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Kort ve1·slag van de Ghandi' herdenking op 1 Maart 1948 uur in het 
gebouw De Ruyterstraat 6? alhier. 
Bedoeldà herdenking was uitgeschreven door de A.N.V.A.l.Algmeen 
Nederlandse vredesactie), Coop. De Ring, De Nieuwe Koers, Hwaanistisc 
�erbond, Internationale verneililging Bellamy, Kerk en Vrede, Nederland-

Indonesie, Nederlandse Vrouwenbeweg_ing, Soefi Beweglng,' Universale 
Ligo, Vlamgroep en het Vormingscentrum Vrij Nederland. 
Aanwezig ong. 400 personen

,_ 
zodat het zaaltje·, ä.a't cïrca· 300 zit

plaatsen telt, overvol was • 
Te 22.00 uur opende Mevrouw J.C. ISBRUCHER-DIRKSEN (person�lia be-

kend), vice -presidente van de Universale Ligo, bij wie de leiding 
berustte, de bijeenkomst. Zij sprak datirbij haar genoegen uit, 
dat zovele groepen de behoefte hadden geveild om gezamenlijk GHANDI 
te herdenken. 
Alls reerst werden enige Hindoese dansen uitgevoerd door I:NDRA DEV 
PHASAD, begeleid door een kàein Hindoe orkest. 
Vervolgens werd het woord gevoerd door J. BOOG.AARD (Int.Ver. Bel
lamy) personalia bekend), die in het kort verband trachtte te 
brengen, tussen het streven van GHANDI en de Bellamy gedachte. Dit 
lokte een interruptie uit van een der toe�oorders, die het schande 
noemde, dat spreker de Grote GHANDI gebruikte als reclame-middel 
voor zijn Bella.my gedachten. 
Bogaard verliet daarna het spreekgestoelte zonder van repliek te 
hebben gediend. De stemming der vergadering was inmiddels beslist 
slecht te noemen. 
Ook de volgende spreker, de heer R. SAMLAL (personalia onbekend) 
een Indier, was niet in staat een betere sfeer aan bedoelde GHANDI 
herdenking te geven • .  
Deze sprsker trachtte iets van het leven van GHANDI weer te geven 
waarbij .mx:m hij o.m. mededeelde, dat GH.ANDI als jong advocaat in 
Zuid Afrika tot zijn vrijheidsgedachte was gekomen. SAMLAL, als India 
niet in staat zich behoorlijk in het Nederlands uit te drukken, 
hetgeen zign uitleg niet duidelijker maakte. 
Vervolgens werd enige Hindoe muziek ten gehore gebracht, waarna werd 
gepauseerd. Vele bezoekers maakten van deze gelegenheid gebruik 
om de zaal te verlaten. 
Na de pauze sprak namens de Vlamgroep de Heer Jef LAST (personalia 
bekend), die in hoofdzaak de strijdwijze van GHANDI belichtte. 
Volgens spreker waren de revolvers en gummiknuppels niet in staat 
geweest, de gedachten van de weerloze GHANDI te breken. 
Naar het applaus te oordelen, viel het betoog van deze spreker in 
goede aarde. 
Daarna werd het woord nog gevoerd door Mevr. A. NOLLES-HEUFF 
(personalia bekend) namens NeQerlandse vrouwenbeweging en door 
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de Remonstrants predikant Dr.H.J. HEERING (personalia bekend), 
namens Kerk en Vrede. 
Beiden spraken over de ontembare vrijheidsgedachten,van GHANDI 
doch wegens het ontbreken van een geluidsinstallatie waren zij 
nauwelijks te verstaan. 
Te omstreeks 22.30 uur werd bedoelde herdenking geeindigd met het 
zlngen van het Hindoesvolkslied. 
De toegang tot de zaal was vrij. In de zaal werd een collecte 
gehouden te» dekking van de kosten. Het podium was getooid met een 
z.g. Ghàndi meditatie, waaronder een bouquet bloemen was opgesteld.
Door· eBrderbedoelde v�renigingen was tot het houden yan deze
Ghandi herdenking een organisatie-comite ingesteld, bestaande uit:

'1. Ir. c.c.J� de l'ESPINASSE (personalia bekend) 
2.,Mevr. A. TREUBN�-WIERSMA(personalia bekend) 
3. Ir. H •. .E.r.;. VOITUS VAN HAMME (personalia bekend)
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Onderwerp: 

Algemene Nederlandse Bouwkas, 
gevestigd Javastraat 79
te 
's-Gravenhage. 

Het bestuur an de organisatie van de Algemene Nederlandse 
Bouwkas wordt aangegeven in bijgaande brochure. 
De oprichters willen de Bouwkas verkopen omdat zij geen ver
gunning hebben om verder te werken. Volgens de wet mogen oude 
Bouwkassen blijven be$taan. Nieuwe mogen niet worden opgericht. 
Dr.v.d.Weijden zou f.12000 in de Bouwkas geplaatst hebben. Jhr. 
F. des Tombe en Mr.M.A.Beelaerts van Blokland ieder r.9000.
A.J.van Dolder (Willy) en. L.H.G. van Beljouw, die ook bij de
Bouwkas werkzaam waren hebben inmiddels een andere functie.
Van Beljouw is tháns in dienst uij de Nederlandse Co9peratieve
Giro-Crediet Ring, gevestigd Nieuwe Uitleg No.21 te 's Gravenhage
Directeuren van dit bedrijf zouden zijn: Mr.Jan Visser en Chris
Schuurman, zoon van ds.Schuurman. Deze heeft in een houthandel
gewerkt. Wat de Giro-Ring beoogt is vermeld in bijgaande brochure·

Er zijn twee gegadigden om de Algemene Nederlandse 
Bouwkas te kopen. 

le. De Bouwkas "Eigen Huis" gevestigd Statenlaan No.47 
te 's Gravenhage en 2e. Voornoemde Giro-Ring. 
"Eigen Huis" bestudeert nu de boekhouding van de Bouwkas. Van 
Beljouw.heeft contact gelegd tussen de Giro-Ring en de nieuwe 
schepping van dr.v�d.Weijden, genaamd: Medisch Centrum. (zie 
hiervoor bijgaande circulaires). 
Van Beljouw en v.d.Weijden zouden ook de Bank van Nievelt en 
van

.
Houten in de Anna Paulownastraat No.89 te 's Gravenhage 

(N.V.Commerciele Bank), willem activeren voor hun plannen. 
Deze bank zou kapitaal moeten leveren voor de aankoop en in
richting van gebouwen bestemd voor het Medisch Centrum. Ook 
heeft dr.v.d.Weijden zelf uitgelaten dat hij geinteresseerd en 
een van de oprichters is van het zogenaamde "Lunshof Concern". 
(zie hiervoor het rapport betreffende deze krantencombinatie). 
Zie voor de gegevens betreffende Jacob van Swet, genoemd in het 
dossier van de Algemene Nederlandse Bouwkas van de I.D. den 
Haag, bijgaand rapport betreffende deze van Swet. 
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16 Februari 1939 werd te 'scGravenhage 
opgericht de Nederlandse Coöperatieve 
Giro Credietring u.a. (De Ring). 
Het doel va -a deze vereniging is in het ver" 
keer tussen de leden het geld te maken 
tot een volkomen en stabiel ruilmiddel; 
de samenwerking en wederkerige hulpver" 
lening te bevorderen en te benutten voor 
het scheppen van meer arbeidsgelegenheid 
tussen de leden onderling. 

De activiteit van De Ring richt zich tegen 
het geld, voor zover het in de kapitaliso 
tische maatschappij geworden is tot een 
machtsmiddel, tot een mogelijkheid om 
onbeperkt te heersen over mensen en 
goederen. Het geld -terug te brengen tot 

. zijn oorspronkelijke functie : dié van rui] .. 
�middel, dat is één ... �u de dingen, die De 3 



Ring zich voorstelt in eigen kring (die aan 
geen bepaalde omvang gebonden is) te "verwerkelijken. 
Terwille van de practische uitvoering or= 
gAniseet'f De Ring een bank" en giro= 

bedrijf. 
Het goed funciionn.eren v:m de Ringgiro= 
dienst maakt een vlotte uitwisseling van i goederen en diensten mogelijk, want De t 
Ring wil ook en niet in de laatste plaats door t samenwerking nieuwe arbeidsmoge!ijkhe= 

r den en welvaart voor zijn leden scheppen. , 
Lid van De Ring kan iedereen worden, 
die te goeder naam en faam bekend staat 
en die het eens is met de doelstelling der 
vereniging. 
Ringleden hebben allen een rekening en 
beginnen m_et daarop een zeker bedrag te 
storten. 
Wijst de rekening een tegoed aan, dan is 
de houder gerechtigd in zijn betalingsver= 

,1. keer met andere Ringleden te betalen met"" ,: Ringgiro's. ' 

Ieder Ringlid is in het bezit van eért 
l"l\\boekje met blanco Ringgiro's, die hij ter 

plaatse kan invullen en ondertekenen 
waarna ze als gewoon ruilgeld kunne� 
dienstdoen. 
Be� Ringleverancier, die Ringgiro's in be" 
t�lmg ontvangt, stuurt deze van tijd tot 
hJd op naar het Ringkantoor, waarna de 
bedragen op zijn rekening worden bijge= 
schrevèn, onder aftrek van 2% Ringprovisie 
(voor bepragen boveri f 100,= bedraagt deze 
provisie 1h Ofo). 
Riogprovisie wordt alleen betaald door 
ben die geld ontvangen, en dus van de 
samenwerking profijt hebben getrokken. 
Iedere houder van een Ringrekening ont=

vangt een dagafschrift, vermeldende de 
stand van zijn tegoed, telkens wanneer 
een bedrag op zijn rekening wordt bijge= 
schreven of _wanneer een bedrag wegens 
e�n . �oor hemzelf in betaling gegeven
Rmgg1ro wordt afgeboekt. 

