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SEEEIH

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van
5 Mei j.l., Ho.229915» heb ik de eer Uwe Excellentie
hiernevens aan te bieden een geheim rapport met bij-
lage, handelende over het in hoofde dezes vermelde
onderwerp, naar de inhoud waarvan ter bekorting ver-
wezen moge worden,

fen behoeve van Uw Ambtgenoten van Buitenlandse
Zaken en Overzeese Rijksdelen gaan twee copieën van
dit schrijven met bijlagen mede hiernevens, waarvan
ik de toezending aan het beleid van Uwe Excellentie
heb gemeend te moeten overlaten.

Copie van deze brief met bijlagen zond ik recht-
streeks aan de Minister President»

HET HOOFD VAN DE DIENST,

(w.g.) Mr H.W.Felderhof

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken,
te
's-G S A V E N H A G E.

O. 51-10.000 I0882 - '52 (5486)



GEHEIM

Bijl. t J.

Hierbij wordt overgelegd afschrift ener verklaring
van d* daarin genoemde samenwerkende organisaties van Suri-
namers in Nederland, waarin tot uitdrukking komt, dat ten-
mina t e de Dominion-status voor Suriname wordt verlangd.

ïen aanzien van de vrij gematigde toon van dit Manifest
kan worden medegedeeld, dat de samenstellers uiteindelijk
gemeend hebben niet te hard van stapel te moeten lopen. Het
ingenomen standpunt zou al a voorlopig moeten worden beschouwd*
In dé vereniging B0ns Suriname" zou evenwel reeds een stroming
beataan, die de toon te gematigd acht.

Het voornemen bestond van het Manifest duizend exempla-
ren te doen drukken) bij de aankomst der gedelegeerden uit
Suriname naar de R.T.C, zijn reeds gedrukte exemplaren aan
hen uitgereikt.

De verklaring wordt door de genoemde groepering ver-
spreid en o.m. toegezonden aan de Nederlandse Regering, de
Staten-Generaal, de Diplomatieke Vertegenwoordigingen van
Zul d-Amerikaanse Staten, de "Suriname League" te New York,
de Verenigde Naties, de Staten van Suriname, de Landaregering
van dit gebied, alsmede aan relaties In Curajsao, Aruba en
Suriname.

21-5-1954.



A Ï S O H R . I P T

V E H K L A H l N G.

Be Samenwerkende Organisaties van Surinamers in Nederlands

Vereniging "Ons Suriname",
Surinaamse Studenten Vereniging, Afd.Amsterdam,
Surinaamse Culturele Vereniging "Wie Eegie Saaie", en
Het Nationaal Qomitl Suriname,

verklaren»

1. Ha kennisneming en bestudering Tan het Ontwerpstatuut
Tan de Kleine Commissie Tan de Ronde Tafel Conferentie,
en aa toetsing van hat daarin vervatte aan de staat-
kundige en culturele wensen en verlangens van de leden,
achten de Samenwerkende Organisaties het Ontwerpstatuut
onaanvaardbaar.

2. De officiële waarnemer van de Surinaamse Landsregering
ter Xe Pan Amerikaanse Conferentie te Caracas heeft
verklaard, dat Suriname binnen het Koninkrijk dezelfde
status heeft als Canada binnen het Britse Gemenebest;
aangezien de Surinaamse Landsregering deze verklaring
niet heeft gecorrigeerd, waaruit dus haar instemming
hiermede blijkt, beperken de Samenwerkende Organisaties
hun staatkundige en culturele wensen tot de ook door
de Surinaamse Landsregering gewenste Dominion-status
voor Suriname.

3» Op grond hiervan verwerpen zij iedere rechtsorde,
waarin Suriname niet tenminste de Dominion-status
bezit.

Amsterdam, 20 Mei 1954.
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