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Inhoudsopgave van dossier 36099 

- openbaar - 

Naturalisatie van een groep Toegoe christenen in NNG en 
emigratie naar Suriname. 

Rapport Pouwe r s "De 'l'oeg oencs e Gemeenschap te Ho l Land La " 
(IL 2. '61) 

Bijlage Rapport Pouwe r r 
IlDe beknopte geschiedenis der Christen 
Gemeente Toegoe nabij Batavia" 
door L. T,!. Tomas OU-~ï. 

Voorstel van Prof .Fomrer (1963) betreffende een hernieuwd 
onderzoek ondor de Toegoenezen in Nederland. 

Naturalisatie Toegoenezen 

Overbrenging Toegoe-gemeenschap naar Nederland 

Opzending van in Hestelijk-Niemr-Guinea aohtergelaten Toegoe 
boeken en het archief van "Se r oean Papoea Ba.r-a t " 

Dienstreis van Ir. J.S. Vollema riaa r Suriname i.v.m.oriëntering 
:in :Tko mog e Ld jkhed en voor vost icing Tocgoenezen in Suriname. 

Rapport v s d, Heren Hitte en Vollema 
dd.17-2-1963 

Nota, v , MavT8 nva s v , het rapport vld heren Hitte en Vollema 
dd.17-2-l963 

Oriëntatiereis voormannen Toegoe-gemeenschap (Th.A.Abrahams 
en R.A. Tomasouw) naar Suriname (Augs.62), vergezeld van 
res ident IHnia. 

Rapport Winia dd. 2-9-62 over reis 
naar Suriname 

Instelling werkgroep door Suriname I.v.m. eventuele toela 
ting v.d. Toegoenezen in Suriname (18 augs.62) 

Nota over tt Toegoe project dd. 25-9-'62 
(samensteller onbekend). 

Voorwaarden van Suriname dd. 4-4-'63 

Emigratie Toegoenezen naar Suriname 

groep kwartiermakers 
vliegtuig 6-3-'63 

Passagierslijsten. 

Vliegtuig 27-4-'63 

Vertrek dd. 18-5-'63 

Vertrek dd. 25-5-'63 alsmede 1 juni '63 

J Bundel 3 

j 
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(laatste groep) 

Eventuele aankoop v.d. Plantages Sorgvliet, Visserszorg en 
Leliëndaal 

Aankoop door de Nederlandse Regering V7J,n· de Plantage 
Slootwijk. 

Cooporatieve Landbouwvereeniging'Toegoe Slootwijk.lI 

oprichtingsakte 
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oprichtingsakte dd. 28-5-'63 

J.d. 19-7-'63 Statuten 

Verzekering van de opstallen 

Beëindiging vod. verzekering 1.8.'63 

Overzioht stand van zaken v.d. 'I'oog oenoz en op Sloohdjk, 
door de hrg Witte, Dir. S.M.Lo Suriname, dd.1-5-l963. 

Abr-ahems , Th.A. 
Abrahams, G. 
Courant, R.E. 
Quiko 
Lat umanuway, A 

Financiering v.d. vGsticing Toegoenezen in Suriname 

Stichv Ma.cl» L. is geen comptabole 

Begroting 0lootwijk 1964 

Funo t i c v s d , ,~L 1/h Toe 
" 

Berekoning 57~ adiit~is.l.. .loon 
3 muand e Li jk.s e Ace "~. oontrole 

Verstrekking m, nd e l , VG. r-sch , aid SML 
Sur. 

f.88.00e v. 

aan SML 

Vragen v s d , heer Soheps m.b.t. Toegoe's we Lke nog in 
Indonesië verblijven • 

Op bezoek bij de Toogoenezen 

Voorstelom koffie areaalom te zetten in c i.t rus 

Rapporten Cornm , v , Advies ä, z , bezoek aan Slootwijk 

Nota Chef FAZ aid Staatssecr. 12-7-1963 
1) oV8reenkomst Rijk-Toegoe Slootvrijk 
2) arboidsov'eroonkomst tussen de 

C05~sratie on de leden. 

Comm i ss Lo v, Toezicht o.d. vGstiging v ; 'I'oeg o enez.en 
in S~rinam8 

Nota's vld Chef FAZ aid IHnü;tor. 

Verzoeken om terugzending naar Nederland. 
(zie cok e naamslips bd1.6) 

Intrekking v/h vo r zo ek om terugzending naar Nederland 

Persberiohten. 

door een negental Tocgoenezene 

(zie ook.blz.4 rapp.hr.v.d.Goot 
dd. 3-4-'64) 
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Lauw, E 
Loen, K.N. 
Michiels ChI 
Nichiels, E. 
~hohiGls-Andries, mevr. de "red. SM. zie rallport v.d. 