�oord.at de Ringleden elkaar nooit met 5 



contant geld betalen, maar met Ringgiro's, 
kan De Ri11g beschikken over een belang. 
rijk deel der gestorte gelden, die gebruik'.(i\ 
worden voor het verstrekken van renteloze 
credieten aan leden, die daaraan behoefte 
hebben en voldoen aan eisen van persoon= 
lijke betrouwbaarheid en vakmanschap. 
Voor elk verleend crediet moet natuurlijk 
een behoorlijke dekking aanwezig zijn, om= 
dat gewerkt wordt ·met geld van anderen, 
dat te allen tijde kan worden opgevraagd. 
Op deze wijze kunnen alleen betrekkelijk 
kleine credieten met korte looptijd ver" 
strekt worden. Voor grote credieten met 
lange looptijd is een aparte stichting in 

� het leven geroepen : de Credietspaarkas 
\1 van De Ring, .die voor alle doeleinden ren" 

teloze credieten verschaft en ongeveer vol• 
gens hetzelfde syste�m werkt als de be" 
kende bouwspaarkassen. 

Tot zover een kort overzicht van de zà" 
kelijke grondslag van het Ringwerk. . 

6 Men moet De Ring echter niet uitsluiten� 

,. 

"' 

zien als een bank• en girobedrijf, als een 
a, financiële instelling op idealistische grond"
Mb slag. 

De Ring heeft ook een sociaal"culturele 
laak, die niet alleen tot uitdrukking komt 
op __ de WoensdagavondJezingen in Den 
Haag, in het maandblad van De Ring of 
in de plannen tot coöperatieve exploitatie 
van één=kamerflats, vacantieoorden, om 
maar eens enkele voorbeelden uit de prac.. 
tijk te noemen. 
De Ring ziet het grote gevaar van de geld" 
macht, die elke drang naar gemeenschap 
doodt en streeft daarom bewust naar het 
aankweken van gezonde gemeenschapszin, 
solidariteit en onderling hulpbetoon. 
Coöperaties en productieve associaties wil 
De Ring- moreel en metterdaad helpen be= 
vorderen, omdat hij ze ziet als de econo ... 
mische organen voor een waarJijk even" 
wichtige, harmonische samenleving. 
Hoe? Door nu reeds de producenten de 

. · kans te geven hun eigen groqd en produc" 
.--�itiemiddelen te kopen, door kleine produ" 7 



centen tot een economisch teheel aaneen
te smeden, hen te v��zekeren van afzet= ""'I
gebied en werkmogehJkheden. 
Alleen door zkh bewust in te schakelen
in een groter geheel, door het dienen van
de gemeenschap in de plaats te stel)en
van het botte verdienen, kunnen de kleme
producenten en dis1ribuanten zichzelf hand=
haven en zich vrij houden van de allures
van "kleine baasjes". 
Kleine kapitalistjes boren jn De Ring eve11°
min thuis als de grote. 
Komen zij er toch in, dan rangeren zij 
zichzelf op dood spoor, zodra zij ervare�, 
wat de Ring werkelijk wil en wat er m 
rut verband van alle Ringleden gevergd 
wordt: sociaal besef en practische gemeen= 
schapszin. 

Aaneenschakeling van de kleine bedrijven 
tot een productieketen is in Ring_verband 
al heel gauw mogelijk. 
Het doordringen in grotere beddjven, door 

8 uit de voor dit doel gekweekte bedrijfsover=� 

schotten van De Ring grond en productie:: 
.-i,.middelen op te kopen en ze daarna in be= 
�eer te geven aan de bedrijfsgenoten z�lf, 

is een mogelijkheid, die alleen op de lange 
baan kans van slagen heeit. 
De Rin�mensen staren zich niet blind op 
illusies, zij houden er niet van een stijve 
nek op te Jope·n door het strakke turen 
naar torenhoge droombeelden. 
De Ring wil practiscb werken en brengt 
daatioe alle goedwillenden samen. Elk ini= 
tiatief tot coöperatie en productieve as= 
sociaiie zal bij De Ring sympathie en waar 
mogelijk steun vinden. 
Intu�se� verzamelt De Ring ook de kleine,
particuhere ondernemingen, leert ben de 
grote voordelen van doeltreffende samen" 
werking en maakt ben zodoende rijp voor 
opgaan in een coöperatief georganiseerde 
productie= en distributieketen, waarbij 
een klein 'particulier bezit van grond en 
productiemiddelen zeker geen rem zal zijn 
zolang en v0or zover het niet misbruikt 

�ordt voor uitbuiting of voor het verwer" 9



ven van arbeidsloos inkomen en alleen 
den bezitter bestaansmogelijkheid verschaft. 
Particulier bezit, dat slechts de behoefte6'·
bevrediging van den eigenaar en zijn me= 
dewerke.i·s dient, staat gelijk met sociaal 
vel'antwoord beheer en zal op de duur 
toch opgaan in gemeenschapsbeheer. 
Alleraardigste initiatieven zijn door deze 
samenwerking in Ringverband mogelijk ge= 
maakt of gestimuleerd. 
B.v. het bloeiende be.drijf van de Arbeids= Jî Gemeenschap te Den Haag, gesticht l 
door een gi;oepje jonge wer�lozen, · die
liever werkten dan als bedelaars de hand
te moeten ophouden voor een vernede=
rende en scbam.ele ondersteuning.
En de coöperatieve exploitatie van een
fla1gebouw, die, reeds begonnen 1s !
En de mogelijkheid weldra uit te groeien
tot een girobedrijf met vertakkingen en
contacten over de gehele wereld ! (Soort=
gelijke Ringen werken reeds. in Zwitser"

10 land en Scandinavië). � 

�n . . . genoeg, de ver1eiding is groot om 
.,,,J,..e blijven vertellen van de vele zijden en 
�nsen van het Ringwerk. 

�sschien is door dit overzicht belangstel= 
1mg gewekt en is men tot de overtuiging 
gekomen, dat ook voor idealisten dit tot 
dusvel' uitstekend geslaagde expet·iment 
van grote betekenis is. 
Voor alle idealisten, want De Ring is in 
politiek en godsdienstig opzicht neutraal 
en telt vogels van diverse pluimage onder 
zijn leden. 
De propaganda0afdeling van De Ring wil graag op bijeenkomsten van vooruitstreven" de organisaties meer komen vertellen over het werk en de perspectieven van De Ring. Aanvragen te richten aan De Ring, afd. Propaganda, Nieuwe Uitleg 21, Den Haag. 

M.P.

• 11 
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Chr. Schuurman • Mr Jan Visser 
Commissarissen : /r Th. F. Vroede 
Mevr. A. 0, C. Meinesz•von Santon - Mr R. P. Bessollng 

Kantoren en corre.spondenten In dJvarse plaatson van Nederland 
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DE RING 
D 

e veelheid van groepen en partijen, die
streven naar principiële omvorm:!ng van 

onze samenleving bewijst, hoe cllep geworteld 
het inzicht is, dat we in de chaos verke1·en, dat 
allerwege de evenWichten ziju verstoord, dat we 
slechts van de ene catast.rophe naar de andere 
giian 
Wanneer echter aá.II de orde wordt gesleld: hoe 
komen we er uit, dan wordt de kwestie er niet 
eenvoudiger op. Een grote verscheideuheid van 
oplossingen en ui�wegen wordt, naarstig gecol
porteei·d en geprogageerd, het geschetler is 
vaak zo luidruchtig, dat we zelfs cmze eigen 
stem niet meer kunnen hore11. 
Dat gezocht wordt naar de oorzaak, de gro.nd
fout, is logisch. �ls men genezen \\'il, rnoet me11 
eerst het ziekteverschijnsel en de kiemen ken
nen. Dat men dan tot allerlei conclusies komt, 
is even vanzelfsprekend. De samenleving is im
mers totaal verziekt. alle organen zijn aange
tast, waar men de patiënt ook bekijkt, \'indt 
men de sporen van vele kwalen. Slechts wie het 
gehele organisme onderzoekt., kan komen tot een 
synt.b.ese van alle ziekteverschijnselen, want het 
is roet zo, dat slechts bepaalde delen zijn aan
getast,. het hele maat.schappelijke organisme is 
ziek. 

