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Bundel 3 
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Inhoudsopgave van dossier 36099 

- openbaar - 
Na bu.r-a.Lf.s a t Le van een groep Toegoe christenen in NrJG en 

emigratie naar Suriname. 

Rapport Pouwe r-s "De 'I1oegoenese Gemoenschap te Hollandia" 
(IL 2. '61) 

Bijlage Rapport Pouwe r-s 
"De beknopte geschiedenis der Christen 
Gemeente Toegoe nabij Bat avd.a" 
door L. T'I. 'I'omas OUW·. 

Voorstel V2,n Prof .Fomrer (1963) betreffende een hernieuwd 
onderzoek onder de Toegoenezen in Nederland. 
Naturalisatie Toegoenezen 

Overbrenging Toegoe-gem(;ensch2,p naar Nederland 

Opzending van in Hestelijk-Niemr-Guinea achtergelaten Toegoe 
booken en het archief van lISeroean Papoea Baratll 

Dienstreis van Ir. J. S. Volloma naa r Suriname i. v.m.oriëntering 
inzru:::c mogelijkheden voor vestiging Tocgoenezen in Suriname. 

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

Nota, v , Mawe n s a.s v , het ral)por); vld heren Hitte en Vollema 
dd.17-2-1963 

Oriëntatiereis voormannen Toegoe-gemeenschap (Th.A.Abrahams 
en R.A. Tomasomr) naar Suriname (Augs.62), vergezeld 'Iran 
resident Winia. 

Rapport lIinia 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 't Toegoe project dde 25-9-'62 
(samensteller onbekend). 

Vf)Or"T2.arden van Suriname d d , 4-4- r 63 

Emigratie Toegoenezen naar Suriname 

groep kwartierme,kers 
vliegtuig 6-3-'63 

Passagierslijsten • 

Vliegtuig 27-4-'63 

Vertrek dd. 18-5-'63 

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

J 

(laatste groep) 

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

Aankoop door de Nederlandse Regering V:1n. de Plantage 
Slootwijk. 

Cooporatieve Landbouwvereeniging 'Toegoe Slootwijk." 

- oprichtingsakte 
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oprichtingsakte ddt 28-5-'63 

Statuten dd. 19-7-'63 
Verzekering van de opstallen 

Beëindiging vodo verzekering 1.8.'63 

Overzicht stand van zaken v , d. Toegoenozen op SlootlJijk, 
door de hr~ Witte, Dir. S.M.Lo Suriname, dd.1-5-1963. 

Financiering v.d$ vGstiging Toegoenezen in Suriname 

BGgroting 

functie v s d , ,'~c1L i/h Toe 
" Berekoning 5% adITt" isJ. .loon 

3 muand e Lt jks e Ace r- ~. oontrole 
Verstrekking ms nd e L, ~ r s ch , aid SNL 
Sur. 

f.88.000 v. 

Vragen v.d. heer Scheps m.b.t. Toegoe!s we Lke nog in 
Indonesië verblijven. 

Persberiohten. 

Bundel 5 

Op bezoek bij de Toogoenezen 

Voorstelom koffie areaalom te zetten in c i t rus J 
Rapporten Cornm , v , Advies Lz. bezoek aan SloohTijk 

Nota Chef FAZ aid Staatsseer. 12-7-1963 
1) overeenkomst Rijk-Toegoe Sloohrijk 
2) arbeidsovereenkomst tussen de 

CoBp9ratie en de leden. 

Commü:sie v , 'I'oe z i crrt o s d , vce t i.g Ing v, rroegoenezen 
in Suriname 

Nota's ..... /d Chef FAZ aid liIinültor. 
Verzoeken om terugzending naar Nederland. 

(zie ook~ naamslips bdl.6) 

Intrekking v/h verzade om terugzending naar Nederland 

J 
J 
J 
J 

door een negental Toegoenezen. 

J Bundel 6 Abrahams, Th.A. 
Abrahams, G. 
Courant, R.E. 
(tuiko 
La t umanuway, A 

J 
(zie ook.blz.4 rapp.hr.v.d.Goot 

ddt 3-4-'64) J 
J 
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Nadere mededeling v. Biza aan Sur. 

Af's pr-aak Biza met de Sti0ht. v ; Mo,chinale Landbouw in 
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Lauw, E 
Loen, K.N. 
Michiels eh. 
Michiels, E. 
Michiels-Andries, mevr. de wed. SM. zie .ra.ppor t v s d , 

Goot dd.4-7-'ó4 
Nasarany, J.L. 
Pendjol, Z~~~ ~ 
Sopacua, T,T .F~--········~ 
Tomas ouw , E. Fe 
TomaSOu!! __ .L.H.~ l' 
Hetzer; . R. .J 

Rapportage riopens de He,'Sens ziekte, in Nederland 
achtergebleven 'I'ocg oene zen , ,·1.0..3-4-'64 

Rapportage v.d. heer S.v.d.Goot 

Rapport,2,ge vanuit Suriname 

Suriname dagboek 

Rapport betr. CoBp. Toegoe Slootwijk 
dd.12.10.'62 

Voorbereid ing em i.g ra tie Toegoene zen naar Suriname 

Rapport v.d. heren Hitte en Vollema 

Nota van Mal-ro n s a s v , het Rapport v s d , heren Witte en 
Vollema 

Oriëntatiereis voormannen Toegoe gemeensohap 
(Th •. A.Abrahams en R.A. 'I'omas ouw ) naa.r Suriname augs.'62 
vergezeld door resident Hinia. 

Rapport Tania dd , 2-9-' 62 over de reis 
naar Surine,me 

Iris t e Ll Lng ~'Ïerkgroep d oo r Suriname i.v.m. eventuele 
toelating Toegoenezen in Suriname 18 augs. '62 

Pi nanoi e r-Lng v.d. vest iging v. ToegcGne zen in Suriname 

XGta v • d , Ré"2,d v. Ministers 'bo t r-s kos t en overbrenging Toegoes 

Toezoggingnd,:,.:l"J3iz2, aan Sm:'. t.a~v. vestiging Toegoo's 
aldaar. 

c' ' sur-memo , 



Vertrouwelijk 

NOTA VOOR DE RAAD VAN MINISTERS 

l 
Onderwerp: Kosten overbrenging van de Toegoenese 

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

l 

l 

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 souvereiniteitsoverdra~ht aan Indonesië. 

l 

1 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 uit een menging van Portu 

gese ex-krijgsgevangenen met vrouwen ui t 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. 
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 

-------~zake_ui_t_g-e.h-r-aC-h-~onde-:r;ge.:t.e.k-e.n.de-¥a.n-o-o-r-d-e.e-l-,--da-t-d-e-hi-6-r-"""-~- 

voren geschetste omstandigheden dringende reden vormen om de Toegoe 

gemeenschap de helpende hand te bieden. 

I 

j 

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

J -van- 

J . // (/ 
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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- I': 
~ king te stellen ~~ Hoo dstuk VIIB der Rijksbegroting voor 1962. 

C~~,~ 

1'2 
r s-Gravenhage, 'tr septem 

i)'l'A!'.'"rSSECREiJ1ARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

L· ,. 
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van de reiskosten van de ca. 118 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 

l 

Bij een oriënterend bezoek dat door twee vertrouwensmannen van de Toe 

goenezen, die vergezeld werden door de Resident 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. 

1 

l 
:1 

. J 

De totale kosten van de overbrenging van de Toegoenezen naar Suriname 

en hun vestiging aldaar worden zeer g}obaal geraamd op Nf. 1.800.000.-, 

t. w. : 

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

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

,J 
- vervoer van 178 personen per vliegtuig in de 

economy-class,valól,ltollalólQ.ia .. via Biak en Schiphol 
,', 

naar Paramaribo, 178 x f. 3.933. - ••••••••••••••••• " 

J - verblijfkosten 

- verblijfkosten 

178xf.50,- 

te Biak op doorreis 178 x f.30.- p.p. " 

in Nederland op doorreis 

700.074. - "<, 
/" 

5.340.- 

J " 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. 

J'oti'tie m.b. t. kosten ovà.rbrenging Toegoenezen 
naar Surinàme. 

..,':;P .... i' 

l 
l 

Via het Bureau Begrotingszaken van BiEa is overleg gepleegd met de heer 

Ten Haait van de Inspectie Rijksfinanciän en de heer Van Eldik van het Bureau 

Begrotingsvoorbereiding van het Ministerie van Financiän; waarbij het advies 

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

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

1 

Vervoerskosten in de economy-class Hollandia-Paramaribol 

Hollandia-Biak p.p •.. f. 154, 
Biak..;.Schiphol (regeringstarief) " II 2183,TT 
Schiphol-Paramaribo "" 1596,- 

l 
f. 3933,- 

, J 
voor kinderen van 0-2 jaar bedraagt 

de passageprijs 10%, voor kinderen van 

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

1 

. 1 

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

vluchten 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,:-" '.' \\ 
\\. 

J 
J 

Temslotte bestaat de mogelijkheid de Toegoenezen op he.t trajeot Hollandia 

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

evaouatie. De kosten zullen dan op dit trajeot f. 2100,-- per vol~~ssene 
bedragen. Voor het aansluitend trajeot Schiphol-Paramaribo wil de KLM een 

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

.J 
J 

16 augustus ~ 

J 

J 
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VERSLAG ORIENTATIEREIS. SURINAME 
IN HET KADER' VAN 

.• LANI)]OtJWVESTIGING TOEGOENEZEN. 

\ 
t 
! 
'I 
I 
I 
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Op. dinsdag 14 augus tus 1.1. arriveerden uit Hollandiad.e vertegenwoor 
digers van dè Toegoegemeenschap de heren Th.A.Abrahams en R.Tomasouw, op 
Schiphol. , ' 

Ter verw~~koming waren aanwezig de heer Burger van het Ministerie van 
Binnenlanél.se Zaken en ondergetekende. 

Op, dinsdag :14 augustus vond op het Ministerie de verdere afwikkeling 
.vo or 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'omasouw had een koffer vol paspoorten bij zich van alle le 
den van de groep, om in Suriname van een visum te doen voorzien. 

. Zowel door de heer Dd.eudo nné als door mij werd erop gewezen; dat 
moest wo r den betwïj feld of de be sprekingen en de o rd.ën ta tie in Suriname 
zodanig snel zouden verlopen, dat een ve stiging aldaar voor de fatale, da 
tum van Î. oktober, mogelijk zou zijn. Immers, de Surinaamse Regering had 
in beginsel_ gunstig beschikt op de toelating van de Toegoenezen, hetgeen 

, bepaa'l d niet wilde zeggen, dat alle s nu maar van' een Led e.n dakj e zou lopen. 
. ..' De heren Abrahams en 'I'omaao uw 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: 

i 
i ; 
r 
f 

t 
i 

I 
! 
I 
I 
l 

I 

~I 1 ~' goede 'landbouwgrond 
2. mogelijkheden van onde~~ijs 
3~· ,regelmatige ,.ge zondheidsvoorziening 
Aan dé' heer Dri eudonné verzocht ik om nadere Lns t ruc td.e s, c.q~ bij 

zonderheden en wensen ter zake van de te ondernemen ori~ntatiereis~ Het 
an twocr d hierop luidde: "Het meent gunstig lijkt mij, indien de Toegoe 
-nezeil ,in een bestaand project kunnen worden Lnge aohak e Ld , Overigens han- 

o. ,dê,lt U maar. naar bevind van zaken." .. , ' 
'De'i;'\vee T6égoevertegenwoordigers werden later do or' mij ~van de nodige 

o lectuur. over Suriname voorzien,' verkregen op het Kabinet van de 'Vice 
Minister-President. ,Aldaar lie t ik mij ook over de locale omstandigheden 
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 uit 
voering zijnde. landbouwprojecten. 

,Op zondag 14 augustus vertrok 
van Schiphol. Aankomst te Zanderij 
tij<i (tijdsverschil 4-~' uur).' 

Ter verwelkoming was aanwezig de heer E.A.Roples, Distriót~ommissa 
ris van Suriname, die eveneens voor onze onderb"fenging in "Ratel Kersten" 
had Z"org ge dragen. ' ' 
, '. De heer Robles deelde mij mede, dat door de Minister;';"President een 
Werkgroep Was samengesteld, waar-van hij voorzitter W8,S, om me t mij ~rl. de 
Tde"goènezen t.a.v. hun véstiging in Suriname van gedàchten·tevdE?:öle,18n en 

ens gezelschap per K.L .M. om ·11.00 uur 
op dezelfde dag om 20.30 uur locale 

tot een afgerond voorstel te komen. 

Op maandag 15 augustus werden in gezelschap van de Districtscommissa 
ris beleefdheidsbe zoeken gebrachtaan de wnd. Gouverneur en de Minister 
President, terwijl later op de dag met de Werkgroep een eerste contact 
plaats vond in "Hotel 'l'orarica". ' , '" 

Bij·' de wnd s Couve rneu r we rd ook kennis gemaakt· met Mr~J·.van Petten, 
vmvd.Ls tnxl c t scommf.s aar Le van Suriname, vo ongange r-ván de heer Robles en 
momen teel werkzaam op het Kabinet van de Gouverneur. 