Goot dd.4-7-'64 
Nasarany, J.L. 
Pendjol, E=---~~ ~ 
Sopacua, IT .F~--··-·---~ 
Tomasouw, E.F. 
Tomas oU!~_,L. lJ. -t~ 'I' 
Hetzer; . R. .J 

Rapportage nopens de Hegens z i ek t o , in Nederland 
achtergobleven 'I'oeg oone zen , "'.0..3-4-'64 
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Bundel 7 Rapportage v.d. heer S.v.d.Goot 

Rapporf..ç,ge vanu i -I.; Suriname 

Surinn,me dagboek 

1 
Rapport betr. CoBp. Toegoe Slootwijk 
dd.12.10.'62 
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Voorbereiding emigratie Toegoenezen naar Suriname 

Rapport v.d. heren 1rTitte en Vollema 

Nota van Mawe n s a s v , het Rapport v.d. heren Witte en 
Vollema 

Oriëntatiereis voormannen Toegoe gemeenschap 
(Th •. A.Abrahams en R.A, 'Pomas ouw ) n aa.r' Suriname augs , '62 
vergezeld door resident Hiniao 

Rapport Hinia dd. 2-9-'62 over de reis 
naar Suriname 

Ins t e Ll mg ;ferkgroep dO:1T Suriname i,v,m. eventuele 
toelating Toegoenezen in Suriname 18 augs. '62 

Finémt~iering v s d , vestiging v. ToegoEmezen in Surin2.me 

XCita v.d. R:"fl.,d v. Ministers 'bo t rvkos t en overbrenging Toegoe's 

TOGzegginIJU::,:,.::rBiz2. aan Sur. t.a~v. vestiging Toegoe's 
aldaar. 

Nadere mededeling v. Biza aan Sur. 

Afspraak Biza met de Stioht. v. Machinale Landbouw in 
c' . ourlnéW1G. 



, Vertrouwelijk 

NOTA VOOR DE RAAD VAN MINISTERS 

l 
Onderwerp: Kosten overbrenging van de Toegoenese 

gemeenschap te Hollandia naar Suriname. 
================================================= 

l 
I 

De Toegoenese Christen-gemeenschap te Hollandia werd in februari 1950 
gesticht door 26 gezinnen, die hun woonplaats Toegoe nabij Djakarta hadden 

moeten verlaten als gevolg van de vijandige houding die jegens hen door de 

Indonesische bevolking in de omgeving werd aangenomen in de periode rond 

de souvereiniteitsoverdraght aan Indonesië. l 
l Het ontstaan van de Toegoe-gemeenschap gaat terug tot de tijd van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. De Toegoenezen zijn afstammelingen van 

de z , g. "Mardijkers" , op hun beurt voortgekomen ui t een menging van Portu 

gese ex-krijgsgevangenen met vrouwen uit de Portugese koloniën, vooral uit 

Malakka en van Java. In de loop der tijd hebben nieuwe vermengingen plaats 

gevonden met Nederlanders, Balinezen, Timorezen, Minahassers en Chinezen. 

Ondanks deze heterogene samenstelling heeft de Toegoe-gemeenschap zich 

ontwikkeld tot een hechte gemeenschap met een eigen aard, een sterk ge 

meenschapsbesef en een eigen Protestant-Christelijk levenspatroon. Deze 

homogene gemeenschap gevoelt vanaf de V.O.C.-tijd tot nu een sterke ver 

bondenheid met het Nederlandse gezag. 

De recente politieke ontwikkelingen rond Nederlands-Nieuw-Guinea en de 

vrees onder een toekomstig Indonesisch bewind opnieuw in de verdrukking te 

geraken hebben de leden der Toegoe-gemeenwchap doen uitzien naar mogelijk 

heden dit gebiedsdeel nog voor het aftreden van het Nederlandse gezag, - 

dat hen tot dusver bescherming bood,-te verlaten en te trachten elders een 

nieuw bestaan op te bouwen. 

l 

J 
J 
J De mogelijkheid daartoe bestaat in Suriname, waar de Landsregering zich 

in principe bereid heeft verklaard de Toegoenezen als landbouwers 

emigranten toe te laten mits de aan deze emigratie verbonden kosten door 

Nederland wordèn gedragen. 

