om hen, die dit wensen s
gratis les te geven in wat zij blijken nodig te hebben. Hetzij bijwerken van gewoon lager onderwijs of in een bepaalde richting (schoolvak b.v, wiskunde). Ook
zij die al een meer gevorderde leeftijd hebben bereikt doch gaarne het een en ander zouden w i l l e n opfrissen z i j n van harte welkom.
Opgave bij het secretariaat, waarna bij voldoende deelname nadere mededelingen
zullen volgen.
. Woensdag 2 November 1949,- Op deze eerste avond van onze seizoenbijeenkomsten
kon men niet zeggen dat de opkomst geweldig was. W e l l i c h t is het een en ander te
wijten aan de bijzondere ongunstige omstandigheden waaronder de W.- en S.commissie haar taak moet voortzetten. Echter moet daarop gewezen worden dat verbetering
niet alleen op de weg van de betreffende commissie ligt, maar ook op die van het
Bestuur van onze vereniging zelve. Ook de leden dragen de plicht te zorgen voor
een werkzaam bestuur met daarnaast in de eerste plaats een soepel functionerend
contributieapparaat,*). Indien onze vereniging w i l gaan bloeien moeten w ï j betere
tuiniers hebben.
Wij hebben verder- op.deze avond over het een en ander van ons werk gesproken en
konden enige gegevens rijker worden ten bate van de leden. Het mocht de W.- en S.
commissie gelukken ook meerdere medewerkers aan te trekken.
De bezoekers van onze avonden worden nogmaals verzocht op tijd aanwezig te zijn
*) Op de eerstvolgende ledenvergadering kan deze zaak ter sprake gebracht worden,
(Red. Wng)

- sen zo moge 1.Ï j" k vriend-en en kennissen mede te nemen. Er bestaat gelegenheid
lezen -'van diverse boeken en tijdschriften alsook de krant van de dag.
Bezoek de verenigingsavonden regelmatig en dien uw zaak.

tot

Woensdag 16 November.

Onder een ruime belangstelling sprak de heer Soen.it o., die de heer El ham wegens
ziekte verving, over de Indonesische kwestie. Het was zeer interessant^ëen' juiste
voorlichting te krijgen jave r d e s i t uat i e i n d e „Oost , jjjtimde inleiding bTeeT< duidelijk de onhoudjare toestanden door het Nederlandse bewind geschapen enjjegrote
öntevyedenhëTcrpnc^^
R.T.C. konden maar matig genoemd worden en van een hoerageroep kan geen sprake
zTJnTTfêT een levend 'ig'éTTscIiis~s"ïëJ,.....waarFi j ook weer voorbeelden van rassend i se r i mmtnatie tussen de diverse volkeren in de Oost (Javanen versus Nederlanders e. a.)
ter sprake kwamen, konden de aanwezigen huiswaarts keren.
( Z i j n er geen zegeningen van het Nederlandse Bewind aan te wijzen? Op de W. en
S. avonden, die ik bijgewoond heb,, hoorde ik telkens woorden in dezelfde richting
en wel tegen het Nederlandse Bewind. Wordt ook eens uitgekeken naar een spreker
die het voor dit bewind kan opnemen? Het zou een warme avond kunnen worden, indien
het pro 4 contra der zaken gehoord wordt zou er meer waardering voor de W.- en S.
avonden ontstaan. Red. Wng). /,
Woensdag 7 December.
Na een kort woord van welkom tot de aanwezigen zette de voorzitter van de W.en S. commissie het een en ander uiteen over de vooruitgang in het werk van de
commissie. De aandacht werd gevraagd voor de versteviging van onze bibliotheek die
slechts matig groeit en de leden nogmaals verzocht om toch vooral op tijd (8 u.
of vroeger) aanwezig te willen zijn. Hierop volgde een uiteenzetting van de wereldsituatie in verband met het probleem oorlog of vrede. Hij wees op de oorlogsdreiging door de herbewapening van de grote mogendheden in de wereld,, i. h. b. de
U. S. A. De positie vart Suriname in het Koninkrijk brengt met zich mede dat in geval van oorlog de Surinamers gedwongen zouden z i j n voor de belangen van anderen
te gaan strijden. En verder dat de offers, die Suriname in de laatste oorlog tegen het fascisme gebracht heeft, land en volk niet het minste voordeel opbrachten,
Een dringend beroep werd toen gedaan om ongeacht geloof , ras of politieke overtuiging de internationale zaak van de Vrede te steunen.
De avond werd ingeleid door de heer Laret, onze oud-voorzitter, die een heldere uiteenzetting gaf over de onderwi jskwest ie in de Interimregeling voor Suriname.
Als deskundige kweet de spreker zich uitstekend van zijn taak en konden de aanwezigen zekere details vernemen, die de gewone man toch vaak on.bekend zijn. Na de
inleiding ontstond er een levendig debat, dat de talenkwestie *) op de, voorgrond
bracht. De algemene indruk was, dat het behoud van de Nederlandse taal op praktische gronden van belang was en daarnaast het Surinaams 'gele idel ijk tot ontwikkeling moest worden gebracht. Op de middelbare scholen zou het Sp'aansXof Portugees
facultatief in de plaats van het Duits kunnen komen,
Het een en ander had een vlot verloop in de kenmerkende sfeer van gezelligheid
van Ons Suriname.
b.
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De! kwestie werd door spreker scherp gesteld. Het bleek, dat er onder de aanwezigen vele stuurlui aan de wal .stonden. Op zulke avonden kan men leren debatteren. (Red. Wng)

NIEUWS UIT NEDERLAND
Cauaeria burgemeester d ' A l l l y
Maandagavond, 19 Dec„ hield Mr. d'Ailly, burgemeester van Amsterdam,
in het Indisch Museum een causerie over zijn reis naar Suriname voor de
Surinaamse Studenten Vereniging alhier en haar gasten.
De Heer Biswamitre jr„, praeses van de S.S.V„, heette de aanwezigen
hartelijk welkom, in het bijzonder de hooggeachte spreker, die hierna aan
het woord kwam.
Op zeer onderhoudende wijze vertelde Mr. d'Ailly over z'n indrukken en
belevenissen. jQe Burgemeester heeft in de 12 dagen van zijn verblijf in
Suriname land en volk leren kennen. Spr. voelde zich helemaal thuis, waar^
toe de Nederlandse Taal, die overal gesproken wordt, zeker heeft bijgedragen. Mr. d'Ailly was bijzonder getroffen, toen hij diep in het binnenland
in het Nederlands werd toegesproken door een Ganzeeè'r. Spr.;heeft zich dan
ook afgevraagd, waarom zoveel Nederlanders naar Canada, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland emigreren en niet naar Suriname, waar men even goed
door ijver en volharding aan zijn toekomqt kan bouwen. Wanneer men Suriname met Curagao vergelijken mag, dan vindt spr. , dat de Nederlandse culturele stempel meer op Suriname drukt, dan op de Nederlandse Antillen.
De Culturele Stichting te Paramaribo, die reeds veel werk verzet door
het organiseren van culturele avohUen (muziek, zang en toneel), het openstellen van Kinderbibliotheken met leeszaal, zal de band tussen Suriname
en Nederland nog meer verstevigen.
Spreker heeft met instemming de plannen van het C.A.B.-lid Lichtveld
begroet, om de mogelijkheid te creëren, teneinde hoogleraren (medische
e. a, ) uit te nodigen voor het houden van voordrachten in Suriname. De hoogleraren te Wageningen zullen in deze ook hun medewerking willen verlenen,
vooral op 'land- en bosbouwkundig gebied.
Het C.A.B, met Mr, Dr. ;de Miranda als voorzitter is voor zijn taak berekend. Verder behandelde de spreker o.a, de volgende onderwerpen:
1« Hut arbaids- en economische probleem. Nu is het gunstige ogenblik voor
Suriname aangebroken. Men moet komen tot mechanisatie der verschillende
bedrijven bij gebrek aan arbeidskrachten.
Marianburg is verwaarloosd. Men werkt er met oude machines, die niet
economisch produceren. Het lis spr. echter bekend, dat de Ned. Handels
Mij plannen heeft deze suikerfabriek te moderniseren.
De onderneming van Ir„ Freyburg aan de Saramaccarivier, duizenden ha
groot, zal machinaal worden ontbost en bewerkt.

- 7Door coöperatie kan de klaina landbouw tot bloei worden gebracht. Voor
de verdere ontwikkeling van het land zullen de gelden van het onderwijs
aan een M.T.S., die de tecJmische krachten voor de-verschillende bedrij»
ven moet afleveren, beter besteed zijn, dan aan de tegenwoordige Rechtsschool.
2. H o u t b a d r i j f . Een ontzettende houtrijkdom. Beneden de vallen 380 houtsoorten, behalve de duizenden soorten, die -volgens Prof.Stahel- nog
niet geregistreerd zijn. De houtkap is roofbouw. Men moet komen tot bosbouw.
3. Cultures. Grote boomgaarden heeft spr. niet gezien; slechts kleine bedrijven. Voor export bestemd fruit moet geselecteerd en met koelschepen
vervoerd. :Wat niet voor export geschikt is, kan voor de sapbereiding
worden gebruikt.
4. Wegen-aanleg. Het tegenwoordige garnizoen kan beter vervangen worden
door genie en pontonniers, die voor de wegenaanleg en bruggenbouw zeer
goede krachten zullen zijn.
5. Zanding en Missie. Misschien is de zin en betekenis van de kerstening
van de Boslanders, de z.g„ "Boschnegers " hierin gelegen, dat zij bevrijd
worden van hét animisme, waardoor zij een zekere vrijheid van geest
krijgen. Bij deze bosbewoners heeft spr. een gepaste vrijmoedigheid opgemerkt. Zij hebben zin Voor humor en zijn gemakkelijker in de omgang
dan de Indianen.
Ofschoon het einddoel van zijn reis naar Nickerïe niet werd bereikt,
daar de motorboot in de Arawarakreek vastliep op een omgevallen boomstam,
behoort deze tocht tot een der mooiste, die spr. in Suriname gemaakt heeft;
mooi, om de schoonheid eri grootsheid der tropische natuur.
Na de pauze werden o.a„ de volgende vragen gesteld; Over de devaluatie,
de verbetering van de vetpositie, emigratie van Indonesiërs, de materiele
hulp (investeringen) van buiten, of de geschenken (tabak etc,) een symbolische betekenis hadden, of spr. accoord ging met het verslag in het Handelsblad van 28 Nov. j.l. n,a.v, ;zijn lezing voor het Amsterdamse Montessori- lyceum.
Spr. was van mening, dat Suriname zal moeten devalueren voor de afzet
van zijn producten (citrus, hout).;Sommige bedrijven hebben nu al ingrijpend moeten bezuinigen.
In wel gekozen woorden bedankte de Heer Biswamitre j r. burgemeester
«TJ d'Ailly voor zijn goed verzorgde causerie, waarvoor er zeer grote belangstelling bestond.
•
Moge de jonge S.S,V. in het nieuwe jaar nog meer activiteit ontplooien
in het belaag van ons vaderland.
Cam.
G e f e l i c i t e e r d , Blijkens bericht in Het Handelsblad van 19/12/49 is onze
landgenoot J.E. jio A SJoe te Leiden geslaagd voor het examen doctoraal
geneeskunde. ~
""
~~"

- 8Onze landgenoot Dr. B.A.J. van Lier is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Sociologie en de Cultuurkunde van Suriname en de Nederlandse
Antillen aan de Universiteit te Leiden.
Dr. van Lier promoveerde in Mei 1949 cum laude tot Doctor in de.letteren en wijsbegeerte op een proefschrift 'Samenleving in een grensgebied'o
Met dit grensgebied wordt Suriname bedoeld:
Proficiat!

Ons lid H. G. v, Daalen is geslaagd voor candidaats Economie. Hij bezit
al M,0. Staathuishoudkunde en Statistiek en M„p. Staatswetenschappen en
Staatsinrichting. Op 49-jarige leeftijd heeft hij de 5 j. H.B.S. gehaald.
Bravo!

Ook ons lid R.Ch. Winter haalde laatst M.0. Staatshuishoudkunde en
Statistiek. Hij bezit al M.'O- Boekhouden.
(Red. Wng)

Uit de bladen lazen wij het programma, dat opgemaakt is bij gelegenheid
van het bezoek van Prins Bernhard. Het bezoek duurt van 4 - 1 4 Februari.
Begroeting van de Staten waar de Prins een rede zal houden, kerkdienst, concert, bezoek aan Coronie, Nickerie, Commewijne, plantages Peperpot, houtzagerijen, Pont, Bruynzeel, bosnegerdorpen, wandeling over de markt, bezoek
aan Paranam, Leprozerie tehuis voor Ouden van Dagen, ziekenhuis, demonstratie padvinders, enz.;

Ons bereikte nog het volgende bericht: Bevorderd tot arts de heren:
S, W. ;Hagens en J. E. Ho A Sjoe,
Ook Mej. J„H. Heilbron slaagde voor M.O. Staathuishoudkunde
tiek.
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WEERZIEN MET SURINAME

Bpnt en veelzijdig zijn de indrukken, die op ons afkomen,
wanneer wij na jaren van afwezigheid het land van onze kinder- en
jongelingsjaren, ons arm, maar geliefd Suriname, terugzien. Reeds
de wijzen waajrop wij -de kennismaking hernieuwen, is'biun voor
onuitwisbare gezichtsindrukken. Wij verlieten het land op de toenmaals gebruikelijke wijze; per schip en het laatste, wat wij yan,
Suriname zagen, was het pinkelende licht van hét lichtschip. De
eerste indruk, die wij deze zomer van Suriname opdeden, was een
algemeen overzicht van een groot deel van het land, toen wij van
Trinidad naar het vliegveld Zanderij vlogen. De laatste indruk: die
van het dichtstbewoönde deel van het land;'de eerste indruk: die
van de ontoegankelijkheid en de ontvolktheid van dit vrij gróte
gebied.
De omstandigheden, waaronder wij deze- keer in Suriname verblijf hielden, waren mede een oorzaak, dat wij fn deze korte spanne
tij ds meer van het land zagen, dan in de jaren, die wij er vroeger
hadden doorgebracht. Het verschil in leeftijd en het langdurig verblijf in het buitenland waren oorzaak, dat wij de Surinaamse samenleving met andere ogen bekeken dan tijdens ons vorig verblijf.
De oorlogsjaren, die nog zo kort achter ons liggen, zouden voor
Suriname een tijdperk van welvaart geweest zijn. Uiterlijk viel daar
l niets meer van te bekennen; de huizen waren verveloos, de „prasi
Ihoso's" even troosteloos van grauwe ellende en armoede als vroeger.
'De straten in Paramaribo waren gedeeltelijk geasfalteerd, maar
nog even stoffig als vroeger, terwijl de sproetwagens door een
tekort aan water — en toch is er een waterleiding •— niet konden
rijden. 'Buiten Paramaribo waren er enige tientallen kilometers weg
bij gekomen, die over het algemeen in behoorlijke staat verkeerden,
maar buiten deze verkeerswegen was de toestand van^het „wegen-

net" nog even voorwereldlijk als enige tientallen van jaren geleden.
Water, gas en electriciteit voor het grootste deel van de bevolking
niet of in zeer beperkte mate te verkrijgen, de riolering practisch
nog in dezelfde staat van weleer, de woningtoestanden voor een
belangrijk deel van de bevolking van een haast ondraaglijke primitiviteit en verwaarlozing, neen van de „welvarende" oorlogsjaren
viel niet veel te bespeuren.
Gastvrij en gul, vriendelijk en tegemoetkomend is de Surinaamse
bevolking nog steeds. Maar toch leek het wel, alsof er iets van de
opgewektheid, van de levensvreugde uit Paramaribo verdwenen
was. Er waren ogenblikken, dat wij ons niet konden onttrekken
aan de indruk, dat er een onzichtbare dr.uk op de stad en haar bewoners lag. Teleurstelling over het verdwijnen van de öorlogsweivaart? Vrees voor de komende jaren met al hun moeilijkheden op
economisch en staatkundig terrein? Zorgen over al de jonge mensen, die de wereld ingaan, maar niet weten, hoe zij hun dagelijks
brood zullen verdienen? Wie zal beslissen, welke van deze en
andere factoren het gevoel van onbehagen in Paramaribo veroorzaakten?
Wijd en lieflijk lagen er de rijstvelden in Nickerie. Driftig klopte
het moderne leven ;n de fabrieken op Moengo en Paranam. In
vredige rust droomde-Albina over de vergane glorie van dit grensplaatsje aan de onvolprezen Marowijne, Prachtig waren de vergezichten over de savannen, lichte plekken in de donkere oerwouden.
Als een stil méér lag de Sarramacca bij Kwakoegron voor onze
bewonderende blikken. Wanneer zal voor dit zonnige land de zon
van de blijvende welvaart
' ' opgaan?'
•