- Het 



.,-,".' 

Het onderhoud met 2fe- \:incL Gquverneur beperkte zich tot algemeenheden. 
Terloops bracht de heer Robles ·ter· spr3ke - als kennisgeving zonder meer - 

_ de mogelijke Q.ankoop van,:?:.~·,;lI:_~):l~M. 9Ad:§lr:g.e.l!ling "Slootwijk" in het distriot 
Commewijne voor de Toegoevestiging. 

Op het eerste gezicht leek deze onderneming voor een kolonisatie van 

l
. . ,:·,<d~T.TQ,e-go£lne,zen w.el geschikt. BiJzànderheden hieromtrent volgen later. 

. " :'Tijéteh~t de' on tmoe tirig me't Z,ijn:e E~cellentie ~h. S.D.Emanuels, deelde hij 
ode. Tqego,ene_zen mede, dat, tegen hun toelating in Suriname in -principe geen 
bezwB;ár be stond, md t s 'de' belange-n van de Surinamers niet zouden worden ge- . 
scb,'aad en de financiêle cop.seq_uenties door de Nederlandse Regering zouden 

. worden .ge _clr~gen. ... .. , . . . 
' .. Toe iating zou alleen mógelijk zijn als landbouwer. Aan tewerkstelling 

in ambt' of be driJ i fjehQefde In eei:'ste lnstantle nie t gedacht te worden, ge 
... z~en d~ nu reeds be staqride we'rke'Lo o shé'id in de ste den, ontstaan. door de trek 
van de Surinamer van .he t platte land naar de. stedeiijke centra. 

Ve rwach t '<{erd, dat de Toegoenezen t. z , t. Surinamer zouden worden en 
zich Mn zouden voelen me t ditvolk. . ... 

'Ik deelde de Minister-President.mede te ve rwach ben, dat dit wel goed 
zo:u verlopen, aan~ezien op é éri belangrijk punt - hot geloof - al overeen 
stemming bestond.' Een groot gedeelte van de Su:dnaamse bevolking behoort 
to t de Bróedêrgemeenschap (Hernhu tters). Ook ûe Toegoenezen :hebben belang- 
rijke elementen 'van de Hernhutters in hun ge Loo f , . ", 
. "De Minister~Presi'dent deelde mij mede, dat het alsdan: zeker:nuttig 
zou zijn, indien een be zoek we rd gebracht aan de heer Kraag, Statehvoorzitter 
en een van de me es t vo o r aans t aande Rernhu tters in Su r-i.name e . x) 

Di t leek mij inderda~êl.' va;ii lFêi'ang, med~). v s m , he t feit, dat ook de 
Sta ten hun stem zullen moe ten: laten horen over de toelating/ve stigill..g van 
de Toegoenezen. ' ' .. 

De Minis ter-President stelde niij officieel in kenrri s van het bestaan 
van de Yferkgroep, met wie ik mij verder zou kunnen verstaan.· D,èze· Werkgroep 
bestond uit de navolgende personeng . . .... 

··E-.A.Robles :"~I 

Op: dinsdag 21 augustus werd., ten kantore van de Distrlctscommis saris 
met bovengenoemde Werkgroep - behoudens de heer Van Genderen - vergaderd • 

. J' De vO():r~itter leidde de besprekingen in me t het voorleze!l' van de door de 
Ministe:r-Presiden t ,aan de Werkgroep verleende instructie, die in extenso 

____ .... al....._._.s_._.._v.w.o ...... ]: g~'± 0 _ .. 
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..... ; lJ;':.J;, va.n .. der Meulen . .' . 
D.G.Smit 

Districtscommissaris van Suriname~ 
. . voo rz i, tte r. 

Directeur Bur.Landelijke Opbouw, lid. 
'onderdirecteur Le.ndbouw/Veeteel t/Visserij, 

.. . .' lid. 
,'Onder~irecteur Soc.Zaken, lid. 

'Hoofd'insp. van Politie. '. 

. . 

O~~.van Gendere~ 
R.F~Guicheri te 

Later voegde zich nog aJ. s adviseur bij deze Werkgroep - op ve rzoek van 
·de voor~itte:r - Ir.W.J.J~.Snijders"Directeur van OpbOUV1. 

Op verzoek van de heer Van der ,Meuleri? werd eveneens ais adviseur van 
de Werkgroep opgenomen, de heer H. E .• Lamu r , socioloog op het Bureau van Lan- 
delijke Opbouw. . ,. . 

'Voor het overige moge worden verwezenp.aarbijgaand a~_sc,hriftbesluit 
(bij lol). ",' , . 

. ",.,. ", "', - 
;', . 

- Aan 
.•... l ';',' 

,'. 

x) .','. e,.... '_': : ... , ;; .. 

. Dit bezo~k vond op fli~sdag 21.; augustus plaats en vlas voor, de Toegoenezen 
zeer vruQhtbaar. Een tocht naar Coronie -'plaats Van herkomst'van de 
StatE3nvooF3i tter "": :diE? op: :zaterdag 25 augustus' zou plaats v;inden, kon 
helaa13 ,d,Q Clr omst,and;Lg};lede!'l_' n.ie t doorgaan.; - . . . 
De Toegoenezen YJerÇl.en, :Later nog in contact" gebracht met de praeses van 
d.e B:roedergemeenschap in P aramari bo. 
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Aan de Voorzitter Werkgroep 
i n g-e e te Ld . om rapport uitte 
brengen 07e1.' de mogelijke ve s 
tiging in Suriname van Toegoe 
nezen~ Distr.Commissaris 
E.A.Robles. 

Paramaribo, 18 augustus 1962 
Nr. 5442 

Hierbij heb ik de eer U te be rich ten, dat de Werkgroep 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 volledJ.ge Regering, alsmede van de Staten van Suriname. 

2. de ve rvoerskosten naar Suri!l?Jlle, de aanloopkosten voor het o_Mer 
_?oud der To::.~p-Q_zen;- de eY~_l?:.!U.ele kostën_.!S.()r de gereeall:i_@Cing van een 
proJekt,. a~s¥ëie repatriatiek"?sten van dege_~e.n, die hi.?.I: niet mochteD:. 
ronden of om. ande~§'_ ,I:Eö)denen 11J.et gevJenst zijn, zullen komen ten laste van 
de neè:erl~and-S1ï-Bë·B.e.r.ing, atthiLYïsnïei-tenÎaSte van de' Surinaa1:l'rS'e--'Il.ege ring. 

'57" de Toegoenezen zullen zich in de eerste plaats als landbouwers 
moet~n vestip:.en met uitzondering van zeer ervaren ambachtslieden. 

llij het u i.bvoeren van een landbouwproject zal er rekening mee' d i.e nen 
te .V7orden gehouden, c dat de eigen bevoiking van Suriname niet ten ach ter 
wordt gesteld. Zij zullen zich met andere woorden niet kunnen vestigen 
in gBbiederi, 'waarvoor grote belangstelling bestaat onder de eigen Suri- 
.naamse boe ren , . . ". 

Een ge schäk t terrein zal moge1:Ljk zijn te vinden langs een' d~r kre 
ken, die de weg naar Affobaka doorkruisen of het is ook mogelijk; dat 
door de' Nede rLarid se Regering een par ticu1iere p I an t.age in he t Oommew l j ne- 
district wo r'd t aangekocht. .. 

De Minister-President, 

w.g. Emanuels. 

Door de voorzitter wordt in het bijzonder de nad ruk .ge1egd op het 
punt, dat de "Surinaamse bevolking nie t ten ach ter mag worden ge s te Ld , II 

Hd.e rdoo:r is inschakeling van de Toegoenezen i!]. Q~n. bestaand ]:andl'_9U17- 

1
p ra j e ct b ~ J 'eVDO rlr_a:ê!::-Uîï;iï8s1~-1óe ii, _ 1;8 rVi ij 1 -z i j evenmin kunne n w orde n ge 
pi-a-at'S"t J.n een vOOr uJ.""GbreJ.dJ.ng ven een bestaande polder (een bestaand 
project), bestemd areaal. . . 

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

Overigens be sloot ik, aangezien de consequenties nog niet. geheel 
konden vla rden overzien, vo oz sh and s een afwachtende houding aan te nemen. 

Door de voorzitter we rd de aankoop van de onderneming "Slootwijk1t 

. ter sprake gebracht. "Sl.9_O..:t::Ji,jk" is een beE! .. t.aande onderneming',- die in 
1949 werd . opgekocht door de Stich ting '1txpe ri men"te Ie "L-andbouvlbedrijven, om 
na te gaan of rehabilitatie v&~ de inmiddels in verval geraakte onderne- 
ming realiseerbaar was. Men zag hier niet veel heil iri.~ .' 

In 1956 we rd de onderneming overgenomen' door de Nede.rLand sche Han- 
del-Maatschappij voor een bedrag van Sf. 100.060,~~.· '. . 

.' De eigenaar heeft nu \'/8er de onderneming te koop aangeboden 'aan het 
Gouvernement van Suriname voor een bedrag van s1: 190.000,-- af te beta 
l~m an vJ..j±'::J,aarlijkse te~ijnen van Sf. 20.000,--, .met ee~, optie tot 
ed nd au@_~us 1962, aange za en er nog m,eerdere gegadJ.gden ZJ.J n , .' 

. "Sloohnj"Rit omvat Ca. 17 50 ha. ingepolderd land, waarvan 790 ha. in 
onderhoud met een produoerende aanplant Van 27 ha. citrus, 20 ha cac ao en 
100 ha. koffie. 

- Op - 



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 va ~ cuI +u re s. -:=ó=== ._,,____-_.-- . 

"'De onderneming liSlootwijkll was niet rendabel, vanwege o s m , de scherpe 
prij sdaling van de koffie. Een belangrijke rol speelde ook de moeilijkheid 
om arbeidskrachten 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 vo rd+ van een arbeidsschaarste. 

De N.H.M. heeft daarom ook het zwaar-tepunt gelegd op haar andere, in 
de omgeving 'van lISlootwijk11 gelegen ondernemingen "Mariënburg" en "Pepe rpo t." • 

Aan de "basiseisenll_v.an de Toegoenezen voldoet "Sloot"ijk" doordat er 
een wekelij6'e me dische verzorging is, vanuitConstantia, standplaats van 
de arts, op een half uur varen van "SlootwijkIl af, per korjaal met aanhang- 
motor. . 

Een openbare lagere school is aanwe z i.g , 
De grond is vruchtbaar.· 
"SlootVlijktl hG~J..t een goede V!2.j~~.:rverbinding met Paramaribo ~ tVlee keer 

per week een1ioot·-van de-G.M.S. (Stoomvaart lVllj. SurinD.ffie). Per -korjaal 
(met aanhangmotor) is de hoofdplaats vanuit "SlootVl ijk" in.± 3 uur bereik 
baar. 

Het ernp Lac eme n t bevindt zich op 4 km van de belangrijke z , g. Oost-West 
verbinding af. Van deze 4 km is meer dan de helft redèlijk berijdbaar, ter 
wijl alle bruggen in het tract; gelegd zijn, zodat met betrekkelijk geringe 
kosten een verbindirig van "Slootv7ijkI1 met de O.-W. verbinding tot stand 
kan worden gebracht. 

T.a.v. de juiste situering moge ve~vezen worden naar bijgaand kaartje 
(bijl.II), wa a.ru i.t de ligging t.o.v. Paramaribo en de O,.Ji7.verbinding blijkt. 

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

Woonruimte is voor de Toegoegroe-p in ruime mate aanwezig. Zij kunnen 
zonder meer gehuisvest wo r den , hetgee;; ge zien de urgentie van de verplaat- 
sing (genoemd werd de datum van 1 oktober) van belang is. . 

Het gehele ondernemingsperceel is voor de betrekkelijk kleine Toegoenese 
groep uiteraard te groot. Gesteid we r d , dat zij waar schä j n'l Ljk wel voldoende 
hebben aan 200 ha. Met een mogelijke uitbreiding tot 400 ha. moet rekening 
worden gehouden. Zij kunnen over een direct pr oducc rend areaal beschikken. 

Het aaIlbod va..'î. de N.H.M. is daarom ook aantrekkelijk, omdat het land 
naar Vërhouding zeer goedkoon ll?..~_]._?n nieuTie inpölderlng _- lnclus~~et 
vêrdere bedrij f sgereed maken - kost pe r ha. Sr. 2000, --. 
r--- Het bovenstaande geeft Vleer \7at over "S'Loo tw.i j k" i~ de eerste oriën 
terende be sp.reki.ng , bekend werd. Hoewel het proj eet 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 \'lerden cioor de vergadering de volgende punten naar vo 
ren geb rach t s 

1) Aanleg van een n i.euwe polder. Kosten inclu~ief cu L tuurtechnische 
vo o r-s Len i.ngeru Sf. ~per hl1.· . 

