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SorinaBörs in Nederland

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden
een geheim rapport, handelende over het in hoofde dezes vermelde onderwerp, naar de inhoud waarvan ter bekorting verwezen
moge worden.
Naar aanleiding van een op 16 April j.l» door "Ons Suriname" te Amsterdam gehouden algemene ledenvergadering is het
nuttig geoordeeld in beknopte vorm enkele bijzonderheden over
deze vereniging te vermelden.
Doordruk van dit schrijven met bijlage zond ik aan de
Minister President en aan Uw Ambtgenoten van Overzeese Rijksdelen en van Buitenlandse Zaken.
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GEHEIM RAÏPORf

De meest bekende verenigingen van Surinamer s te Amsterdam
aijn "Ons Suriname", de oudste vereniging en "Het Surinaams
Verbond", dat in 1952 aldaar is opgericht door een groep, die
aieh van eerstgenoemde organisatie heeft afgescheiden. Deze
groep was tot de conclusie gekomen, dat "Ons Suriname" zich
meer en meer op communistisch terrein ging bewegen. Br bevinden
aich in deze vereniging inderdaad enkele communisten, die een
zekere invloed weten te ontwikkelen maar wier communistische
opvattingen bedekt worden door hun fel nationalistische gevoelens als Surinamers«
"Het Surinaams Verbond" is een rustige groep loyale
SurinamerB, die hoewel voorstanders zijnde van een zo groot
mogelijke zelfstandigheid van het geboorteland nochtans de band
tussen Suriname en Nederland wensen te handhaven, wat "Ons
Suriname" zeer bepaald niet wil* Deze gezindheid Is zoals bekend
ook die van het "Nationaal Comité Suriname" te Amsterdam, dat
met drie personen in "Ons Suriname" vertegenwoordigd is. (De
Surinamers Ch.S.H.J.DEl'ARES, E.A.GS8SEL en I.a.van SPRANG).
Het ingenomen standpunt is door genoemde communist Van
SPRANG op vorenbedoelde algemene ledenvergadering van "Ons
Suriname1* tot uitdrukking gebracht met de woordent "Laten wij
"toch bedenken, dat wij geen Nederlanders zijn doch Surinamers.
"Hu ons Vaderland nog steeds in de greep van een koloniale
"mogendheid ia en in doodsgevaar verkeert, dienen wij al het
"mogelijke te doen om onze vrijheid te verkrijgen".
In verband hiermede spoorde Van SPRANG de aanwezigen aan
tot grotere activiteit en intensiever contact tussen "Ons
Suriname" en de oppositie in Suriname. Onder deze oppositie moet
dan verstaan worden de te Paramaribo agerende anti-Nederlands
gezinde PENGEL-groep (van de N.P.S.), die - daarbij gestimuleerd
door genoemd "Nationaal Comité* Suriname" - ook elke band met
Nederland wil doorsnijden.
Voor zover tot dusverre is kunnen blijken, wordt aan dit
streven (nog) geen officiële communistische steun verleend.
Anderzijds kan evenwel niet voorbij gezien worden, dat hetcommunistische element aanwezig is in "Ons Suriname", niet alleen
in de persoon van voornoemde Van SPRANG, maar ook door het lidmaatschap van nog enkele communistisch georiënteerde Surinamers,
onder wie de voorzitter O.E.G.M.HfJISWOUD. Deze indertijd in Moskou opgeleide, zich ogenschijnlijk rustig houdende communist,
heeft de bijzondere aandacht, omdat er aanwijzingen bestaan, dat
hij achter de schermen werkzaam is en in staat is een ongunstige
invloed uit te oefenen.
De vereniging "Ons Suriname" en met haar het "Nationaal
Comité1 Suriname" heeft ten onrechte de indruk gewekt op te treden
namens alle Surinamers in Nederland, wat bepaald niet het geval
is» Evenzeer ten onrechte is de indruk gewekt - het zij volledigheidshalve hierbij vermeld - dat het te Amsterdam uitgegeven en
door "Sticusa" gesubsidieerde blad "De Westindiir" het orgaan
van "Ons Suriname" is en wel doordat haar secretaris, E.Th.WAALDIJK, tevens redacteur van het blad is. De vereniging als zodanig
heeft evenwel met de uitgifte van "De Westlndiër" niets uitstaande} wel zouden volgens betrouwbaar te achten inlichtingen gelden
van "De Westindiir" naar het financieel zwak staande "Ons Suriname" zijn gevloeid.
7-5-1953.