NIEUWS UIT DE VERENIGING
1. öe Voorzitter van onze vereniging de Heer W, Laret, die opl
26 Juni naar Suriname was vertrokken in verband met een hem
crnL
p-}
door het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, verstrekte opdracht, is in Nederland teruggekeerd. In verband hiermede heeft
onz'e Vice-voorzitter, de Heer Mr. W. Ezechiëls, -dié tijdens de
afwezigheid van de Heer Laret het voorzitterschap heeft waargenomen, de leiding der vereniging op de op 7 November 11.. gehouden
buitengewone leden-vergadering aan de Heer Laret weder overgedragen.
2.
Werd in het Mededelingenblad van Augustus 1947 No, 9
-medegedeeld, dat in principe besloten was tot de oprichting van de
Federatie van Surinaamse verenigingen buiten Suriname, thans
kan worden bericht, dat deze Federatie definitief is opgericht
en onze vereniging op de 1.1. gehouden buitengewone ledenvergadering hare goedkeuring aan de Statuten der Federatie heeft gehecht
en mitsdien definitief tot lid is toegetreden.
- A l s gecommitteerden van onze vereniging in de Federatie zijn
toen benoemd de leden Mr. W. Ezechiëls en L. A. G, ö. Lashley,
terwijl als Voorzitter der Federatie candidaat werd gesteld ons Lid
Lou Lichtveld. Daar de Heer Lichtveld door de andere deelnemende
verenigingen eveneens als voorzitter candidaat is gesteld, is hij

definitief tot Voorzitter der Federatie benoemd. Het Bestuur is thans
als volgt samengesteld:
L. Lichtye}d, Voorzitter,
Mr, \V. Ezechiels. gecommitteerde voor de Vereniging „Ons
Suriname", secretaris.
L. H. van Kanten, gecommitteerde voor de Veren. „Suriname" op
Aruba, penningmeester,
Dr, L. A. G. O. Lashley, gecommitteerde voor de Vereniging
„Ons Suriname",
.
J, Ferrier en W. F. H. Laret, gecommitteerden voor de Vereniging „Justitia Pietas Fides (J. P. F.) te Curacaö.
Doordat de Heer Lichtveld, oorspronkelijk gecommitteerde voor
de Vereniging „Suriname", tot voorzitter van de Federatie is
verkozen,1 heeft hij als gecommitteerde voor genoemde "vereniging
van eerstgenoemde functie afstand moeten doen, zodat, tot dat een
tweede gecommitteerde door deze vereniging zal zijn aangewezen,
uitsluitend de 'Heer L. H. van Kanten zal zijn aangewezen de^Ver,
„Suriname" in het Federatie-bestuur -te vertegenwoordigen.
In het laatste Mededelingenblad werd medegedeeld, dat in verband met het, aftreden van deJgjeexJiLJiSLHtjSanc.be^aJsja^JSJÜteE.
f vande, AfdrÜtrgjrïit wegens zijn vertrek naar Suriname, het HoofdI Heiïuïïr^BeslötèrThad de Af d. Utrecht tijdelijk op te heffen en deze
om te zetten in een correspondentschap met als correspondent de
Heer Dr, L. de Hart te Utrecht.
Bij nadere overweging -van administratieve aard, mede in verband met het feit, dat de Af d. Rotterdam oofc uit een, te kleinjtantal
leden bestaat, heeft het' Hoofdbestuur gemeend tpt een reorganisatie
BiSr^^t^ïSieBngen te moeten besluiten. Dientengevolge heeft het
Hoofdbestuur besloten, welk besluit inmiddels door 3e jongste gehouden algemene ledenvergadering is gesanctioneerd, tot het navolgende:
•
' • » ' , "
1. De Afd. Rotterdam en het correspondentschap Utrecht worI den opgeheven en samengevoegd respectievelijk met de Afd. Den
l Haag en de Afd. Amsterdam.
2. De. Afd. Arasterdam zal omvatten de provincies Noord- Holland en Utrecht en de Afdeling Den jHaag de provincie ZuidHólland. Leden der vereniging, oïë~1&uïten "deze provincies wonen
worden als „verspreide" leden aangemerkt en ressorteren rechtstreeks ondel: het Hoofdbestuur. In verband met deze reorganisatie
is:
1. De Heer Dr, L.'Lashley, voorzitter van de vml. Afd. Rotterdam
opgenomen in het Bestuur van de Afd. Den Haag en samen met
de Heer M. Renardus» Voorzitter van de Aid. den Haag,'gehandhaafd alsv vertegenwoordigers van déze Afdeling in het Hoofdbestuur.
:
3. Als vertegenwoordigers van de Afd. Amsterdam in het
Hoofdbestuur zijn voorts benoemd de He.rert Mr, W. Ezechiels te
Amsterdam en Dr, L, de Hart te Utrecht. .
,
Het Hoofdbestuur is derhalve thans als volgt definitief samengesteld:
W. F. H. Laret, Voorzitter
W .C. Clasener, Secretaris
Dagelijks Bestuur
C. Wong Lun Hing, Penningmeester

*« **-Bij gelegenheid van het bezoek op 9 September 1947 van de
President van de Staat Oöst-Indonesië Zijne Excellentie Tjokordo
Gdo Rako Soekawati en Zijne Hoogheid Hamid II, Sultan van
Pontianak aan Amsterdam, werd de vereniging in de persoon van
de Secretaris, de Heer W. Clasener uitgenodigd tot de officiële ontvangst door het Stadsbestuur en tot het aanzitten aan het te geven
noenmaal.
De President sprak bij deze gelegenheid de hoop uit, dat in de
toekomst ook tussen Suriname en Oost-Indonesië een innige band
van samenwerking zal ontstaan.
Op 15 Nov. organiseerde de Koninklijke Vereniging Indisch Instituut in samenwerking met onze vereniging een SURINAMEDAG in het gebouw van genoemde instelling te Amsterdam. Een
verslag van deze buitengewoon geslaagde dag vindt men elders in
dit blad afgedrukt.
Ten slotte, op 7 November 1.1. hield de Vereniging een buiten1 gewone ledenvergadering, waarin o.a. de Voorzitter de Heer Laret
leen belangrijke causerie hield over de noodzakelijkheid van 3e1 geistichte Federatie en in welke vergadering ook het ontwerp — her'ziene Huishoudelijk Reglement der Vereniging ter kennis der leden
ledenvergadering zal dit ontiwerp in bespreking worden gebracht
ea
goedgekeurd. Het
Bestuur doet hierbij een djing.end beriep„op
v *° , f r i • .-v---''--* ^ i -***- '•- t v^o^Lfi^.u* 5->*.-j iS'iO %*«- jpï4f*v*.r
de leden om in grote getale deze vergadering bij te wonen, daar dit
ontwerp bij één 2/s meerderheid van stemmen moet worden aangenomen. Inzage van dit ontwerp Huishoudelijk Reglement is bij de
Secretaris te verkrijgen.

WAT DE SOCIALE COMMISSIE IN DE AFGELOPEN
PERIODE DEED.
Wie gedacht zou hebben, dat met het intreden van dé winter de
SjC. -nu ook een winterslaap zou kunnen beginnen, heeft het mis
gehad. Om héél eerlijk te zijn, de S.C. had zélf een klein beetje op
een rustperiode gerekend. Niet om in te slapen evenwel! Alleen
om krachten te verzamelen, om de kas te stijven, een klerendepót
te vormen, een lange lijst te maken van adressen voor onderdak,
om de organisatie zo mogelijk nog iets te verbeteren, want met .het
naderen yan het koude seizoen sloeg ieder lid van de S.C. de schrik
om het hart als hij dacht aan het nog altijd onnozele hoopje kleren
waarover zij beschikt, aan het vele dat de reeds onder haar hoede
staande „pupillen" nog nodig hebben, aan alles wat ontbreekt!
Lang tijd om daarover na te peinzen werd de S.C. evenwel niet
gelaten, want op een van de koudste dagen, die we tot nu toe gehad
hebben, toen een ijzige wind over de Surinamekade blies, stond
daar een bibberend gezelschap van twee vrouwen en zes peuters
van onder de 4 jaar. dat op weg was naar Oost-Indië in het kader
van de „Gezinshereniging", Er was in Suriname beloofd dat ze
zouden worden afgehaald, er was toegezegd dat zij, eenmaal in Hol-
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land zijnde, in een tehuis zouden worden ondergebracht, dat voor
kleren, voor geld en voor alles zou worden gezorgd, en vol moed
werd de grote reis -aanvaard, een waagstuk mét zes zulke kleine
kinderen.
Evenwel... er klopte iets niet en... de S.C, werd opgebeld.
Die 21ste October zullen enkele leden van de S.C. niet gauw
vergeten! De S.C, is, laten we het maar eerlijk zeggen, voor deze
aangelegenheden nog niet klaar. Zij heeft geen fondsen om grote
onkosten óp te vangen, zij heeft geen eigen tehuis, zij kan eigenlijk
niets doen. Maar ze deed toch wat. Een drukke tijd brak aan. De
S.C. ging naar den Haag en was daar de voorspraak bij de talloze
afdelingen van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, zij ging
met de vrouwen mee, kamer in, kamer uit. naar beneden, naar boven in het gebouw. Schrijven, vragen, telefoneren! En wéér kwam
met de volgende boot een familie aan, thans drie kinderen, maar gelukkig al,wat groter. Een zucht van verlichting... zij hadden tenminste behoorlijk wollen goed! De S.C. waarschuwde Overzeese
Gebiedsdelen, er zijn nog twéé gezinnen onderweg. Men zou maatregelen nemen, men zou iemand naar de kade sturen, maar er was
wéér niemand en... 6 Nov. 11 uur 's avonds rinkelde de telefoon
weer. Of er toch maar iemand wilde komen van de S.G. want er
stonden wéér 2 dames met drie huilende kinderen aan de. kade. Het
telefoontje dat de volgende ochtend met den Haag gevoerd werd
was niet al te vriendelijk,., van de zijde van de S.C.! Wél van
Overzeese Gebiedsdelen. Daar was nu een nieuwe Sociale afdeling
opgericht en'de chef daarvan, wist blijkbaar nog van niets..
- ^Maar de^ S.G. had, 'inmiddels .haar voelharen,s uitgestoken, die
rëïkïeri nu al van Haarlem uit. en door haar bemiddeling'was de
organisatie Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers ingeschakeld en
die kon de twee pas aangekomen families in een tehuis te Blóemendaal opnemen. De anderen konden door Tiet werk van de S.C.
spoedig per vliegtuig naar Indonesië vertrekken. Er komt nu toch
enig schot in de afwikkeling van deze zaak. Maar. Wie %a\e hoge
kosten betalen, de kosten van het hotel, de kosten van voeding, etc.
Overzeese Gebiedsdelen 'blijft zeggen: de gezinnen zélf. Maar zij
zal nu aan Suriname opdracht geven de uitzending voorlopig stop
te zetten, totdat aansluiting met de boot naar Indonesië verkregen
kan worden. Er zijn toch beloften gedaan in Suriname. Dat is nu
nog de taa,k.van de S.C.: te trachten de zware financiële schuld voor
deze gezinnen'af te wentelen.
Tijdens de laatste buitengewone vergadering van „Ons Suriname" mocht de S.C. een collecte houden en de opbrengst was
ƒ 61.—. Dat is zeer verblijdend. Zo nu en dan druppelen ook giften
binnen en ontving de S.'C. warme kleren. Dank aan allen die op
deze wijze toonden de S.C. een warm hart toe te dragen.
De SjC. had ook moeilijkheden. Niet altijd beseffen de jongelui
die door haar worden voortgcholpen, hoe ook op hen een verantwoordelijkheid rust vpor het welslagen van het werk van de S.C!.,
hoe ook zij kunnen meehelpen dit werk voor de toekomst een succes
te doen worden en hoe ook zij als Surinamer door hun houding en
gedrag de weg kunnen effenen voor weer andere Surinamers die
na hun komen. Het plaatsen in,de bedrijven van Surinamers is nog
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altijd min of meer een proef, vele ondernemingen staan er nog wat
onwennig tegenover, en nu hangt het af van de wijze waarop Surinamers, die een kans krijgen, deze gebruiken, of deze proef, kan
slagen. Er zijn enkele bedrijven, waar men uit vroeger gunstige
ervaringen, met graagte een Surinamer ziet komen. Er zijn er helaas
ook andere, die onmiddellijk met een weigering.naar voren komen.
Tot slot van deze beschouwing moge nog dit gezegd worden.
De S.C. is een onderdeel van onze vereniging. Zij staat er niet
los van, het is een zaak, die alle leden aangaat. Wij willen allen, dat
het de Surinamers in Nederland goed gaat, wij willen zoveel mogelijk helpen, de S.C. wil dat ook. Steunt daarom de S.C., als het niet
financieel kan, dan kunt gij, misschien daadwerkelijke hulp verlenen. Er is zoveel te doen, de leden kunnen het werk niet aan. Ga
bij uzelf na, wat gij kunt doen. En zeg niet, zoals in de afgelopen
weken werd vernomen: „Waar bemoeit die S.C. zich mee, als ze
de mensen maar zelf laten scharrelen, dan komt het heus ook wel
terecht!" Natuurlijk, terecht komt het wel op de een of andere wijze.
Maar zoudt gij^willen dat later in Suriname werd verteld: „Ik wist
géén raad en had geen onderdak, zodat ik in een asyl de nacht
moest doorbrengen?" of: „Ik had geen werk en daarom raakte ik
in verkeerde handen?" Dat mag niet, zolang er nog Surinamers in
Amsterdam woaen. En dat ook anderen zo denken, moge blijken
uit een brief van de Vereniging van Surinamers in New York, die
schreef: ,,Wij zullen een zending kleren gereedmaken, die de moeite
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„Sranam-köödre broko" brauwde mijn Hollandse vriend, toen hij
de volle danszaal zag. Hij had nog nooit zoveel bruintjes bij elkaar
gezien en dan zowel uit de West als uit de Oost. Het was een
klinkend feest, hét was zelfs te vol om behoorlijk te dansen.' En ik
heb er verscheidene oude vrienden ontmoet en nieuwe gevonden.
„Man, mi dansi!"
"
Het eerste gedeelte van hét feest was prima in orde en men was
een en al lof. De- politieke moppen moeten in het vervolg wegblijven. We hoorden muziek en zang van onze Oosterse vrienden
en van Singie Swietie. De solodansen maakten een diepe indruk op
me. Ik vond dit nummer het mooiste.
De feestcommissie heeft hard gewerkt voor het slagen van Jit
feest en zij verdient alle lof. De volgende keer mag er bij zo'n volle
danszaal wel een balleider zijn.
Danseur.

VAN DR PENNINGMEESTER.
In het vorige M.B. had ik hulp gevraagd om de contributie te
innen. Een aantal van ongeveer vijftien leden had ik willen verdelen over de stad, waardoor in korte tijd veel leden bereikt zouden
worden. Daarbij komt dat dit het persoonlijk bezoek van een lid
zou zijn en niet van een bode, die het koud laat of de gelden binnenkomen.
v
Het resultaat van mijn verzoek was schitterend, maar dan negatief. Slechts twee leden van de jongeren voelden voor dit plan. Dit
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werd niettemin door hét bestuur zeer gewaardeerd. Tot nu toe heb
ik maar vier medewerkers. Dit aantal is te weinig om een behoorlijk
resultaat te bereiken. .
U weet nog wel, het was mijn laatste poging! Ik ben dus uitgepraat. Mijn opvolger zal met wat beters moeten komen.
Intussen mag ik niet verzuimen te vertellen dat de twee'bedoelde
jongelui direct van wal gestoken zijn en met goed gevolg gewerkt
hebben. Nu moet regelmatig er op uitgetrokken worden.
Ook met de bode werden kwitanties aangeboden. De resultaten
hiervan deel ik hierbij mede om U een idee te geven, hoe slecht de
gelden binnenkomen:.
Resultaat aangeboden kwitanties tot en met Oct. 1947:
aangeboden
aantal kwitanties
Maart
28
ƒ
Augustus
27
„
October
_71
„
126
ƒ

voldaan
bedrag aantal kwitanties bedrag
82.— ,
13
jf 36,—
108.—
11
- „ 42.—
296.—
U_
„ 49.—
486.—
35
ƒ 127.—
(28%
.,(26%)

Het typeert de toestand. Zal het beter worden?
Het is weer gebleken, dat er Hij verscheidene leden nog verwar"ring bestaat tussen de vereniging „ONS SURINAME" en de
courant „NIEUW SURINAME". De vereniging heeff niets met
de courant uit te staan. Wie op de courant geabonneerd is is nog
geen lid van de vereniging „ONS SURINAME". Omgekeerd hoeft
een lid van de vereniging „ONS SURINAME" geen abonné van
de krant te zijn.
Men moet de vorige M.B.'s maar beter lezen.
In October zijn we begonnen de leden en donateurs vooruit per
gedrukte brief te waarschuwen, waarbij.-werd aangegeven de achterstand en Jhoe groot de komende kwitantie is. Ieder lid kan dus
nagaan of de nota klopt. Ik heb verscheidene .brieven, ontvangen,
waarbij werd bericht, dat men geen lid is. Onprettig is het kwitanties terug te ontvangen, waarop niet .gereageerd werd. Onverschilligheid? Het bestuur zal voor deze' gevallen een beslissing moeten
nemen.
Kort geleden werd een idee aan de hand gedaan om bepaalde
adressen aan te wijzen, waar de contributie voldaan kon worden.
Hoewel er bezwaren hieraan verbonden zijn, is er met goede wil
iets te bereiken. Wie wil hieraan meewerken? Niet allemaal-tegelijk!
Tan boen!
_
C, L. Wbng Lun Hing.

WEET U HET GIRO-NUMMER VAN DE VERENIGING'?
NOTEER: S 2120 Gemeentegiro.
Ook per postrekening kunt U de contributie of donatie betalen
en wel op: "No. 13500 van het Gémeentegirokantoor Amsterdam
ten gunste van S 2120.

Ook kunt U betalen bij de leden van de contactcommissie:
^R.TlO^LhJj^G,^a\é:nusstrsiat 232, A'dam-Z.
* N ï e j . TRUUS DÏjKST$A, Biesboschstraat 92, A'dam-Z.

DE SURINAMEDAG
De Surinamedag op 15 November j.l. in het Indisch Instituut gehouden, was een groot succes. Niet in het minst door de typische
Surinaamse sfeer, die de gehele bijeenkomst van het begin tot het
einde heeft beheerst, ongetwijfeld een gevolg van de grote opkomst
van onze leden en vooral.. .van de prestaties onzer medewerkende
landgenoten.
Daar is in de eerste plaats ons gezelschap „Singie Sweetie". dat
zo langzamerhand een waardige én gewaardeerde representant van
Suriname in Nederland is geworden. De voordrachten van Dr.
Lastley — enige van onze onvolprezen anansi-tories — waren weinig minder dan een ontdekking. En ook de causerie van onze
voorzitter, sloeg, als steeds; weer stevig in.
Jammer, dat niet alles even volmaakt was. De maaltijd was voor
velen een teleurstelling en de film — hoe interesant ook op menig
moment — toonde een vermoeiend duister beeldAl met al evenwel een prestatie, waarop onze vereniging trots
mag zijn. En een,woord van lof voor dé prettige en serieuze wijze,
waarop het Indisch Instituut de organisatie van deze dag heeft ter
hand genomen.
'
Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar een tweetal van onze
leden, n.l. Mej. Jettie Zijier, Krammerstraat 72, Amsterdam en de
Heer E. Samson, Sarphatiepark 56, Amsterdam. Mej. Zijier slaagde
onlangs voor haar M.O.-examen Spaans en de Hr. Samson pleegde
een dergelijke prestatie op het gebied van de Engelse taal.
Bravo Jettie en Eddy!
Tot slot voor al onze leden: een gelukkig 1948! Dat dit jaar veel
goeds moge brengen, niet alleen voor elk van U, maar ook voor de
Vereniging en, niet te vergeten, vooral nu er grote beslissingen voor
de deur staan, voor ons geliefd vaderland, voor ons S u r i n a m e .
Het Bestuur.
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Goedgekeurd tij Koninklijke Besluiten d,d. 3 Januari 1921
No. 57 (Stcrt. No. 466). 28 FeLruari 1925 No. 41 (Stcrt. No. 81)
en 14 November 1946 No. 18 (S*ert, No. 47)

Gevestigd té Amsterdam

Opgeriolit 18 Jjinuari 1919

„Ons Suriname"

van de Vereniging

Huishoudelijk Reglement

en

Statuten

l

Art, 3. De Vereniging stelt zich ten doel de bevordering
van de geestelijke en stoffelijke belangen van Suriname, als_l mede die der Surinamers in het algemeen en die harer leden
1 in het bijzonder.
Art. 4. De Vereniging tracht haar doel té bereiken langs
wettige weg en wel door:
het verspreiden van kennis omtrent Suriname en deszelf s bevolking, geschiedenis, zeden en cultuur en deszelfs
sociale en economische toestanden;
b. het houden van voordrachten, lezingen en tentoonstellingen; het oprichten en in stand houden van een bibliotheek
(annex informatiebureau) en het uitgeven van geschriften en
zo mogelijk van een eigen orgaan;
c. het voeren van schriftelijke en mondelinge propaganda
en actie ten behoeve van Suriname, zowel afzonderlijk als in
vereniging met andere verenigingen of instellingen;
d. het samenwerken met en het steunen van andere verenigingen of instellingen, die hetzij direct of indirect ook een
zelfde doel beogen;

DOEL EN MIDDELEN.