Overeenkomstig het door de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea ter 

~~~~~~~~~~~'~-d~on~~an-ooxrleel, d~~~i~e~r~-~--- 

voren geschetste omstandigheden dringende reden vormen om de Toegoe 

gemeenschap de helpende hand te bieden. 

J 
J 
J Hij is van mening dat deze hulp zal dienen te bestaan in de betaling 

J -van- 

J_ 1/ // 
'. l 
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De ondergetekende moge de Ministerraad verzoeken machtiging te ver 

lenen ten behoeve van de voor de overbrenging der Toegoegemeenschap naar 

Suriname nodige uitgaven, welke niet ten laste van de begroting van 

Nederlands-Nieuw-Guinea kunnen worden gebracht, extra fondsen ter beschik 

king te stellen ~ Hoo dstuk VIIB der R~ksbegroting voor 1962. 

CtM~,t;.., 
E ST14'\TSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

1'2 
t s-Gravenhage, 11 septem 



-2- ( 

I 
I 
t l 

van de reiskosten van de ca. 178 personen tellende, uit 30 gezinnen be 
staande groep van Toegoenezen van Hollandia naar Suriname, alsmede van de 

overige kosten welke nodig zijn om hun vestiging in Suriname mogelijk te 

maken. 

l 

'j 

Bij een oriënterend bezoek dat door twee vertrouwensmannen van de Toe 

goenezen, die vergezeld werden door de Re ed derrt van Hollandia, de heer 

W.G.F. Winia, eind augustus 1962 aan Suriname hebben gebracht, werden de 
mogelijkheden voor vestiging van de Toegoenezen als landbouwers daar te 

lande ter plaatse onderzocht. 

Het door de heer Winia over deze oriënteringsreis uitgebrachte verslag 

gaat als bijlage hiernevens. 

Zoals daaruit blijkt bestaat de mogelijkheid van vestiging van de Toegoe 

nezen op de bestaande onderneming "Slootwijk", eigendom van de Nederlandse 

Handel Maatschappij. 

Deze onderneming is door de N.H.M. te koop aangeboden aan het Gouver 

nement van Suriname met een optie tot 14 september 1962. 
Met aankoop van deze onderneming en de nodige cultuurtechnische en 

andere voorzieningen zal blijkens het rapport van de heer Winia ruw geschat 

een bedrag van Sf~ 500.000.- - Nf. 1.000.000.- zijn gemoeid. 

l 

De totale kosten van de overbrenging van de Toegoenezen naar Suriname 

en hun vestiging aldaar worden zeer giliobaal geraamd op Nf. 1.800.000.-, 
t. w. : 

J 
- aankoop, van de onderneming "Slootwijk" en daarmede verband houdende 

voorzieningen .••••..••..••....••...•.•.•.••••...••.. f. 1.000.000.- 

J 
J 

- vervoer van 178 personen per vliegtuig in de 
economy-class.vaJilIIlollaJiltiia.via Biak en Schiphol 

" 
naar Paramaribo, 118 x f. 3.933.- ••••••••••••••••• " 100.014.- 'X 

/ 

5.340.- 

J 

- verblijfkosten te Biak op doorreis 118 x f .30.- p.p. " 

verblijfkosten in Nederland op doorreis 

118 x f. 50,- p.p~ ••••••.•••••••••••••••••••••••••• " 8.900.- 

J 
kosten voor levensonderhoud in Suriname gedurende 

een aanloopperiode, à f. 500.- per gezin per maand, 

voor 30 gezinnen gedurende 6 maanden ••••••••••••••• _" 9,-0;...;.,-0_0_0_._-_ 

J totaal f. 1.804.314.- 

J 
Indien de reis per schip of met charter-vliegtuigen zal kunnen plaats 

vinden, zullen de vervoerskosten op een lager bedrag uitwerken. Voorts 

kon in bovenstaande raming nog geen rekening worden gehouden met kortingen 

welke op de vliegreis worden genoten voor kinderen in de leeftijdsgroepen 

van 0-2 en van 2-12 jaar. 
J 
J -De- 
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Vertrouwelijk. - , 

Notitie m.b.t. kosten ovàrbrenging Toegoenezen 
naar suriname. :! 

i' .. ~,,;l ._ ~", If' 
\ I 

j' 
! 

I 
! 

l 
1 

Via het Bureau Begrotingszaken van Biza ie overleg gepleegd met de heer 

Ten Haait van de Inspeotie ~ksfinanoiän en de heer Van Eldik van het Bureau 

Begrotingsvoorbereiding van het Ministerie van Financiän, waarb~ het advies 

werd ontvangen een extra orediet aan te vragen op een artikel van hoofdstuk 

VII B van de Rijksbegroting (Binnenlandse Zaken - Nederlands-Nieuw-Guinea). 

Vervoerskosten in de economy-olass Hollandia-Paramaribo: 

Hollandia-Biak p.p. f. 154,- 

B:lak,,;,Sohiphol (regeringstarief) " " 2183,_. 