DIAGNOSE 

Zeker is het belangrijk een juiste diagnose te 
stellen. Maar daarna? Als we wet.en. wa� de 
ziekte veroorzaakte, is het dan voldoende dikke 
boe;cen er over vol te schrijven en ,angdu1ige 
medische congressen eraan Le wijden? 
Stel u voor. ·dat de doktei:s zo zouden handelen. 
Dat. zij over de ziekteverschijnselen gingen i;beo
retiseren en hun paLiënten rustig Heten ver
kwijnen en sterven Iedereen zou een dergelijke 
handelwijze op z'n zacbts uitgedrukt. onverant
woordelijk vinden. 
:Oe zieke samenleving echter wil men wel ge
nezen door woorden. woorden, woorden en ver
handelingen. Er worçlt druk gecongres..sèei·d. ge
theoretiseerd, gepolemiseerd en... de patiënt 
zweeft. op de grens tussen leven en dood. 
�oorden. denkbeelden. theorleën. idealen genoeg. 
Maar ze blijven dpr en dood, zolang ze niet tot 
gro!lds:ag dienen van practiSch werken, schep
pend omvormen · doelbewust aanpakken van de 
problemen. 

Om nu maar meteen alle beeldsoraak af te
schudden. wil ik het duidelijker als volgt for
muleren, wat ik bedoel: zonder te wîllen pole
ltllseren over het nut en de noodzaak van poli
tieke systemen. politieke agitatie en politieke 
"machtsvorming", geloof ik, dat. we de ziekte van 
onze samenleving alleen genezen kunnen door 
aan te pakken, door samen een practisch plan 
te helpen verwezenlijken. 
Een dergelijk plan ii; er. Het maakt het moge
lijk iedereen met sociaal verantwoordelijkheids
gevoel in te schakelen, waarbij de deelnemers 
daarnaast volkomen Vl'ijgelaten worden hun 
poliLieke propaganda c.q. agitatie te blijven voe
ren. 

HET PLAN 

He.t plan voor pnwt.ische samenwerking ziet er 
als volgt uit: allen. die van mening zijn, dat de 
zieke samenleving alleen van binnenmt - dus 
door andere menselijke betrekkingen en door een 
andete gezindheid - kan worden genezen. slui
ten zich aaneen. 
Zlj besluiten hun arbeid en producten onderling 
uit te wisselen. Zi.i gaan dus .voor en met elkaar 
werken en betalen niet met normaal gi,ld, maar 
door middel van een giroverkeer, dat weliswaar 
gebaseerd 1s op geld dus met giro's, met over
schrijvmgen van de ene rekening op de andere. 
Iedere deelnemer begint met een zeker bedrag 
in de gemeenschappelijke girokas te storten, 
want onderlinge verrekening kan aleen uit 
tegoed bij de centrale kas geschieden. Niemand 
kan betalen uit een lege beurs, dus ook niet uit 
een lege rekening. 
Eèn girodienst behoeft echter niet alle gestorte 
gelden in baar geld bescbikbaar te houden. Hèt 
i:$ mogelijk. een groon deel op korte termijn 
uit te zetten. Niel: om er rente van Le trekken, 
want grond- en kapitaalsrente berusten op een 
niet te verdedlgen monopolie, geven aanleiding 
tot uitbuiting en arbeidsloos inkomen en moe
ten daarom bestreden worden. Ons _girosysteeqi 
van gemeenschapsmensen stelt de gelden rente
loos (wel tegen onderpand en vergoeding en 
administratiekosten, beschikbaar aan die leden. 
die tijdelijk geldmiddelen behoeven en voldoen 
aan de voorwaarden van persoonlijke betrouw
baarheid. Zij hoeven dus geen beroep te doen op 

de banken onderwerping aan de renteslavernlj 
is_ voor nen met nocbg.
Wat. op deze manier bereikt wordt? 
l. werk en werkmogelijk.heden voor de ia.ange

sloten deelnemers:
2. ve1'sterking van de gemeenschapSZin door 

practische toepassing van samenwerking en 
.onderlinge hulp; 

3. aantasting van het geld als machtsmiddel en 
ondermijning van het rente- en monopolie
stelse1; 

4. door samenwerkil1g en organisatie van de ge
zamenlijke arbe1a en kapitalen wordt de ge
legenheid geschapen om gl·ond en productie
middelen onder net beheer te brengen van
de producenten zeil. 

Nog een vrnag, die natuurlijk gesteld zal wor
�en: is dH plan voor verwerkelijking vat.baar, 
is het geen utopie, geen illusie, geen opeenho
ping van mooie woorden? 
Neen, want sinds Febru1ui 1939 wordt het in 
practijk gebracht. De Nederlandse Coöperatieve 
Girocrediet-Ring u.a (De Ring) begon hiermee 
in Den Haag en verncht met ruim 11 duizend 
leden in Den Haag, Amsterdam. ZaaIJStreek, kop 
van Noord-H.olla.nd, Fnesland en Drente uit
stel!;end werk. 
Overal in het land ontstaan nieuwe Ringke1·
nen, die met enthousiasme deze samenwerking 
ter plaatse eveneens

..._
gaan organiseren. 

n_e Ring doet hierbij dienst als de centrale orga- / rusathie en administratie die echter het inil-ia
ti�f zoveel mogelijk overlaat aan de plaatselijke 
��n.11·a. 
De Ring wil de samenleving van binnenuit ge
nezen, door andere economische. betrekkingen, 
door het bevorderen van een andere houding 
t.o.v. mens en samenleving.
In De Rtng gaat het dj,enen boven het verdie
nen. de sociaal gericllte mens boven de op geld
en machc beluste.
De Woensdagavondbljeenkomsten van De Ring,
het Rmgmaandblad en de overig culturele ui1r
wisseling binnen De Ring leggen cl.e nadruk op
de factor mens, die in het centrum staat van· 
alle Ringwerk.
De Ring brengt zijn leden tot critische bezin
nin?, t<?t. omvorrm,:ng van hun eigen, dikwijls nog 
kap1tahst1sch bemvloede levenshouding en ge
dragingen. 
Mensen van zeer mteenlopende richtingen wer
ken in De Ring prettig en vruchtdragend 
samen. 
Eventueel nog gewenste inlichtingen over d4t 
onderwerp worden gaarne verstrekt door de a!d 
Propaganda van De Ring, Nieuwe UH!eg 21; 
Den Haag. 

MARTIN PAULISSEN. 

J. 
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STATUTEN 
van 

DE NEDERLANDSCHE COOPERATIEVE GIROCREDIET-RING u.a. 
Opgericht bij acte, den 16 Februari 1939 voor Notaris A. J. M. Kraft 

te 's-Gravenhage verleden. 

(Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 1 Maart 1939) 

NAAJ\'l EN ZETEL 
Artil,el 1. 

1. De Vereeniging is genaamd: de Nedérlandschc Coöperatieve
GIBOCREDIBT-RING u.a.

2. De Vereeniging is gevestigd te 's-Gravenhage, waar zij domicilie
heeft te haren kantore.

3. In hunne verhouding tol de vereeniging worden ook de leden geacht
ten kantore der vereeniging domicilie te hebben gekozen, tenzij
zij binnen het Rijk in Europa een bekende woonplaats hebben.

DUUR 

Artikel 2. 
De Vereeniging vangt aan dén zestienden Februari 1939. Zij wordt 
aangegaan voor onbepaalden tijd. 

DOEL EN WERKWIJZE 
Artikel 3. 

1. De vereeniging heeft ten doel de bevordering van de stoffelijke
belangen harer leden, zoowel van. allen tezamen als van ieder
individueel.

2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle daartoe dienstig te achten
wettige middelen, voorzoovér die bij deze statuten niet nadrukkelijk
zijn buitengesloten, en wel in b .et bijzonder door:
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

in het verkeer tusschen de leden er naar te streven bel geld tot
een volkomen en stabiel ruilmiddel en daardoor meer sociaal
dienstbaar te maken;
ten behoeve van de leden een financierings-bedrijf uit te 
oefenen; 
den leden waar mogelijk met financieele hulp en voorlichting 
in den ruimsten zin van dienst te zijn; 
tusschen de leden onderling meerdere arbeidsgelegenheid te 
scheppen, als gevolg van een intensiever handelsverkeer en van 
wederkeerige hulpverleening; 
ten behoeve van de leden gunstiger gebieden voor het betrekken 
en afzetten van goederen te vinden. 
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Zij zal zich evenwel in geen enkelen vorm voor eigen rekening mogen 
bezighouden met den in- en verkoop van goederen, noch met beurs
speculaties. 