Art, 1. De Vereniging draagt de naam van: Vereniging
„Ons Suriname" en is gevestigd te Amsterdam.
Art. 2„ De Vereniging is aangegaan voor de tijd van
29 jaren, te rekenen van de dag harer oprichting, zijnde
18 Januari 1919.
Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de Vereniging
opnieuw aangegaan voor de tijd van ruim 27 jaren, derhalve
eindigend 31 December 1975.
Het verenigingsjaar loopt van l Januari tot en met 31
December.

NAAM, ZETEL EN DUUR.

STATUTEN

a,
b.
c.

Art. 5. De Vereniging bestaat uit:
gewone leden;
buitenleden;
ereleden en
d. junior-leden.
Gewone leden der Vereniging kunnen zijn Surinajners (mannelijke zowel als vrouwelijke), die hetzij tijdelijk, hetzij blijvend in Nederland gevestigd zijn en de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben, alsook alle__andere^gersonen, in Nederland
iqevestiqd. ter
_
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Buitenleden kunnen 2jn~Surinanié"rsT alsook alle andere
*personen, die buiten Nederland gevestigd zijn en de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben.
Ereleden kunnen zijn de zowel in Nederland als in Suriname of elders gevestigde personen, die zich jegens Suriname
of jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Junior-leden kunnen zijn personen, die de leeftijd van 18
jaar nog niet bereikt hebben, doch overigens voldoen aan de
vereisten voor de gewone of buitenleden gesteld.
Art. 6. a. Zij, die gefwoon lid •wensen te worden, melden
zich daartoe schriftelijk aan. Het Hoofdbestuur beslist over de
al of niet toelating tot de vereniging.
b. Het buitenlidmaatschap wordt verkregen na schriftelijke
aanmelding en toelating, op de wijze als bij Huishoudelijk
Reglement nader vast te stellen.
Buitenleden, die zich, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend in
Nederland vestigen, kunnen op een daartoe schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur als gewone leden worden overgeschreven.
c. Het erelidmaatschap wordt door het Hoofdbestuur aangeboden op de wijze, als bij het Huishoudelijk Reglement nader
te bepalen.
d. Het junior-lidmaatschap wordt verkregen en gaat verloren op de wijze, als bii het Huishoudelijk Reglement nader
vast te stellen.

LEDEN EN DONATEURS.

e. het doen van zodanige stappen ter bevoegder plaatse,
als in het belang van Suriname, van haar leden en/of van de
Surinamers in het algemeen raadzaam zal worden geacht;
f. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 9. De Vereniging wordt bestuurd door een Hoofdbestuur; de Afdelingen door een Afdelingsbestuur,
Waar in deze Statuten van het Bestuur sprake is, wordt
daaronder verstaan zowel het Hoofdbestuur als een der Afdelingsbesturen.
Art. 10. 1. Het Hoofdbestuur wordt gevormd uit het
Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Secsetaris en Penningmeester)
van de Afdeling Amsterdam en voorts uit telkens 2 door
iedere Afdeling te kiezen leden, op de wijze, als bij het Huishoudelijk Reglement nader vast te stellen.
2. Het Afdelingsbestuur van Amsterdam bestaat uit 9 en
dat der overige Afdelingen uit ten minste 3 en ten hoogste
7 leden, uit en door de gewone leden van iedere Afdeling te
kiezen voor de tijd van 2 jaren.
3. Verkiezing en aftreding der bestuursleden worden bij
Huishoudelijk Reglement geregeld.
Art. 11. a. Het Hoofdbestuur is belast met de algemene
leiding der Vereniging, terwijl ieder der Afdelingsbesturen in
het bijzonder belast zal zijn met de behartiging van de be-

BESTUUR.

Art. 7. Het gewoon en buitenlidmaatschap gaat verloren
door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging aan het Bestuur der Vereniging
of een harer correspondentschappen, met inachtneming van
een in het Huishoudelijk Reglement vast te stellen termijn;
c. wat de gewone leden betreft, bij vertrek uit Nederland,
met de bedoeling zich duurzaam elders te vestigen; in dit
geval worden zij als buitenleden overgeschreven;
d. royement ingevolge besluit van het Hoofdbestuur of
van het betrokken Afdelingsbestuur, op gronden, ontleend aan
de bepalingen, hiervoor nader bij het Huishoudelijk Reglement
vast te stellen. Bij royement door een der Afdelingsbesturen
staat beroep open bij het Hoofdbestuur.
Het royement kan worden opgeheven, indien de gronden,
welke hiertoe geleid hebben, worden tenietgedaan en er geen
andere redenen tot niet-Jweder-toelating aanwezig zijn, mits
aan de door of vanwege het Bestuur gestelde voorwaarden
wordt voldaan.
Art. 8. Donateurs zijn zij, die de Vereniging steunen door
geldelijke bijdragen, hetzij periodiek, hetzij ineens, volgens
de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.

I

Art. 14. De geldmiddelen der Vereniging bestaan uit:
a. de contributiën der gewone en buitenleden en juniorleden;
b. de donatiën en giften en

GELDMIDDELEN.

langen van zijn Afdeling, onder het oppertoezicht van het
Hoofdbestuur.
b. Hoofdbestuur, zowel als de Afdelingsbesturen /— ieder
voor zover het zijn Afdeling betreft — dragen zorg voor de
behoorlijke naleving der bepalingen der Statuten en van het
Huishoudelijk Reglement en beslissen in eerste instantie in alle
de Vereniging, onderscheidenlijk de Afdelingen, betreffende
geschillen, voor zover omtrent dit laatste niet anders in deze
Statuten mocht zijn bepaald. Voorts hebben zij het beheer
over de gelden der Vereniging, overeenkomstig de hiervoor
in het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
c. Voorzitter, te zamen met hetzij de Secretaris, hetzij de
Penningmeester van het Hoofdbestuur, vertegenwoordigen de
Vereniging, tertvijl de Voorzitter, te zamen met hetzij de
Secretaris, hetzij de Penningmeester van iedere Afdeling, hun
Afdeling in en buiten rechten vertegenwoordigen.
Art. 12. a. Het Dagelijks Bestuur van de Afdeling Aansterdam is tevens Dagelijks Bestuur uit het Hoofdbestuur.
b. Het Dagelijks Bestuur der Afdelingen wordt gevormd
door de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester van
ieder der Afdelingen.
c. Het Dagelijks Bestuur van het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk van de Afdelingsbesturen, is belast met de uit*
voering der besluiten van het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk
van de Afdelingsbesturen, en met het beheer van al dié zaken,
welke tot de dagelijkse werkzaajmheden kunnen geacht worden of die een onmiddellijke afdoening eisen. De overige
bestuursleden hebben het recht van toegang tot de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
Art. 13. Het Hoofdbestuur is bevoegd op plaatsen, waar
de belangen der Vereniging zulks eisen, Afdelingen of Correspondentschappen op te richten en een deel van zijn bevoegdheid aan hen over te dragen, een en ander, als nader in
het Huishoudelijk Reglement zal worden geregeld. De verdere
rechten en verplichtingen der Afdelingen en Correspondentschappen worden eveneens bij het Huishoudelijk Reglement
vastgelegd.
:
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Art. 19. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van
de lopende duur der Vereniging zal, behoudens de Koninklijke
goedkeuring, over de al of niet verlenging hiervan worden
beslist.
Tot tussentijdse ontbinding kan ajleen worden overgegaan
in een uitsluitend daartoe belegde algemene vergadering,
Waarin ten minste één meer dan de helft van het aantal leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en wel met minstens 2/3
der uitgebrachte geldige sterotnien,
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen één maand na de datum der in alinea
2 van dit artikel bedoelde vergadering, een tweede algemene
vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het ledental,
een besluit hiertoe genomen kan worden, evenwel met ten
minste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.
Bij de in alinea 2 en 3 van dit artikel bedoelde stemmingen
worden blanco stemmen niet medegerekend.

ONTBINDING.

Art. 18. Wijziging dezer Statuten kan alleen geschieden op
voorstel van het Hoofdbestuur of van ten minste 25 leden in
een daartoe opzettelijk belegde algemene vergadering, met
ten minste 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij
blanco stemmen niet 'worden meegerekend.
De aangenomen wijzigingen en/of aanvullingen treden niet
in \verking, alvorens de Koninklijke goedkeuring daarop is verkregen.

WIJZIGING DER STATUTEN.

Art. 17. In het Huishoudelijk Reglement worden de nadere
bepalingen betreffende Afdelingen en Correspondentschappen,
verkiezingen en aftredingen van bestuursleden, geldmiddelen,
vergaderingen en het uitoefenen van het stemrecht omschreven en verder alle andere aangelegenheden, verband houdende met de inwendige organisatie der Vereniging.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, aangevuld
en/of gewijzigd door de algemene vergadering en mag geen
bepalingen bevatten, in strijd met deze Statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

5. behandeld worden datgene, wat in het belang van de
Vereniging bevorderlijk kan worden geacht.

HET BESTUUR.

Vastgesteld in de algemene vergadering van de „Bond van
Surinamers in Nederland" van 8 Februari 1919, herzien,
gewijzigd en aangevuld in die van 13 October 1924 én nader
herzien, gewijzigd en aangevuld in de Algemene Vergadering
van de Vereniging „Suriname" van 13 Maart 1946.

Art. 20. Bij ontbinding der Vereniging is het Bestuur, met
inachtneming yan het bepaalde bij art. 1702 B.W., belast
met de vereffening der baten en lasten der Vereniging. Hetgeen daarna aan baten mocht overblijven zal gelijkelijk worden verdeeld onder de in Suriname gevestigde inrichtingen
voor melaatsen of andere, door de vergadering aan te wijzen
instellingen van liefdadigheid.

BEPALINGEN.

Art. 2. De aanmelding voor het gewoon- of junior-lidmaatschap, overeenkomstig art, 6 der Statuten, geschiedt schriftelijk bij het Hoofdbestuur, een der Afdelingsbesturen of Cor-respondentschappen op een door het Hoofdbestuur vast te
stellen formulier, bevattende:
a. naam en voornamen van de candidaat;
b. plaats en datum van geboorte;
c. burgerlijke staat (onder vermelding van het aantal inwonende minderjarige kinderen);
d. maatschappelijke positie;
e< woonplaats en adres,
Art. 3. De Afdelingsbesturen en Correspondentschappen
doen iedere bij hen ingekomen aanmelding tot het lidmaatschap
vergezeld gaan van hun advies omtrent al dan niet toelating
van de candidaat zo spoedig mogelijk toekomen aan het
Secretariaat van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur is gehouden, binnen een maand na aanmelding, de candidaat als lid der Vereniging al dan niet toe
te laten en aan het betrokken Afdelingsbestuur zo spoedig

II. VAN DE LEDEN.

T-JHleden: gewone zowel juniorleden, wier woonprei'ife
of verblijfplaats niet valt binnen het rayon van een Afdeling
en derhalve niet tot enige Afdeling behorend. De verspreide
leden ressorteren administratief rechtstreeks onder het Hoofdbestuur.

In dit Huishoudelijke Reglement wordt verstaan

I. ALGEMENE
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Juniorleden, die uit Nederland vertrekken, worden als zodanig afgevoerd.
Art, 7. Royement, overeenkomstig art. 7, sub d der Statuten, kan Worden uitgesproken:
1. door een der Afdelingsbesturen resp. door het Hoofdbestuur ten aanzien van verspreide leden, op grond van:
a, wanbetaling, (onder wanbetaling wordt, behoudens bijRondere gevallen ter beoordeling van het Bestuur, verstaan
het achterstallig zijn van tenminste 2 jaar contributie);
b. het in ernstige mate overtreden van de bepalingen der
Statuten en/of van het Huishoudelijk Reglement;
2. door het Hoofdbestuur, na voorafgaande aanmaning tot
bedanken, wegens:
a. het handelen in strijd met de besluiten van het Hoofdbestuur of van de Algemene Ledenvergadering of bij verregaande tekortkoming anderszins en
b. het doen van handelingen, die de naam of de belangen
van de Verfeniging kunnen schaden of schaden.
Van ieder royement wordt door de Secretaris van het
Hoofdbestuur, onderscheidenlijk van het betrokken Afdelingsbestuur, aan het betrokken lid schriftelijk, bij aangetekend
schrijven, mededeling gedaan in een met redenen omkleed besluit, terwijl bovendien, voor Wat betreft het royement als
bedoeld in alinea 2 sub a en b van dit artikel, hiervan in het
eerstvolgend verschijnende nummer van het orgaan der Vereniging mededeling zal worden gedaan,
Art. 8* Bij royement op grond van het in art. 7 alinea l,
sub b genoemd geval kan het geroyeerde lid binnen éétt
maand na verzending der mededeling van het royement in
beroep gaan bij het Hoofdbestuur, terwijl, voor wat betreft
de feiten bedoeld bij art. 7, alinea 2, sub a en b beroep op de
Algemene Ledenvergadering is toegelaten.
Ieder beroep moet schriftelijk geschieden en gericht worden
aan -de Secretaris van het Hoofdbestuur, terwijl aan het geroyeerde lid de gelegenheid geboden moet worden zich schriftelijk of mondeling te verdedigen.
De beslissing op een beroep, hetzij in het Hoofdbestuur,
hetzij op de Algemene Ledenvergadering gedaan, geschiedt bij
gewone meerderheid van stemmen. Hiervan zal schriftelijk
door de Secretaris van het Hoofdbestuur aan het betrokken
lid 'mededeling worden gedaan en voor het geval het een
beroep betreft in verband met de gevallen, bedoeld in art. 7,
alinea 2, sub a en b, bovendien ïn het eerstvefschijnende nummer van het orgaan der Vereniging.
Hangende het beroep zal het betrokken lid alle gewone
11

Art. 10. De aanbieding van het ere-lidmaatschap geschiedt
door het Hoofdbestuur, na voorafgaande goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel hiertoe kan worden
gedaan door het Hoofdbestuur of door de Afdelingsbesturen
in een voordracht aan het Hoofdbestuur, onder vermelding
van de verdiensten van de candidaat als bedoeld in art. 5,
alinea 4 der Statuten.
Een schriftelijk voorstel hiertoe kan ook worden gedaan
door tenminste 5 leden, gericht tot het betrokken Afdelingsbestuur. Dit Bestuur benoemt in dit geval ,een Commissie, bestaande uit 3 leden, onder wie een der voorstellers, ter beoordeling van de verdiensten van de voorgestelde personen.

III. VAN HET ERE-LIDMAATSCHAP.

rechten, aan het lidmaatschap verbonden, blijven genieten.
Het heeft echter geen stemrecht of recht van discussie — dit
laatste met uitzondering van de behandeling van zijn beroep •—
op enigerlei vergadering der Vereniging.
Art. 9. Over de wedertoelating van personen, die ingevolge art. 7, alinea l, sub a zijn geroyeerd en later izich voor
het lidmaatschap opnieuw aanmelden, beslist het Hoofdbestuur
in overleg met 'het betrokken Afdelingsbestuur. Bij wedertoelating zijn deze leden verplicht de volgens de bepalingen
van dit Reglement nog door' hen verschuldigde contributie
aan te huiveren en treden zij niet in de rechten en voordelen
aan het lidmaatschap verbonden, voordat de achterstallige
contributie is aangezuiverd.
Indien een, ingevolge art. 7, alinea 2, sub a en b van dit
reglement geroyeerd lid, zich opnieuw voor het lidmaatschap
der Vereniging aanmeldt, zal hiervan in de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering en/of in het orgaan der Vereniging mededeling Worden gedaan, met venwijzing naar dit
artikel en de gendmen beslissing betreffende zijn royement.
Wanneer binnen een maand na de in alinea 2 van dit
artikel bedoelde vergadering, onderscheidenlijk bekendïnaking
in het orgaan der Vereniging, geen bezwaren van leden der
Vereniging tegen wedertoelating van de aanvrager-geroyeerde
bij de Secretaris van het Hoofdbestuur zijn binnengekomen,
beslist het Hoofdbestuur, na het betrokken Afdelingsbestuur
te hebben gehoord, over de wedertoelating als lid. Zijn binnen
de gestelde termijn beziwaren ingediend, dan beslist de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering over de al of niet
wedertoelating van de aanvrager met gewone meerderheid
van stemmen.