2) Openlegging binnenland Affobaka (district Brokopondo). 
-------I-rnaanva-axd'b aal' v anwege-h-e-r-f--e-i t, ct a 'C'o"'_a~s 1~s=g~e~g~e-""v'-'e-OCn'-'s~n:-:o:-g:::--o::Cn::-rt'Cb=r7e'-k:-=e-:-:n:-.-"E:..-:r=------- 

is een proeftuin b~j Af'f'o b ak a , die nog niet voldoende aanknopingspunten 
biedt. Voorlopig zijn er niet meer dan indicaties. 

3) Inpassing be staand proj ee t Nickerie. 
Dit project omvat de inpoldering t.b.v. de bacovecultuur op lange ter 

mijn. Ui tèindelijk moo t 4000 ha. in cu l tuur wor-don gebracht. De looptijd is 
25 jaar, hetgeen betekent, dat 160 ha. per jaar bacove in de grond wordt 
gezet. 

Voor de Toegoenezen zou Ni cke rd e over 1 j aar pas ·.:l?~êchikbaar zijn • ... ---_.-._._._-- ~. __ .... 
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Op 24 augustus is de beslisging v an id e Surinaamse Regering t.a.v. 
het aanbod van de ,N .H.M. ve rwach tbaar, Be sloten werd alvorens .de ~bé 

'sprekingen voort te zetten deze be slissing af te Wachten. ' 
Intussen zal ,1!Slootwijkll op woensdag 22 augustus bezochtworden. Al 

duslge schd edde ook. 
Op woensdag 22 augustus <word me t het veer van 07.00 uur de' §Jriname 

rivier overgestoken naar Meerzorg, waar-ria de tocht over de Oosi/West ver 
binding per auto we rd voortgezet tot de -Comme t.awane Kreek, die per kor- 
j aal met bui tenboordmo 'tor 'Nerd af'g evaren , " 

Een verbinding geheelover land is mogelijk vanaf de O.W.verbinding 
over een 4 km lang t'racé (zie biz.4). " 

De afstand Paramaribo - 18100twijk" is op deze manier in totaal 
35 km ,over land. Een b e zwa.a'r is viel, dat men om de stad te be re i.ken al 
tij d afhankelijk blij ft van' h e't veer, dat om het uur de, verbinding tus sen 
Paramaribo en Meerzorg onderhoudt. 

I1S100twijk" we rd bezocht met nagenoeg de complete Werkgroep en in aan 
wezigheid van doe hoer Duiveman van de N.H.M. en de Districtscommissaris 
van de Commew i.j ne , de heer J .Douglas. 

Tijdens ' dit bezoek we rd en nog de navolgende gegevens bekend. 
\\ Er zi:,jp 40 enkele: en 14 dubbele ar be i de r-swond ngen , een fabriek an- 

lhex opsl~gnlimto, een, ::Ui~~,_r,~_,<::_r~,a:tiezaal~ tVl_~e -=-~R~~~~~~_~ .. :~~n di_~~_c 
teursVlonlng, een kantoor, vlinl:e19 bakkerij,,'schooI en k Li.n.i.ek , 

" 'De drfnkvïä'tervöorzienillg"Ts go ed , door-iü"'iïiïë'" öpvaiï:gc~:pacitei t van 
re genwater. '""_, "., 

_ Van het totaal areaalvan 1790 ha , (zie boven) is 790 ha. ingepol 
dèrd met een in goede staat verkerend lozingsstelsel. 

-Hoewe l "Slootwijk" o~ zich wel re1:l1e mogelijkheden scheen' te bieden, 
meende ik toch rri.e t à priori met het gepropageerde idee te moeten'meegaan. 
Bovendien wilde ik' nog wel meer indrukken opdoen, alvorens to t een bepaald 
E1tandpurit t. a.v~ IIS100twijkil te komen. 

" Inschakelü1,g van de Toegoene zen in een bestaand proj ect leek mij vo or- 
~opig nog 0el de beste oplossing. 

,Tijdens de besprekingen op "Sloot\7ijkll werd door de heer Van Cende+ 
, ren, behalve onderdirectel'lr van Soc La.Le Zaken, ook Sta t:Grllid het punt 
naar voren geb rach t van de be slotenheid Van de Toegoegroep, 'die" hem in' 
de, ter zake, ontstane co r-re sp onderrtd e het meest 'lil,as opgevallen. 

';Het ging niet aan? dai; men een enclave in 'de S;p.rinaamse gemeenschap 
zou gaan vo r-ncn , 

, Dit pun+-we rd u i te r aa.rd door mij bestreden. 
Mijn betoog wo rd in een later mot de 1-Jinister van Opbouw , Dr.lr.F.E. 

Essed gevoerd onderhoud, al s argumentatie gebruikt, toen ik bij ,Zijne Ex 
oellentië de Ln schalce Ld.ng van de Toe goenezen in een be staand proj ect be- 
pleitte (zie h ie ronde r }, ' , 

Ik had inmiddels "el gemerkt, dat de, vestiging van de Toegoenèzen 
"vooral in h~t ''p_~J,._itieke vlé1k was geb~acht~ 

, In dit verband moet ook de opmerking van de heer Iiamu r tijdens de 
zelfde bovengenoemde bespreking op' "Slootwijkll, worden gezien.,~ 

Naar zijn men i.ng moesten ook ,de soc i.o Log-i.s'che aspecten van het Toe 
goevraagstuk niet uit het oog worden verloren. 

Hoe ZQU' de ma.te van e anpp,ssj ng van à e ,groep..-z.iJ.n-,-g...e.~@n-G-.-m-.---he-±,---- 
feit, dat, me n in geen 12 jarenz1ilare landarbeid had verrioht1 Hoe waren 
de sociale omstandigheden in Ho Ll a nd i á? Hoe veel ve rd i.e.nde men daar- 
ginds en hoeveel kan men hier verdienen, enz. eriz , ? ',' 

Een mislukking van de kolonisatie ZOU voor de Surinaamse Regering 
funest zijn, al du s r de heer Lrunur. Ui teraard Ook voor de Toegoenezen. 

Ook bij de beVOlking zou een mislukking repercussies opwekken in de 
stijl VEln HAls de Regering het nog niet eens kan, vlat kän men dan van de 

, bevolking' verVlach ton. II 
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Van: J.S. Vollema 

l~an: Hr. Dieudonné. 

. 
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Kosten overbrenging Toegoenese gemeenschap naar Suriname. 

J 

Ui t het rapport van Res. Winia blijkt, dat aankoop van 
de plantage "Slootwijk" de enige op korte termijn'realiseer 
bare vestigingsmogelijkheid in Suriname is voor de Toegoe 
nese gemeenschap. .. 

, Volgens de in Suriname aan de Heer Winia verstrekte ge- I 
gevens ligt Slootwijk hemelsbreed op ca 30 km ten Oosten f 
van Paramaribo. Het emplacement is zowel te water alE! gro- , 
tendeels over land te bereiken. De snelste verbinding met ~ 
Paramaribo d s het oversteken per veer van de Suriname-rivier, i 
per auto de grote Oost-Westweg volgen tot de Commetawane- i 
kreek en deze kreek 4 km opvaren tot het emplacement. Er I 
is reeds een wegtracé uitgezet van het emplacement tot de I 
grote weg, vre Lk tracé reeds voorzien van bruggen en dufîkez-s 

1 ( en gedeeltelijk berijdbaar is, zodat met betrekkelijk ge- . t ringe kosten een wegverbinding tot stand te brengen zou zijn. 
Het perceel is 1790 ha groot, waarvan 790 ingepolderd zou 

zijn. De grondgesteldheid w'ordt gunstig beoordeeld. Er zouden 
producerende aanplantingen zijn van koffie (100 ha)-, citrus 
(27 ha) en cacao (20 ha). Op het emplacement staan 57 grotere 
en kleinere woningen, een fabriek annex opslagruimte, een 
kantoor, een school, een winkel, een polikliniek en een recre-~ 
atielokaaL Electrici tei ts- en watervoorziening zijn aanvezd g , ~ 

Gezien deze beschrijving lijkt de gevraagde koopsom ad ' 
S f. 1000000 bepaald zeer billijk. Ogenschijnlijk zouden de t 
40 Toegoene,se gezinnen direct op Slootwijk opgevangen kunnen 
worden en aanstonds enige geldelijke inkomsten kunnen ver- ; 
krijgen uit de verkoop der kOffie-, cacao- en citrusproducten. } 
Er zouden slechts enkele voorzieningen nodig zijn, in de ~ 
eerste plaats zou er een voedselgewassen-areaal van enkele 
tientallen ha moeten komen en het lijkt wenselijk de weg 
verbinding van 4 km tOt stand te brengen om het isolement te 
verbreken. De aanstelling van een leider zou voorts voor 
het welslagen van de kolonisatie van veel belang zijn. 

Het is mij echter ten enenmale onduidelijk waar-om men in 
Suriname nog S f. 400.000 t.b.v. de vestiging der Toegoenese 
gemeensfhap nodig acht voor "cultuurtechnische- en andere 

t' voorzieningen, onderhoud en credieten". Deze kosten komen ' 
mij onbegrijpelijk hoog voor'en ik heb op 18 dezer de voor- 

. malige Iandbouwkundlg adviseur van de N.H.M., ,Dr. Prillwitz, 
opgebeld voor nadere inlichtingen over "Slootwijk". 

Dr. Prillwitz bevestigde, dat het perceel rond,1800 ha 
, groot is en dat de grondgesteldheid (voor Suriname) zear_goed i 

is. Er staat 110 ha liberica koffie (waarvan 40 ha productief) ,; 
20 ha cacao-aanplant, grotendeels bestaande uit oculaties en 
stekken (waarvan 9 ha productief) en 26 ha citrusaanplaxnt, 
(waarvan 9 ha productief). In totaal dus 156 ha aanplant, die 
goed onderhouden is en voorzien van een goed afwateringsstel 
sel. Verder zijn er nog 450 ha z.go "oude bedelving", d.w.~. 
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vroeger ontgonnen en van goten voorzien terrein, dat echter 
niet beplant en onderhouden is, doch met betrekkelijk geringe 
kosten weer plantrijp gemaakt kan worden. De oogsten der 
productieve arealen koffie, cacao en citrus zijn zeer goed 
en citrus achtte Dr. Prillwitz wel het meest aantrekkelijke 
handelsgewas, vooral als de niet voor export geschikte 
vruchten straks kunnen worden verkocht aan de sappenfabriek. 
De jaarproductie is thans 4000 kratten export kwa'l i, tei t grape 
fruit en sinaasappelen. De cacao doet het ook goed op Sloot- 

·wijk, doch deze cultuur eist veel zorg. De prijs der liberipa 
koffie is sterk gedaald en bedraagt thans (met overheids 
subsidie) f. 1,-- per kg, dat is minder dan de "all in" on 
dernemingskostprijs van f. 1,27 p. kg. Dit is één van de re 
denen waarom de N.H.M. de plantage verkopen wil. Een andere 
dringende reden is de onmogelijkheid om voldoende arbeiders 
aan te trekken. De N.H.M. heeft becijferd, dat een extra 
investatie van S f. 4000000 nodig zou zijn om het project 
als onderneming rendabel te maken. De cacao- en citrus 
aanplantingen zouden daartoe tot 400 à 500 ha uitgebreid 
moeten worden. 

Dr. Prilhri tz bevestigde voorts de aanwez Lghe Ld van wonin 
gen en bedrijfsgebouw·en, maar hij vestigde er de aandacht op, 
dat een deel der ar-be.i de r swond.ngeri in slechte staat verkeert. 
Hij bevestigde voorts de mogelijkheid van een wegverbinding 
van het emplacement naar de Oost-lfest'treg. Het tracé gaat 
grotendeels over hoge grond, doch er is een moerassig stuk 
in. Als deze weg er komt, zal het isolement opgeheven zijn 
en is de nabijgelegen grote Javanen-nederzetting Tamanredjo 
met haar winkels, pasars, bioscoop, etc. gemakkelijk bereik 
baar. Volgens hem zijn deze Javanen ten dele Christenen. 