3. De vereeniging heeft mede ten doel de bevordering van de geeste
lijke en cultnreele belangen harer leden, waarbij z�i zich ecbter zal 
beperken tot hetgeen direct of zijdelings verband houdt met de 
in lid 1 van dit artikel vermelde doelstellingen. De vereeniging als
zoodanig neemt een onpartijdig stand.punt in ten opzichte van
godsdienst en politiek.

Artikel 4. 

1. De beoordeeling, of eenig middel dan wel eenige maatregel strekt
tot bevordering van het in het voorgaande artikel omschreven doel,
berust bij het bestt1w· in overleg met den raad van commissarissen.
Het beshmr is over een ten deze genomen beslissing verantwoording
verschuldigd aan den leden-raad.

2. De vereeniging kan haar doel nastreven, hetzij zelfstandig, hetzij
door het verleenen van mede·werking aan hetgeen in dal opzicht
dóor derden ondernomen wordt.

3. Indien zulks ter bevordering van een goeden gang ·van zaken nuttig
of noodig geoordeeld wordt, kan de vereeniging een gedeelte van
haar arbeid overdragen aan andere, reeds bestaande, dan wel
speciaal daartoe in het leven te roepen instanties, welke aandacht
te wijden hebben een een of meer bepaalde sectoren van het cloor
de vereeniging bestreken of van een ruimer arbeidsveld.

LIDMAATSCHAP 

Artikel 5. 

Het lidmaatschap der vereeniging staat open voor natuurlijke en 
rechtspersonen, die te goeder naam en faam bekend staan, wier toe
treding naar bestuursoordeel niet strijdig is mf)t de belangen der 
vereeniging en die den wensch tot toetreding schriftelijk te kennen 
hebben gegeven. De aanvrager ontvangt van zijn toelating schriftelijk 
bericht, waarbij hem tevens wordt medegedeeld, onder welk nummer 
hij in de boeken der vereeniging is ingeschreven. Van een weigering 
tot toelating, waarop geen recht van beroep bestaat, wordt den aan
vrager eveneens schriftelijk mededeeling gedaan. 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door den dood of, wanneer het een rechtspersoon betreft, door
verlies van rechtspersoonlijkheid en door beëindiging der
liquidatie na ontbinding;

b. door verklaring in staat van faillissement, zoodra het vonnis
in kracht van gewijsde is gegaan;

• 

c. door opzegging van de zijde van het lid;

d. door royement, indien daartegen geen recht van beroep meer
openstaat.

2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschie
den per het eh1de van het boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

3. Royement uit het lidmaatschap kan onder andere plaats hebben
op grond dat een lid:

a. in strijd handelt met de statuten;

b. opzettelijk de vereeniging benadeelt;

c. uitdrukkelijk of stilzwijgend blijk geeft het niet eens te zijn met
de in deze statuten aangegeven beginselen der vereeniging
zooals die eventueel nader in reglementen en voorschriften
zijn uitgewe1·kt.

Het royement wordt uitgesproken door het bestuur, onder opgave 
der feiten waarop het besluit tot royement gegrond is. Het bestuur 
moet dit besluit per aangeteekend schrijven ter kennis brengen 
van het betrokken lid, dat gedurende een maand na ontvangst 
van die mededeeling recht van beroep op den ledenraad heeft. 

Artikel 7. 

Door het bestuur wordt nauwkeurig boekgehouden van de toe- en 
uittreding der leden. Is de uittreding een gevolg van overlijden, van 
insolventie na faillissement, of wanneer het een rechtspersoon betreft, 
van ontbinding, dan wordt daarvan aanteekening gedaan, zoodra 
zoodanige feiten aan het bestuur bekend worden. 

Artikel 8. 

Het bestuur maakt bij de oprichting der vereeniging en voorts bij 
den aanvang van elk boekjaa1· een lijst op van de leden en hunne 
woonplaatsen. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN 

Artikel 9. 
1. De leden zijn verplicht:

a. lot het betalen van een entree-geld ad vijf gulden;

b. tot het doen van een storting ad vijf gulden in het garantiefonds
der vereeniging, dienende ter dekking van de gezamenlijke
verplichtingen jegens derden;

c. lot het openen van een rekening bij de vereenigiug waarop
zij geregeld de noodige door henzelf te bepalen bedragen storten
of doen overschrijven, teneinde betaling hunner uitgaven via
de vereeniging mogelijk te maken.



2. Uittredende leden kunnen op de bedragen, door hen ingevolge
lid 1 sub a en b van dit artikel gestort, op de eigendommen en
op de reservefondsen der vereeniging geenerlei recht doen gelden.

3. Niemand kan aanspraak maken op eenig aan het lidmaatschap
verbonden recht of voordeel, zoolang door hem niet voldaan is
aan de in het eerste lid van dit artikel vermelde verplichtingen.
Het bestuur is evenwel bevoegd in bijzondere gevallen toe te
staan, dat betaling der hierboven sub 1 a en b genoemde bedragen
in termijnen plaats vindt, zonder dat zulks het desbetreffende
lid behoeft te belemmeren in de onverkorte gebruikmaking van
de hem competeerende rechten en voordeelen.

Artikel 10. 
Elke aansprakelijkheid van de leden voor de verbintenissen der 
vereeniging is uitgesloten. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 11. 
1. De geldmiddelen der vereeniging bestaan uit:

a. entree-gelden der leden;
b. provisie-baten en auclere vergoedingen voor bewezen diensten;
c. opbrengsten van speciale. acties, ondernomen ten behoeve van

den arbeid der vereeniging;
d. eventueel uit bedr.ijfsoverschotten gekweekte reserves;
e. schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
f. andere gelden.

2. Voorts zullen der vereeniging als geldmiddelen ter beschikking
staan: 

a. de gelden, welke haar tijdelijk ten gebruike worden afgestaan
door derden, al of niet leden der vereeniging, eventueel met
een speciale bestemming;

b. de in het garantiefonds, genoemd in artikel 9, eerste lid sub b
gestorte gelden;

c. de door de leden in rekening gestorte gelden.

BESTUUR 
Artikel 12. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee leden, welke den titel van
directeur voeren en op voordracht van den raad van commissa
rissen benoemd worden door den ledenraad.

2. De bezoldiging der bestuunleden wordt vastgesteld door den
leclenraad.

3. Het bestuur dan wel een of meer zijner leden kunnen bij een met
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meerderheid van stemmen door den raad van commissarissen 
genomen besluit in de uitoefening hunner functie worden ge
schorst voor een tijdvak van ten hoogste één maand. Binnen dit 
tijdsbestek behoort de raad van commissarissen den ledenraad 
bijeen te roepen, welke de schorsing opheft of de(n) geschorste(n) 
ontslaat. Indien niet binnen een maand na de schorsing door den 
ledenraad tot ontslag is besloten, js (zijn) de geschorste(n) van 
rechtswege in zijn (hun) functie(s) hersteld. De(n) geschorste (n) 
functionaris(sen) moet desverlangd gelegenheid worden gegeven 
zich ter vergadering te verantwoorden. 

4. Ontslag aan een bestuurslid kan te allen tijde worden verleend
krachtens besluit van den ledenraad, genomen met een meerder
heid van tenminste twee/derden der uitgebrachte stemµien in een
vergadering, waarin tenminste drie/vierden van het aantal leden
aal1wezig zijn.

Artikel 13. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechte;

bel is te dien einde bevoegd tot alle handelingen ,.,an beheer en
beschikking, die tot den werkkring der vereeniging behooren.

2. Alle voorschriften en reglementen der vereeniging worden door
het bestuur in overleg met den raad van commissarissen vastgesteld
en zoo noodig gewijzigd.

3. Het bestuur is slechts met machtiging van den ledenraad gerech
tigd tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende
goederen.

4. Staken bij een te nemen bestuursbesluit de stemmen, dan kan de
beslissing worden ingeroepen van den gedelegeerd commissaris.

5. Bij ontstentenis van een bestuurslid is (zijn) de overblijvende(n)
met het geheele beheer belast. Ingeval zoodanige omstandigheid
geldt ten aanzien van het geheele bestuur, is de raad van commis
sarissen voorloopig met het beheer belast, onverminderd zijn be
voegdheid om aan een of meer personen tijdelijk het beheer op te
dragen.

6. 

1. 

2. 

Wanneer de vereeniging met een der leden van bet bestuur een
overeenkomst aangaat of wanneer zij met een der leden van het
beslum· een sh·ijdig belang heeft, wordt zij vertegenwoordigd door
den gedelegeerd commissaris.