14

of in gebreke is de bij dit Reglement voorgeschreven vergaderingen der Afdelingen te beleggen;
c. het in het leven roepen van commissiën, welke het
Bestuur ter zijde staan in het verrichten van een deel der
werkzaamheden ter bereiking van het doel der Vereniging.
Het stelt instructies vast voor elk dier commissiën en wijst
een zijner leden aan om als voorzitter daarvan op te treden;
d. het benoemen en het ontslaan van personeel ten behoeve van werkzaamheden der Vereniging of hare instellingen en het vaststellen van bezoldigingen en/of toelagen
voor dit personeel;
e. het instellen van een commissie van redactie en beheer,
belast met de leiding van het orgaan der Vereniging onder
voorzitterschap van een zijner leden.
B. Van de Afdelingsbesturen,
Art. 18. De leden van de Afdelingsbesturen, als bedoeld
in art. 10, sub 2 en 3'der Statuten, Worden door de Algemene
vergadering der Afdelingen bij gewone meerderheid van stemmen gekozen ïnet dien verstande evenwel, dat Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester ieder afzonderlijk wordt gekozen. Om tot bestuurslid gekozen te worden moet men tenminste 6 maanden lid der Vereniging zijn.
Ter vervulling van periodieke of tussentijds ontstane vacatures hebben de leden het recht, uiterlijk 5 dagen vóór het
houden van een bestuursverkiezing, aanbevelingslijsten bij het
Bestuur hunner Afdeling in te leveren voor hoogstens zoveel
candidaten als er vacatures zijn. Deze aanbevelingslijsten moeten door minstens 5 leden getekend zijn en vergezeld gaan
van een schriftelijke verklaring van de candidaten, waaruit
blijkt, dat zij hun toestemming hiertoe hebben gegeven.
Ieder Afdelingsbestuur heeft het recht aftredende bestuursleden herkiesbaar te stellen en zo deze zich niet meer herkiesbaar stellen, candidaten aan de Algemene Afdelingsvergadering voor te dragen.
Art. 19. De periodieke aftreding van de leden der Afdelingsbesturen heeft plaats op de gewone jaarlijkse Algemene
vergadering der Afdelingen; de rooster van aftreding is als
volgt:
in 1948: de Voorzitter, de Penningmeester en één of twee
der gewoae bestuursleden, bij loting aan te wijzen.
in 1949: de Ondervoorzitter, de Secretaris en de overige
bestuursleden en zo vervolgens om de 2 jaren. De aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar^
Bij tussentijds ontstane vacatures wordt, zo het Afdelings-
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bestuur aanvulling dadelijk nodig acht, daarin met goedkeuring van het Hoofdbestuur tijdelijk voorzien tot aan de eerstvolgende Algemene vergadering.
Een tussentijds gekozen bestuurslid komt, wat tijd van
aftreding betreft, op de (rooster in de plaats van hem, die hij
vervangt.
Treedt een bestuurslid af, dan draagt het binnen 8 dagen
na zijn aftreding de onder zijn berusting zijnde eigendommen
der Vereniging aan -het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk het
Afdelingsbestuur over.
Art. 20. De Afdelingsbesturen voeren de plaatselijke propaganda en acties in overleg met het Hoofdbestuur; zij kunnen,
na bekomen schriftelijke machtiging, namens het Hoofdbestuur
optreden en voor bepaalde doeleinden gelden bij het Hoofdbestuur aanvragen, op welker aanvraag door het Hoofdbestuur zal worden beslist.
Zij dragen zorg voor een behoorlijke naleving der Statuten
en van het Huishoudelijk Reglement in hunne Afdelingen, alsmede voor de uitvoering van het Afdelingsreglement, dat door
de Afdelingsvergadering wordt vastgesteld met goedkeuring
van het Hoofdbestuur.
De bepalingen, genoemd in art. 17, sub c en d van dit
Reglement zijn evenetens van toepassing op de Afdelingsbesturen, voor zover het hun Afdelingen betreft.
Art. 21. De Afdelingsbesturen zijn verplicht:
a. de door de Algemene Ledenvergaderingen en het
Hoofdbestuur genomen besluiten, voor zover op hun Afdeling betrekking hebbende, alsmede die door de Afdelingsvergaderingen genomen, naar behoren uit te voeren;
b. het Hoofdbestuur geregeld, doch minstens ieder kwartaal hetzij schriftelijk, hetzij op de vergaderingen van het
Hoofdbestuur, mededeling te doen van al zijne verrichtingen,
alsmede van de ontvangsten en uitgaven der Afdeling;
c. het Hoofdbestuur maandelijks schriftelijk opgave te verstrekken van de mutaties, als verhuizing, e.d. van de leden tot
de Afdeling behorende;
d., door het Hoofdbestuur nodig geachte Afdelingsvergaderingen te beleggen en
e. van iedere plaats gehad hebbende Afdelingsvergadering een gewaarmerkt exemplaar der notulen dier vergaderingen aan het Hoofdbestuur te doen toekomen.
Art. 22. Elk Afdelingsbestuur zendt jaarlijks uiterlijk op
31 Januari van elk jaar aan het Hoofdbestuur:
1. .een verslag over het afgelopen jaar, vermeldende de
toestand per 31 December van het verslagjaar, alsmede de
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Art. 29. De Af deling s-secretaris houdt een gelijkluidend
register, on4erscheidenlijk een gelijkluidende lijst van de in
art. 28 alinea l van dit Reglement bedoelde personen, tot zijn
Afdeling behorende, en verstrekt aan de Secretaris van het
Hoofdbestuur jaarlijks de gegevens nodig voor het samenstellen van het algemeen jaarverslag der Vereniging.
F. Van de Penningmeester.
Art. 30. De Penningmeester van het Hoofdbestuur, resp.
van de Afdelingsbesturen, is belast met het beheer der geldmiddelen en de boekhouding van de Vereniging, onderscheidenlijk van de Afdelingen.
Ieder is voor zijn deel tegenover het Hoofdbestuur, en voor
zover de Afdelingen betreft mede tegenover het Afdelingsbestuur, persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn berusting
zijnde gelden en geldmiddelen.
De geldswaardige papieren der Vereniging en van de Afdelingen worden door de betreffende Penningmeester op een
door het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk door het Afdelingsbestuur, onder goedkeuring van het Hoofdbestuur, aan te
wijzen instelling in bewaring gegeven. De contante gelden
•worden, voorzover niet benodigd als kasgeld, rentegevend belegd bij een soliede, te Amsterdam of ter plaatse der Afdelingen gevestigde spaar- of depositobank, ten name der
Vereniging.
Het Dagelijks Bestuur stelt het maximum bedrag vast, dat
de Penningmeester als kasgeld onder zijn berusting mag
hebben.
Art. 31. De Penningmeester van iedere Afdeling draagt
zorg voor de tijdige inning der contributiën van de onder
zijn Afdeling ressorterende leden tegen afgifte van het bewijs
van lidmaatschap als bedoeld in art. 12 van dit Reglement of
tegen gewone kwitantie en voorts van de bijdragen der
donateurs en neemt alle andere aan de Vereniging verschuldigde gelden in ontvangst.
Hij geeft van alle ontvangsten getekende kwitantiën af,
terwijl uitgaven .— (voorzover dit mogelijk is — slechts tegen
getekende kwitantiën mogen worden gedaan. Alle uitgaven
wórden voorts mede-bekrachtigd met het visum van de Voorzitter en de Secretaris.
Art. 32. Na afloop van ieder kwartaal worden de boeken
van iedere Penningmeester door de in art. 34 van dit Reglement bedoelde Verificatie-commissie geverifieerd en de stand
van de kas en der bezittingen yan de Vereniging, onderscheidenlijk van de Afdelingen, opgenomen. De Commissie is
19

bevoegd inzage te nemen van de boeken en bescheiden dei
Vereniging, onderscheidenlijk van de Afdelingen, jen ontvangt voorts alle inlichtingen, welke haar gewenst voorkomen.
De Verificatie-commissie brengt van iedere verificatie en
opneming een verslag uit aan het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk aan het betrokken Afdelingsbestuur.
Art. 33. Jaarlijks maakt de Penningmeester van het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk van de Afdelingsbesturen, ieder
voor zijn ressort, een begroting van inkomsten en uitgaven op
voor het aangevangen verenigingsjaar, welke aan de goedkeuring van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, onderscheidenlijk aan de jaarlijkse Afdelingsvergadering, zal worden
onderworpen,
In diezelfde vergadering brengt de Penningmeester tevens
verslag uit over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd
financieel beheer en de toestand der geldmiddelen.
Art. 34. Ter verificatie van het jaarlijkse financiële verslag, alsmede van de kwartaalstand als bedoeld in, art. 32 van
dit Reglement, zal door de leden ter jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, onderscheidenlijk ter jaarlijkse Afdelingsvergadering, telkens voor de duur van één jaar, een Verificatie-commissie worden benoemd, bestaande uit 3 leden, welke
op de volgende jaarlijkse Algemene, resp. Afdelingsvergadering, schriftelijk verslag uitbrengt van hare bevindingen»
De goedkeuring der Algemene, onderscheidenlijk Afdelingsvergadering, strekt de betrokken Penningmeester tot décharge
voor zijn gevoerd financieel beheer ea boekhouding en aan
het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk het betrokken Afdelingsbestuur, voor zijn beheer in het afgelopen verenigingsjaar.
G. Van de overige bestuursleden.
Art. 35. De overige bestuursleden staan de andere bestuursleden, voor zover nodig, in alles terzijde wat voor een
behoorlijke uitvoering van de taak van het Bestuur nodig
mocht blijken. In het bijzonder zijn zij ^- zo het bestaat —
belast met het beheer van het infofimatiebureau, benevens
bibliotheek en andfere door de Vereniging te stichten instellingen, tenzij door het Bestuur anders mocht worden beslist.
Bij ontstentenis of' verhindering van een der andere bestuursleden nemen zij, op aaniwijzing van de Voorzitter, diens
werkzaa^nheden waar.
Art. 36. Er is een Raad van Advies, die tot taak heeft het
Bestuur der Vereniging met raad en zonodig metterdaad bij
te staan in alle zaken, waaromtrent het Bestuur voorlichting
en/of advies nodig acht.
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Art. 40. De Raad van Advies is bevoegd, indien hij dit ter
vorming van een oordeel-•'> of advies1' a'odig aeht,' 'zich door
aadepen.ijal dan miet.-tot de.l/ejrenifing.iiehorende peifeoneri, te
doen.yoorJichten, i j , ..i,., :T, -.:!.'..«. •.-•<<..- ;,,.•).. "• •'.*•,'*-. r> a . .
;.;P.e Raad kan izjjn advies ;en/oi heoordelingeHj:aoisèslimondelingrals-sthriftelijk aaa het;Bestuur;uitbréngén,;izöiW€l :enkel.veudig^als gespüistiini fiso meerderheids-.enieenimiiiderhcidsgdvjes jen/pf :oorde:eL . :;,:
:.. •..,..,> , : : •... ,-. . x-.^i-m: ;• •
De, Raad ;van^i Advies. kan tot heti bijwonen; van Jbestu»rs>
vergaderingen.. worden uitgenodigd:. Hij moetrhiertoe worden
uitgenodigd.xwanjleeri.teiKDiinstei-.twee, l^dea .vani het Hoofdbestuur dit verlangen.
" i : . - . ; » D . .;;,-;. -*"•''.;,
.-'IndieB Je Raad; het verlangen (daartoe ter. kejnniSvv.awJiet
iBestuur -bfeng t , fcan -— ter beoordBling ygin. het /B estuur ,^. -hij
,of; één ; of, meer i zijner leden; tot : het bijwonen vaft een
vergadering worden uitgenodigd.
:,. , ;,;;...;! ^.:'

• ,;De ,Raad is ook bevoegd deze voorlichting en/o£, advies
Qi»9ev.raag:«L!aaji,hef> Bestuur /te gsvea in_al die, zajkftniüwelke
naar zijü oordeel in; hst, belang van de. Vereniging oi-yao. ,haie
leden zijn, of kunnen zijn. .,,.",!.< , - . . . , . . , , _ ; ..i.^.ü. .- , :.' .
' 'Attl 37.' De' Raad1 vati Advies' Bestaat uit éèft' Voorzitter
en 2 of 4 leden.
' : l ' "'"; ' : ' : '------'"• ' ^ : < - " : ^ '''f '' •'. " ' ; ' r v ' r 'Dé'VÖbrritt^r'vaa dë'Riaad'wórdt'doöf déAlgëmené tedenvérga.deriiigY telkens ' voor de tij'd 'van' 'tweej foren' 'gekozen; 'uit
een tti^bindendè' vobrdi-acht van het 'Hóbfdbestüüf . " ; '
De lèdeü 'Van-'tfe-'Raatl wórden 'door' het; Htjofdbes'tüufy zo
mogelijk; ia 'overleg' mét 'de; Vottótter van' de'!RaËi4, telkens
vóór de ; tijd ; van l jaaT betibemd, " ''
'"' •"""' ;ll''!: "''•'"'
Voorzitter en leden van de Raad van Advies möetetf lè'diéh
zijn der Vereniging i'tei+wijl Bet Voorzitter- 'ëfi het-lidtnaats,cnap
van de' Raatt'töét'vérenigbaar'ii! met enigerlei' fttffCtie'-in' het
Hoofd- of eeü'!dfei':;Btóellng'SbëSturen; " ' : ' " J '' l : "" ÏV-J'!M1!
. •,;... j i i , . : ' ,;-.' : J J ' L J . J , '•<?• n.--/ . c . 1 ^ . ' . . . ; .
-^< 'fi^
Art 3§,. .^^^nffe^Vp^r^itter.en/pfile^eii van ,d^.R^ad
van ,Advies ,.^ijjn;.1steedf1nerJciesjba^r. pij.;tussentiidse j}e,daflïcinig
ol,c|n^ag van^de. yopTz^iter. np,c(e^sdieicjei4ij|i van, dejileden
van.cfe ^taad ; yan ,?idyies neenjt.jie njeu'w ^gekozen "yooj-zitter
o{i .njjeu^Lhtpno^Dicl,: lid . qp .<^e, irp^ster \n .aï.lre^ii^ , ,4e plaats
in. .yap.zj^i, voorganger» _ . . . . . . ...i;-,
j,, ,,. , . : : u , , , , : , / ... -,.
Art. 'i39. hi " De f! Raad van Advies : kiest tilt zijn ! mtóden teen
Secrótaris cÉe1, sameh' mét- de Vdöfzittfer, eeri innig totttac't'met
het1 Dagelijks 'Bestuur1 ' 'dndèrhoadt ' etó vergiadert ' telkenmale,
•wanr£e«r eeta'vah ïljn 'leden 'dit nö3ig atiht of ;op Verroeklivaft
; ' •
''' • ' • '
' • • _ •" i : " " '
i

i
i

|
i
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Art. 43. De geldmiddelen der Vereniging worden ver' deield in:
1. de geldmiddelen ten behoeve van de Vereniging, ressorterende onder het Hoofdbestuur; i
2. de geldmiddelen ten behoeve van de Afdelingen, ressorterende onder de Afdelingsbesturen.
Onder de geldmiddelen der Vereniging vallen:
a. de bijdragen van de Afdelingen in de kas der VereniV ging,
i b. de contributie der verspreide leden,
>, c, de contributie van de buitenleden/
N d. de donaties en giften van personen, niet vallende onder
enige Afdeling.
* Onder de geldmiddelen der Afdeling vallen:
a. de contributiën der leden en bijdragen der donateurs,
l vallende onder de betrokken Afdeling, na aftrek van de in
' alinea 3 van dit artikel vermelde bijdragen,
b, toevallige baten.
3. Wat de bijdrage van de Afdelingen in de kas der

IX. VAN DE GELDMIDDELEN.

VAN DE CORRESPONDENTSCHAPPEN EN
COMMISSARIATEN.
Art. 41, Correspondentschappen kunnen door het Hoofdbestuur worden opgericht op plaatsen vallende buiten het
rayon van enige Afdeling in het belang van de verspreide
leden.
Op voordracht van Afdelingsbesturen, wier Afdeling uit
meer dan één plaats is samengesteld, kunnen ten behoeve van
die Afdelingen door het Hoofdbestuur eveneens Correspondentschappen worden opgericht en wel op die plaatsen, vallende binnen het rayon dier Afdeling met uitzondering van de
plaats waar de zetel van de betrokken Afdeling is gevestigd.
Art. 42. De oprichting van" Commissariaten, als bedoeld in
art. 17, alinea a van dit Reglement, geschiedt op plaatsen.
buiten Nederland, alwaar tenminste 10 buitenleden zijn gevestigd. Het Hoofdbestuur kan op bepaalde plaatsen, indien
het belang der vereniging dit noodzakelijk maakt, meerdere
Commissarissen benoetaen, die dan tezaïnen een Raad van
Commissarissen vormen; het Hoofdbestuur wijst dan tevens
uit hun midden een Voorzitter aan.
De instructies en/of reglementen voor de Commissariaten,
alsmede voor de Correspondentschappen worden door het
Hoofdbestuur vastgesteld.