Dr. Prillwitz acht Slootwijk zeer geschikt voor de ves 
tiging der Toegoenese gemeenschap. Op het perceel kan in de 
natte moesson sawahrijst verbouwd worden; dit geschiedt reeds 
door de Javaanse arbeiders van Slootwijk. In coöperatief ver- 
band zouden de Toegoenezen dus bij een goede aanpak in hun 
eigen voeding kunnen voorzien en geldelijke inkomsten kunnen 
verkrijgen uit de overjarige gewassenaanplantingeno De ver 
koopapr-r ja van de libericalcoffie is voor kleine landbouwers 
nog wel lonend te achteno 

Resumerend meen ik op grond der hier beschikbare gegevens te 
kunnen stellen, dat de vestiging der Toegoenese gemeenschap 
op "Slootwijk" bij een goede aanpak gunstige perspectieven 
biedt. Onbegrijpelijk zijn de zeer hoge kosten die men in Su 
riname nodig acht voor diverse, met name cultuurtechnische 
voorzieningen t.b.v. deze vestiging. Wil men in Suriname 
misschien een veel groter areaal dan + 200 ha gereed maken 
om ook Surinaamse kolonisten op IIS100twijkll te doen vestigen? 
Een deskundige beoordeling van de situatie en een antwoord op 
de gerezen vragen is m.i. alleen te verkrijgen door een onder 

~ ter plaatse. Ik moge U hierbij voorstellen Ir. Ham op 
__________________________ ~--~~~~ dlt naüere-ond~TZU~~~belasteno 

19 september 19620 
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vo.~ oa~ .. u. _ ~ $0t911 voc~'i.n .~~nt _t '$Ohtt~ '. , 
d.~ bêpl.-' ' .. ftd.~..un ts, loeh _t 1bàt~l4k àenilif 
kOfdiln v •• ~ 1'1_tJti.iP ~ kan 1rO~.nll: »0 OOgst($. ~ . 
pro4ttoti$V$ A'i'talen ket'fi., 'OàOab en .~ltru!. lU,~ .-r ~ 
en ol'b'uS $Ohtte __ • fii}:lwit'ilNJl het .Mat .. ~1tel4.#k4t 
~was. 'vooral als te .niet voor ,export eeiQllilkt$ . 
vrucSht<m .t~aka ~ _~n ~oOht 'aan dé _~~abri,~. 
1)0 ~~duoU~ i.,~ 4000 kratt~ 8;¥,pOl't.: batttQ1t erai)$ 
fNi t $n ainaasçpol$h .l>r;l ~o. I\®'t het 40k ,~4 op 8loo~ 
wijk, ~h dGP .ttl tWi' .1st ''WOl ,z~X"a. :0. '~.3e 4f~ 1t"1'I .... 
kottio i.e sterk 49clw.d·'en'~ ~ '(lIlèt -OV~).ihQ14 .... 
subsiU.) .t .. 1.- "1' 'kg. ~a,t t$ Jdnd.r dell·de ,ttAl in~ fm 
a.rneminssko.stpl"ija van f. 1,27 ". kg. Vit i.·~ · ... An 0... ~ .... 
d$r.tGn w~om de W.H.M. dG plantage verkQpen wil •• n al'ld~ 
dringende re4el1 i;S' de Ontnoge11jk),;utld om vo140en4~ àl'b4l140zll. . 

~

'a.an to trekk_n. ,. I.R.N. he~ft b$o1jt.rdj dat oen è.'XUa 
in.vo$t. atto ~.'" S' e. . 4OO~OOO l1oa1.lI zou zijn Om het ~io~a.Qt 
al.$ :ol'1d4rnamiue ronda.'bol te maken. l>G .. a.Oäo- en,cit:me 
quplQl\tingetl .Qud._tl da.utotJ tot ,400 à 500 hé. u.ttgeb":id 
m~ten worden. . .' .' 

Dr'. PrilhJit~ 'beverii@ie voorts de aa.nw&~i6heia van wonin 
san $n bedx'ijfspbouwen, maar hi.j W$t16do '.1' ~, aan4a®t oP. 
~t êên d~el dGl' ax'boide,:r;'sl1ó)ûngel'l in slHhtG ctáa,;t ve:rlte$"~ 
Hij b~w$t1gdè 'VO()1t"ts dé lil('i~lijkheid van éen "'g$~'bina1ng 
Vän hEit em~lae~n1 naar' de OoS~êstw8. li~-t traAG saat 
gx'ó't;tt:1d..el~ 0VEt1' h()8Q ~ndt 'och: er ia $e)n P.l"r!!t$.~g $tuk 
in. Us de.(f) W$g .. komt, '$al het i$Olér.t_t. ~.n .l'~ 
an 1f.t t\. nabi~~~n 8%'01:& J~v:tu\en-m,Ulér""ttiMjf~Q . 
met hM.1" wi.~l#Î "a~.è.~ bi.osooop, &tc. ~:@1~* \è~ 
~ .. VolgQne h~m '¢ijn d~ J~~l'l;$n ~en Ul~ ~.~n. 

Ir. ,Pr~llwi:t~ .aoht 'Siootwijk ~~ g68child YOW ',4i)' 'w.& 
tiglng 4$:r T~"n~sG' ~l'laeha). Op ,het, pa~~b.ll ··tn~® 
n. .. t~$ mot;)$son __ ahri;jat.. V$rb9U.1fd. worilimJ Ut :itt,OJa.$it .. tb 

, -door a J'aVaf1.11_ ~id,.*. :van SlooWi~. in' ;~pd~*t";~j..;. 
band '~ouaèn dé 'Qe~ll$.()tl du. b:i4 ~n so.aG ~~~,_ -:,~., ,_ ,: 
eigen ,,®4in$ kwlnen ~t(ln, én eela.l13k. i~ ~" 
ft~ijsan ui te d$ ~1*Jarigft 8Gwäl,f.lW&nplant1~.'-ll$ ~~.' \ 
kQQplJpl."'ils van a.. li\leriO$kottio .ie voe): kleine l~itbou,w&ro . 
. nog ~r~l lcm.",nd ~ áehten. '. . 

( 

~SW'ilémtid l'iWtm 'ik OP srond 4$r biGr b$aOh1k~ ~~.~. '.t8 

I 

ltunM.l'1 "tellen, dat att v&$tiSins 461' lloeg04_" ~.~ .. ()h~l> '. 
op "SlCQtwi~fl bij éen Goede ~ aunstW ;ptU'8pQ~~ 
biedt. On..egri3»è11~k .1jn de seer hop kOftten die lil.m. in $u 
rtnMe flQdiS acht '1oor diver", ·met natIlQ Oul t·wrt~OOh.·· 
vClOi.r.aienin.aen 't.l).v. (lese V&$~isi~. Wil ramt in·' Su:du_ 
miänhien een ~l ~t$r arG'àiàl dam. ..: . " " "'ttn ~. " . '. '.' .. ~$' kfl)-lon:iêtftn :ép tfSl.ooWi~ té ü. ftM~l 
_n de8kUidlB\l ;bijOora~lJi~'V$} 4e $it-.u..: ~,~ .:t~.;,D 
ie pre.ell_ v.rQ:&'elt is m.i. all ••• w. ~j.~"~. 
.~ t~ JI_tàt, Xk .• 0,. ij' lU.~:1~ "ora~ll.C~ ... 'öP - • ., 
kort. t$im'lij1). ~.t .1; f1.", Oft .,. ' 

1 
, " 

. J 

J 
J 
J 
J 
J 
J 

.I 

J 
J 
J 

.7' . 

/
" // 
fl.' 
I .. ··· 

1
'··' ... ·· 

,". :.' 
;", . . r " 

./ /,-- 
I l'/- '\"l-' : 

\ 



".' 
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gemeensohap naar Surin~e. , 

fLt..,:. ~y(. 
1rz.-,~~l.Á..~« , 

i 
Kosten overbrenging Tóegoenese 

J 
J 

Uit het rapport van' 'Res. 1l1n~a b;J.ijIst, da1;,.e,4nk·oop van , .,; 
de plantage "Slootwijktt de ~nige. op korte termijn re~is~er-: ' I 

bare vestigingsmogelijkheid in suriname is voor de Toegoe- \ 
nese gemeensohap. 

Volgens'de in SUriname aan de Heer Winia verstrekte gè- 
gevens ligt Slootwijk hemelsbreed op oa 30 km ten Oosten. " 
van Paramaribo. Ret ~mplacement is zowel te water àl.s. gro-. 
tendeels over iand te bereiken. De snelste verbinding met' 
Paramaribo is het oversteken per veer Véj.n de Suriname-rivier, 
per auto de grote Oost~Westweg volgen tot de Commetawan~ . 
kreek en deze kreek 4 km opvaren tot het emp1aoemento Er 
is reeds een wegtraeé uitgezet van het emp1aoêment tot de 
grote weg, welk traoé reeds voorzien van bruggen en dun:ers ' . 
en gedeeltelijk berijdbaar is, zodat met betrekkelijk ge- 
ringe kosten een wegverbinding tot stand te brengenzou z.ijn. 

Het perceel is 1790 ha groot, waarvan 790 ingepolderd .zou 
zijn. De·.grondgesteldheid wordt gunstig beoor4eèld. ,Er 'zo,uden' 
prQducerende ,aanplantingen ~.ijn van koffie (~o.O:;,;.~ah ei true >.: I 
(21 ha) en cacao (20 ha). Op het emplacement 'st~n ~1 grotere; \ 
en kleinere woningen,. e~n '(!3.1>~~~k .. ~p.n~;;:1 op~lïi~~lh~, ·~~n,~;:-"~c~;~) , 

-;.._~ .... ~ _'-~ ... ~~. _.,...,,~ :t:'!'--~:C-::~,:":;.",.,~~ ... ~ • .:._~, ',. ;:; ...... _- .. _ .. "., •. "!. - ;:"_"#''''':..;,.~;;.;.~~~ .. (: .. '-' ... _.,.,. ,.J.J:;." :: .' .. :., 

kantoor,~ een 'scho91,,_eeri"w~~el, e'en .polikli·~~~1$7,~~,1.~En1~~~çr~. 
atielokaal. Eleètrioiteî ts~. :en watervoorzienfn:g·)a1ji:i--:a.anweëtg~ 

• :. • ,~- .' ,,, " •.•• ~'.. ""';: ~ .• , .' ; .... ;;, ' _... ...... 'T_l" ~. _ .: _ • 

-Gezien deze besohrijVing lijkt de gevraagde;:"lt90psóm:;à.~' ",:;>t. , 
Sf. 100~'OOO bepaald ~eer ~illl;jk; OgensohiJn1i'-'jk~~z:óJideti::ae")';;;:~-f 
40 Toegoenese gezinne~ ',Hi-ect' op siootw~'dk ó:p~ávari~~~:kun[({ ; 
worden en tiarstonds enige>g~1~e1i~ke inkom~t~n:'.~~~~!i·.~,air2~·, to;: 
krijgen uit de ,'Verkoop eder ]:l:çffie":', 'cacao- en!'Citr.u.sprody:~t~r;i; 
Er .zouden sleohts. enkele voorzieningen nodig 'zijn,"'in' dEi' ~;/S':t~' 
eerste plaats zou 81r eën 'vó'edse1gewassen-are.aal -van e~éîe"; :',::. 
tientallen ha moeten komen :en het lijkt wenselijk de wèg- . ,,' 
verbinding van 4 km tot stand te brengen om het isol~ment.::-j;e,· 
verbreken. De aanste11irig. :v:~n .een leider zou voorti:l Y:6or ~> ~ 'i~:'" \ 
het welslagen van de lço1ónisa:t!e van veel bela~g ziJu.,' ! 

Het is mij echter t,en enenmaï,e onduidelijk waaroin, meri·::~n;.: .. : ; 
Suriname nog Sf. 400:.000 t. h;·v. de vestiging der-;T,o~g~èl!ês.e~¥ 
gemeensBhap nodig a-cht .vool' t~cu1 tuurtechnil;lçp..e~::;~~h_àiid~r~~{:_('<~~I!:i~' 
voorzi eningen, onderJi9#:' ~n eredie'terl n.. . De~e at<?ij~àii kSiita'h .' " );~~f{; 
mij onbegrijpelijk };iP9g }vQ~r ':enc,ik hàb op ",~8_5i~ze~iaejY2..~if'· 'I 
malige 'landbouwkundig adviseUr :van dé lI.H~'M~ ,i.J)r;-'i,iPiil1riti ·t 

J Opge~~1;rI~~~ifzd;~l!Y~i;~~'''~~~;~i~!:~~~~a~1(~<~)'$f~; I 
__ ~~~~~~~~ __ ~~~o~o~t~i~s~e~n~d~a~t~d~e~~d(voorS~ü~e)~~C~~~:1 

is. Er staat 110 ~,à Ifberica koffie (wa~an 40 .h~:~p~'od~~:~~~f~,. i J 20 ha oaca.~aanpl~nt; gr():t-~ndeels ]xfstaaiide \lit .. óèw..~ti~~ ~pif,:t;,. ~ 
stekken (waarvan si ha produètiet) en 26 ha oi t#êaanplàinti'~ t5 t 
(waarvan 9 ha productief). In. totaal dus 156 ,ha ~plant~~ :M,~;: î 
goed onderhouden is en voorzien -v&l\ een goed afWà.'~e:r1ll.g~ë,gt;j~ I. 
sel. Verder zijn er nog 450 ha ,z.g. "oude bede1Ti~g"., a~~I~~~~F' I 

_" ": ,~~. I 
.-vroe~e* ~ :. ; "r 
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e. Een geldelijke ondersteuning van de Toegoenese 

gezinnen gedurende de aanlooptijd (ca 6 maanden) I 
gedurende welke zij nog onvoldoende inkomste~ 1 

r 
en nog geen eigen voedselproductie hebben. i 

,j 

f. De ontginning van rond 70 ha binnen het gekozen 

areaal t.b.v. de uitbreiding van de citrus- en 

caèao-aanplant, zulks ter bereiking van een be 

vredigend toekomstig inkomstenpeil • 

. g. De aanschaf van enige wiel trekkers en Landbouw 

wagens, een low lift pomp en verdere uitrusting 

t.b.v. een lichte mechanisatie, die noodzakelijk 

wordt geacht voor een efficiënte bedri~fsvoe 

ring. 

h. Enige voorzieningen t.b.v. het geschikt maken 

der bestaande woningen voor de Toegoenese ge 

zinnen. 

i. Een aanvulling van de outillage der koffiefa 

briek. 

j. Voorzieningen t.b.v. de communicatie met Para 

maribo (radiozender). 

k. Een aanvulling van de uitrusting der polikliniek 

1. Een voorziening van het onderhoud der plantage 

ter overbrugging van de periode tussen de aan 

koop der plantage en de aankomst der Toegoenezen' 

m. De salariëring van een terzake deskundige lei 

der, die gedurende 2 à 3 jaar voorlichting en 

bijstand verleent aan de Toegoenese gemeenschap.: 

De totale kosten, inclusief de reiskosten Nederland 

Suriname, worden geraamd op S.f. 595.000,--, waarvan 

S f. 187.000,-- wordt aangemerkt als een t.z.t. door 

de 'l'oegoenezen op gemazke H jke voorwaarden terug te 

betalen crediet. 