Artikel 14. 
Het bestuur is bevoegd onde1· zijn verantwooi:delijkheid procuratie
houders aan te stellen, aan wie een in overleg met den raad van 
commissarissen te bepalen volmacht kan worden 'Verleend. 
De vereeniging wordt tegenover derden verbonden door twee hand
teekeningen, t.w. clie van twee directeuren, of·van een directeur 
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en een algemeenen of een hijzonderen procuratiehouder, of van twee 
algemeene procuratiehouders, of van een algemeenen en een bijzon
deren procuratiehouder. Het bestuur is echter bevoegd in overleg 
met den raad van commissarissen ook een dusdanige volmacht te 
verleenen, tengevolge waarvan de vereeniging in speciale .11auw
keurig te omschrijven gevallen door één enkele handteekening zal 
kunnen worden verbonden. 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 15. 
1. ·De Raad van Commissarissen bestaat uit e-en oneven aantal van

tenminste drie en ten hoogst.e negen leden, welke door den leden
raad worden gekozen; de raad van commissarissen benoemt uit
zijn midden een president, een vice-president en een secretaris.

2. Ter gelegenheid van de jaarvergadering van den ledenraad treedt,
volgens een daarvan op te maken rooster, een derde gedeelte van
den raad van commissarissen af, met dien verstande, dat indien
het aantal leden niet deelbaar is door drie, dit cijfer naar boven
wordt afgerond. De afiredenden zijn terstond herkiesbaar.

3. Bij ontstaan eener tusschentijdsche vacature in den raad van com
missari.ssen, wordt daarin voorzien op de eerstvolgende vergade
ring van den ledenraad. Mocht het aantal -commissarissen echter
tot .minder dan drie zijn gedaald, zoo moet binnen veertien dagen
de ledenraad worden bijeengeroepen om in de ontstane vacature
te voorzien. Een tusschentijds benoemde commissaris blijft in !unc
tie zoolang hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou hebben gehad.

4. Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gehad,
oefent (oefenen) de overblijvende(n) alle bevoegdheden van den
raad uit.

5. Ontslag aan een commissaris kan te allen tijde worden verleend,
doch slechts krachtens besluit van den ledem·aad, genomen met

een meerderheid van tenminste twee/derden der uitgebrachte
stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derden van
het aantal leden aanwezig zijn.

6. De ledenraad bepaalt, welke belooning aan commissarissen wordt
toegekend voor hun arbeid in het belang der vereeniging.

Artikel 16. 
1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de

handelingen van het bestuur en zal, zoo dikwijls hem dit wensche
lijk voorkomt, het bestuur aan zijn vergadering doen deelnemen.

2. Elke commissaris heeft het recht te allen tijde de terreinen en
lokalen der vereeniging te betreden, teneinde inzage te nemen
van alle boeken en bescheiden de vereeniging betreffende, alsook
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om de aanwezige kasmiddelen en andere geldswaarden te con
troleeren. 

3. De raad wijst een zijner leden aan om als gedelegeerd commissa
ris het dagelijksch toezicht uit te oefenen.

Artikel 17.

Bestuursleden eu commissarissen en voorts allen in dienst der 
vereeniging werkzaam, zijn tot geheimhouding verplicht omtrent al 
hetgeen hun in die hoedanigheid ter kennis is gekomen, met uitzon
dering evenwel van die mededeelingen, waartoe zij verplicht zijn, 
hetzij tegenover den ledenraad of een eventueel door dien raad iu 
te stellen commissie van onderzoek, hetzij tegenover een der andere 
in deze statuten genoemde organen der vereeniging, hetzij krachtens 
de wet. 

LEDENRAAD 

Artikel 18. 
Telt de vereeniging 200 of meer leden, clan wordt de algemeene 
ledenvergadering gevormd door een 20 zetels lellenden ledenraad. 

Artikel 19. 
Leden der vereeniging, die als zoodanig ingeschreven staan gedurende 
een ononderbroken tijdvak van tenminste een jaar, direct vooraf
gaande aan het tijdstip van verkiezing en den leeftijd van één en 
twintig jaar bereikt hebben, kunnen lid van den ledenraad zijn. 
Bestuursleden en voorts zij die in dienst der Vereeniging zijn, kunnen 
geen deel uitmaken van den ledenraad. 

Artikel 20.

Op elke jaarvergadering treedt een vijfde der ledenraadsleden af 
volgens een daarvan door loting op te maken rooster; de aftredenden 
zijn direct herkiesbaa1-. 

Artikel 21. 

1. In tusschentijdsche vacatures van den ledenraad wordt voorzien
bij de eerstYolgende verkiezing, tenzij hel bestuur, de Taad van
commissarissen of de ledenraad onmiddellijk vervulling noodig
achten.
Een tusschentijds gekozene treedt aI op den datum waarop hij,
wiens plaats hij vervult, zou hebben moeten aftreden.

2. Het mandaat van een raadslid, dat gedurende een tijdperk van
meer dan zes maauclen verhinderd is zijn fllnctie uit te oefenen,
moet als vervallen beschouwd worden.
Bij besluit van den ledenraad kan êieze termijn ingeval van ziekte
verlengd worden tot ten hoogste één jaar.
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Artikel 22. 

De leden van den ledenraad worden gekozen door die leden der 
vereeniging, welke bij den aanvang V!,ln het boekjaar, waarin de ver
kiezing wordt gehouden, als zoodanig ingeschreven stonden. 

Artikel 23. 

1. De datum eener te .houden verkiezing wordt door het bestuur
vastgesteld en tenminste zes weken tevoren aan de leden beke11d
gemaakt, indien wenschelijk en zoo mogelijk door publicatie:

a. in het blad der vereeniging;

b. in alle kantoren der vereeniging, door middel van biljetten,

die in een voor het publiek bestemde localiteit worden opge-

hangen;

c. in een of meer dagbladen.
2. Na bekendmaking van den in het voorgaande lid genoemden

datum, hebben tenminste dertig leden tot drie weken vo01· dien
datum het recht schriftelijk aan het bestmtr candidaten op te.
geven, welke opgaven vergezeld dienen te gaan van een door het
voorgestelde lid onderteekende verklaring, dat hij zich voor een
eventueele benoeming tot ledenraadslid beschikbaar stelt.

3. Het bestuur stelt ult de in het voorgaande lid bedoelde opgaven
de candidatenlijst voor een te houden verkiezing samen; zijn door
de leden minder candidaten voorgedragen dan het aantal te ver
vullen vacatures bedraagt, dan is het bestuur verplicht in overleg
met den raad van commissarissen voor aanvulling der caudidaten
lijst tot tenminste dat aantal zorg te dragen.

Artikel 24. 

1. De stemgerechtigde leden hebben ter verkiezing evenveel stemmen
als het aantal vacatures bedraagt, met dien verstande, dat door
iederen kiezer op één candidaat slechts één stem kan worden
uitgebracht.

2. Een door het bestuur gewaarmerkt stembiljet, in alphabetische
volgorde de namen der candidaten vermeldende, wordt uiterlijk
op den tienden dag voorafgaande aan den verkiezingsdatum, aan
de leden toegezonden.

3. De stemming heeft plaats door middel van toezending der inge
vulde stembiljetten in gesloten couverts aan een door den raad
van commissarissen te benoemen stembureau van vijf leden, het
welk de verdere details regelt. Zij, die de meeste stemmen op zich
hebben vereenigd, worden verkozen verklaard; bij gelijk aantal
stemmen beslist het lot.
De uitslag der verkiezing wordt aan de leden bekend gemaakt.

4. De nieuw-gekozen ledenraadsleden treden in functie op de eerst-
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volgende jaarvergadering, tusschentijds gekozenen oJUitiddellijk 
na het bekend worden van den verkiezings-uitslag. 

Artikel 25. 

1. De ledenraad vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts
zoo vaak hij daartoe door het bestuur of door den raad van com
missarissen wordt bijeengeroepen. De vergadering, bijeengeroepen
voor de vaststelling van de balans, de winst- en verliesrekening
en de verdere bescheiden betreffende het afgeloopen boekjaar,
wordt "jaarvergadering" genoemd; zij moet gehouden worden vóór
den één en dertigsten Maart.

2. In de jaarvergadering benoemt de raad uit zijn midden een voor
zitter, een of meer vice-voorzitters en een secretaris, welke als
zoodanig in functie blijven tot en met de eerstvolgende jaarver
gadering en bij aftreden direct herkiesbaar zijn.

3. Indien de raad van commissarissen of tenminste een vijfde der
leden van den ledenraad een vergadering van laatstgenoemde
wenschen, is het bestuur der vereeuiging verplicht binnen veertien
dagen, nadat daarvan, met vermelding dei· punten van behande
ling, bericht is binnengekomen, die vergadering uit te schrijven.
Is aan dit verlangen binnen den bepaalden tijd geen gevolg ge
geven, dan zijn zij, die daartoe den wensch hadden geuit, bevoegd
zelf de vergadering door den secretaris van den ledenraad bijeen
te doen roepen.

Artikel 26. 

1. Behoudens het geval, in het derde lid van het voorgaande artikel
vermeld, stelt het bestuur der vereeniging plaats, tijd en agenda der
vergadering vast. Om voor plaatsing op de agenda in aanmerking
te komen, moeten voorstellen van de raadsleden door tenminste
vier mede-raadsleden worden ondersteund en als regel drie weken
vóór den dag eener te houden vergadering zijn ingediend bij het
bestuur, tenzij de ledenraad besluit hel voorstel niettemin op de
agenda te brengen.