VIII.
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Vereniging betreft zo zal 2/3 deel der in het afgelopen verenigingsjaar geïnde contributiën en donatiën, blijkende uit de
in art. 22, sub 4 bedoelde geldelijke afrekening, hiertoe
strekken.
Art. 44. Het Bestuur is bevoegd over de geldmiddelen der
Vereniging, voortspruitende uit de geldelijke voordelen in
art. 14 der Statuten bedoeld en uit rente van kapitalen, binnen
de vastgestelde begrotingsgrenzen te beschikken ter bestrijding
van de kosten, nodig voor de dagelijkse gang van zaken en
voor de uitvoering van enige bepalingen in Statuten of Huishoudelijk Reglement of enig besluit der Algemene Ledenvergadering.
Uitgaven boven of buiten de door de Algemene Leden.vergadering der Vereniging of van de Afdelingsvergadering
vastgestelde begroting mogen niet plaatsvinden zonder uitdrukkelijke goedkeuring der vergadering, of, bij dringende
noodzakelijkheid erkend door minstens 2/3 van het aantal
leden van het Hoofdbestuur, onderscheidenlijk van het Afdelingsbestuur.
Art. 45. De contributie der gewone leden, welke bij vooruitbetaling verschuldigd is, kan halfjaarlijks worden voldaan
en bedraagt jaarlijks f. 8.— per persoon en voorts voor ieder
volgend persoon tot een en hetzelfde gezin behorende, f. 2.~(zgn. gezinscontributie).
De contributie is verschuldigd vanaf het eerstvolgende
kwartaal na de datum van toetreding.
De contributie voor de junior-leden bedraagt f. 0.50 per
kwartaal eveneens bij vooruitbetaling te voldoen.
De contributie voor de buitenleden bedraagt tenminste
f. 4.— per jaar, eveneens bij vooruitbetaling te voldoen.
Art. 46. De inning der contributiën en donatiën geschiedt,
voor de gewone leden onder een Afdeling ressorterende, door
de Penningmeester der betrokken Afdeling en voor de verspreide leden door de Penningmeester van het Hoofdbestuur
tegen afgifte van het bewijs van lidmaatschap, onderscheidenlijk tegen afgifte van gewone getekende kwitantiën.
De voldoening der contributie van buitenleden geschiedt
op 'plaatsen, waar een Commissaris der Vereniging is gevestigd, aan de Commissaris ter plaatse. De overige buitenleden voldoen hun contributie rechtstreeks aan het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur stelt voor de Commissarissen regelen
vast betreffende de inning, besteding en verantwoording van
deze gelden,
23

XI. VAN DE STEMMINGEN.
i\rt. 49. Behoudens het bepaalde bij art. 19 der Statuten
men geen wettige besluiten genomen worden:
L in bestuursvergadering, tenzij één meer dan de helft der
iruursleden aanwezig is,
'., in de Algemene Ledenvergaderingen der Vereniging,
zij tenminste 25 leden aanwezig zijn en
I. in de Afdelingsvergaderingen, tenzij tenminste 10 leden
iwezig zijn.
^rt. 50. Behoudens de gevallen, voorzien in de artt. 18
19 der Statuten, worden alle besluiten genojmen bij voltkte meerderheid der door de vergaderde leden geldig uitp-achte stemmen. Alleen de gewone leden hebben stemrecht;
j-leden hebben een adviserende stem.
'De stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de
erderheid der leden schriftelijke stemming mocht wensen,
iken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn
•worpen.
De stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes,
in de Algemene Ledenvergadering door een door de Voor:er aan te wijzen stembureau van 3 leden worden geopend,

X. VAN DE VERGADERINGEN.
Art. 47. De gewone of jaarlijkse Algemene Ledenvergadejg der Vereniging wordt te Amsterdam gehouden; buitenvone Algemene Ledenvergaderingen kunnen ook op andere
atsen dan Amsterdam belegd worden.
De oproeping ter Algemene Ledenvergadering geschiedt
3r het Hoofdbestuur minstens 8 dagen te voren, onder opve van datuim, plaats 'en tijd en de te behandelen onderirpen. In zeer spoedeisende gevallen is een kortere op. ipingstermijn geoorloofd.
Tot de Algemene Ledenvergadering der Vereniging hebben
:en toegang de gewone- en ere-leden, terwijl donateurs tot
;e vergadering kunnen worden uitgenodigd, .
i
Art. 48. Ten aanzien van de in art. 15, alinea 5 der Staen bedoelde gewone of jaarlijkse, buitengewone-'en beursvergaderingen der Afdelingen van de Vereniging zijn
n toepassing het bepaalde bij art. 15, alinea 3 en 4 der
ituten, met dien verstande, dat de gewone of jaarlijkse Afingsverg adering en in de maand Februari zullen plaats hebi. Zij worden gehouden ter plaatse, waar de zetel der
deling is gevestigd, terwijl art. 47, alinea 2 van dit Reglent daarop eveneens van Sbepassing is.
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HET BESTUUR.

Art. 52. Het Hoofdbestuur heeft volmacht in gevallen,
Waarin noch de Statuten, noch het Huishoudelijk Reglement
voorziet, naar goedvinden te handelen, behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de daden van beheer en zijn verplichting van die handelingen op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering aan de leden mededeling te doen.
Bij strijd over de toepassing van een of meer der artikelen
van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement wordt door
de Algemene Ledenvergadering beslist.
Art. 53, Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking
op de datum van zijn definitieve vaststelling.
Op die datum .vervalt het Huishoudelijk Reglement van
8 Februari 1919 voor de „Bond van Surinamers in Nederland", vastgesteld en gewijzigd en aangevuld voor de „Vereniging Suriname" in de Algemene Ledenvergaderingen van
8 Juli 1920 en 30 Maart 1925.
Aldus definitief vastgesteld in de buitengewone Algemene
Ledenvergadering der Vereniging van 11 Februari 1949..

XIIL SLOTBEPALINGEN.

Art. 51, Wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan
alleen geschieden op voorstel van het Hoofdbestuur of van
tenminste 25 leden, bij besluit ener Algemene Ledenvergadering, genomen met tenminste 2^ der uitgebrachte stemmen
en mits de voor te stellen wijzigingen tenminste 8 dagen
tevoren ter kennis der leden zijn gebracht.

XII. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT.

gecontroleerd en geteld. Dit stembureau beslist over de al of
niet geldigheid der uitgebrachte steimmen.
Van onwaarde worden altijd geacht:
blanco stemmen, getekende stembriefjes, stembriefjes die een
persoon niet duidelijk aanwijzen, of uitgebracht op personen,
anders dan die op een candidatenlljst voorkomen.
Wanneer bij de eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een herstemming plaats
uit een dubbeltal, samengesteld uit hen, die bij de eerste
stemming de meeste stemmen op zich verenigd hadden. Bij
staking van stemmen beslist dan het lot.
Stemming bij acclamatie is zowel over zaken, als over
personen toegelaten, indien .geen der ter vergadering aanwezige leden zich hiertegen verzet.
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Jhr Mr W.J.Th.Serraris
Rappe l:

as Hfti m.•» i A P P o i f
Bötr*t Surlnamers
Woensdag 25 October 1950 om 8 uur o»m* werd in Hotel
Polen te Amsterdam op verzoek van enige leden een algemene leden*
vergadering gehouden door d» vereniging "Ona Suriname" met het
doel het staadpiatt der vereniging te bepalen ten opzichte van de
politieke ontwikkeling in Suriname in de afgelopen maanden*
Hadat door diverse leden het woord was gevoerd, waarbij
bleek, dat de incidenten welke hebben plaats gehad in de Staten
van Suriname, «aren gebaseerd op t Ie* prive*-g»sehillen tussen
diverse Statenleden! 2e* de benoeming op de hoogste posten van
enige Surinamers, afkomstig van balten Suriname (o.a* luchtveld),
werden In stemming gebracht t
Ie. het voorstel van het bestuur om een schrijven van gematigd»
inhoud te richten tot d* Staten, waarin do incidenten werden
betreurd en werd vorsocht om deze in het vervolg te voorkomen | «a
2e. net voorstel van het lidTOLIDom een telegram te zenden van
veel scherpere strekking*
Het laatst» voorstel werd met grote meerderheid van stemmen
aangenomen, waarna werd gestemd over telegrammen, opgesteld door
het bestuur en door het lid Tolid. Met een klein verschil werd
besloten het gematigder telegram van het bestuur te «enden* Pers
en diverse instanties sollen van de inhoud van het telegram op
de hoogte worden gebracht.
Boor het lid ypUP werd nog naar vorea gebracht, dat 90#
van de Surinaamse negers In Nederland g»«n lid Is van d» vereniging* omdat zij dece beschouwt als een vereniging van uitsluitend
mnlatten* Zo bestaat bijvoorbeeld het gehele bestuur der vereniging uit mulatten*
De negers voelen zich. voorts ten achter gesteld, doordat
de Surinaamse delegaties naar Hederland altijd bestaan uit mulatten en uit Suriaamers van Javaanse of Hindustaanse oorsprong*
Aangezien de vereniging echter wel degelijk bestemd is voor
alle Surinamers zal folld moeite doen leden te werven «ader zijn
groep* Kern heeft hem reeds verzocht sis de eerste neger in het
bestuur zitting te nemen*
Tele leden stonden sceptisch tegenover de reactie van de
Staten t*o*v* het telegram aangezien de Surinamers in Suriname
hun landgenoten In het buitenland sis vreemdelingen beschouwen*

HAPPOHT VAN C «XI*
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Betr.; Surinamers te Amsterdam
OP KAART

Bijl.: één
PAR:

Ontvangen uit betrouwbare bron het bijgevoegde
rapport betreffende Surinamers te Amsterdam.
Verzoeke te agenderen en teruf; aan C.XI.

c.xi, 31-10-19^0.

Rapport inzake Suj

"^

Op Woensdag 25-10-'50 om 8 uur n. m. werd in Hotel Polen te Amsterdam
op verzoek van enige leden een Alg. Ledenvergadering gehouden door de vereniging "Ons Suriname" met het doel het standpunt der vereniging te bé- ^
palen ten opzichte van de politieke ontwikkeling in Suriname in de afgelopen maanden.
/
Nadat door diverse leden het woord was gev.oerd, waarbij bleek, dat -4e •
incidenten, welke he'rben plaats gehad in de Staten van Suriname, waren • ", -*k
gebaseerd op le.privé-geschillen tussen diverse Statenleden
2e.de benoeming xxx op de hoogste posten van enige Surifiamsar*,
afkomstig van buiten Surinamj (o. a. Lichtveld),
Berden in stemming gebrBohtgnot voorstel van het bestuur om een scterijvjên
van gemaïlgdé^Tnho^a^te richten tot de Staten, waarin de incidenten werdéri
urd^gn^ wer"d^erz^ght_om j|ezg_in_ het vervolg te vciorkomenj enffliet voorvan het lid TolJLd om een telegram te zenden varT vee^TacKgl-ptfe strekJLjiai£ st e jvo or sjt e 1_ we r d met grote meerderheid van stemmen
waarna werd gesTemd "over telegrammen, opgesteld door Het Bestuur' e
lid To^id.Met een klein verschil werd Jobc besloten het gematigder
van het bestuur te zenden. Pers en diverse instanties zullen van de inhoud
van het telegram op de hoogte worden gebracht.
Door het lid Tol i d werd nog naar voren gebracht dat 90 % van de
Surinaamse negers £n Nederland geen lid xn van de vereniging,j&mdat zij
eze beschouwjö^wtals een vereniging van uitsluitend mulatten.Zo bestaat
ijvofirbeeld het gehele bestuur der vereni^ng uit_mulattenJDe neger» voelen
ch voorts tëlT~acEïer gesteld, doordat öe Surinaamse delegaties naar Nederand altijd bestaan uit mulatten en uit Surinamers van Javaanse of Hin>
dusjtjjase^jjarjipjrpjigjjiangezien de vereniging echter wel degelijk bestsaö -i»-^4*v*o of al l<r~Su r i namer s , z al Tolid moeite doen leden te werven onder zijn groep,
Men heeft hem reeds verzocht als de eerste neger in het bestuur zitting te
nemen.
,__„;
Vele leden stonden sceptisch tegenover de reactie van de Staten t. ó^ v,
het telegram aangezien de Surinamers in_£>uriname hun landgenoten in-het
buitenland als vreemdelingen beschouwen^/
•
Het bestuur deelde mede, dat door""Hen indiscretie van (ten der letten
de dagbladen "Het Parool" en "Het Vrije Volk" (beide socialsjïtische rbla'^ën) '
mensen naar deze beïloten vergadering haddgax gezonden, die echter opi ver;
zoek ven het bestuur weer waren vertrokken,
_ _ ._
Op voorstel van enige leden werd het bestuur gemachtigd om contact öpT^T
e nemen met Prof. Mr Dr Pos in Den Haag (Surinamer van Joodse origine) ten- !';"•einde middelen te vinden om de Surinaamse zaat in Nederland beter te be- |ï
hertigen.
--^--^-^^
De vergadering werd bijgewoond door een veertigtal personen, grotendeels \n zes
' en

Chinese oorsprong

De enige leden, die men zou kunnen verdenken van communistische
J n ' O. Hui swoud en iGÜnthtr.Van &&fejk pogingen hunnerzijds om hun id%'én te J
erbreiden onder de .leden der verenigign^-is totj«%toe niets geblekenTTf
Ma£l5_Jt?!iL??_,:^.<-!?l.mJi)? ^ s een Surinaams meisje van Javaanse ort§ine
(Doelttan is een Javaanse naam) , dat sinds een tweetal jaren in Nederland: verblijft. Zij is geen lid van de vereniging O. S, en er zijn dzz. nog gee«.4nlichtingen, dat zij veel contact zou onderhouden met Indonesi'érs.Dit is
wel zeer aannemelijk, gezien haar afkomst, Haar vader geeft in Suriname les in
Indonesische taal.
Over Larel. kan thans positief worden gemeld.dat hij reeds als
, ^___^r Nederland is vertrokken en daarna niet meer naar Suriname is

M

1rnrrrl_Tnnr-r]i1 1n11 11' ---- J * ^r* 1 ~*-------1 m"1- TV ""-n

- r r n n l n T nr rr

r nn nrri tai,^,, ^

l manidie in Sur.lname een kleine poF^Ristische , opstand heeft ontketend, i»e
> Kom is reeds lang' overleden. Van iarH is bekend, dat hij wel eens vergade-

m^L^m^»m^«^^

volgende week,
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Betr.: Activiteit van
Surinamers
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Ontvangen van een relatie het bijgaande rapport over
activiteit van Surinamers te Amsterdam.
Verzoeke te agenderen en terug'; aan C.XI.
fir

C.XI, 18-9-1950./
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Happart over activiteit Tan Surinamers in
De Surinawers (wel te onèerscheiien Tan «Ie WestiBiierssbewoner» Tan Bei.
Antillen, zijn in Eeierlani Terenigi la ie TereBiging ."fis*.ff.HfitftPC
afdelingen heeft in Ams t e r da«, Bfltt.....Haag «BJ£to&&U
Het huidige bestuur Tan «e Afdeling A' dam, ge kozen op 31-3- 50 1 * *
TOlgt sawengesteli:Vo©rzitter W. ie Hart
Seer.
E.Samson
Penning*. R.Samlal
Leien
W.Maaheef , J.Stolting.C.Wong Lun Hi»g,O.Huisiï3gest4iï,weïkë" tot~Taak heeft
Deor het bestuur is
mngen, feestjes en ierg. te organi•p Ae Ie e» 3e Woensdag Tan
- ,
18-1.Fr'èF.Tiiii £ier «TeTlzTjii w«rk e» beleTemiseeB
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rer l:e geocniedeaiB e» bete-
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]'^S^SI^^^^zTj^ï^Lr^Sv^tureabon
^
Kïffs ¥/T Vakbeweging in
en nog 2 andere_causerieen, op g-

©ver Geztniheiiédieiast in Surina«e,—
)Aem rau «e yerewigimg hebben geayMpathi*eer«i met ie
striji ier republikeinen in Insitnesië,zij willen iauaera ««k ee» Tri J
S urinane . itetannit BiigitT tt T«®r enige maaKie» geleien beschikte ie T er enig ing
•Ter een apart blaaije (naast ie ^Bestuur8«eieielinge») ,iat "Hieuw Suriname"
heette, Het blaadje, iat weri geirukt bij ie irukkerij van ie heer Selw (Surina»er),weri «pgerieht i®cr ie heer Bleyi,die hier Teel geli in heeft gesteken en Terlwew.Br Lashley,LichtTeli en SalM sehreTea geregeli in het
blai. Terwijl ie eerste en ie laatste bezaiigi ware», ging LiohtTeld fel te
keer in zijn artikelen.
Geiurenie het T»erzitterschap Tan Laret,Ba ie »«rl«g ttt ultim» 1949,
weri geregeli contact onierhouien met ie ^I.,zo wer&nep een Surinaams
est in 19*7 Indenesische dansen uitgéToeri.
Tan . t»ierst«an*e jpersenem- - zeker,
iat .",,zij*>
-'"-"* '* *"'''*™ ' - • • « - - • • ' " - • ' • --i- -••«••*-'-• ......
"
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st,spreekt Hollands net een Am, accent
.Moegel f Tan beroep olieman, i» 1947 a/b m.s. w Ostaie ll ,woont Hoogte Kaiijk
Y#T6' I,T«rtegenwoordigt het EVC in het buitenland,tenminste in 1947.
-~fj.Tellegraaf,beete Triend Tan Moezel Td.
Onderstaand nog enige inlichtingen OTer,Tolgens beriehtgeTer niet-commuBist^^sjüa georiënteerde ^mjanoimHSurinamers.
•«<**********&*&.*
>»Lange^V©©rhout 5?0 Den Haag,TertegeKwe0riigt Suriname op
afd.best.A'dam O.S.,lii werkeemmissie,gehuwi met Nei. Trouw.
Eërel.
King,tijieBs Torig afd.best.O.S. penningmeester,ioet geen Tlieg
«-*- ^ , ^ af d. best.
en Mej T.Dijkstra leien afi.best.,niets ongunstigs bekeni.
beschaafie man,gehuwi met Hei. Trouw,Toorz.afi.best.O.S.
Joeise kewaf,seer.O.S.,ulto'47 Toor zaken naar Sur
Rli^ail,penningm.O.S.,Tan Br.Ini.origine,niets ongunstigs bekeni.
T0®r ie H»r*^rd. Toerz.O.S.,zakenman,woent i» Halfweg.
wis- en natuurlcunie,op l8-8-'50 Toorgoei naar Sur Tertrokkea
? derwi ^ zer ' 1fas ree*8 Tö^r *« »©rl©g in A'iam,gehuwi met Nei.
Teer Stolting T©©rz.O.S.,afgetreiRB wegens irukke werkz.
- A,H.LiohtTeli_,een neef Tan ie bekende LiehtTeli Tan ie SVO in I»ionesi*é,
""onlangs beneemi tot Min. Tan GBierwijs en Gezendheli in Suriname
gr l-aahlfty. coyart.« T at.aot. gunstig bekend.
Jt.L.Salm,kapitalist,bezit een irukkerij,heeft een plan tot ontwikkeling

n

-2-

van Suriname opgesteld»heeft v*el aan sociaal werk gedaan,heeft ig het

blad "Hieuw Suriname11 in 1947 een ©pen brief geschreven aan de toenmalige
MINOG Mr Jonkman over de achterstelling van de Surinamers bij
in Suriname.