Sohiphol-Paramaribo "" 1596,- 

f. 3933,- 
voor kinderen van 0-2 jaar bedraagt 

de passageprijs 10%, voor kinderen van 

2-12 jaar 50% van h.et tarief voor volwassenen. 

1 

: J 

.1 

De heer De Vries (KLM) deelde vrijblijvènd mede, dat de kosten van oharter 

vluohten als volgt zouden kunnen worden berekend: 

per DC-7 C (79 zitplaatsen) van Schiphol-Paramaribo f. 118.250,- per Vluo\~' 

per DC-8 (127-144 zitplaatsen) voor hetzelfde trajeot f. 175.000,:-," II \\ 
\; 
I\. 

.l 

Temslotte bestaat de mogelijkheid de Toegoenezen op het trajeot Hollandia 

SOhiphol te vervoeren in het kader van de oharter-overeenkomst voor de 

evacuatie. De kosten zullen dan op dit trajeot f. 2100,-- per vol~~ssene 

bedragen. Voor het aansluitend trajeot Sohiphol-Paramaribo wil de KLM een 

korting verlenen van 8~ van de no~male vervoersprijs (van f. 1596,-). 

J 
16 augustus ~ 

J 
J 
J 
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VERSLAG ORIENTATIEREIS. SURINAME 
ur HET KADER' VAN 

, • LANDBOUWVESTIGING TOEGOENEZEN. 

Op dinsdag 14 augus tnis 1.1. arriveerden uit Hollandia d.e vertegenwoor 
digers van dè Toegoegemeenschap de, he ren Th.A.Abrahams en R. Tomasouw, op 
Schiphol. , ' , 

Ter ve rwe Lkomi.ng waren aanwezig de heer Burger van het Ministerie van 
Binnenlan~se Za~en en ondergetekende. 

, 'Op di'nsdag :14 augustus vond op het Ministerie de verdere afwikkeling 
.vo cr de reis naar Suriname plaats en werden betrokkenen ontvangen door de 

. " heer D'i eudonné , ' , 
In het ter zake gevoerde onderhoud, dat overigens geen nieuwe ge 

zich tspunten bood, gaven zij te kennen, dat de groep Toegoenezen v66r 
1, oktober a. s , uit Nederlands-Nieuw-Guinea wenste te worden afgevoerd. 

De heer 'I'omaaouw had een koffer vo L paspoorten bij zich van alle le 
den van de groep,' om in Suriname van een visum te doen voorzien. ' 

, Zowel door de heer Dd.e udo nné als door mij werd erop gewezen; dat 
moest worden betwïjfeld of de besprekingen en de o rd.ën ta tri,e in Suriname 
zodanig snel zouden verlopen, dat een vestiging aldaar voor de fatale, da 
tum van '1 oktober, mogelij k zou zijn. Immers, de Surinaamsé Regering had 
in beginsel' gunstig beschikt op de toelat;ing van de 'I'oe goe ne aen , hetgeen 

, bepaald niet wilde zeggen, dat alles nu maar van een leien dakje zou lopen. 
, De heren Abrahams en Tomasouw deelden mede, door hun groep volledig 
gemachtigd .te zijn om zo nodig beslissingen te nemen. Hun desiderata t.a.v. 
de vestiging beperkten zich tot de navolgende punten: 

1 ~ , goe de "Landb ouw grond 
2. mogelijkheden van onde~,ijs 
3., regelmatige" ge zondheidsvoorziening 

l 
l 
~l 

1 

l 
1 

j 

I 

J 
J 

Áan dé heer Df.eudo nné verzocht ik om nadere instructies, c.q~ bij 
zonderheden en wensen ter zake van de te ondernemen ori~ntat:i.ereis~ Het 
antwoord hierop luidde: "Het meest gunstig lijkt mij, indien de Toegoe 
~nezen in een bestaand pr oj ac t kunnen 'worden Lnge aohake Ld , Overigens han- 
, dê,l t U maar, naar bevind van zaken." '" ",' 

, De 'tï~ee Toégoevertegenwoordigers werden later do or' miJ 'van de nodige 
,. lectuur. over Su'riname voorzien,' verkregen op het Kabinet van de 'Vice 
Minister-Presi,dent. ,Aldaar lie t ik mij ook over de locale oms t.and Lghe den 
en mogelijkheden in Suriname voorlichten. Door tijdgebrek was' ik helaas 
niet meer in staat mij op de hoogte te stellen van de in Suriname in ui t 
voering zijnde. landbouwprojecten. 

Op zondag 14 augustus vertrok 
van Schiphol. Aahkomst te Zanderij 
tijcl, (tijdsverschil 4-~' uur).' 

Ter verwelkoming was aanwezig de heer E.A.Robles, District~ommissa 
ris .van Suriname, die eveneens voor onze onderO:reniing in "Hotel Kersten" 
had Zorg ge dragen. 
. "De heer Robles deelde mij mede, dat door de Minister;';'President een 
Werkgroep Was samengesteld, Waarvan hij voorzitter was, om met mij ~Il de 
Tdegoêne zen t. a. v. huil vestiging in Suriname van gedàch ten te wi~ge;ten en 

'j 
i 

I 
J 

J,' 
J bns gezelschap per KoL.M. om 11.00 uur' 