2. De Nederlandse Regering stelt zich op het standpunt, 

dat de gehele, thans in Nederland vertoevende groep 

Toegoenezen naar Slootwijk dient te gaan, met dien 

verstande, dat aan hoogst enkele personen wegens gel- : 

dige redenen (ziekte, afmaken reeds aangevangen studie~ 

e. a.) zal worden toegestaan later te volgen. Voorts, ' 

dat de Toegoenezen zich op Sloot~k als landbouwers 

zullen ve¥;tigen. 
-3- 
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l 
3. De Nederlandse Regering is de directie van de"Stich 

ting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw 

in Suriname" erkentelijk voor haar bereidheid de 

technisch-financiële leiding van het Toegoenezen 

pr~ject op zich te nemen en een ervaren functionaris 

beschikbaar te stellen voor de leiding en voorlichting 

ter plaatse en aanvaardt deze regeling gaarne. 

l 
1 
l 4. Aangezien de aan te leggen verharde weg van het 

Slootwijkemplacement naar de Oost-Westverbinding mede 

van belang is voor de ten Westen van de Commetewana- ~I 

I 

. 
kreek gevestigde bevolking en deze ontsluitingsweg - 

naar verwacht mag worden - aanleiding zal geven tot 

lintbewoning, zou de Nederlandse Regering het op 

prijs stellen indien de Surinaamse Overheid de on 

derhoudskosten van deze ,,,eg te Haren laste zou ,dllen 

nemen, eventueel in ruil voor het niet voor de Toe 

goenezenvestiging benodigde gedeelte van de plantage 

Slootwijlt. 

~.I 

// 
! 

De Nederlandse Regering stelt/zich garant voor de te- __. 
rugreis der Toegoenezen naar Nederland ingeval de 

~).,) ~~ 
vestiging in Suriname onverhoopt zou mislukken~ 

. J 
meent deae garantie _e.chtaf te moeten limiteren. tot 

drie jaar na de aankomst van de gemeenschap in Suri 

name,. i de oyerweging, dat i:fuiien de begJ.nm~ijk~ 

Èeden overwonnen zijn en de vestigi.ng na; t-'erl~an 

.drie jaar bevredigend ges]aagd is, er bijsORGer wei- 

J 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

APZ/WNiG Doss, nr. I Beweiker 

J.SoVollema l 
~e 
Afdeling 

Corr, nr. 

Klass, nr. 

G 36099' 

-. G,rtrouWelijk 
DieAstgeheim 

~ Rubricering ---G~iI~Io~liIi-Hl--- GS- /6 sy/ 36099 
----_._. __ ._-----_._- •... __ ._--------~-------------'--------- 

1. De Nederlandse Ministerraad is in zijn ver 
gadering van 8 maart jl. accoord gegaan 

met ~door de heer L.G.Witte, directeur van 
de "Stichting voor dEl Ontwikkeling van de Ma 
chinale Landbouw in Suriname" en Ir. J.S.Volle£ 

______________________________ m~~td~a~t~r±e_van------ 
Binnenlandse Zaken, opgesteld;plan annex 
kostenraming voor de Toegoenezen-vestiging in 
Suriname en heeft zich in beginsel bereid ver 
klaard de financiering van dit project ten 
1asts~van de Nederlandse begroting te brengen. 

~et Toegoenezen-vestigingsp1an, dat door dt 
opstellers op 22 februari j1. uitvoerig is be 
sproken met de Werkgroep ~oegoenezenvestiging 

l 
Ingekc 

l 
Î 

van 
MEMORANDUM 

Vervo 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

C "'t rrs: ~'\ "} ) 'f.) t·:··. £." ---- 
Medel 

. ·1 

I 
J 

.j 

1 
J <.. 

J 

Onderwerp: Migratie Toegoenese 
gemeenschap naar Suriname. 

J 
J 
J 
J 
J 
J :f> 125096'-103 

INZAGE 
Na expeditie 

j, ss. 
H~, 1~'l4IL.l ~1'1 

Verzonden 

dd. ' door: 

cf 
Rappeleren op 

Wijze van verzending a.a, (koerier, expresse, aangetekend, 
kosten verhalen, publiceren, zegelen, enz.) 

Te vernietigen na jaar. 

A a n: 
de Heer Gevolmachtigd Minister van Suriname 

• • ',I, "',1 ,1 ~ / te /1> :"Lf '~CqI::"'-''_ U , 1 / 
, s-GRAVENHAGE. 

Ter bevestiging van ons mondeling onderhou~ 
over de Toegoenezen-kwestie deel ik U het vol 

_gende,mede. 

~ .... 



gezinnen; 
i. een aanvulling van de outillage der koffie 

fabriek; 
j. voorzieningen t.b.v. de communicatie met 

Paramaribo (radiozender); 
k. een aanvulling wan de uitrusting der polikli 

niek; 
1. een voorziening van het onderhoud der Plantagr 

ter overbrugging van de periode tussen de 
aankoop der plantage en de aankomst der Toegor- 
nezerr.; I, 

m. de salariëring van een_ terzake deskundige leifer, 
die gedurende 2 à 3 jaar voorlichting en bij 
stand verleent aan de Toegoenese gemeenschap. 

De totale kosten, inclusief de reiskosten I 
Nederland-Suriname, worden geraamd op S.f. 595.00p,-~, 
waarvan S.f. 187.000,-- wordt aangemerkt als een I 
t.z.t. door de Toegoenezen op gemakkelijke voor- I 
waarden terug te betalen crediet. I 

I 

- ' - I 
2. De Nederlandse Regering stelt zich op het ' 

_ standpunt, dat de gehele, thans in Nederland I 
-------------~-erto e v ende groep Ta egeenez en na~tfi'ww-lJl+oo*k--Fld-'l-i-Pe>-l'nl-'lt;;---------- 

te gaan, met dien verstande, dat aanJhoogst enkele 
perso~wegens geldige redenen (ziekte, afmaken 
reeds aang~vangen studie e.d.) zal worden toege- 
staan later te volgen. 

Voorts, dat de Toegoenezen zich op Slootwijk 
als landbouwers zullen vestigen. 

• 2 • 
• ,/1'..,.1'" 

l volledige overeer! 
in het kort het 

in Suriname, op welke bespreking 
stemming werd verkregen, behelst 
volgende: 
a. de aankoop van de plantage Slootwijk; 
b. de aanleg van een verharde weg ter lengte van 

4,2 km. van de Oost-Wes,tverbinding naar het __ 
emplacement Slootwijk;~ 

c. enige cultuurtechnische voorzieningen (bedijkif,g 
en afwatering) van het voor de Toegoenese 
gemeenschap benodigde areaal ter grootte van 

-35Ö"l-400 h~; - - - 
d. de aanleg van licht verharde jeepwegen t.b.v.' 

intern transport in bovengenoemd areaal; 
e. een geldelijke ondersteuning van de Toegoenese 

gezinnen gedurende de aanlooptijd (ca 6 maander) 
gedurende welke zij nog onvoldoende inkomsten 
en nog geen eigen voedselproductie hebben; ti 

f. de ontginning van rond 70 ha binnen het gekoz n 
areaal t.b.v. de uitbreiding van de citrus- 
en cacao-aanplant, zulks ter bereiking van ee 
bevredigend toekomstig inkomstenpeil; 

g. de aanschaf van enige wifitrekkers en landbouw 
wagens, een law lift pomp en verdere uitrusti g 
t.b.v. een lichte mechanisatie, die nood~kel Ok 
wordt geacht voor een efficiënte bedrijfsvoeri g' ~ , Eï 

h. enige voorzieningen t.b.v. het geschikt maken ~ 
(1) 

dér bestaande woningen voor de Toegoenese ~ 
0. 
(1) 
N 
(1) 
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4. Aangezien de aan te leggen verharde weg van het Slootwijk- 
emplacement naar de Oost-Westverbinding mede van belang 

is voor de ten westen van de CommetewaDt-kreek gevestigde 
bevolking en deze ontsluitingswég -- naar verwacht mag worden 
-- aanleiding zal geven tot lintbewoning, zou de Nederlandse 
Regering het op prijs stellen~indien de Surinaamse Overheid 
de onderhoudskosten van deze weg te Haren laste zou willen 
nemen, eventueel in ruil voor het niet voor de Toegoenezen 
vestiging benodigde gedeelte van de plantage Slootwijk. 

.~ . Î~. De Nederlandse Regering It~lt ::doh t019:010t'l;.e oIl ~e-t ~t1!nd- 

l 
~)tl punt, dat dEl NQderla19:dse verp1iehting9tl jegens d~ Toegoe .. 

. n e z.ea :in tijd en OElva19:g beperL'I; dioYN3D te hl i~Jrenl' // 
:) ~ stel t zich garant voor de terugreis d~r/-t_lIóegoenezen 

I wi. naar Neèl,erland ingeval de vestiging in Su:ç.iriame onverhoopt; 
'1 . I U' 1 J_L~lU'r zou misl~'ken., doch meentJ deze garant~~ .... -te moeten limiteren d (}M., IJ;', .e-vv tot drie ja);r., na de aankomst van de/gemeenschap in Surinamer 

~t4, .t- J ~ t]@Qmt :ti') .. aanl) dat~na dri~/<Jaar redelijkerwijs is vast 

l ~ :~, ........ ~ ~r11-, te stellen of de"v,esi'iging zo~el economisch als sociaal als 
Jt~ tI ~~ geslaagd kan worde0 eschouwd. 

{lktu.; MlA ~ ~ 

,t ,~ l i . 
ü,M<'}V- 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
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3. De Nederlandse Regering is de directie van de "Stichting 
voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Surinamg' 

erkente1ilk voor haar bereidheid de technisch-financiële leidi~ 
van het Toegoenezen-project op zich te nemen en een ervaren 
functionaris beschikbaar te stellen voor de leiding en voor 
lichting ter plaatse err aanvaardt deze regeling gaarne. 
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~e Nederlandse Regering stelt zich garant voor de terugreis der' 
Toegoenezen naar Nederland ingeval de vestiging in Suriname on 

verhoopt zou mislukken, doch meent tegen de achtergrond van de 
financiële en materi~le bijstand door haar gedurende die periode aan 
get onderhavige project te verlenen, deze garantie te moeten 
limiteren tot drie jaar na de aankomst van de gemeenschap in Suri 
name, zulks mede ~ van meet af aan de evenieer Uwerzijds al? 
door de Nederlandse Regering wenselijk geachte harmonische ~~(.VC.~. 
va~ de betrokken ToegoenezenLin de Surinaamse samenleving te ' 

'lI.'. u'JJU.I.I"ui6 s t Lmu Le r en , . I~~ Aangenomen mag worden bovendien, dat in elk geval na drie jaar 
~ ~ N~,,,t~delijkerwijs is vast te stellen of de vestiging zowel economisch 
~A.J, fJ,,~hlJ~}JÀ ~ sociaal als geslaagd kan worden beschouwd • . r .......... ,.---~v-o-_:~ .. 

l 
: ...• 

! 
f 
! 
i 
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1 
1 

1 
~ Ik moge U verzoeken het bovenstaande wel ter kennis van de 

Surinaamse Regering te willen brengen en Haar te verzoeken, kan 
het zijn op korte termijn, te berichten of Harerzijds met een en ander 
kan worden ingestemd. 

Zodra deze instemming is verkregen, ligt het in de bedoeling 
tot aa.nkoop van Slootwijk over te gaan en in aansluiting daarop zo 
spoedig mogelijk te beginnen met de overbrenging van de Toegoenezen 
naar Suriname en de verdere uitvoering van het plan. 