+1

Hejirjjij^te Zed1fftr f h«»«ft vroeger gewerkt bij redactie "Hieuw Suriname",!
dochters v/e Surinaamse planter.
;v£n de
3» 14,
__ onlangs naar Suriname vertrokken.
e VriejB,Gecommitteerde veer Surinaamse Zaken bij MINUOR.Was in Sur.
irëpTeur""van de Surinaamse Bank,heeft deze j ©b opgegeven omdat hij in
!Hed. belangrijker werk voer Sur. kon verrichten.
i de Miranda,Lid Sur parlement,thans met ziekteverlof in
£leyd,biz. hierboven vermeld,
'Harras»hoofdonderwijzer A'dam,weent hier al heel lang.
,bekend als de eeuwige
veer de oorlog altijd zen_.
_ stempelaar,was
.
der werlfrheeft pas daerna een baan gekregen,heeft 8 kinderen, is jarenlang
seer. O.S, geweest,
^R <! aj^nswaay,blanke Surinamer, afstawsseiing van één der Hollandse kolonisten
| rS^SlïrTrwmme^ecdg.eede Jongen.
,
,
•v Over ji.L.Doelmin/Sungkar/Rhenard^
de Erot/en H de
zullei9"Tnliöhtïnfën^w©rden ingewT&»nen,voorlop^g'Tn'5gnfn."el vai
gekomen.
H kent Vijsma en Jeostense niet.
A'dam,12-9-«50.

V AH

Copie voor 00.8935^
's-Graveaaage, 51 Juli 1950

Bijl. i één
O.XI* EA.3. •
Surin ame
Betr.j
Met verwijzing naar het rapport van ïïw
van 10 November 1949, ao.788-E^f^6f doe i& U «hierbij toekomen
eopie van een dezerzijds ontvangen report^ handelend© over de
in hoofde deaes genoemde vereniging.
Ter oekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.
HST HOOFD VAN DE
Kamen s deze,

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
A M. S T. g B D A M *

Jhr Mr W.J.Th*Serraris

G I H S I H - B A P P OR f

Uit goede bron is het navolgende vernomen:
De Vereniging "Ons Suriname" is een vereniging, die zijtakken heeft in verschillende plaatsen van het land en die tot
doel heeft de belangen van Suriname in het algemeen te behartigen, propaganda te maken voor Suriname en het onderlinge
contact van de leden in Bederland te bevorderen.
Contact-avonden worden gewoonlijk gehouden in het gebouw
Westeinde 3 te Amsterdam, waarbij meestal een; spreker optreedt,
die een of ander onderwerp behandelt betreffende Suriname. Zo
spreekt op 5 April a*s. de heer SAHDBBRG, directeur van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, over zijn reis naar de West, -terwijl op 19 April Se oud-inspecteur van het Onderwijs in Suriname,
SIMONS» zal spreken over het neger-Engels»
Ben onder-afdeling van deze vereniging is de zgn# Surinaamse Studieclub, die ook vel in kleiner verband bijeenkomt
ast een speciaal doeli het doen houden van lezingen over culturele onderweipen betreffende Suriname.
Het bestuur van de Vereniging "Ons Suriname11 bestaat uit:
if.de HAR?, Spaarnbergstraat 5» Haarlem, voorzitter j
E.SAM30N, Sarphatipark 56, Amsterdam, secretaris (tel#99226);
de heer SAMLAL te Amsterdam, penningmeester.
Verder zijn bestuursleden: W.ltóJ5HQEP te Amsterdam}
Sfej.R.ALBfiRGA te Amsterdam f
üej,ï,DIJKSTRA "
"
Eenmaal per maand verschijnt er een Mededelingenblad,

"1TJUU1350

RAPPORT VAN C.XI.
Bêtr.: Vereniging "Ons
Suriname"

l Ui t goede bron is het navolgende vernomen:
De Vereniging "Ons Suriname" is een vereniging, die
zijtakken heeft in verschillende plaatsen van het land en
die tot doel heeft de belangen van Suriname in het algemeen te
behartigen, propaganda te maken voor Suriname en het onderlinge contact van de leden in Nederland te bevorderen.
Contact-avonden worden gewoonlijk gehouden in het gebouw Westeinde ~5 te Amsterdam, waarbij meestal een spreker
optreedt, die een of ander onderwerp behandelt betreffende
Suriname. Zo spreekt op 5 April a, s. de heer SANDBERG, directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, over zijn reis
'naar de West, terwijl op 19 April de oud-inspecteur van het
Onderwijs in Suriname, SIMONS,zal spreken over het negerEngels»
Een onder-afdeling van deze vereniging is de zgn, Surinaamse Studieclub, die ook wel in kleiner verband bijeenkomt met een speciaal doel: het doen houden van lezingen over
culturele onderwerpen betreffende Suriname.
Het bestuur van de Vereniging "Ons Suriname" bestaat

uit:
—l W.de HART, Spaarnbergstraat 5» Haarlem, voorzitter;
M B.SAMSON, Sarphatipark 56, Amsterdam, secretaris (tel.99226);

de heer SAKLAL te Amsterdam, penningmeester.
Verder zijn bestuursledenr'W.MANHOEF te Amsterdam;

V

CK'C.WONG"
-^lO.HUISWOUD "

"
"

;
;

—Hej.R.ALBËRGrA te Amsterdam;
- X I Me j. T. DIJKSTRA "
"
Eenmaal per maand verschijnt er een Mededelingenblad.
•K&e#ir$

Verzoeke te agenderen en te rug aan G «XI.

c.xi, 15-7-1950.

\0 Noy/émber
Nr.?88-E-*46.

/

Antwoord op nr. 48075,
d,d.18-8~*49 en

rappel d. d* 20-9-' 49»
Betr. Vereniging "Ons Suriname

artisten

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan
worden bericht,dat blijkens inlichtingen van recente datum,
het bestuur van de vereniging "Oas Suriname" nog steeds
gevormd wordt door de reeds eerder opgegeven. STOLTIH<5,voorgitter. SAMSCB. secretaris en GÜUS.p enningae e ster.
Van enige politieke activiteit van deze vereniging is hier
tot nu toe niets gebleken.
Wel is bekend geworden,dat zij op l Oetober 1949 in het
Minerva-paviljoenyAlbert Hahnplantsoen 2-4, Amsterdam,
een "Nonstop-Iteestavond" heeft gehouden ten bate van de
Sociale Commissie van de vereniging.
Aan deze avond,die politiek geen enkele betekenis had en
zuiver een feestavond was,werd door verachillende^aedewerkt.
De toegangsprijs bedroeg F.2,50.
K-3.

PROCUREUR . GENERAAL
BIJ HET HOF VAN JUSTITIE

\\

IN
SURINAME.

PARAMARIBO,

Z...Jfe:.&iM£l£

BIJLAGEN :
ONDERWERP :

19 49. -

" 5 MftT 1949

Hierbij heb ik de eer U de ontvangst te
van Uw schrijven van 11 November 1943 No.48^575 Oehel|i|
begeleidende het geheim rapport inzake de in Neder*'
land iseaféötigd» vereniging "Ons Suriname".
i
De Procureur-Generaal,

M.DE NIKT.

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
Javaetraat 68
'a-Oravenhage - Nederland.

UITTREKSEL
Voor

Ver. Ons Suriname.

PD 460.

Origineel in

QD 535

Volgnr.

Ag.nr

Naam

5.0.4.9.Q

Afz.

MS. !^.enbare.,.Jergadering

Aard van het stuk

jjlraB.ter.dam

Datum

26.11,48

Op 22 November 1948 werd ia het kader van ontwikkelingswerk
door de afdeling Amsterdam van de 1TB een lezing gehouden over
"Land ea Volk van Suriname en ü7est-Indi% *!
Willem
llem Prederik
Prede
Hendrik
geboren
boren ie
eP
Paramaribo 1? Maar 1902
onderwijzer van beroep,

wonende t te Jan van der Heijdenstraat 121 III Amsterdam.
Het door deze man over Suriname en West-Indift gesprokafc» behoeft
niet in 4*a* sxtanso te worden weergeven. Ui tvorig is spreker
ingegaan op de geschiedenis van deze 8troken,degeografisohe
ligging, de aard en samenstelling der bevolking de werkzaamheden
van de daar verblijvende Nederlander s, de sociale toestanden in
het algemeen en de hijgiene-angeaondheidsüorg in het bijzonder
Het is begrijpelijk, da tLa ter voor dit auditorium zijn critiek
op het beleid van de Nederlanders voluit ten beste gaf en daarbi
vooral de gezondheidszorg in het geding bracht.
Spreker schetste nog de ontwikkeling van Suriname gedarende de
laatste wereldoorlog en belichtte daarbij de belangstelling en d
de werkzaamheid van de Amerikanen meer in het bijzonder met
betrekking tot directie of indirecte oorlogsdoeleinden.
Hij verklaarde daarbi j, dat door die Amerikaanse activiteit, zelf E
voor het eenvoudige volk van Suriname, de Nederlandse traagheid
en /of onmacht duidelijk was geworden, Laret besloot aijn,met
algemene belangstelling gevolgd betoog met de verklaren, dat van
de door KoningiaWilhelffliaa gedane en door Koningin Juliana
heïtoaalde beloften nog niets is verweaelijkt, hoewel de Surinamers daarop zeker recht hebben, te meer waar de Nederlanders zo
schromelijk zijn te kort geschoten.

Uitgetrokken door
Op aanwijzing van
5030 - ' 48

•!•«¥••

Afd./Sectie

IVB

Datum

30,3.49

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

f s-Gravenhage,

20 September^Jr949
t>

Ho.: B.46575
Bijl,: Gene
VIII. T2.4.
Betr.: Vereniging
"Ons Suriname"

Ik heb de eer

schrijven van 18
handelende over de

fc» bericht te verzoeken <Sp mxzo. \l' i A
tus J.I., no.48375 (Dienstgeïïeim), • l / V
hoofde dezes genoemde vereniging. «Jl ,-v ,
HST HOOJD V AH Dï
Namens deze,

Aan de
Hoofde

te

J.G.Crabbendam,

.asaris van Politie,

AM & T B R P

AM.

10MISTKRIS VAN

, 18 AUguatu» 1949

AUQSMEHE ZAON

Ho.: B
Bijl» s «en
VIII,

.i Vereniging "Ona
' - ö«ri
TZ.4,

Met rerwijzing naar het geheiae rapport van uw Inlichtingendienst van 18 Ootober lf*6,Ho.788d-46, handelende over de ia
hoofde d er es genoeade vereniging, heb ik de eer 0 bivrbij aan te
bieden afsehrin v«a t«tt H»rlellt i& fee* «Sum^iaa Dagblad" v*ft
10 Auguatus |»1., naar de inhoud w»*fy*a ««r-MOwpUac wr*»»«ft
noge woeden»
'
•
:
Ik «oge f verzoeken mij iwl $« w!£i*a ImUöMfciMi «>t«f d*
huidige activiteit van *0as 3urina»e" «a &**r tt
awenatelling van het bestuur dezer vereniging,
HST HOOFD VAH DS
Naaens de«e,

Aan. •&*• Hoer
HoofdöoBaaiaaaris van Politie,
t*

J.G.Crabbendi

AFSCHRIFT

OOK SÜRINAMEPS IK ONS LAND PROTESTSRBK.

Amsterdam - De vereniging "Ons Suriname" waarin de hier te lande
verblijvende Surinamers zijn georganiseerd, heeft Dinsdagavond
tijdens een protestvergadering tegen het amendement dat is aangenomen op de interim regeling voor Suriname, eem motie aangenomen, waarin men Kich geheel solidair verklaart met het afwijzende standpunt van de staten van Suriname.

OVERGENOMEN UIT "HAAG3CH DAGBLAD" van 10 AUGÜ3TOS 1949.

OOK STJKINAMERS ',fjf(
AMSTERDAM
„Ong Suriname'!
lande
•eorganisperd,

..„.^

S'e jj»f eniglng
M

lo'méft,

-"-'.' v«fki*m

m«t het «Mwflïsénde standpunt van
de statenvan Suriname.

VAK
3INJTENLA1OSE Zj&W

*3-Grevenhage, EO September 1949

l U t . . . B48>75

Bijl.: Gene
VIII. TZ.4.
'
Betr.ï Vereniging '

DIESi3fGEHlIM
- , -

,//

v *$•

Ik heb do eer U o» berloht te verzoeken op mijn
3Chrl j-ven yan IS Augustus j. 1., no. 48375 (D lens t geheim)
haadeleode oTer de lo hoofde dezes gecoemde
HST HOOfD V AH DS
Namens deze,

J.G.Crabbendasu

de Heer
Hoofdcommissaris van Politie,
te
AK3TKBPAM.

18
l 3*8375
l.ï

vlU, TZ.4.

Met
gendieast van lë Ootober 1948,~So*78öd-46, handelende over de in
hoofd» derea genoemde vereniging, bet» ik de eer 9 hierbij ean te
bieden af*ehrift ven een berioht in het "Haageoh Dekblad" van
10 Auguctua j«l. f naar t* inhoud waarvan ter bekorting verweren
Ik noee P verdoeken »ij ««l te willen inlichten over de
huidige aotïvitelt ven «*CNa» Surinaa»» en «ver de tegenwoordige
van het beetuur derer vereniging»
HET HOOÏC TAK D2
Seaena dere,
Aan d* Heer' •
Hoofdooaaiieaaris van Politie,

.

:

J-.G.Crabbendam.
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.'
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. 788d-46.

AIDS ter dam, 1$

Onderwerp;
Vereniging "Ons Suriname" •
0 S H E I M.

Ten vervolge op dezerzijds schrijven No. 788c-46 van 4 Juli
1947, woröt medegedeeld, dat enige maanden geleden in de samenstelling van de te Amsterdam gevestigde vereniging "Ons Suriname"
eriige wijziging werd aangebracht,
: " f ~~—~~
Vernomen werd, dat de te Utrecht en Rotterdam gevestigdeaftïe1i ngen van dez e vereniging werden samengevoegd, respectievellj k
met de afdelingen Amsterdam en * s-Gravenhage, zodat dé vereaiging £hans ^nog 2 afdelingen telt. ^e ooraaak van deae samenvoeging zou een.gevolg" zijn van de geringe belangstelling der hier
te lande woonachtige SurinamerSé Mede werd vernomen, dat doer
het;-niet of slecht betalen der contributie ook de financiële
toeftand der vereniging alles behalve rooskleurig is. In hét
"Mededelingenblad* van Augustus 1948 wordt hieromtrent medegedeeld, dat bij het innen der contributie over 1947 van de 2-01
kwitanties met een totaal bedrag ^an F. 795,-- er slechts 5f
met het totaal bedrag van f. 222,50 door een bode konden wör£en
geind.
Hoewel d§ afdelingen t« utrecht en Rotterdam zijn opgelost in
de afdelingen té Aas t er dam en 's-Gravenhage, «i«Jn op déae pl|iatsen vertegenwoordigers der vereniging gevestigd, die tevens
zitting hebben in het landelijk bestuur der vereniging.
Het landelijk bestuur wordt gevorad door het dagelijks batstutir
der afdeling Amsterdam en de evenbedoelde vertegenwoordigiers
van *B-Gravenhage, Rotterdam en ^trécht.
Hierin hebben thanj aitting als:
.
Toorzitter Jehain Victgg Henri STOL7ING. geboren 12f
-te Paramaribo, wonende Osdorperweg 8 te
i secretaris Bdmund Philip SAMSON. geboren te Paramaribo, 8 April
1915, woneade Sarphatipark 56-U te Amsterdam;
penningmeester AdeJLf gene GÏÏLJS. geboren te Paramaribo, .2
ari 1§21, wenende Bititelstraat 2 huis te
O vertegenwoordiger 's-Gravenhgge RHBHARDÜS (verdere gegevens ï^Jet
bekend);
'
vertegenwoordiger Rotterdam Dr L.A.G.O.L^HLBIJ (verdere gegevens niet bekend);
vertegenwoordiger utrecht Bg HAJRT (verdere gegevwis niet bekene).
Als lid der vereniging zijn thans ingeschreven circa 560 pers®netï, onderverdeeld als volgt»
~' *~
afdeling AïBsteriiam plm. 350, afdeling Utrecht plas. _50,
»s-Gravenhage plffl. 75 en afdeling Rotterdam plra. 25

^ -j

'788fl-46 A'dam,
dd» 18-10-1948. -

De over Nederland verspreide leden -z.g. buitenleden- zijn in
de administratie van de afdeling, Amsterdam ondergebracht.
Het bestuur der vereniging is de mening toegedaan, dat slechts
ongeveer 1/3 deel oer in Nederland wonende Surinaraers iifl aou
gijn van de vereniging. In deze kringen wordt het in Nederland
wonende aantal Surinansers getaxeerd op plra. 1500» verdeeld ovjer
de volgende plaatsen:
'^
Amsterdam plffl. 700, 's-Gravenhage plra. 300, Rotterdam plm.* 300*
Utrecht plro. 100, andere plaatsen in Nederland plffl. 100.
Door de vereniging wordt als regel éénmaal in de 3 maanden een
gedrukt z.g. *Sededel^acenblad'! uitgegeven, welk blad de leden
worèt toegezonïïeffTflRr^rwoTaen hoofdzakelijk mededelingen geplaatst met betrekking tot het verenigingsleven, terwijl ook
korte berichten over belangrijke gebeurtenissen in Suriname
worden opgenomen. Bij eventuele spoedgevallen worden de leden
gestencilde mededelingen gezonden.
In het bestuur der Afdeling Amsterdam hebben thans zitting als:
1.-voorzitter J.V^g.STORTING (hiervoren genoemd);
2. vice-voorzitter C.L.WONG LUN HING;
3. secretaris Bdptmd phiaip SAMSQN, geboren te Paramaribo, 8
April 1915, van beroep repetitor, Nederlander,
kerkgenootschap Rooms-Katholiek, wonende Sarphatipark 56-11 te Amsterdam;
4. 2e secretaris Henriet te ZEILER;"
5. penningmeester A»R.(HJLJE (hiervoren genoerad);
6. conuniöaaris IUÊJ3OEÏÏÏÏIS;
7. commissaris Ludwjfr qearl lANflp. geboren te Paramaribo, 19
Juli 1919, zonder beroep, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende Courbetstraat 2-Hl te
Amsterdam.
Voor de personen, van wie de personalia niet vermeld zijn, «ij
verwezen naar dezerzijds schrijven No. 788-46, dd. 11 Septepber
1946. ,.
Uit vorenveriaelde opgave van het tegenwoordige bestuur van ,
"Ons Surinaae" blijkt, datjljF.H^l.Ajg^ -voor diens personalia
zie dezerzijds schrijven no77ööb?47van 12 Juni-1947- uit het
bestuur i« getreden. Gezien echter de plaats welke door de heer
LARET in de Surinaamse samenleving ter plaatse en ook in bel/istüurskringen der vereniging wordt ingenomen, kan saet vrij
j grote aekerheid worden aangenomen, dat het bestuur zijn adv-le»
/ƒ zal blijven inwinnen en hij zodoende zijn invloed op de vérenigimg zal kunnen blijven uitoefenen. Door hera werd ©p een
z.g. knusse avond, welke in Haart j.l. door de vereniging alhier werd gehouden, eeo overzicht- gegeven van zijn reis

it
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De gewijzigde statuten der vereniging /-zie hiervoor ook de^er^
zijds schrijven nö. 788^46 van 11 September 194^ werden fei|
Koninklijk Besluit do. 44 Hovefflber 1946, no. 18, goedgekeurd•'-•$&,_
opgenomen in het Bijv0egsel$$*t'de Nederlandse Staatscourant
7 Hstart 1947, no. 47. : <
:
"
r
;"ë
Het doel der vereniging is in artikel ^ der statuten omsehrevs^
.als volgt;
-;
•'.
. . .
.
' _ " - " '
..,./" . :,^;|
"De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van fle
«lijke en stoffelijke belangen van Suriname) alsmede die fèf
"Surinafflërs in het algemeen en die harer leden in het