op dezelfde dag om 20.30 uur locale 

J 
J 

tot een afgerond voo r s't e L te komen. 

Op maandag 15 augustus werden in gezel schap van de Districtscommissa 
ris beleefdheidsbezoeken gebracht aan de wnd s Couve rneu r en de Minister 
President, terwijl later op de dag met de Werkgroep een eerste contact 
plaats vond in "Hotel 'l'o r-ar Lc a'", " 

, Bij· de wnd.Gouverneur we rd ook kennis gemaakt' met 'Mr~J.van Petten, 
vm.dist:dctscommi,ssaris van Suriname, vo or-gange nvén de heer Robles en 
momen teel we rkzaam op het Kabinet van de Gouverneur. J 

:IG.62.187 

J 



Het onderhoud met de wnd.Gquverneur beperkte zich tot algemeenheden. 
Terloops bracht de heer Robles:'ter- sprake - als kennisgeving zonder meer - 

. de mogelijke ~ankoop van.A~,':<~!:. ... ~l.l~M. 9Rd,E'!rY.lE;IIling "SlootyJijk" in het district 
Commewijne voor de Toegoevestiging. 

Op het eerste gezicht leek deze onderneming voor een kolonisatie van 
'. ,~'.';:!l~j:,T~:e-go~:me·zen: we I geschikt. Bijzonderheden hieromtrent volgen later. 

l 

J 
l 
l 

l' 
l 
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J 
J 
J 
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J 
J 
j 

J 
J 
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, ""T':fjcteiu3" de' ontmoeting met Zijr{e E~cellentie ~h.S.D.Emanuels,deelde hij 
ode, Tqego.erte_zen mede, dat tegen hun toelating in Suriname in "principe geen 
bezVlaár be stond, m'i t s' de bel angeri van de Surinamers niet zouden worden ge- . 

. sClb,'M.d eTl de, financHHe corise quen tie s door de Nederlandse Regering zouden 
, worden ge qragEm. ' . -. 

" Toelating zou alleen mogelijk zijn als landbouwer. Aan tewerkstelling 
in ambt' of be driJ i ~ehQefa:e a.n eerste ~nstant~e niet gedacht te worden, ge 

'" zi.en dE!. nu reeds bestaande wèrkeloosh8i.d .Ln de steden, ontstaan. door de trek 
van de Surinamer van he t platte land naar de. stedelijke centra. 
, Ve rwach't \'1erd, dat de Toegoenezen t.z.t. Surinamer zouden worden en 
zich één zouden voelen me t ditvolk. ' . ' .: ' 

'Ik deelde de Minis ter-President mede te ve rwacri ten; dat dJ. t wel goed 
zo:u verlopen, aan~ezien op één belangrijk punt - het geloof :- al overeen 
stemming bestond; Eén groot gedeelte van de Surinaamse bevolking behoort 
tot de Bróedërgemeenschap (Hernhutters). Ook .de 'I'oe goe ne ae n hebben belang- 
rijke e Lemen ten ,::van de Hernhutters in hun gelo'6f.' , . ' .. ' , 
, ". 'De 'Minister:-Presi'dent deelde mij mede, .dàt het al sd an zèkèr :fü.l.ttig 
zou zijn, indien een be zoek we rd gebracht aan de heer Kraag,' Statehvoorzitter 
en een van de ms es t voOraah~'3táanc1e. Hernhutters in Suriname."x) . 

Dit leek mij inderdaè,d Va$ b:éfang, me de J.v.m. het feit, d at ook de 
Staten hun stem zu l Le n moeten: laten horen over de toelatingjvestigÜ1.g van 
de Toegoenezen. . " .. 

De Minis ter-President stelde niij officieel in kermä s van het bestaan 
van de Yverkgroep, met wie ik mij verder zou kunnen verstaan. Deze Werkgroep 
bestond uit de navolgende personeng 

" >.' 

.,. ~ _, -. .. / 

.> B.A.Robles Districtscommissaris van Suriname? 
, ; vob rz i tter. 

Directeur Bur.Landelijke Opbouw, lid •. 
'onderdirecteur LandbouwjVeeteel tjVisserij, 

lid. 

l;r:.J;. van der Meulen 
D.G.Smit 

, . 

O.W.van Genderen: 
R.F ~ Guicheri te 

,'Onder~irecteur :.Soc.Zaken, lid. 
:Hoofd.lnsp. van Politie. ' , 

Later voegde zich nog als adviseur bij deze Werkgroep - op ve rzoek van 
de voorzitter - Ir.W.J.J .• Snijders"Directeur van Opbouw , '.' 

Op verzoek van de heer Van der .:i\ileulen, werd eveneens ais' adviseur van 
de Werkgroep opgenomen, de heer H.E.,Lamur? socioloog op het Bureau van Lan- 
delijke Opbouw. . '",. " . 

, Voor het overige moge worden ve rwez.e n naar"bij gaand a:t:sc;hriftbeslui t 
(bij}.))~, ' . .", " 

Op, dinsdag 21 augustus we r d. ten kantore van de ]istr:l'ctscommissaris 
met bovengenoemde Werkgroep - behoudens de heer Van Gendèren - vergaderd. 
De vO.9rzi.tter leidde de besprekingen in me t het voorlezen: van de door de 