Te Uwer informatie diene tenslotte, dat een kwartiermakersgroep 
van + 8 tot 10 personen vermoedelijk rQ9d~eind maart a.s. gereed zal 
zijn om naar Paramaribo te vertrekken. 
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Aän 
de Heer Gevolmachtigde Minister 
van, SuriWlme, 
Jozef Israëlsla.an 26,. 
's ... Gravenhage. 

t.,' 

APZ/WNG' 

15 maart 1963. 
Migratie Toegoenese 
gemeenschap naar Suriname • 

Ter bevestiging van ons mondeling Onderhoud over de Toegoene:zen- ," 
kwestie deel ik U 'het volgende mede ... 
î,# De Nederlandse Ministerraad is in zijn vergadering van 8 ma~r~:;;J(~~::3 ~ 
accoor-d gegaan met een door de hEJer I,.G.Wi tta, directe,UT v,ElJi' 'de '~,S,~içh;~}:':; ,,: 
ting voor de Ontwikkeling van' d'e Maçhiriale Landbouw in Suriri~m:èn e,n}Ir~\;- ! 
J. S. Vollema, hoofdambtenaár van het :mhïisterie van Binne:riläîldse Za.këhji~~,,> 
opgesteld ,;1>lal: a.ru:ex ko~tenraming .voor de Toègoen~zen",!es~igin,g ~~ri;~$~}Jif, 
n;e en hE?eft zl.ch an ~ beg1nsel bere1(Î. v~l~a~d de fJ.n~,~1,er1ng v~,:Al:t, \Pi.B:-l 
Ject ten laste van ue N~derla.ndse begrot1ng te brengen. . ' ' . '" ' i, 't;-\ ï 

Dit Toegoenezen-vestigingsplari,'dat door de opstellers op 22 fe1:)r~a~ 
ri jl. uitvoerig is besproken met de Werkgroep Toegoenezenvestiging~;i,ii'" 
Suriname, op welke. bespreking volledige overeenstemnÎ!ng werd verkregen~ 
behelst in het kort het volgende: 

8.. 
b. 

:F 
de aankoop van de plantage Slootwijk; ¢SI 

·'i~': <. de aanleg van een verharde weg ter lengte van 4,2 km van de , 
Oost-Westverbinding naar het, emplaoement Slootwijk; .... " :,.:~E;~k~~~ , 
enige cuI tu-urtechnische voorzieningeil. (bedijking én afwa;t~:t::C"",\,; 
van het voor de Toegoenef3e ',gemeênschap benodigde aré~al ;t~l?i:'f.~ , ' 
grootte van 350 à 400 ha; ..' ' . . " .. ' ,:'rf,:;*~~' 
de, aanleg van licht verharq.e ,jeépwegen ten behoeve van int~" : 
transport 'in bovellgèlloema_'-,;areaal;" ' , ~: -:: .' 'S~1 " 
een gelqelijke onc!er~teuni~g' van de Toegoenes~ gezinnen 'ge'dl, .~ 
ende de aanlooptijd (èa €; Maanden) gedUTende we-l-ké '... .~ .. :"":~' ~, 

voldoende inkomsten en ~(}g' geen eigen vo~dselprodl1~:tle 'P:9bb~ 
de ontginning v~' ron? :1p,~ha b~nn~n ~het ·geko~~ri''a!~~;.~{!:e~;~~ 
hoeve van de uitbreiding van· :de' oi trus~ en cacaó,.;aa:np+~p:f.", 
zulks te,r bereiking van ~en bevredigend toekomstig inko,ms~# 

peill . ,,~~~~;, 

YERTROU\AiE~""" 

c. 

d. 

e. 

f. 

.,- _ .. _-:.,_ . ..:.. .... ~.- 
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1- 
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de aansohaf van enige wieltrekkers en landbouwwagens, een low 
lift pomp en verdere uitrusting ten behoève van een lioh~mè 
ohanisatie, die noodzakelijk wordt geaoht voor een ef.ficiënte 
bedrijfsvoering; 
enige voorzieningen ten behoeve van het geschikt maken der be 
staande woningen voor de Toegoenese gezinnen; 
een aanvulling van de outillage der koffiefabriek; 
voorzieningen ten behoeve van de communicatie met Paramaribo 
(radiozender) ; 
een aanvulling van de uitrusting der polikliniek; 
een voorziening van het onderhoud der plantage ter overbrug 
ging van de periode tussen de aankoop der plantage en de aan~-:, ; 
komst der Tuegoenezen; 
de salariëring van een terzake deskundige leider, die gedurende 
2 à } jaar voorlichting en bijstand verleent aan de Toegoene$,~ 
gemeenschap. '~. . 

l 
1 

h. 

l k. 
1. 

l m. 

l 
-1 

De totale kosten, inclusie.f de reiskosten Nederland-Suriname, worden 
geraamd op S.f. 595,000,--, waarvan S.f. 187 .OOO;,:~- wordt aangemerkt als 
een te zijner tijd door de Toegoenezen op gemakkelijke voorwaarden terug 
te betalen crediet. . . 

2. De Nederlandse Regering stelt zich op het standpunt, dat de gehele, 
thans in Nederland vertoevende groep Toegoenezen naar Slootwijk dient te 
gaan, met dien verstande, dat aan een hoogst enkele persoon wegens geldi 
ge redenen (ziekte, afmaken reeds aangevangen studie e.d.) zal worden 
toegestaan lat~r te volgen~ 

Voorts, dat de Toegoenezen zich op Slootwijk als landbouwers zullen 
vestigen. 

3. De Nederlandse Regering is de directie van de "Stichting' voor de 
Ontwikkeling van de :Machinale Landbouw in Suriname If erkentelijk voor 
haar bereidheid :(l."g technisch-financiële leiding van het Toegoenezen-pro 
ject op zich te hemen en een ervaren functionaris beschikbaar te stelleri_.:_ 
voor de leiding en voorlichting ter plaatse en aanvaardt deze regeli~r:-> 
gaarne. 

4. Aangezien de aan te leggen verharde weg van het Slootwijk';'emplace..: 
ment naar de Oost-":;estverhinàing mede van belang is voor de ten westen 
van de Commetew~kreek gevestigde bevolking en deze ontsluitingsweg -~ 
-- naar verwacht mag worden -- aanleiding zal geven tot lintbewoning, 
zou de Nederlandse Regering het op prijs stellen, indien de Surinaamse 
Overheid de ond echoud eko s ten van deze weg te Haren laste zou willen ne- . 
men, eventueel in ruil voor het niet voor de Toegoenezenvestiging benc-- . 
digde gedeelte van de plantage Slootwijk. '. 

5. De Nederlandse Regering stelt zich garant voor de terugreis der Toe 
goenezen naar Nederland ingeval de vestiging in Suriname onve'rhoop t zou· 
mislukken, doch meent tegen de ach't ez-gr-ond van de financiële en materiële 
bijstand door haar gedurende die periode aan het onderh~,vige project te: 
verlenen, deze garantie te moeten limiteren tot drie jaar na de. aankomst' 
van de gemeenschap in Suriname"; zulks mede van rJeet af aan de evenzeer 
Uwerzijds als door de Nederlandse Regering wenselijk geachte harmonische 
ingroei van de betrokken T~egoenezen~ie allen tot Nederlander zullen 
worden genaturaliseera.:: in de Surinaamse samenleving te stimuleren. 

Aangenomen mag worden bovendien, dat ilii -e Lk geval na drie jàar rede-. 
lijkerwijs is vast te stellen of de vestiging zowel economisoh als so~ 
ciaa1 als geslaagd kan worden beschouwd. 

Ik moge U verzoeken het bovenstaande wel ter kennis van de Suri 
naamse Regering te willen brengen en Haar te verzoeken, kan het zijn op 
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korte termijn, te berichten of Harerzijds met een en ander kan worden 
ingestemd. 

Zodra deze insteffilIling is v1c,rkregen, ligt het in de bedoeling tot· 
aankoop van Slootwijk over te gaan en in aansluiting daarop zo spoedig 
mogelijk te beginnen met de overbrenging van de Toegoenezen naar Suriname 
en de verdere uitvoering van het plan. 

Te Uwer informatie diene tenslotte, dat een k~artiermakersgroep van 
± 8 tot 10 personen vermoedelijk eind maart a.s. gereed zal zijn om naar 
Paramaribo te vi::'rtrekken. 

De.Staatssecretaris van :Binnenlandse Zakén, 
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Van: Staatss~~cretaris 
U D "tl l., e e r r\ . .!.1c; '-' •• 

Heer Di8Udonnr'1':>1 
.> 

Aan: 

l 
l 
l Dr. Pos verzendt heden op mijn 

verzoek nog telegram. van ongeveer 

de volgende .i nhou d aan Lr. Ellianuels,. 

premier van Suriname i.v.m. het fe;Lt, 

dat bBden laatste k.R. aldaar v66r de 

verkiezingen op a.s. maandag 25 maart 

plaatsvindt. 

II Staatssecretaris Bot vraagt mij of 

i.v.m. a.s. Statenverkiezin~en Minis 

terraad Suriname heden beslissing kan 

nemen over Toegoenezenvestiging Sloot 

wijk, opdat hij voorbereiding terzake 

alhi1r kan voortzetten. II 

~ 
22 m~art 1963. 
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Van: Staatssecretaris 
Aan: Heer D.G. 

Heer Di.eudonné »> 

l 
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1 

l 
verzoek nog telegram van ongeveer 
de volgende inhoud aan ~rr. Emanuels, 

\ 
i 

I 
1 
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I 
I verkiezingen op a.s. maandag 25 maart; 

plaatsvindt. 

Dr. Pos verzendt heden op mijn 

premier van Suriname i.v.m. het feit, 
dat heden laatste M.R. aldaar v6~r de 

l 
"Staatssecretaris Bot vraagt mij of f···· 

! 
i.v.m. a.s. Statenverkiezingen ~linis 
terraad Suriname heden beslissing kan ' 
nemen over Toegoenezenvestiging Sloot~! 
wijk, opdat hij voorbereiding terzake 

22 1963. ! 
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. M~~~V%~1) 1]- .,J ~1~vL~l( 
\~. "" l,fl ... ~ ,," trr, !, IJV' . ~~l Ji v~u &~ I ~. 

~ 

~ 1N f / / l ~O ~vJ-~\Pt_.. ?;!.Y( 
.. 
(\ },.M'o:\A; / Heer staatssecreta. i , .. ' / vt-' i . ~V~~-1 

f 1Î\V "" t.~ t: ~\, f- ' ,n_,_). I 
Ii ~. ·'l • L 

\,.111 v" 

De Ned.Handel Mij. /(de heer Zwager) bel- 
de op, dat de Maatsch/ppij een bod op Sloot 

wijk van f. ~O. OOQ._-"_"&irina~wenst te ac 
cepteren. 

~L~! 
jilu .tl.i. lr.si., II 'i i: 
JuL<.~~ ~ "'-(, I 

Condities verder: 
overdracht op kopers kosten; 
betaling in Nederland; 
Rosten onderhoud na 1 april a.s. voor reke 
ning koper (+ f. 3.000.- Sur. per maand). 

Schriftelijke bevestiging volgt.nader. 

22- 3' 63 

D.G. 
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·91 ei t ~tA/\.. Au 1- 

'S-GRAVENHAGE, 26.j1'aart 19 63 
~ 
Jozef Israälslaan 26 

h ~l /~:~ , ~ î~) 
/.\~~ ,/ i :\ ' Aan de Heer Staatssecretaris van 

'\,A..' Binnenlandse Zaken, «: LL' r ! 
, .il~~- ~ \1 ~ Ilk PIe in 1, [!Lu VJ t1:...i~':' 

.PIi" 11 \, 's-G r a ven hag e. 

-, .. " VI'" .>: .. -- .... _._----_ /if tt~tc rll<£t~.( ti;' .tt_ f{~(J 

l~.~ v V \ ,7}\') -: /' t~, '/-,{., fY,J.::.t.LtL-f}J.c.t.~~ det'v/I t:~~ 
~ . \ ~'\ IJ» ~I'I i 1 \ -: In antwoord op Uw brief dd. 15 maart 1963, Afd. APZ/\VNG nor 

1 " (t~ ,.YS13559/36099 Vertromvelijk, inzake bovenvermelde aangelegenheid ~ 1Î\ / moge ik U mededelen, dat de Surinaamse Raad van r1inisters in zijn 
.j ""1: ' ~ / vergadering v:_an 22 maart jl. zich akkoord heeft verklaard met de 

'f.\/ door de Nederlandse I'Iinisterraad genomen beslissingen ten opzichte '-1 I I ::: ::e:o:::::::::,v::: :: ;:::~::::e:a:i:: ::::::::e:ei:e:~::n::~f 

I ~ .. ,o.,.jaren zonder toestemming der Surinaa.mse Regering niet elders zullen 

j ~ ~ mogen vestigen dan op Sl~otvJij~n dat zij zich bereid zullen ver- 
7t' klaren goede burgers van Suriname te worden. . 
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DE GEVOLMACHTIGDE MINISTER SURINAME VAN 

No. 745/VERTROffiJELIJK 

Onderwerp: 
Migratie Toegoenese 
gemeenschap naar 
Suriname. 

Tegen overname door de Surinèa.mse Overheid va.n de onderhouds- 

kosten van de \veg van het Slootwijk-emplacement naar de Oost-West- 
verbinding in ruil voor het niet voor de Toegoenezen nodige gedeelte 

van de plantage Slootwijk bestaat bij de Surinaamse Ministerraa.d in 

beginsel geen bezwaar. De Raad zal het echter op prijs stellen hier 

;\ omtrent nadere concrete gegevens te ontvangen. 