2. Het bestuur der vereeniging zendt de daarvoor in aanmerking
komende stukken, welke in een te houden raadsvergadering zullen
worden behandeld, tijdig aan deu secretaris van den ledenraad,
die zoo noodig voor doorzending aan de leden van den raad zorgt.
De oproepingen voor de vergadering geschieden eveneens door
dien secretaris en wel schriftelijk, onder opgave der te behandelen
onder"!'erpen en met inachtneming van een termijn van tenminste
acht vrije dagen en van ten hoogste twee weken.

Artikel 27. 

1. De ledenraad kan slechts geldige besluiten nemen in een verga
dering, waarin tenminste de helft van het aantal zitting-hebbende
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raadsleden aanwezig is. Indien echter in een vergadering over 
eenig onderwerp geen besluit genomen kan worden tengevolge 
van afwezigheid van meer dan de helft der raadsleden, dan zal 
over hetzelfde onderwerp in een volgende vei·gadering een rechts
geldig besluit genomen kunnen worden, ongeacht het aantal dan 
aanwezige leden. 

2. Tenzij in deze statuten voor bepaalde gevaJlen anders mocht zijn
voorgeschreven, worden door de ledenraadsvergadering besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco en ongel
dige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

3. Over zaken word! mondeling gestemd; bij staking va,n stemmen over
� zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Verkiezing van personen heeft plaats door middel van gesloten en
ongeteekende briefjes. Bij een stemming zijn diegenen gekozen, die
een volstrekte meerderheid behaald hebben voorzoover er plaatsen 
te vervullen zijn. Blijven er na die stemming nog plaatsen open, dan 
wo1·dt li.er!ótemming gehouden tusschen ten hoogste het dubbele aantal 
candidaten als er nog plaatsen te vervullen zijn, met dien verstande, 
dat diegenen het eet·st in aanmerking komen, die bij de eerste stem
ming het hoogste aantal stemmen behaalden en dat bij gelijk aantal 
stemmen de oudste in jaren voorgaat. Bij de tweede stemming zijn 
diegenen gekozen, die het hoogste aantal stemmen behaalden; bij 
gelijkl1eicl van stemmen is de oudste in jaren gekozen. 

Artikel 28. 
l. Tenzij de ledenraad in het belang del' vereemging of ,,an derden

vergadering met gesloten deuren gewenscht acht, zal in de verga
derzaal steeds een gedeelte gereserveerd worden voor de leden der
vereeniging, evenwel onder bepaling:
a. dat deel name aan de discussie niet is toegestaan;
b. dat slechts toegang verleend behoeft te worden voorzoover de

plaatsruimte zulks toelaat; 
c. dat het Jid zich als zoodanig kan ·Jegitimeeren;
cl. dat andere, door den ledenraad of door den voorzitter van dien

raad te be_palen regelen van orde nall\vlettend in acht genomen 
moelen worden. 

2. Bij vergadering met gesloten deru·en kan de ledenraad besluiten tot 
geheimhouding omtrent hetgeen is besproken en besloten. De voor
zitter der vergadering legt dan aan de Jeden van den raad geheim
houding op.

3. Directeuren en Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de
vergadering van den ledenraad en hebben recht aan de discnssie
deel te nemen.

12 
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Artikel 29. 
Met inachtl'leming van de overige bepalingen dezer statuten is de· leden
raad bevoegd uit zijn midden tijdelijke of permanente commissies van 
bijstand of van onderzoek te benoemen en aan deze commissie bijzon
dere volmachten te verleenen. 

Artikel 30. 
De leden van den ledenraad kunnen een bij reglement vast te stellen 
vergoeding ontvangen voor elke vergadering, die zij blijkens een door 
hen te teekenen presentielijst bijwonen. Aan den voorzitter, aan den 
secretaris en aan de leden van een of meer commissies uit den raad 
kunnen bovendien bij reglement belooningen worden toegekend voor 
hun arbeid in het belang der vereeniging. 

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING, CONTROLE 

Artikel 31. 
1. Het boekjaar der -vereeniging is gelijk aan het kalenderjaar. De. boek

houding wordt onder verantwoordelijkheid van het bestu)lr in over
leg µiet en onder controle van een door den raad van commissarissen
aan te wijzen accountantska11toor gevoerd.

2. Binnen een maand na het einde van elk boekjaar-worden de reke
ningen over het afgeloopen jaar afgesloten en doet het bestuur daar
uit ontwerpen van balans, winst- en verliesrekening en van andere
daarvoor in aanmerking komende stukken opmaken, welke door den
raad van commissarissen aan de hand van het daaromtrent uit te
brengen accountantsrapport zullen worden onderzocht.

3. De aan den ledenraad ter vaststelling voor te leggen ontwerpen
zullen de onderteekeuing moeten dragen van het bestuur, van den
raad van commissarissen en van den accountant.

4. Goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening door den leden
raad strekt het bestuur en den raad van commissarissen lot clécharge
omtrent het door hen gevoerde beheer, respectievelijk uitgeoèfende 
toezicht. 

· · 

5. Aan een eventueel bedr�jfsoverschot wordt in de jaarvergadering
door den ledenraad op voorstel van bestuur en commissarissen, een 
bestemming gegeven. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 32. 
1. Wijziging in de bepalingen dezer statuten, waartoe het initiatief

uitsluitend door het bestuur in overleg met den raad van commis
sarissen of door tenminste tien leden ,·an den ledenraad kan worden
genomen, is slechts mogeliJ1, krachtens besluit van een ledenraads
vergadering, waarin tenminste drie/vierden zijner leden aanwezig
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zijn en tenminste twee/derden der uitgebrachte stemmen zich voor 
de wijziging verklaren. De oproepingen voor zulk een v.ergadering 
moeten vergezeld gaan van den woordelijken tekst der voorgestelde 
sta.tulenwijziging. Zijn in zulk een vergadering meer dan een vierde 
van het aantal leden afwezig, dan zal binnen 3 weken een nieuwe 
vergadering van den raad gehouden worden, -welke over de voor
gestelde statutenwijziging een rechtsgeldig besluit zal kunnen nemen 
met een meerderheid van twee/derden der uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het aantal dan aanwezige leden. 

2. Voorgestelde statutenwijzigingen moeten tenminste één maand voor
den datum, waarop in den ledenraad daarover een besluit zal worden
genomen, door middel van het blad der vereeniging of op andere
wijze aan de leden worden bekend gemaakt en moeten gedurende
die maand ter inzage liggen ten kantore der vereeniging.

GESCHILLEN 

Artikel 33. 
Onverkort het bepaalde in het tweede en het derde lid van artikel 12 
en in het vijfde lid van artikel 15 worden alle geschillen tusschen de 
leden en het bestuur of den raad van commissarissen, alsmede alle 
gevallen voor welke in deze statuten of in de reglementen der vereeni
ging, dan wel in de "Wet op de Coöperatieve Vereenigingen 1925" geen 
regeling wordt aangetroffen, beslist door een arbitrage-commissie, be
staande uit drie leden, welke telkenmale in de jaarvergadering op voor
dracht van het bestuur door den ledenraad voor een tijdsduur van een 
jaar benoemd worden en bij aftreden direct herbenoembaar zijn. 

ONTBII\"DING 

Artikel 34. 
De vereeniging wordt ontbonden: 
a. tengevolge van een daartoe strekkend besluit van den ledenraad,

genomen op geheel dezelfde wijze als in het eerste lid van artikel 32
bepaald;

b. door haar insolventie, nadat zij in staàt van faillissement zal zijn
verklaard.

In beide gevallen blijft de vereeniging bestaan voorzoover dit in verband 
met hare vereffening noodig is; behoudens ingeval van faillissement is 
het bestuur met de vereffening belast. 