Minister-Pre~ident ,aan de, Werkgroep verleende instI'1J_ctie, die in extenso 
8J s va] gt lu;Là ±_g , 

.;'. ~ .' 
-Aan 

. ,."; '.'; .. ' _" 
) 

',., j ..... 

;x '. .:,'. .".'; 'jl .. :.-':' 

Dit be zo!"k, vond' op ,flin._sdag 21; augustus plaats en Vlas voor~ de Toegoenezen 
zeer vruQhtbaar. Een tochtnaar Cor.onie ':'"' 'plaats van herkomst 'van de 
State.'nvoo!-si t.ter - ;di~, op: zaterdag 25 augustus' zou plaats v;Lnden, kon 
helaas ,dQ9r omstand;i.g4edGTl_, !lie t doo:rgaan.;, :.,. ' , ' ' .. 
De Toegoenezen yJ'€)rçlen: later nog in contact- gébrach t met de, prae ses van 
d,e Broedergemeenschap in P aramari bo. 
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Aan de Voorzitter Werkgroep 
i ng:esteld om rapport uitte 
brengen over de mogelijke ve s 
tiging in Suriname van Toegoe 
nezen~ Distr.Commissaris 
B.A.Robles. 

~ .. 

Paramaribo, 18 augustus 1962 
Nr. 5442 

Hierbij heb ik de eer U te be rich ten, dat de VTerkgroep zich moe t 
beraden en besprekingen mag voeren met afgevaardigden der Toegoenezen 
inzake de mogelij~,vestiging van Toegoenezen in Suriname, met inacht 
neming van het volgende~ 

1. de toelating van .de Toegoenezen is afhankelijk van de goedkeuring 
van de vo l Led fge Regering, alsmede van de Staten van Sur i.name, . 

2. de vervoerskosten naar Sur:!:ll?J.lle, de aanloopkosten YOOr het o!iQ.er 
houd der Toe~n-~_zen',- de .~~~.l.?:~ele kostën_.~.~r de geI'eëClIï_i~hking van een 
proJekt,. a~s~e I'epatriatie~?sten van dege_~~n, die hi.~.;r niet mochte:t?-_ 
m1raen of om andere_h_J:'edenen "tuet geY/enst zijn, zullen komen ten laste van 
de Ne~e-.r:!:aïiërsli-Bë·ge_ring, -atth"ansnïei-tenlaSte van de· Surtnaa~--Regering. ~s-::- de Toegoenezen zullen zich in de eerste plaats als landbouwers 
moet~n ve stip:en met uitzondering van zeer ervaren ambachtslieden. 

Bij het u i.trvoeren van een landbouwproject zal er rekening meé' d ie nen 
te ."orden gehouden" dat de eigen bevolking van Suriname niet ten ach ter 

".; word t gesteld. Zij zullen zich met andere vvoorden niet .kunnen vestigen 
in gebieden, 'waar-voor- grote belangstelling bestaat onder de eigen Suri- 
,naamse boe r'e n ," .' '. 
· Een ges9hikt terrein zal mogelijk zijn te vinden langs een'd~r kre- 
ken, die de weg naar Affobaka doorkruisen of het is ook mogelijk, dat 
door de' Nederlandse Regering een paT ticuliere plantage in he t Commewij ne= 
district word taangekocht. .. 

De Minister-President, 

w.g. Emanuels. 

Do or' de voorzitter wo rd t in het bijzonder de nad ruk gelegd op het 
punt, dat de "Sur-Ln.aamse bevolking niet ten achter mag worden ge s te Ld s " 

Hf.e rdoo r is inschakeling van de Toegoenezen in egp. bestaand landÈ_9u'il- 

1
proj ecT blJ,~.,,.oorb~-:-iIî.t'g8sT.e s ?-tèii~ wr-\'iij I 'zij evënrriin kunnen wörden ge 
p:!:c:ta;t-s"t"" In e err vOOr Ul "Gbreldlng ven een bestaande polder (een bestaand 
project), bestemd areaal. .. 

. Ik deelde de vergadering mede, dat deze restrictie zeer teleurstel- 
lend vlas. 

Ove rigens be sloot ik, aangezien de consequenties nog niet geheel 
· konden Vlorden overzien, voorshands een afwachtende houding aan te riemen. 

Door de voorzitter werd de aankoop van de onderneming II Slootwi;jk" 
· ter sprake gebracht. IISl.g.o.:t;nijkli is een bes ... taande onderneming', die in 

1949 \"Jerd· opgekocht door de Stichting'1txperimë-Xl1;eIë 'Landbouvlbedrijven, om 
na te gaan of rehabilitatie va~ de inmiddels in verval geraakte onderne- 
ming realiseerbaar was. Men za·go hier niet veel heil iri.~ .' 

In 1956 werd de onderneming overgenomen door de Nederlandsche Han- 

J. del-Maatschappij voor een bedrag van Sf. 100.000,--. . . 
. . De eigenaar heeft nu 1/Jeer de onderneming te koop aangeboden 'aan hei; 

Gouvernement van Suriname voor een bedrag van s1: 190.000,-- af te beta- 

J. ff len ln vljf'::Jaarlijkse ~rmijnen van Sf. 20.000,--, met een optie tot 
~ .. eind augUSTus 1962, aangezien er nog m,eerdere gegadigden zijn. .' 

J I

· "Sloohnj"k" omvat ca. 17 50 ha. ingepolderd land, waarvan 790 ha. in 