De Gevolmachtigde l'''Iinister 
van Sur Lnarne , 

(R.H. Pos). 

MINISTERIE VAN 

J 
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J 

Geheime R~gistratuur (NNG) 

~ 807084 - I 



In antwoord op Uw brief van 26 maart j.l. nos 
745/vertrouwelijk,deel ik U mede, dat de Nederlandse 
Regering met erkentelijkheid heeft kennis genomen van 
de beslissingen van de Surinaamse Raad van Ministers 
v~n 22 maart j.lQ inzake de in hoofde genoemde aange 
legenheid. 

De gestelde voorwaarden, dat de Toegoenezen 
in Suriname zich gedurende de eerste vijf jaren, zon 
der toestemming der Surinaamse Regering niet elders 
zullen mogen vestigen dan op Slootwijk en dat zij 
zich bereid zullen verklaren goede burgers van Suri 
name te worden, zijn aan de Toegoenezen bekend gemaak 

De door de Surinaamse Ministerraad gewenste 
nadere concrete gegevens over de onderhoudskosten van 
de weg van het Slootwijk-emplacement naar de Oost 
West-verbinding, in ruil voor het niet voor de Toegoe 
nezen nodige gedeelte van de plant~ge Slootwijk, zul- 
len worden verstrekt, zodra de daartoe nodige opme 
tingen hebben plaats gevonden. 

Te Uwer informatie moge dienen, dat de plan 
tiage SJOotwijk~OOr--de Ned0..,-.l<:lYlr1c,,"> "Dn~~ ...... -l",,.,. ",.ç; Q"',:! ------I-=:-----------"-';l,.6-'~ ........... -V-V'--"-"._._,o::J_ .... ;;77!.~(.~ - <._.> - - '<'_'> 7 r41tf771J!LL gekocht en dat e1; voor de Toegoenezenvestiging be- 

} stemde gedeelte t.z.t. zal worden overgedragen aan 
de in voorbereiding zijnde Toegoenese Coöperatieve 
Vereniging. . . 

Met de daadwerkelijke uitvoering van het plan 
zal zeer binnenkort worden begonnen. Op 6 april 1963 
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ZEGEL 

MEDEZENDEN BIJLAGEN. TE WETEN: ANDERE 
KOSTEN 

GESTELD DOOR: 

AAN 
de Heer gevolmachtigd Minister 
van Suriname, 
Jozef Israelslaan 26, 

's-GravenhageQ 
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zal een ploeg van acht Toegoenese kwartierma 
kers per vliegtuig naar Suriname vertrekken, 
terwijl op 5 april a.s. een groep van ca. 65 p r 
sonen zich per schip naar Suriname zal begeven 
TIe rest van de ca. 180 zielen tellende gemeen 
schap zal op nader te bepalen data volgeno 

'Yo--t2.. '-:'û r._.._"",;.--c.. h~ tiL ~(..r-.~ ?; L- 

~11.,ne- Staatss~retariS 
~ van Binnen and~i Zaken, 
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V t. K. I 1< U U V\i t: L I ,! ~\ 

Aan 
de 110er Gevolr.JD.Chtigde r&iatel.'> 
van Su:t-ina.me. 
Jozef Ioraëlslaa.'l1 26, 
: i.-;G:rav~(à. 

m313642/,G099 

1::\iigratie fJ:'oeg0e1,lC3e 
Gemeenscbap nIJ.a:1" ~5uri!'..ft:1e. 

In antwoord op Uw 'bl'ie! van 26 maart .;,.1 .. no e 745/vertrouwelijk. 
deel ik U cede, dat de Nederlandse Regering met erkon'&olij,kheid heert 
kennis genom.en van d$ beslissingen van de Surir£2JlmS-e ~d van fi!inist-ers 
van 22 m.:"'iart j.l. inzake de in hOQ£de genoeMe aangelegen.1:leid .. 

De gestelde voorw~-dent dat de T'oegoenezen in Suritmme zich gedure 
de dG cere-te vijf jarén, zonder toosteaming der Surinaamse Regering nl~t 
elders zullen mogen veotigen (lrul op Slóo1,-wijk en oot ai;;' ~ioh bereid zul 
len v~rklaI'en go:~de burg<~,r$ vm Surina..-nG to worûen, zijn aan de Toegoene 
z~n bfJkGnd gt,r.aaakt. 

De d.oor de Surina...~se Mini3tenaad geM;1~te :tmdere eoncr,ete @eg0Vé!l 
over ~a O!l.clerll~i\3koGt(;)n voo do weg 'VaL"1 het Slootwijk-emplaeement naar d 
Oost-Weot-VGr1;linfdp..g,. in ruil voor ht:tt niet voe» de Toegoene-zon nodige ~i; 
deel te van de pla.t}.tag~ ~nootrljk, zu.l1~u~ WOTfliID. v-erstTGkt, zod1~a de de.ar' 
toe nodige opmetingen,hebben plaats g~""ond:0'n. 

'1'0 Uwer inforrratie aogo dia:nen~ da.p de pl&"'ltage Sloot\'1ijk door de 
Nederlandse Reger,inti zal wo:!:'den aangelco¢;ht en dat alleen het voor de To,:: 
g00ne~envestigil'lg oostende gedeelte te zijner tijd zal worden ovorgedra 
gen aan de ill voorbel"eiding nijnde ToegoMose Coöporatieve Ver,enigillg. 

il:!et de daadmrrk(:Jlijke ui tvo(:)ring van het plan aal. meer binnenkort 
worden hegonnen.· Op 6 april 196.5 zal een plQeg van aoh t Toogoenese kwlU'= 
tierrnake:r.a J~r vliegtuig naar 5urina.m$ vertrokkGll. terwijl op 5 aPl~il ao 
e:en groep van ca. 65 parsonGl1 zioh per schip na"ar Suriruwae zaloogeven • 

----'------__...ç' -l!eSt van do oa. jan 0ielon te.J,lende gt~ateensahap zal op nader te bepa ..... 
len data. volgS)n. 

- Voor - 
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. Voor het QpV'w..gen van do migranten te Pa.ramaribo, hun transport 
naar Slootwijk en hun ligging en voeding. op de mulerneming is de bQmid 
deling vfrrzooht van de direotie van de "Stiehtin:g Machinalo Landbouw Su~ 
riname". 

J;)e staatoaecrotaris van 3i!menla.ndse Zakell~ 
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~-)...<.. 
Hierbij ~ ik de ee~ u med~elen, dat dE 

Nederlandse Mini0'lt4praad in sijn vergadering·van 8 
ma8F~ j.l. accoord is gegaan met het door de heren 
L.G. Witte en Ir. JoS. Vollema opgestelde plan annex 
kostenraming voor de Toegoenezen-vestiging in Surina 
me en zich bereid heeft verklaard de financiering var 
dit project ten laste van de Nederlandse begroting 
te brengen. . _ . tE 
garant voor de terugreis der Toegoene .... ar Neder 
land ingeval de vestiging in S . e onverhoopt zou 
mislukken, doch meent de achtergrond van de fi- 
nanciële en ma ." e bij stand door haar aan het on 
derhavige oject te verlenen, deze garantie te moe 
ten' lteren tot drie jaar na de aankomst van de ge- 
m9~~Hri!'3;'f1-:t'l"r"'. "ûtrr:~t-1' n!:'tamcam'€ • ~ 

. ~' n de Surinaamse Regering is dezer dagen be- 

J." c ... ,· richt ontvangen,· dat zij zich met een en ander geheel 
kan.verenigen, zodat thans onverwijld met de uitvoe- 

__________ -+ ~~ ~·~·~gn~v~a~n~b~e~t~p~a~~~n~~en. Het l~gt in ~~ 

J bedoeling thans de plantage Slootwijk aan te kopen er 
. ~1' een 'Plo)eg van acht kwartiermakers (Toegoenese ambacht 

(.h._, 1,;-1:.< d-<- lieden reeds op 6 april a. ~~ per vliegtuig naar Su- . . h-..,;'" riname te laten 'Yertrekk~r:- ~ . re st der gemeeI?-schap 
~ ~. aal Elan zo apoe d i.g mogellJR~r bootgelege1IJ,A3 è:: vol- 

v;-en.._, ï ~. , gen.' /~~ .... fo .. J-i<.ä),c.-.'I'/ -t.tZ,> " ~~It; c>4. . Zoals U bekend heeft de Reer wi t~ tijdens dE 
~ 2P1..1 '~l ..a..k-...:.~nterdepartementale bespreking te Den Haag op 15 ok- 
I'- ,./" ... 

~ A.,,·yt4.iVv~ t;."._.."t.. 
~ .J 

GESTELD DOOR: ~1 
1 

Vollema 26 3 
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Secr. Copie'Dir. 
Stichting voor"de 
Ontwikkeling van 
Machinale Landbouw 
in Suriname te Pa 
ramariboo 

I. 

ZEGEL GETYPT GECOLL. VERZONDEN 

P<jPR •. "-OOR . DOOR ;){ ç? . 81l~ 
.. / } / - 

.e.:, 

ANDERE. 
KOSTEN 

.................. 19./j 

AAN 
de Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van de Stichting 
voor de Ontwikkeling van Machi 
nale Landbouw in Suriname, 
Koninginnegracht 66, 
's-Gravenhage. 

tober 
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tober 1962 de bereidheid van de directie 
van uw Stichting om het financieel-technisch 
beheer van het ·project OP" zich te nemen, tot 
uiting gebracht en is deze suggestie ook in 
het rapport Wi tte- VOllemalopgenomen. De Ne 
derlandse Regering is erkentelijk voor dit 
aanbod en aanvaardt gaarne deze regeling, 
waarbij derhalve de directie Uwer Stichting 
het financieel-technisch beheer van het Toe 
goenezenvestigingsproject op zich neemt en 
een ervaren functioriaris beschikbaar stelt 
voor de leiding en voorlichting ter plaatse. 

De nodige fondsên zullenLgp aanvraag 
van de direct~van Uw Stichting te zijner 
beschikking worden gesteld door opening van 
een crediet bij een door hem aan te wijzen 
bankinstelling"te Paramaribo, telkenmale 
tot een bedrag van een bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken in te dienen gemotiveerd 
werkprogramma. 

Ten slotte deel ik u mede, dat in 
verband met de uit het project voortvloeien 
de schuldverhouding tussen de Staat der Ne 
derlanden en de Toegeenese gemeenschap thans 
een geëigende coöperatieve vorm voor deze 
gemeenschap wordt ontworpen. z 

.Jk 2.b! De Staatssecretaris 
! ~van Binnenlandse Zaken, 

. If n) "it. 1-<- 

AL IJ n~~é4",l . cfn.L-I--~'L..{ , ¥frt 
~ ~é. ))vu~L~ tJ!h'iid .. ~·YJ ~ 

. / 

. t~/ ~v/ 
/ 

l 
II. 

de Directeur van de" Stic ting 
voor de Ontwikkeling van de 
Machinale Landbouw ir Suriname 
te PARAMARIBO. 
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Hie~~ ingesloten doe ik U een afschrift 
toekomen van mijn brief dd.heden nr.GS 13581/ 
36099 met bijlage. aan de Voorzitter van de R~~d 
van Commissarissen. van de Stichting voor de 
Orlwikkeling van de Machinale Landbouw in Su~"~ __ 
name, te Den Haag, naar de inhoud waarvan/C(er 
bek~r:ing moge ViIJX'!)e:n verwJzen. it", 

De Staatssecretaris van Binn.Zake , 
Voor deze: 

de Directeur-Generaal, 
Hoofd van de Directie 

Afwikkelingszaken Westelijk N.G., 

w0. LI r+'»: . 
; Kottier. 
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STICHTING VOOR DE 

ONTWIKKELING VAN MACHINALE LANDBOUW IN SURINAME 

l 

KONINGINNEGRACHT 66 - '.·GRAVENHAGE - Teleg,.madras: STIMALAS 
TELEFOON 184332 - BANK: NED. HANDEL MIJ '.·GRAVENHAGE Kantoor He,eng,acht 

11 . 
Ald. JivE , "11.1:1, I} ;'jQ)<AVENHAGE. "apr11 

::~,~w:, . tQfilrI"k It c\t?\~ ~/{A. #~~k"'é'. 

~ 

\A\ .. ( ~<t; 4,~ de Staatssecretaris van Binnen- 
Toegoenezenvesti- ,r~ () cdl', tandse Zaken 
ging Slootwijk ''3- ,~U''' 
Suriname . ~_~ 'v (0 Plei' 1 

MINISTERIE VAN ~. DEN 
BINNENLANDC"':, Z\":~~ . ~=+-=..;;;. 