• 

• 

Ten aanzien van de in-werking-treding dezer statuten is bij de acte 
van oprichting nog bel navolgende bepaald: 
a. in afwijking van het in lid 1 van artikel 9 sub c bepaalde, zullen de

leden der vereeniging eerst tot het openen van een rekening verplicht
zijn, zoodra het verrekeningsverkeer der vereeniging ten behoeve
van de leden een aanvang beert genomen. De leden zullen alsdan
aan deze verplichting hebben te voldoen binnen een maand, nadat
bun een daartoe strekkend verzoek door het bestuur zal zijn toege
zonden.

b. in afwijking van bet in lid 1 van artikel 12 bepaalde, worden voor
de eerste maal tot bestuursleden benoemd de heeren:

1. Christoffel Sclmurman en

2. Meester Johannes Visser.

c. in afwijking van het in lid 1 van artikel 15 bepaalde, worden voor
de eerste ma::il tot commissarissen benoemd:
1. de Heer Ingenieur Theodoor Frederik Vreede;

2. Mevrouw Anna Ottolina Christina Meines1�von Santen en
3. de Heer Meester Roberlus Petrus Besseling.

cl. in afwijking van het in artikel 19 bepaalde, zullen gedurende het
eerste boekjaar der vereeniging allen, die op den zestigsten dag
voorafgaande aan den dag eener te houden verlüezing als lid der
vereeniging ingeschreven stonden, tot lid van den ledenraad verkies
baar zijn, indien zij den leeftijd van een en twintig jaar bereikt
hebben.

e. in afwijking van het in artikel 22 bepaalde zullen gedurende het
eerste boekjaar der vereenigiog aan de verkiezing van ledenraads
leden kunnen deelnemen allen, die gedurende tenminste zes weken,
voorafgaande aan den desbetreffenden verkiezingsdag, als leden der
vereeniging ingeschreven stonden.

f. in afwijking van het in lid 4 van artikel 24 bepaalde zullen de eerste
keer, dat tot verkiezing van een ledenraad wordt overgegaan, de dan
gekozen leden in functie treden op den dag volgende op dien der
verkiezing.

g. in afwijking van het in lid 1 van artikel 31 bepaalde neemt het eerste
boekjaar der vereeniging een aanvang op den 16 Februari 1939
en eindigt op den 31 December 1939.
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�ORT VERSLAG van de vergadering, belegd door de Ne
derlandse Coöperatieve Girocredietvereniging 11 De Ring 11 u.a • 
. in samenwerking met de afdeling Den Haag en Voorburg van.

de Algemene J.fäderlandse Vredes-Actie (L • .rf. V.A.) op 30 
April 1947 in een der zalen van rlotel "Pomona" aan de Mo
lenstraat alhier. 

Aanwezig waren+ 40 personen, meest intellectuelen 
boven de middelbare Ïeeftijd. 

Te� 20 uur werd de vergadering geopend en nadat de 
aanwezigën welkom waren geheten, het woord verleend aan 

1 de spreker van die avond: 
, \:;] h'lartin J?AULISSB!f, geboren te Arnhem, 11 April 1912, 
�f:J wonende te Amsterdam, meer bekend als spreker en schrijver /1\efonder het pseudoniem van Jacques REES, redacteur vari het

orgaan Socialisme van Onder op. 

Spreker had a'ls onderwerp gekozen "Geweld of Weerbaar-
C\ heid" en wees er bij de aanvang op, dat onder Weerbaarheid 

�'? · "geestelijke weerbaarheid" moest worden verstaan. 
In deze tijd van groeiende geweldsverheerlijking en 

toenemend �ilitairisme wordt zelden de geestelijke weer
baarheid in het centrum van de wereld en levensbeschouwing 
geplaatst, aldus spreker. Toch kan alleen de geestelijk 
weerbare mens de bouwstenen leveren voor de nieuwe gezon
de samenleving. 

Volgens spreker, dreigt het met de Vredesgedachte 
weer dezelfde kant op te gaan, als na de oorlog 1914-'18; 
men denkt en spreekt slechts negatief, terwijl men meer 
positief moet gaan denken. 

De menseh zijn te veel bezield van angst voor een 
nieuwe oorlog en spreken hun gedachten te veel in die rich
ting uit. 

(;,_ Wij moeten echter meer positief denken, want angst is 
:ê nog steeds een slechte leermeester. ·i,ij moeten ons meer 

• 

en meer inleven in de gedachte, dat een oorlqg niet moge
lijk is. 

Spreker haalde daarbij een voorbeeld aan uit de oor
log 1914-'18, toen men dreigde Spanje in de oorlog te zul
len betrekken, doch dit verhinderd werd toen de vrouwen 
van dit land zich voor de locomotieven wierpen, waarmede 
de soldaten zouden worden vervoerd. 

Spreker noemde vervolgens als een sprekend voorbeeld 
van geestelijke weerbaarheid de houding van GHANDI en 
waarschuwde, dat _rederland dreigt onèer te gaan aan het 
Amerikanisme. De tegenwoordige mens is te veel ingesteld 
op Amerika. Geheel het ontspannings- en culturele leven 
dreigt doortrokken te worden van het Amerikanisme. Spreker 
noemde als bolwerk hiertegen de zogenaamde wijkgedachte, 
zoals deze in Rotterdam en Amsterdam wordt gepropageerd. 

Sprekende over de uitvinding van de atoombom noemde 
hij als passend voorbeeld van geestelijke weerbaarheid, de 
houding van de uitvinders van de atoom, die geweigerd zou� 
den hebben hun uitvinding op dit gebied voort te zetten, 
omdat zij weigerden hun uitvindingen in dienst te stellen 
tot. vernietiging van de� mensheid. 

Spreker veroordeelt de wijze, waarop de jeugd een be
paalde gedachtengang wordt opgedrongen en huldigt in dit 
verband de opvoedingsmethode van i:aria :.�OlifTESSORI en Kees 
BOEKE. 

----

-Wil-
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','il men bet geweld keren, zo besloot spreker zijn 
rede, dan moet men zich geestelijk weerbaarmaken. 

De vergadering ging na enige discussies te omstreeks 
23 uur rustig uiteen. 

Tijdens de pauze· werden in de zaal steunbonnen ver
kocht i 10 cent ten behoeve van het Fonds voor slachtof
fers van principieel en daadwerkelijk anti-militairisme. 

1 
Secretariaat: B. W. SilfIERSTP..A, Essenburgsingel 124 te Rot
terdam; 

Penningmeeste...r: M. D.AitlMAN le. Van Swindenstraat 53, Am
' sterdam ( O.). 

Verzonden op 6 Mei 1947. 
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier; 

de Heer Procureur-Generaal, alhier • 

• 
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- Morgenavond om kwart voor acht

' 

zal door de Ned. Coöp. Girocrediet-Rlng een vergadering wordeh belegd In Hotel Pomona, Molenstraat 53 met als spreekster mevr. J. C. Isbrticker over, Wereld-�de1-atie en Esperanto". 
" 
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WERELDFEDERATIE EN ESPERANTO 
Dlt onderwerp besprak gl&teren in. een 

frlseih en 'boeiend beloog de internat\onaal 
bel<ende Esperantiste meVT. J. C. Isbrücker 

� voor den Ned. Coöp. Girocredletkring. Z!j 
stelde tegenover den huidigen lnternationalen 
ch.aos het ld<iaal van de "Universala Ligo ", 
welke de oplossing 1.iet in een wereldstaat, 
die de reeh,ten van het individu in een we
-reldorganisatie v,an bestuUT en reoblsbandh11-
V'i.ng overneemt, zooals dat nu reeds in de 
souvereine stn ten het geval is . 

Vanzelisprekend behandelde zij de waarde 
van het ES>peranto en illustreerde de-..e met 
een schat v,an belall8wekkende ervaringen. 
De aanwezigen. waren een en al oor, zoodat 
de directeur v>an den Ring, mr Jat) Vtsser, op 
een geslaa�en avond kon terugzien. Onder 
de aanwezigen 'bevond zich verder de mede
directeur dhr. Chris SChuunnan. 
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VERSLAG van de op 26 Jïaart 194 7 gehouden verga-
de ring in .rot el "l'omona II aan de hîolenstra-, t 53, alhier, be

<legd door de :iederlan.ds..Q_''le Coöperatieve G·irocrediet-::- in_& 
Hoewel de groote vergaderzaal van hotel 11l'omona 11 voor 

deze bijeenkomst was geh�urd, werd, gezien �et gering aan
tal belangstellenden (35 personen), de bijeenkomst gehou
den in een klein zaaltje. 

Als spreekster voor dezen avond trad op, de vice-voor
zi tster van de �'Universa la Li� 

Julia Ca thar in"' DIR·.:sE, 
geboren te Kralingen, 22 September 1887, gehuwd met: 

Johannes Rijk Gerardus IfB..�UCKBR, 
geboren te ::otterdaru, 19 J1.1li 1889, van beroep electro 

nisch ingenieur, , ·onende Oostduinlaan 32 alhier. 
Van de 35 bezoe'cers waren :!:: 20 esperantisten, volge

lingen van J.C.Dirkse. 
1Tadat laatstgenoemde te 20.15 uur het woord had geno

men, zette zij doel en streven van de "Universala Ligo" in 
een langdurig betoog uiteen, aanggvuld met persoonlijke er
varingen uit de esperanto vrereldgemeenschap. 

Tevens deelde spreekster mede, dat zij op uitnoodiging 
van den Amerikaanschen esperantisten Bond, binnenkort m:>ar 
Amerika vertrekt. 

Teneinde aldaar voorlichting omtrent Kederland te ge
ven, heeft het !.iiniste1·ie VF'n 'federopbouw ha�u, op verzoek, 
een drietal films ter beschikking gesteld, waarvan de ver
sie momenteel door haar in esper2nto '·'Ordt overgezet. 

J:e 22.30 uur werd de bijeenkomst gesloten. 
Over politiek werd niet gesproken. 