onderhoud met een producerende aanplant van 27 ha. citrus, 20 ha cacao en 
100 ha. koffie. 

- Op - 

J 



Het aal1bod va."Yl de N.H.M. is daarom ook ê.antrekkelijk, omdat het land 
n~a; Vërnoudd~~~ zeer gdoed~\:oo-p lki?.~--¥§n ni?l.Xl1es:_;n:p02!üdüüerlng _: lnclustef het ) 
ve rue re be rlJ.Lsgeree maKen - OSv per.ha • .1.. ,--. 

r--- Het bovenstaande geeft weer 'I/at over "SlootVlijk" i~ de eerste oriën 
terende bespreking, bekend werd. Ho ewe I het project op het eerste gezicht 
inderdaad wel enige gunstige perspectieven bied t , we r d doo r mij aangedron 
gen op alternatieve voorstellen. 

In di t verband ,7erden door de vergadering de voigende punten naar vo 
ren geb rach t s 

1) Aanleg van een n i.euwe polder. Kosten inclu~ief cu l, tuurtechnische 
voorzieningengSf. 2~per ha. . 

2) Openlegging binne;'la.l1d Affobaka (district Brokopondo). . 
--------t-:l7ramrva-a:rrr-baar vanwege net fel t-,aat baslsgegevens nog ontbreken. Er 

is een proeftuin b~j Af'f'ob aka , die nog niet voldoende aanknopingspunten 
biedt. Voorlopig zijn er niet meer dnn indicaties. 

3) Inpassing be s'taand proj ec t Nickerie. 
Dit project omvat de inpoldering t.b.v. de bacoveoultuur op lange ter 

mijn. Uiteindelijk moet 4000 ha. in cultuur worden gebracht. De looptijd is 
25 jaar, hetgeen betekent, dat 160 ha. per jaar bacove in de grond wordt 
gezet. 

Voor de Toegoenezen zou 
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Op rm.j n vraag waarom de N.H.M. tot verkoop overging, luidde het ant- 
.~ woord, dat de huidige N.H.,M. directie niet in de eerste plaats,geporteerd 

. was, vOQ._r cuI tu.re s , ...~ -..".______,,:: . 
Te onderneniing "SLco tw Lj k.'' was niet rendabel, vanwege o s m , de soherpe 

prijsdaling van de koffie. Een belangrijke rol speelde ook de moeilijkheid 
om arbeidskraohten te verkrijgen. 

Het is in de Surinaamse gemeenschap een bekend verschijnsel, dat de 
bevolking de neiging vertoont naar de stad te trekken, waardoor men daar 
buiten voor het probleem gesteld vio rd't van een arbeidsschaarste. 

De N.H.M. heeft daarom ook het zwaar-tepunt gelegd op haar andere, in 
de omgeving van "SlootwijkIl gelegen ondernemingen "Mariënburg" en "Pepe rpo t ", 

Aan de "'basiseisen"_v:an de ToegOenezen voldoet IIS1oot\7ijkll 'doordat er 
een vlekelijI5'e medische verzorging is, vanuit Constantia, standplaats van 
de arts, op een half uur varen van "Slootwijkl! af, per korjaal met aanhang 
motor. 

Een openbare lagere school is aanwe z Lg , 
De grond is vruchtbaar. 
IIS100tvlijkll heE!J.,t een goede v12._'tE?.rverbinding met Paramaribo ~ tv/ee keer 

per week ëen'"ooot -van de S .x, S. (Stoomvaart Mlj. Surinäffiè). Per korj aal 
(met aanhangmotor) is de hoofdpl£1,ats vanuit "Slootwijk" in + 3 uur bereik- 
baar. ' _ ....... j 

Het emplacement bevindt zich op 4 km van de belangrijke z.g. Oost-West 
verbinding af. Van deze 4 km is meer dan de helft redelijk berijdbaar, ter- 
wijl alle bruggen in het tract; gelegd zijn, zodat met betrekkelijk geringe 
kosten een verbinding van IISlootvlijkll met de O.-W. verpindin.g tot stand 
kan worden gebracht. 

T.a.v. de juiste si tuering moge verwezen worden naar bijgaand kaartje 
(bijl.iI)~ waa ru i t de ligging t.o.v. Paramaribo en de O~iJ.verbinding blijkt. 

"SlootvIijk11 be zi t een generator van .± 10KVA, alsmede een redelijke 
watervoor ziening. (re genbakken) • . , 

Woonruimte is voor de Toegoegroep in ruime mate aanwezig. Zij kunnen 
zonder meer gehuisvest wo r den , hetgeen gezien de urgentie van de verplaat 
sing (genoemd we rd de datum van 1 oktober) van belang is. ' 

Het gehele ondernemingsperceel is voor de betrekkelijk kleine Toegoenese 
groep uiteraard te groot. Gesteid >,;erd, dat zij w aar schá j n l Lj k wel voldoende 
hebben aan 200 ha. Met een mogelijke uitbreiding tot 400 ha. moet rekening 
Vlorden gehouden. Zij kunnen over een direct producerend areaal be sch i.kke n , 

Ni.ck e r-i.e over 1 j aar pas ',9.,~êchikbaar zijn. 
.~.,:,:,----~-'-'-'-- .~.~' :..-,-_,,_ .. ---_. __ ." 

_ Op - 