C'
V L

;

Als bijzonderheid zij medegedeeld, dat roen JLn Surinaamse
een zekere bewondering aeef t vóór SAKGHEB £zie dezer?ijd£
ven no. £i6-48 van 6 februari 1948^1iê~^ls leider optrad van _
in Aagusius 1947 op Suriname verwekte ongeregeldheden ,f g JÜCJHSSEI *
aou namelijk vpo'r zijn vertrek naar Suriname voorzittet*-lei4.efe
aijn geweest van de afdeling 0t:reeht van W0ns Suriname*, vari,welke afdeling oncïer si jn leiding in de vereniging, een grote j'
aetivitêit zou aijn uitgegaan.")'
Hoewel in de statuten der vereniging "One Suriname* is vermeld, •
dat een der middelen om tpt haar doel te komen ^al zijn hef uitgeven van een eigen orgaan, kon dit tot dusver niet worden
wezenlijkt.
Onder de naam "Hieuw Suriname* vergcheen tot- voor kort •effl
daagg periodiek; waarvan de redaëti'e wefd: gevo'erd door Dr '
e Rotterdam. Bit periodiek
uitgegeven door d« -<
heel ïo&. v a n de vereniging "Ons Suriname* .staande en de
1947 daartoe te Amsterdam opgerichte stichting "Hieuw
Doel van deze stichting was om plHdels dit periodiek de
^econoaisehè en verdere belangen van Sarinsuae te propageren
voörli Ont lag offit rent Suririaae te verstrekken.
In de kringen der' Stichting "Hieuw Suriname»- doet men het
.koaen, dat de uitgifte van dit periodiek werd gestaakt om het, 1
overleg., dat gevoerd werd tussen de Nederlandse Regering en &e
West-Indische delegatie -wat in deze kringen "de ronde-tafe-^conf erentiett' werd genoead- niet te vertroebelen of op welke.
.ook te doorkruisen.
7
Wan andere zijde werd echter vernomen, dat de uitgifte van üitL
Iblad om hoofdzakelijk financiële redenen moest wor4en gestaakt
daar d-e opbrengst der abonnementen en advertentiegelden niet
reikend waren OH de uitgifte van het blaö te bekostigen
aniere financiële middelen voorhanden waren om de verliepen,welke op het blad geleden werden, te bestrijden.
werd, dat door de stiehtin ^ H e u w S u i name"

Iftgegevett ffle't;; als. • Soeï :vi3órïTll^f^^^vérwtrêkkff. .pv^
A ^fr; dé :Hé.dériaQ dé e Antillen- op •ea^^eel,;\é0,ciaal,:efli
ïêbitóv" •-'-•"-.-" " ./'••'--:- '. '"-•", -: •• : ; ' . , ' " . ''^-:•••; - ; : r '•:' """^
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Be redactie van het blad
bestaan uit de na te/n^etnen person«i
•l hoof dredacteur j,Qdewi jk
nslus, Maria LICHTVÈI,!). geboren 2
Novesaber 1901 te Paramaribo, auteur, wonende te
Arasterdam, eourbetstraat 2-IIrVfz ié ook No. 51-45
en No. 9450-47 van 22 Octöber If47)J
- ,";
Hij schrijft onder het pseudoniem ^Ibert HILMAM;
redacteur van Suriname lillem gZÉGHIlilS. geboren 3 Juïi 1909 té
Pa-raraaribo, advocaat en procureur, wonende te
Amsterdam, Victorieplein 23-ï, die in Juni 1948
na/ar §urina»e is vertrokken;
'
rédacteur van SurTname^Dr L^AL.G,fi.LASHLBIJ te Rotterdam, die veer
-^ negens is medio November 1948 met _zi j n gezin iSaa|r
g u rj.nap e te vertrekken;
_'"
redacteur voor Curacao Nicolaaa gl^Qf. geboren 4. Mei 1902 te
Bonaire, arts, wonende te Amsterdam, Apollolaao
• 77-111, die op 19 Jamaari 1948 m&t zijn gezin
Willemstad is vertrekken.
3
""""
Hij schreef onder de naam Cola gSCBOT de werken»
*Mijn auster de Negerin'1 en "Bewolkt bestaaa"..
* .'
Verder Bullen deel uitmaken van de redactie:
van het uitgeverskantoor W.L.S.ALM en Ge
Né2,Voorburgwal 270, wonende te Haarlero en
HyGl RUITSR, werkzaam bij het uitgeverskantoor
W.L.SAIM en Co te Amsterdam, wonende te BUSSÜID^
door wie de administratie en het secretariaat zullen worden ver-r '
zorgd. *

v
''S-

De kosten van het blad zullen zoveel mogelijk worden bestreden
uit dagopbrengst van de abonnessents- en advertentiegelden, terwijl
naar werd vernomen voor Óe uitgifte van het blad door de sticljttöj
"-Culturele samenwerking Hederlands-Indië-Surinarae en Nederlandse
Antillen'», welke gev«tigd is te Afflsterdanj, Herengracht 590-592*"
een subsidie zal worden verleend. Niet kon worden vastgesteld l&e
groot het bedrag van deze subsidie zal zijn.
' •

•ÏV

'

•

:

f'

Vernoaen werd-, dat naast de vereniging "Ons Suriname" in Nederlanc
soortgelijke verenigingen zouden bestaan te Curacso, Aruba, Naetdrlandse Antillen, New York en Deaiarara (Brits Guyana).
Door deze verenigingen werden regelmatig onderling gegevens dit?géwisseld raet betrekking tot de staatkundige verhouding vatï
naae,- «et alsxgeyolg, dat in Noveaber of Dece»ber 1947 te
da» we r cl opg,aricht Se "Federatie van Verenigingen vam
buiten, Süriöaffle",.
De zctei" van dez« federatie is gevestigd te Afflsterdaffl, terwijl
h@t b^sluur wordt gerormd door 2 vertegenwoordigers u±i
èe verenigingen. Als voorzitter van dit
is gekozen of aangewezen de reeds eerder
die alleen met de leiding a«r federatie i«
»en adviserende «tem »ou hebben.

No. 7880-46 A»dam
dd. 18-10-1948.
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Als vertegenwoordigers van de Nederindse vereniging W0ns Suriname"
zijn aangewezen de reeds genoemde Dr L.A.G.O.LASHLEIJ en Mr MICHIELS. Voor deze laatste werd na diens vertrek uit Nederland nog
geen vervanger aangewezen.
JHet voornemen zou bestaan ora in de nabije toekomst ook een vereniJging van Surinamers in Indonesië op te richten en deze in de federatie op te nemen om op deze wijze een beter contact te bewerkstelligen en de onderlinge belangen te.behartigen van de Surinaraers
ener- en de Indonesiërs anderzijds.
Een begin van uitvoering van dit nauwere contact zou reeds zijn
gelegd gedurende de Kroningsfeesten. Tijdens of kort na deze feesten zouden enige vooraanstaande Surinamers in contact zijn gekomen
met leden van de Indonesische delegatie, die voor het bijwonen der
Kroningsfeesten in Nederland vertoefde*,en besprekingen hebben gevoerd over de mogelijkheid van nauwere samenwerking, zomede over de
mogelijkheid van emigratie van Indonesiërs naar Suriname. Tot enig
positief resultaat schijnt men bij deze besprekingen niet te zijn
gekomen, daar deae een uitgesproken oriënterend karakter hadden.
Kamen van Indonesiërs en Surinamers, die aan deze besprekingen
hebben deelgenomen zijn niet bekend, terwijl ook niet bekend is,
waar deze werden gehouden.

•\d zij nog, dat door de Federatie van Vereniging

Surinamers buiten Suriname in verband met de toen o-p handen zijnde
besprekingen met de Nederlandse Regering en de West-Indische delegatie onder de naam "Suriname en de toekomstige Rijksstructuur"
een brochure werd uitgegeven, waarvan de inleiding is gedateerd
November 1947 en namens het bestuur der federatie is getekend rloor
l-ou LICHTVELD als voorzitter en wr W.E2ECHIELS als secretaris.

Ü.2
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85 Jaar geleden werd in Suriname de slavernij afgeschaft.

WAN JULI KETTIE KOTTIE
Op l Juli 1948 is het juist 85 jaar geleden, dat in Suriname de
slavernij werd afgeschaft. Het gebeurde bij proclamatie en na het
lossen van 51 kanonschoten waren de slaven van Suriname vrij.
Dit feit stond niet op zich zelf. In de Verenigde Staten waren de
stemmen voor de afschaffing van de slavernij steeds talrijker geworden en nog tijdens de burgeroorlog had Abraham Lincoln in
1862 de slaven vrij verklaard. Sindsdien streden zij mee in de legers
*>
Ie Unie tot de Noordelijke staten de overwinning hadden be»
haald met als bekroning het definitieve einde van dit mensonterende stelsel.
Ook in Suriname was er voor gevochten, zij het niet uitsluitend
door de slaven zelf_ Bij millioenen uit Afrika gehaald, als vee verkocht en verspreid over geheel de nieuwe wereld, zijn de negers
vanaf het begin van hun knechtschap in verzet gekomen. Er was
geen schip dat hen vervoeren moest of er waren maatregelen genomen tegen mogelijke opstanden.
In Suriname vluchtten de slaven en slavinnen van de plantages
naar het, ondanks alle gevaren, beschermende oerwoud. Daar leidden deze vluchtelingen een betrekkelijk rustig leven. Ze voorzagen in hun onderhoud door het bebouwen van de grond en zo
ontstonden welvarende dorpen. Deze dorpen hadden echter te
lijden van stelselmatige vernietigingsacties en rooftochten van
blanke soldaten, die werden gestuurd om op deze wijze nieuwe
slaven te werven. De negers vochten terug. Waren zij eerst nog
verspreid in kleine groepen, allengs verenigden zij zich tot legers;
de door de heersers gevreesde legers der Marrons. In verschrikke!'-'— slagen moesten, de blanke soldaten terugtrekken en de Marr
gingen allengs tot de aanval over: plantages van als zeer wreed
bekend staande meesters werden overvallen, en daar aanwezige
slaven werden bevrijd. Men liet in het Engels geschreven briefjes achter, waarin de slavernij werd verdoemd en gedreigd werd

de overvallen niet te zullen staken alvorens de slavernij zou zijn
afgeschaft.
Het leger der rebellen groeide steeds. Deze Marrons waren zo gevreesd, dat in 1734 het sterke fort „Nieuw Amsterdam" tegen hen
werd gebouwd.
Als elk volk, dat voor zijn vrijheid strijdt, brachten deze Marrous
hun heldenfiguren voort: de onbekende grote mannen, vrouwen,
kinderen, die zwijgend wisten te sterven, wanneer zij gemarteld
werden om hen de schuilplaatsen in de bossen te doen prijsgeven.
Mannen, die niet vergeten werden door hun nakomelingen, de
grote aanvoerders der Marrous: Baron, Bonni en Joli-Coeur. Zij
vormden een uitgelezen leger en boutuaerivestmgen, die jarenlang bestand waren tegen de aanvallen van de blanke soldaten.
Baron, Bonni en Joli-Coeur zijn gesneuveld, maar nooit zijn de
Marrous onderworpen en toen in 1S63 de slavernij werd afgeschaft
heeft de Nederlandse regering met hen vrede moeten sluiten. De
aanvallen op de plantages zijn toen gestaakt.
Nog ieder jaar wordt in Suriname op l Juli de afschaffing van de
slavernij door de Creoolse bevolking herdacht. Naar vast gebruik
wenst men elkaar dan geluk. Dit jaar ter gelegenheid van de 85e
verjaring van dit feit heeft ook de vereniging van de in Nederland
levende Surinamers: „Ons Suriname" deze dag niet ongemerkt
laten voorbij gaan.
's Avonds hebben in de Aula van het Indische Museum verschillende sprekers hierover het woord gevoerd en de daarop volgende
Zaterdag was er in Amsterdam een meer feestelijke herdenking
met historische liederen en dansen.
„Wan Juli Kettie Kottie'': één Juli werden de ketenen verbroken
van de slaverny; de eerste stap op de weg der gelijkberechtiging.
Suriname zal deze weg ten einde toe gaan.
Nol» Hatterman.
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Amsterdam, 10 februari 1948,

Uw brief: BX 22671'

Onderwerp: Art* "Suriname in Ri j ks verband"»
Bijlagen :
GEHEIM.

In antwoord op bovenaangehaald schrijven d.d» 31 October
1947 kan worden bericht, dat tot op heden niet is kunnen
blijken, wie de schrijver is van de artikelen in het
periodiek "Politiek en Cultuut11, schuilgaande onder het
pseudoniem "Sjori Bonni".
Mocht later de juiste naam bekend worden, dan zal dit
alsnog worden bericht.

Verzonden aan: Hoofd C»V<,JD* 's-Hage*

Aan

100ö-10v47

October
B.X.E2671.
een.

VIII. TE.3.

G l H£ I

Art. "Suriname in Rijksverband".
l

In het te Uwent verschijnend periodiek "Politiek en Cultuur" van
October 194? is een artikel opgenomen "Suriname in Rijksverband" door
"Sjor l Bonni"» Blijkens een mededeling op blz.2 van de omslag is Sjorl
Bonni een pseudoniem, dat door schrijver gekozen is «om niet in zijn
bewegingen belemmerd te worden".
Naar aanleiding hiervan zou ik zo mogelijk gaarne vernemen wie
onder dit pseudoniem schuil gaat.
HET HOOID VAN m
VEIUGHEIDSDpNST
Namens deze:*

A~ de Heer Hoofdcommissaris
vaa Politie,
te

J.G.C r abbend am.

/ '* S TE R D A M .

31 October
xxxx
een.
VIII.

TZ.I.

£ H E. I M.

Art. "Suriname in Bijksverband".
Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens ter kennisneming aan te
•bieden afschrift vaa het artikel «Suriname in Sijkeverband" van Sjori
Bonni, voorkomende in het te Amsterdam verschijnend communistisch
maandblad «Politiek en Cultuur" van October 1947.
Blijkens een mededeling op blz.2 van de omslag van het blad is
Sjorl Bonni een pseudoniem, dat door schrijver gekozen is "om niet in
zijn bewegingen belemmerd te worden".
Indien bekend mocht worden, wie onder dit pseudoniem schuil gaat,
zal ik niet nalaten uwe Excellentie hiermede In kennis te stellen.
HET HOOfD TAH 8E CKH1RAL8

l a 2.1* de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen.

Namens deze:

Sjori Bonni.

Da Hollandse reactie ging altijd prat op naar "vooruitstrevende
koloniale politiek*'* In Indonesië heeft deze politiek schipbreuk geleden; maar hoe staat het in de Wast?
In de West hebben da volkeren geen oorlog gekend. En toch ia or
da laatste jaren een sterke politieke opleving waar te nemen* Een van
de aanknopingspunten was da belofte van gelijkberechtiging van alle
delen van het Rijk, dia de Koningin op ? Deo.l942 over Radio Oranje
verkondigd*. De bevolking zou op brede baaia aedezeggenschap krijgen
in nat bestuur van stad en land, hetgeen in een Rijksconferentie eind
1940 beslist zou worden {op deze conferentie wordt nog gewacht). Als
voorloper kwam begin 1946 een ocomissie van Statenleden uit Suriname
en da Koningin een petitie aan te bieden en autonomie te vragen voor
het gebiedsdeel Suriname.
Deze ocsamissie, die voortkwam uit da boezem van da Staten van
Suriname, onder leiding van praktizijn Xlmapo» geniet geen vertrouwen
bij de bevolking, daar naar leden bepaalde reaotlonnaire belangen dienden, zonder dat zij hot volk op da hoogte hielden van hun plannen en
bedoelingen.
Suriname heeft in de achter ons liggende oorlogsjaren geen onbelangrijke rol gespeeld in de strijd tegen het fascisme. Hat heeft troe-,
pen geleverd en grote hoeveelheden aluminium-erts (bauxiet)* In Suriname daoht men zijn plicht to doen door te strijden tegen het fascisme
en voor da bekende "four freedoms". Men rekende op da oprechte toepas- !
sing van da Atlantic Charter, maar Suriname wacht nog steeds op de
j
Rijksoonferentio*.........
j
GEOGRAFISCH EN HISTORISCH.