G· hei Reg:q'-p,tr:ui ( ',', '.cf,·, e elme '. ' , . . : 

l 

l 
l 
l Ingekomen 

. -~p 
Oncie~: 
AP"l2r1'da: 

... ., . \ 

fo aprn 1963 'I 
Ager,' .. i~ r<:r;J .. d I .. ~ b./ ~ b 
• ':.': ;.J... ,i;;tl. [<~~;l. .. -ss 
f\ .... // 1 IÎ ,;) 
R2:p"p~' ....... .: . ..,....".;;:> • .._.~.~.::,,~-.,:: ",. ._ 

In antwoord op Uw brief Directie AfwoZaken WNG nro 
GS 13581/36099 van 27 maart 1963 bericht ik U dat het 
nimmer In de bedoeling Vàn de Raad van Commissarissen 
van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale 
Landbouw in Suriname heeft gelegen ten aanzien van de 
Toegoenezenvestiging een zoveelomvattende steun te 
verlenen als in Uw brief wordt genoemdo 

J 
j 

De Raad van Commissarissen stelde in zijn vergadering 
van 10 november 1962 vast dat medewerking met betrekking 
tot de vestiging van Toegoenezen in Suriname zou worden 
verleend indien de Surinaamse Regering dat zou verzoeken. 
Hoewel een dergeiijk verzoek de Raad niet bereikte werd 
gezien deze beslissing goedkeuring verleend aan deelname 
van de Heer Witte, Directeur van de Stichting, aan de 
voorbereiding van deze vestiging voor wat betreft de 
planning en de kostenberekening. Met de in het rapport 
van de Heren Witte en Vollema naar voren gebrachte ge 
dachte het financieel-technisch beheer door de Stichting 
te doen voeren wordt echter door de Raad van Commissa 
rissen niet ingestemd. De omvangrijke en verantwoorde 
lijke werkzaamheden wel~e aan het directoraat van de 
Stichting zijn verbonden, de grote problemen die nog 
steeds in de vestiging Wageningen rijzen en de grote 
afstand tussen Wageningen en Slootwijk hebben tot deze 
beslissing geleid. De in het verleden opgedane ervaring 
met een gecombineerd beheer is trouwens ongunstig ge 
weest. j 

J 
Voor zover behoefte zal bestaan gedurende de aan 

loopperiode van de vestiging op Slootwijk om employ~rs 
of machines van de Stichting daar tijdelijk werkzaam 
te doen zijn, laat de Raad de beslissing daartoe over 

____ --- - ~,____ aan 

~-~----- .... -'--- 
____ - .. .»: 
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aan zlJn Directeur in Suriname, die dienovereenkomstig 
werd ingelicht. Mocht het echter nodig zijn één der 
oudere employé's met tropenervaring definitief met het 
beheer van Slootwijk te belasten dan zal deze de dienst 
der Stichting moeten verlateno 

l 
~l 

De Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen: 

. 1 
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Vestiging Toegoenezen 
Uw brief No.910 ddt 2 april 1963 

13 apr il 3 

l 
Aan de Voorzitter van de 
Raad van Commissarissen der S.M.L. 
de Hooggeleerde Heer 
Prof. ir. W.F. Eysvooge1 
Duivendaal No. 1 
Wag e 11i n gen 
Nede;land. 

I 
Van de inhoud van Uw in hoofde genoemd schrijven heb 

ik zorgv-uldig kennis genomen. 
Het spijt mij, dat de suggestie in het rapport 

Witte - Vollema, inzake het management van de Toegoenezen 
groep geleid heeft tot een in zekere zin wederzijds mis 
verstand. 

Wellicht heeft de gekozen redactie daartoe enige 
aa nle i ding gegeven. . 

Het is n s L, niet mijn bedoeling gewee st , dat de 
Stichting Machinale Landbouw belast zou vlorden met het 
verantwoordeli,ik beheer van de plantage Slootwijk en haar 
opgezetenen. 

De gedane suggestie vond haar ontstaan in de wense 
lijkheid om een rechtstreekse financiering mogelijk te 
maken uit hoofde van de mening, _ dat het "Projekt beheer" 
van het Ministerie van L.V.V. hier te lande niet is inge 
steld op de coöperatieve vorm van de Toegoenese gemeenschap. 

Naar mij bekend, werd terzake overleg gepleegd door 
f4inister Klompé met de rUnister President van Suriname, van 
welke zijde geen bezwaren hiertegen aanwezig werden geacht. 

Integendeel - de ,tJIinister President van Suriname was 
van mening, dat.de migratie zo geluidloos mogelijk dient 
tot stand te komen. 
Men werkt -in Nederland- thans aan de oprichting van een 
coöperatieve vereniging, waarin alle leden van de 
Toegoenezen worden opgenomen. , 

Deze Coöperatie krijgt een verantwoordelijk bestuur, 
dat -Voor zOVer mij bekend- reeds is gekozen. 

- 1 
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Het is duidelijk, dat dit bestuur de leiding en het 
beheer op zich zal nemen. 

J -2- 
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Tussen dit bestuur en de Nederlandse Regering wordt o.m. de 
schuldverhouding t.a.v. Nederland vastgelegd. 

Sedert enige dagen is de eerste groep -n.l. de kwartier 
makers- hier gearriveerd. Enige gesprekken met de leider hier 
van gaven mij enig inzicht in de onderlinge gezags verhoudingen 
binnen de groep. 

Aan de hand hiervan vraag ik mij af of een buiten de 
groep staande leider voor langere duur in·deze gemeenschap wel 
op z'n plaats zal zijn. 

Uiteraard kan iemand, die ter plaatse goed bekend is 
gedurende de aanloop periode nuttig werk verrichten, hetgeen in 
het kader van hulp verlening door de S.r4.L. ltJOrdt geregeld. 
Dit hoeft echter slechts een kwestie van enkele maanden te zijn. 

Voor de nodig geoordeelde landbouw-adviezen acht ik de . 
suggestie van de Districts Commissaris van de Commewijne zeer 
aantrekkelijk, n.l. het benoemen van een advies-commissie, 
bestaande uit een drietal deskundigen uit omgeving, 

Hiertoe zouden in aanmerking komen de Heren: 
Dr. ir. Duivemans (adViseur Mariënburg) 
de Heer Kloet (eigenaar beheerder citrus plantage 

Spieringshoek) 
de Heer Smith (direkteur va n de Landbouwschoo l, Alliance) 

Het is hierbij uiteraard de bedoeling, dat in grote lijnen "lOrdt 
vastgehouden aan het uitgestippelde cultuurplan. 

Naast deze advies-commissie. die zich uiteraard slechts 
zal bemoeien met aangelegenheden van landbouwkundige aard, 
dient n.ID.m. een lichaam te worden gecreëerd, dat in feite 
toezicht kan uitoefenen op de juiste gang van zaken. 

lr· Hiertoe wi.L ik adviseren, dat door de Nederlandse Regering 
. I" -eventueel in overleg met de Surinaamse Regering- een ~ Y1!!l 

N toezicht wordt benoemd, eveneens bestaande uit 3 leden, t , a. 
~ waar-van ik het zeer belangrijk acht. dat de direkteur van de I S.f'1. L. al s voorzitter fungeert. 
~ Daarnaast zouden kunnen worden aangewe aen het hoofd van 
~ de Landbouw Voorlichting van L.V.V. en de D.C. van het distrikt. 
:, Commewijne. De Direkteur van L.V.V. stemt hiermede in • 

. :' Het zitting nemen va n de Direkteur der Stichting in de 
" raad van Toezicht is in het, kader van de hulp verlening een voor I de tfoegoenezen zeer belangr ijke aangelegenheid. N.m.m. zal dit 

de werkzaamheden van de Direkteur niet belangrijk ver zwar-en , 
terwijl de hieruit voortvloeiende nuttige adviezen in de beleids 
sector een zeer belangrijke steun zullen k~~nen vormen voor het 
welslagen van de Toegoenese migratie. , 

N.m.m. zal de S.M.L. deze verplichting jegens d~ Nederlandse 
'" Regering moeilijk naast zich neer kunnen leggen. 

Ik vertrouw gaarne te mogen aannemen, dat na de hierboven 
gedane uiteenzetting de Raad van Commissarissen zich zal kunnen 
verenigen met de in dit kader gestelde vorm n hulp verlening. 

J 
J 
JC.c. Secretads S.M.L. 
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Hij he e ft zijn Bestuur reeds geantwoord en verwacht de ge 

opperde bezwaren uit de weg te hebben geruimd. Hij advise( 

rustig af te wachten totdat hij deze zaak met zijn BestuuJ 

heeft opgelost. ~ 

Inmiddels, deelde de heer Witte mede, gaat alles tot 

dusver naar wens. Hij heeft alle medewerking van Bestuur, 

Evangelische Broedergemeente en Koninklijke Landmacht. De 

kwartiermakers der Toegoenezen maken een uitstekende in 

druk. Na een bezoek in gezelschap van bovengenoemde instar 

ties aan Slootwijk zijn gereedschappen aangeschaft en gaar 

de kwartiermakers onder leiding van een functionaris der 

S.M.L. aan het werk. 

Voorbereidingen zijn getroffen om de groep van .de 

"Willemstad" op te vangen. Zij zullen gelegerd en gevoed 

worden te Paramaribo en zo spoedig mogelijk per landings 

vaartuig van de K.L. naar Slootwijk gebracht worden. 

Vanaf de 26e .april kan wekelijks een groep van 35 per 

sonen worden opgevangen, die dan nachtlogies en ontbijt ir 

en vervolgens per landingsboot na~~---- 

Slootwijk vervoerd worden. Het landingsvaartuig kan nl. 3: 

personen per keer vervoeren. De heer Witte vraagt tijdig 

telegrafisch bericht over de datum van vertrek van deze 

groepen van 35 personen. 

MEMORANDUM 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

l 
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L telefoongesprek met de heer Iii tte, direc 

.chting Machinale Landbouw in Suriname, 

op 11 april 1963. 

!iding van bijgaande brief van dé voorzitte} 

l Commissarissen der S.M.L. heb ik de heer 

gevraagd. 

mij mede terzake reeds van zijn Bestuur tE 

en meent dat er een misverstand is gerezer 

- De - 
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l Aan: Hr.Staatssecretaris 

l 

l Verslag van een telefoongesprek met de heer IVi tte, direc 

teur van de Stichting Machinale Landbouw in Suriname, 

op 11 april 1963. l 
l 

1 

Naar aanleiding van bijgaande brief van de'voorzitter 

van de Raad van Commissarissen der S.M.L. heb ik de heer 

Witte om advies gevraagd. 

Hij deelde mij mede terzake reeds van zijn Bestuur te 

hebben vernomen en meent dat er een misverstand is gerezen, 

Hij heeft zijn Bestuur reeds geantwoord en verwacht de ge 

opperde bezwaren uit de weg te hebben geruimd. Hij advisee: 

rustig af te wachten totdat hij deze zaak met zijn Bestuur 

heeft opgelost. 'f-- 
Inmiddels, deelde de heer Witte mede, gaat alles tot 

dusver naar wens. Hij heeft alle medewerking van Bestuur, 

Evangelische Broedergemeente en Koninklijke Landmacht. De 

kwartiermakers der Toegoenezen maken een uitstekende in 

druk. Na een bezoek in gezelschap van bovengenoem~e instan 

ties aan Slootwijk zijn gereedschappen aangeschaft en gaan 

de kwartiermakers onder leiding van een functionaris der 

S.M.L. aan het werk. 

Voorbereidingen zijn getroffen om de groep van de 

"Willemstad" op te vangen. Zij zullen gelegerd en gevoed 

worden te Paramaribo en zo spoedig mogelijk per landings 

vaartuig van de K.L. naar Slootwijk gebracht worden. 

Vanaf de 26e april kan wekelijks een groep van 35 per 

sonen worden opgevangen, die dan nachtlogies en ontbijt in 

en vervolgens per landingsboot naar 

l 
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J Slootwijk vervoerd worden. Het landingsvaartuig kan nl. 35 

personen per keer vervoeren. De heer Witte vraagt tijdig 

telegrafisch bericht over de datum van vertrek van deze 

groepen van 35 personen. J 
J - De - 

J 
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De heer Witte is van mening, dat indien de gehele 

Toegoenezengroep van hetzelfde gehalte is als de kwartier 

makers, het niet nodig zal zijn een leider gedurende lange 

re tijd op Slootwijk te stationneren. Na enige maanden zal 

dan verder met periodieke controle- en voorlichtingsbezoek, 

kunnen worden volstaan. Hij stelt voor een adviescommissie 

in te stellen, bestaande uit: 

Dr.lr.Duiveman - adviseur N.H.M. 

Hr. Smith 
Hr.Kloet 

direoteur Landbouwschool Allim 

ervaren citrusplanter 

die de Toegoenese gemeenschap landbouwadviezen ·kan geven. 

De directie der S.M.L. kan toezicht blijven uitoefenenen o} 

de gang van zaken. 

17-4-1963. 
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VERTROUv!çl , I 

De Voorzitter van· de Raad vsn 
, , 

Commissarissen van de Stichting voor 
de Ontwikkeling van Machinale Landbouw 
in 'Suriname, 
Koninginnegracht 66, 
's-GRAVENlIAGE. 

j 
,1 ~;~;,:,,f ~o~g&e~ezenves tiging 
'; =. i Sloot'\'Vf~jk-Suriname. 
,{ " "_" 
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