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Op 24 augustus is de beslisging v an td e Surinaamse Regering t.a.v. 

het aanbod van de N.H.M. ve rw ach tbaar, Be sloten werd al vorens de: bé- 
. sprekingen voort te zetten deze be slissing af te Wachten;. , 

Intussen zal ,I!Slootwijk" op woensdag 22 augustus bezocht worden. Al 
dus "ge schiedde ook. 

Op woensdag 22 augustus 'word me t het veer van 07.00 uur de SJrinaffie 
rivier overge stoken. naar Me e rzo rg , waar-ria de tocht over de Oost/West ver 
binding per auto we rd voortgezet tot de -Cornme t aw ane Kreek, die per kor- 
j aal met bui tenboo rdmo tor w e rd af'g ev a're n , . . 

Een verbinding geheelover land is mogelijk vanaf de OoW.verbinding 
over een 4 km lang t'rac~ (zie biz.4).· ' . .. 

1)e afstand Paramaribo - "Slootwijk" is op deze manier in totaal 
35 km over land. Een -b e zwaar' is viel, dat men om de stad te be re i.ken al 
tijd afhankelijk blijft vanvhe't 'veer, dat om he t uur de verbinding .. tussen 
Paramaribo en Meerzorg onderhoudt. .. 

IIS100twijkli werd be zocht met nagenoeg de c omp Le te Werkgroep en in aan+ 
Vlezigheid van de hoer Du i.vem an van de H.H.M. en de Districtscommissaris 
van de .Commew i.j ne , de heer J .Douglas. 

Tijdens' eli t bezoek Vierden nog de navolgende gegevens bekend. 
1\ Er z~_jp 40 enke Le . en 14 dubbele ar be iûe r sworri.ngen , een' fabriek an- 

lhex OPSl~gD .. u i.m t.o , een =:Ui~~_.;-~ __ ~TE!_a.·=tiezaal? tvl,~e _:_~~~~~~~~.~_~ .. :.~~~~_~~.c 
t.eu r-swon mg , een kantoor, VI].).11:e19 bakkerij, _ school en kliniek. 

':De drink\~j-a"t"er:;;oorzie)1lIlg'-ls"góed, door-ru-----rîiiG opvangc-ä~acitei t van 
regenw a+or , ._-' 

, Van het totaal areaal van 1790 ha •. (zie boven) is 790 ha. ingepol 
dèrd met een in goede staat verkerend iozingsstelsel. 

-Hoewe l "S1ootwijk" O:;} zich wel retlle mogelijkheelen scheen' te bieden? 
me ende ik tooh rri.e t à priori met he t gepropageerde idee te moeten. meegaan. 
Bovendien !ivilde ik' nog wel meer indrukken opdoen, al vorens to t een bepaald 
E?ilanelpunt t , avv , "Slootwijk" te komen. 

. Inschakeling van de Toegoene zen' in een bestaanel proj eet leek mij vo or- 
lopig nog 0el de beste oplossing. 

Tijdens ele besprekingen op "Slootrlijk" 'werd door de heer Van Cend e+ 
ren, behalve ond e r d i r-ec teu r van Soc .i a'l.e Zaken, ook Sta t:Gnliél. het punt 
naar voren gebracht van de beslotenheid Van de Toegoegroep, 'die'hem in 
d.e v te r zake ontstane co r.re sp onderrbi,e hetmeest i7$S opgevallen. 

.He t g i.ng niet aan, da t men een enclave in 'de Sp.rinaamse gemeenschap 
zou gaan vo rmeri • 

. Dit purit.~erd uiteraard eloor mij bestreden. 
Mijn betoog wo rd in een later met de l'i,Iinister van Opb'ouYl9 Dr.lr.F.E. 

Essed gevoerd onderhoud, al s argumentatie gebruikt, toen ik bij ,Zijne Ex 
oellentië de inschakeling van de Toegoenezen in een bestaand project be- 
pleitte (zie h ie roride r }, ' 

Ik had inmidelels Hel gemerkt, dat de vestiging van. de Toegoenezen 
vooral in het "p_?..litieko vL:0.( 'il,as geb~acht~ 

In dit verbanel moet ook de opmerking van de heer Lamur tijdens de 
zelfde 'bovangenocmde be spr'ek i.ng op' "Slootwijk" , wor-don gezien. , 

Naar zij n merri.ng moesten ook de soc á o Log ieche aspeoten van het Toe 
goevraagstuk niet uit het oog worden verloren. 

Hoe zou'de ;mate von eanpp,ssing van de g:rO.B.p-ziJ-n.,.-g:e-z--i@A-----G-.-m...----he-t,_--- 
fei t 1 dat, men in ge en 12 jaren ZI,'I are I andarbeid had verricht? Hoe VI aren 
de sociale omstandigheden in Ho l La nd i a? Hoe veel ve rd i.e'nde men daar- 
ginds en hoeveel kan men hier verdienen, enz. enz , ? ' 

Een. mislukking van de kolonisatie zOU voor de Surinaamse Regering 
funest zijn, aldus ode heer Lamu r , Ui teraard dok voor de Toegoeh8'zen. 

Ook bij de beVOlking zou een mislukking reperc1xssies opwekken in de 
stijl van IIAla de Regering he t nog niet eens kan, Vlat kan men· dan van de 

. bevolking vervlaoh ton. II ' ; ..... 

l 
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