Suriname, ook wal genoemd Nederland-Guyana, heeft aan oppervlakte
van 160.000 km», dat wil zeggen: nat is vier maal zo groot als HollaM
en evangroot als Java* Hat land telt maar 180«000 inwoners, waarvan
ruim 80.000 in de hoofdstad Paramaribo. Hat klimaat is zuiver tropisch,j
op warme dagen gemiddeld B6Ö tot 88° c in de sehaduw* ir zijn vier «ai* j
zoenen, twee natte jaargetijden en twee droge. De droge jaargetijden i
vertonen een sterke over e enk oma t met de Hollandse zomer. Het land wordt
door verschillende grote en kleine rivieren doorsneden, die do voornaamste wegen van het verkeer zijn* Het gebied langs de kust tot 100 km.
het land in en langs da rivieren wordt gerekend tot landbouw en vaeteeltgebied. Verder nut land in zijn do zandgronden en hot potentieel
Industriegebied, momenteel goud» Hot land is eeuwig groen, do vogels
fluiten steeds, do arbeid van mens on dier is eehter drukkend, vooral
onder do hiel van do grote oultuurmaatschappij en. in nauw var«and mot
do geografie staat do historie van dit land, waarvan hot culminatiepunt ligt in do slavenopstanden, die in zokoro zin naast do Hollands»
tachtigjarige oorlog geplaatst kunnen worden*
Suriname behoort sodort 1667 tot Nederland toon hot door Abraham
Crijnssen gedurende de tweede Engelse oorlog veroverd word* Hot gebied
bleef oen bezitting van hot grootkapitaal tot 192£, en hot is dit in
folte nog, ondanks de gewijzigde grondwet die tot hot "Rijksdeel'1 proclameerde. De eerste kolonisten van Schotse, Fransjoodse on PortugeesJoodse afkomst zagen direct do grote mogelijkheden van hot gebied in.
in verband mot do toon heersende economiaohe toestanden over do wereld.
Schatrijke plantages mot katoen, suiker, indigo, caeao enz, ontstonden
mot behulp van do zwarte Afrikaanse slaven, "het levende zwarte ebbenhout". Van dozo periode af tot do afschaffing dor slavernij in 1863 was
Suriname oon goudbron voor do rijke Amsterdamse patriciërs, on menig
herenhuis langs do befaamde grachten hooft zijn ontstaan te danken gehad aan hot bload om zweet van do zwarte» Ba slaven logden zien «ohter
- g*

.a»
niet gedwee neer bij de onderdrukking. Hun liefde voor de vrijheid we rel
tot uiting gabraeht in talrijke slavenopstanden, sabotage op grote
sohaal en een onafhankelijk leven in de zware oerwouden van het binnealend. Roemrijke namen in de nationale historie z,ijn Joli Coeur, Barroa,
Godjo, Boaaij Koffie ens., allen zwarte en bruine slaven die de schrik
van de dikbuikige plantage-eigenaars 'waren*
Deze strijders voor de vrijheid werd het streng verboden om van
de taal des meesters gebruik te maken. Na verloop van tijd vormden de
diverse «oorten van slaven, die allerhande meesters dienden, toon »<m
eigen taal et bxabbeltje, dat tegenwoordig nog sterk leeft onder de bevolking, het S ^ - - * - v- - '
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door de schrale graslanden en dé grote onkunde bij de klein-landbouwera
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Over de magere weidegronden grazen koeien waarvan de ribben duidelijk
te tellen zijn*
De bevolking leeft voornamelijk van rijst, groenten, gezouten
vlees en vis* De armoede is onnoes&ijk veel groter dan in Holland, de
arme lagen van de bevolking leven in de grootste achterlijkheid, vervuiling en onwetendheid. De slavernij, nog geen 90 jaar geleden afge»
schaft, drukt nog steeds haar stempel op land en volk* En toen draagt
Suriname de naam van "de meest Nederlandse kolonie", soms wel de
de provinciew«
HET BEST0UB»

\nSurinam

iedereen van "net bestuur1* t Dit gecentraliseerd bestuur bestaat uit ««a
voor 4 Jaren door de koningin benoemde gouverneur en een z*g. volksver*!
tegenwoordiging van 10 gekozen en 5 benoemde Statenleden; hierbij eea
uit 3 man bestaande "raad van Bestuur" en een stel hoofdambtenaren, ir
is een actief en passief oensus-kiesrecht, met een norm van minstens
800 gld* per Jaar inkomen of een M.U*L,O.-schoolopleiding. Hierdoor
komt bet dat het percentage van kiezers over het gehele land niet meer
dan &% van de totale bevolking bedraagt* Het land kent geen politieke
partijen in de Europese betekenis van het woord, gemeenteraden zijn
onbekend, burgemeesters en kiesdistricten eveneens* Er zijn nu van rege*
ringszijde momenteel voorstellen gedaan deze toestand te verbeteren.»
maar hoever deze aan de wensen van het volk zullen voldoen staat nog
te bezien* Bij de grote lagen van de Surinaamse bevolking is de politieke belangstelling zeer gering, eensdeels uit vrees voor de knoet ven
de meester en anderdeels uit het feit van meer dan .500 Jaren onderdrukking door het Hollandse grootkapitaal. Het grootste deel der statenleden zijn kleine burgers die de reactie dienen en die geen vertrouwen
genieten bij het werkende volk*
De slechte economische toestand van het land veroorzaakte een
"brood- en blankenvrees" een overblijfsel van de slavernij uit de vorige eeuwen. Deze "BB-vrees" is dominerend voor dit koloniale volk. 0$
een klein Jaarbudget van 12 mill* is er een tekort van 3 mill» Bit
denkt de hoge regering op te heffen door een naoorlogse lening aan Suriname van 40 mill» voor diverse doeleinden, uit een algemeen Welvaartofonds. Wie de Surinaamse toestanden kent kan a priori aannemen dat het
een druppel is op een gloeiende plaat* Dit moest echter doorgevoerd
worden omdat een vooroorlogskolonisatieplan, het z.g. CollJn-Kielstraplan mislukt Ie.
Het Kielstraplan, is een kolonisatieplan, dat in overeenstemming
met de hoge regering door oud-gouverneur Kielstra, een dictator die
zich meer dan 10 jaren wist te handhaven, werd ontworpen. Deze door
de bevolking gehate man vatte het plan op om Hollandse boeren en Javaanse koelies te laten immigreren. De bedoeling was een kaste van
Hollandse en Surinaamse landeigenaars te vormen, onder een dictatoriaal
bewind, en dezen de beschikking te geven over goedkope arbeidskrachten.
Het bestuur van deze aan, met als rechterhand twee beruchte figuren,
zekere Mr .Niet en A.G. Mr «Hertene, kenmerkte zich in de oorlogsjaren
door communisten-opsluitingen, het vrij laten rondlopen van N.S.B.'er s,
interneringskampen (lees concentratiekampen) en een politiek van "wij
moeten rekening houden met een Duitse overwinning".
Ondanks deze politiek is er toch een groot aantal vakverbonden,
en deze leveren de beste groei bodem voor de politieke opvoeding en het
maatschappelijk bewustzijn» De voornaamste bonden zijn die der transport arbeiders, timmerlieden, electrieiens, bos* en fabrieksarbeiders
en de landsdlenaren, in totaal een paar duizend man* De politiek ongeschoolde massa's hebben nog geen onderscheidingsvermogen, hetgeen de
radicale- en r»ligieus*politieke agitatoren ten goede komt*
Bet Surinaamse volk wenst in vrede te leven, in vriendschap met
het volk van Holland, en te strijden voor de gemeenschappelijke belangen van een menswaardig bestaan en rechtszekerheid voor ledereen* Het
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Is niet mogelijk om positieve resultaten te bereiken in een sfeer van
wantrouwen en domme verachting.
0e Surinamers wensen samenwerking op voet van gelijkheid en onderling vertrouwen* Pas wanneer deze basis is gelegd voor de verhouding
tot de volkeren Overzee zal het mogelijk zijn dat Holland een glorierijke plaats verovert in de volkertngemeenschap.

Volgno.
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Dezerzijds wordt bet navolgende bericht»
Voor de bezetting bestonden er in Nederland 2 afzonderlijke verenigingen voor personen in Suriname geboren. Deze
verenigingen waren genaamd*
a* " Suriname H en
b. " Hieuw Suriname ".
Ha de bevrijding werden deze verenigingen onder de
naam van " Ons Suriname " tot één vereniging teruggebracht.
Deze heeft thans afdelingen in»
1. Amsterdam met circa 300 leden;
2. f s-Gravenhage met circa 100 leden en
3. Rotterdam met circa 30 leden.
In Utrecht werd indertijd ook een afdeling opgericht,
doch geen zekerheid kon worden verkregen» of deze ook thans
nog bestaat.
Het hoofdbestuur van * Ons Suriname w is te Amsterdam
gevestigd. Voorzitter zou zijn de heer Laret , van wie verdere
personalia niet bekend zijn. Vernomen werd echter, dat de heer
Laret sedert kort met een regeringsopdracht naar Suriname zou
zijn vertrokken. Gedurende de afwezigheid van de heer Laret
zou als waarnemend voorzitter optraden Mr. Bz e e h iel ,a , wonende te
Amsterdam, Ie Jan v.d.Heijdenstraat.
Als v o o r z i t t e r van de afdeling den Haag zou optreden
de heer Rhenardus, verdere personalia onbekend, terwijl voor d©
afdeling Rotterdam als bestuurder optreedt» Laahleij, Leonards
Arohibald Gerhardus Othniel, geboren 24-3-1903 te Nieuw Nickerie
(Suriname), oogarts ( d o c t o r ) , wonende te Rotterdam, Oost Varkenoordseweg No.324, die geen -andere bestuursleden naast zich heeft
daar al het bes tuur awerk door hem wordt verricht.
'
Om tot de oprichting van de afdeling Rotterdam te komen werd door Dr.Laahleij destijds in enige plaatselijke bladen
advertentie's geplaatst, waarin de in Suriname geboren en te
Rotterdam wonende Surinamers werden opgeroepen zich bij hem te
melden.
Door de vereniging wordt, wanneer daartoe aanleiding
bestaat, derhalve onregelmatig, een mededelingenblad uitgegeven,
dat de leden wordt toegezonden.
Het doel der vereniging zou zijn het behartigen van de
belangen van Suriname in het algemeen en die van de leden in het
bijzonder.
Geheel los van de vereniging " Ons Suriname " zouden
hier te lande nog twee stichtingen bestaan» n.l.
1. de Stichting * Hieuw Suriname tt en
2. de Stichting " Toor Suriname ".
Door de Stichting * Nieuw Suriname " wordt onder de
naam * Nieuw Suriname " een 14 daags periodiek uitgegeven. Hoofdredacteur hiervan is de ovengenoemde Dr» Las h Ie ij te Rotterdam.
Doel van deze Stichting zou z i j n door middel van dit
periodiek
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periodiek het propageren van de culturele» economische en verdere belangen van Suriname. Sen ieder kan zich op het blad abonneren. Hoe groot de oplaag van dit periodiek is en waar dit wordt
gedrukt, kon dezerzijds tot dusver niet worden vastgesteld.
Eveneens kon niet worden vastgesteld wie zitting hebben in
het bestuur van deze Stichting, waarvan het adres is t"Stichting
Hieuw Suriname11, Galerij ïTo»14 te Amsterdam.
Betreffende de Stichting " Voor Suriname w werd vernomen,
dat het doel hiervan eveneens zou zijn het voeren van propaganda ten behoeve van Suriname.
Omtrent de plaats waar deze Stichting is gevestigd, zomede
welke personen daarin zitting hebben, konden dezerzijds tot dusver geen nadere inlichtingen worden verkregen.
Mopens Dr»Laahleij, die gehuwd is met van der Drift, Adriana Hendrica Helena, geboren 29-11-1912 te Colijnaplaat, een
Nederlandse vrouw, zij verder medegedeeld, dat hij ter plaatse
bekend staat als een kundig oogspecialist, die tot dusver op
politiek gebied niet op de voorgrond is getreden. Voor zover
bekend is hij als Gereformeerde de anti-revolutionnaire beginselen toegedaan.
Gedurende de bezetting nam hij actief deel aan het werk
der illegale beweging. Onmiddellijk na de bevrijding vervulde
hij bij de opbouw van het gemeenten-bestuur alhier een zeer vooraanstaande functie.
Daar hij kleurling is zou hij in zekere mate uit deze functie z i j n gewerkt, wat hem ten zeerste heeft gegriefd.

Verzonden aani Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68
te 's-Gravenhage.
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Amsterdam,
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Onderwerp: Vereniging "Ons Suriname".
Bijlagen:
Geheim.

&l w
In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt medegedeeld, dat van de daarin genoemde W.F.H.LAHEÜT. geen direct waarneembare communistische invloed en uitgaan, zo^
min met betrekking tot "Ons Suriname" als daarbuiten.
Laret, die thans als leraar werkzaam is aan het Amsterdamse lyceum, was voordien onderwijzer aan de "Van Deventer
School - Openbare U,L.O, school - aan het Javaplein 24
te Amsterdam.
Hij wordt beschreven als een zeer ontwikkeld man met brede blik, die nog steeds studeert. Volgens zijn omgeving
is hij bij generlei vereniging of politieke organisatie
aangesloten en geeft hij in de dagelijkse omgang geen
uiting , wat zijn politieke oriëntatie is.
In "Het Vrije Volk" van 25 Juni
artikel, getiteld "Onderwijs in
De inhoud van dit artikel is in
over de slechte toestand waarin
name verkeert.

1947 schreef hij een
Suriname".
hoofdzaak een klacht
het onderwijs in Suri-

In "De Vrije Katheder" van 14 Februari 1947 schreef hij
een artikel, getiteld "Suriname een onoplosbaar probleem".
Dit artikel bevat een economische beschouwing over Suriname.
In MDe Vrije Katheder" van 16 Mei 1947 schreef hij een
artikel getiteld, "Een veelzeggend verslag".
Dit artikel is een critische beschouwing van het verslag,
dat door de Parlementaire Commissie, Suriname en de Nederlandse Antillen, na haar reis naar die gebiedsdelen, |
is uitgebracht.
Verzonden aan:

1000-10-46

Hfd. C.V.D. Den Haag.

D-2.

B.17E61
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Vereniging **Qns Suriname**

Met rerwijaing naar de laatste alinea van het geheime
rapport van Uw Inlichtingendienst van 12 Juni jl.,no. ?88a*46,
handelende orer de in hoofde dezer vermelde vereniging, heb
ik de eer U uit te nodigen mij alsnog wel te willen berichten,
of tan W.P.HJLaret bepaalde, eoMauniatiache invloeden uitgaan,
zowel met betrekking tot "Ons Suriname** ala cfcarvbuiten.
Eet Hoofd van de

OËHTRALE VEIUGHEIDSpISKST,
namens deze:j

Be Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te AMSTSHDAM.
J .G .Crabbendam*
Öoll.:

17

B. 172S1,
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feeb d® eer t&ré ^xoellentio
te deelett dat de»
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«lob te$&n tet iforatealml* «ou bteirinaeR te richten*
erram is tot 4'yanrerr» niet veiv
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Onderwerp:

Vere^ni ging "Ons Suriname".

Bijlagen:

Gehem É

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt medegedeeld,
dat van het feit, dat de sympathieën van de Vereniging
"Ons Suriname", zich tegen het Vorstenhuis zou beginnen
te richten, te Amsterdam niets bekend
Het bestuur van genoemde vereniging en het Ministerie van
Overzeese Gebiedsdelen houden voortdurend contact en bestaat tussen hen een goede prettige verhouding.
in het bestuur van genoemde vereniging heeft zich een wijziging voorgedaan. Het bestuurslid J. J. de Vries is n.l.
vervangen door:
Willem Frederik Jacob MAflHOBF. geboren 15 Januari 1895 te Paramaribo, Wed. onderdaan, hulpbesteller P. T. T., wonende
Hudslbnstraat 66-1 te Amsterdam.
Omtrent Manhoef is het volgende bekend.
Hij is matroos geweest en op 9 Januari 1929 te Brooklijn,
U.S. A. aangehouden waarbij hij in het bezit bleek van 30
ons rookopium. Hij is deswege te New-Tork veroordeeld tot
7 maanden gevangenisstraf.
/
In de omgeving van zijn woning staat hij gunstig bekend,
doch kon in die omgeving niet blijken welke politieke overtuiging hij is toegedaan.
In de administratie van de P.R.A, te Amsterdam komt hij
niet voor.
De voorzitter van genoemde vereniging, W.F»H«LARB%« wonende
Ie Jan van der Heijdenstraat 121-III t ê'ISSBIIfBiro'am, verklaarde de aantijging, als zou de vereniging "Ons Suriname" zich
tegen het Vorstenhuis richten, te beschouwen als laster *t
Inmiddels is bij de I.D. Amsterdam echter bekend geworden
|dat genoemde LARBT lid is van de Communistische Partij
Verzonden aan:

10-46

Bfd.

C.V.D. Den Haag.

D-2.
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Suriname1»»
Met ymnriLif ing naar het gnfef ia* aclatl jven van UW
least van il SepteBÏ>er jl.»0»Jl,no.7eS-'46 1,3), , he^ Ik de eer
f te ^srlohtsn, dat volgeCB «eii uit betrouwbare bron ontvanc^n iaededeellng de vereanigiag «Oas s^rinfime* ten laat s t «m tijd slok in
Haar syapatMeen tegen h,*t Toi-stïmhuis begint te riohten.
• Jk mog* ^ vörEoakeïi t«3^aa3cö v;el een ondersoek 'te willen doen
l»a%*ll«m *Gt «ij Kuif vftMdwf fiananrsia te tfo«n b«yioli!|«ii»f®v«ji8
heud ik ^|, gaarne aanbevolen, voor b&rJloht «f -5e iaüon4 v«n Uw aanTwHwf #tó«f* ttÉmt»®! «tg nsiif^lir^ «t wijaiging to«..
•

SOOH)
...

.

Den leer aoofdciöfltóLasaria T» Politie

Volgno.

.aan:
Van: EB
8-4-47

9 APR.V/

Ui-t- be-i-rouv:'bare bron werd de mededeling on+.vangen.., da*
de Vereniging "On^Surjjiaa9" - dis -volgens de
(schrijven d . d . 11.9.46) zeer Koningsgezind zon zijn en
/- -aan enkele politieke richting volgen - zich in haar sympa-»-hieer
xh de laa*s-»-e -*-ijd -^.egen he+, Vorstenhuis begin*- *e richten.
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Administratie;
l»v«Mu«jrdervoort £4«
Tel: 18 00 31;-,
'a- Gravenhage.
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Dat ua Poatmerk,

L,S,

Hierbij dolen wij U modo, dat do Stichting
Libertae op Maandag, 28 October een Weat-IzidiS -avond organiseert,
waar het woord gevoerd zal worden door den Heer JOH. V«IM7allo
oud-ohof Gouvornemsnts Persdienst in Suriaamc, ovor het onderwerp;
V/EST - IHDIB TIJUÉJJS DE OORLOG,

Ter illi^tratie zullen tevens enige, films ovor 'wcat-Indii' vrorcicn
vertoond/. Aanvang 8.15 uur,
\7ij .nodigen U hierbij uit deze bijeenkomst bij
te wonen. De toegangsprijs beöraagt F O, 50 per persoon.
Voor kaarten gelieve U zioh te wenden tot dïnze administratie;
van Mcer/ervoort 84.
Inmiddels verblijten wij,
Hoogachtend

(Mc j pÜHar d omcoa)