Verzonden op 29 Kaart 1947. 

aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
den Heer �rocureur-Generaal, alhier. 
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Naar aanleiding van een schrijven van den centralen 
veiligheidsdienst, 1Jo. B· 5112" Geheim, van 14 November 
1946, werd dezerzijds een onderzoek ingesteld en kan nog 
het volgende worden Merraeld: 

ne uederlandsche coö�;;;ratieve 11 Girocrediet-Ring u.p.. 

werd bij acte vatl 16 pebruari 193j, verleden door Notaris, 
.A•J·H·KRAFT, kantoorhoudende Groot 1ertoginnelaan 12, al
hler, opgericht. OP 24 Februari 1939 werd ne Ring ingeschre
ven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, alhier. voor doel en werKwijze moge worden ver
wezen naar de hierbijgaande statuten. 

Het bestuur van de vereeniging is als volgt samenge
steld: 

Johannes VISSER, geboren te rrtrecht, 4 APril 1896, 
directeur, Wonenae.oostvlietweg 36 te Leidschendam. 

christoffel SCHUUR�!LAN, geboren te �nschede, 31 necem
ber 18�0, directeur, �ohende SP rwerlaan 1, alhier. 

Theodoor Frederik 1fREEDE, geboren te 1 s-Gravenhage, 
5 rraart 1882, c ornrrnssar1.s, vonende te 1,msterdam, Lekstraat 
114 II. 

Anna ottolina Christina VAN SAIJ'rEN, geboren te Rhenen, 
6 Januari 1879, c omnüssar1.s, ,,,,on.ende van BOetzelaerlaan 71, 
alhier en 
RObertus petrus B3SSELING, geboren te ,s-Gravenhage, 12 fo
vemoer 19o7, eveneens c oînmissaris, \vonende Koninginnegracht 
Bo, alhier. 

_E&ide�e_!l�StE�noemde persone& zijn op politiek gebi;d 
links georienteerd. noeweI nfet is 1Cu.,nen blijken, dat zij 

'ïrër-zîjn van den •ederlandschen Bond van vrije socialisten, 
kan toch worden aangenomen, dat zij zich-tot deze politieke 
groep voelen aa�getrokken. �at betreft de politieke gezind
he�d van de andere personen, hieromtrent is vooralsaog 
niets Kunnen blijken. 

ne personen, die tot dusverre op openbare vergaderin
gen van ne Ring als spreker optraden, zijn op politiek ge
bied links georienteerd. 

- ne aanaacfit bli'""jri;dezerzijds op een en ander geves
tigd. 

- \...-� 

\[er zonden op 25 :;ovember 1946.
aan: het noofd van den centralen veiligheidsdienst, alhier. 
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6 Mov. 1 46. 
Giro Credie·\i Ring. 

14 November 6. 

net verwijzing nae.r Uw ·Gcrzijdo ver.meld schrijven en in ver
band met het feit, dat de tot de Giro Crcdiet Ring behoorcnde perso
nen zich meer eu meer op poli t"iek. terrein gaa..YJ. bewegen, moi,;e ik U 
verzoeken mij omtrent genoemden Giro crediet Ring wel zoo uitvoerig
mogelijk te willen d-0en inlichten. 

Daarbij zal ik tevens gaarne volledige ge&evens ontvangen be
treffende personalia en politieke ori�nteering van de bestuursleden 
enz. 

�• ó.�n Heer Hoofdcommia�aris

-... 
P�li tie, 

t c; �I "AVF.NHAGE. 
-

HET HOOFD VA?f DEJ CENTRl'tLEl{ 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens dezen, 
De Luit.Kolonel, 

J. G-. Crabbendalll..
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KORT VERSLAG van de op woensdag 30 october 1946 in 
het gebouw van den Haagschen Kunstkring aan de Lange Hout
straat 7lalhi€!!!, gehouden openbare vergadering, belegd door 
de coöperatiev�iro crediet Ring u.A.

Aanwezi�70 personen. 

1La�düer, de vergadering �·v�kpee-g VAN KONIJNE.NBURG (ver-

. 
,. moede lijk F•V.AN KOIUJ�N

�
"QRG, :vos�iusst

�
at 5 -ee 1.1\msterdam.f

iie omstreëks 19.45 uur opende christoffel SCHUUR:M.AN, 
ge�erel'i �e Enschede, 1, December re9u, Wonende sperwerlaan 

. à.et WQOFel. h'h� ... �:;t..... .1,wl)U.V1--..� j ,>....t �· · Spl!lk:er had als onde werp 11Het rndiscHe onflictn áen 
_J hij · begon zijn betoog met te zeggen, da.!Jeen groot voorstander 

�van de politiek, zooals deze door SJAHRIR »�d\ gevoerd. 
"sjahrir is de spreekbuis van SOEICAfiliJ'O, 1.e olgens inheem-

� ����I� sche begrippen de held van de Republiek is� nergelijke helt:. o.M-W'� den worden in het Nederlandsche parlement niet gevonden. on

� ''l � ze parlementsleden worden geleid door dLlistere machten, die 
� � in feite de Nederlandsche politiek leiden . ne door Neder-

• 

S,,f land gevoerde koloniale politiek leidde tot de oprichting 
ro van concentratiekampen. neze politiek was op geweld geba--
0-c seerd en tastte de persoonlijke vrijheid aan. Tijdens de 

� 

Japansche bezetting ontwaakte de vrijheidsgeest van de Indo-

� 
nesiers en men wil ten koste van alles deze verkregen vrij-

- heid behouden. Wij, aldus spreker, verfoeien het militairis-
t) � me, omdat het menschonwaardig is. Wie vecht voor lUl vrijheid
r-4 � en soc\alisme moet trouw zijn aan.de anti-militairistische

� � leuzen/ Spl!ker, die zooals hij z�, Indie door en do or kent
� 1=i betoogttf, dat wil men komen tot betere inzichten in de Indo-

� � nesische aangelegenheid, men mo�t trachten begrip te krij-
.� .J.:) gen voor de be langen van den inlander. ne Nederlandsche ko-

� � loniale politiek heeft er toe bijgedragen, dat er thans ve-
) � �,\ le ontwi.<lcelde Javanen zijn. 11ne tijd zal komen, aldus spre-

1 �i ker, dat de geknechte Indonesische volken sjahrir zullen

� 
oeren als een vrijheidsheld! spreker besloot zijn betoog 

� met een opwekking den strijd aan te binden tegen het kapi
talisme 

Hoewel er gelegenheid bestond tot debat, werd hiervan 
geen gebruik gemaakt. 

ne vergadering had een rustig verloop en werd te cir
ca 23 uur gesloten. 

vePs,eftàen op 6 NDvem·oer 1946. 
�an• b�t ueefd vafi àen eetttralen veiligheidsdienst, aJbier. 

àQa ueer Procureu:r-Gene1·aal 







. .

• Kort verslag van de op Woensdag 30 October 1945 in het ge-
!,ouw van den Ha.2.gschen Kunstkring àan de L.ange Houtstraat 7 te 
1 s-Gravenhage, gehouden openbare vergadering, belegd door de Coöpe
ratieve Giro Crediet Ring U.A. 

Aanwezig waren+ 70 �ersonen; 
Te omstreeks 19:45 uü.r opende Christoffel SCHUUR11AN, wènènde 

$perwerlaan l te 's-Gravenhage, de vergaderTiïg..wä&rria"'iJ'AlT KONIJNElJ-
1� (vermoedelijk F. VAH KONIJNE1'!B'lJRG, Vossiusstraat ,..-re-.Kmster-
1.am, vooraanstaande figuur in dé Vlam-beweging) het woord voerde. · Spreker had als onderwerp t1Het Indische Conflict" gekozen 
11egon zijn betoog met te zeggen, dat hij een groot voorstander 
-r,an de politiek, zooals de:ze door SJ.ê.HRIR werd gevoerd. 11 S jahrir
lG de spreekbuis V"dn S03!Li\.RNO, die.volgens i1�1eemsche begrippen de
held van de Republie::k. is 1i "' zei spreker waarna hij aldus voortging 9 

11IJergelijke helden worden in het Nederlandsche parlement ni'3t ge
vonden. Onze par�er.ie:r..tsleden worden geleid door duistere machten, 
die in feite u.E1 NederlB.ï1dnche :.?Oli tiel� leiden. De door Nederland 

.. 1111111.lagevoerde kolon::.ale politiek leidde tot ë..e oprichting van concentra
tielrampen. Deze pol�.ti0k was op geweld gebaseerd cm tastte de :i;ier
soonli jke vriji1eid. a.an. 1:ijdens do Japansche bezetting ontwaakte 
a.e vrijheidsgeest van è e Indonesiër� en men vlil ten koste van all(:.:. 
deze verkrege:::-1 VTijheid b'3houd.en. Wij, aldus spTeker, verfoeien het 
mili tairisme, omdat het m'3nschonwaardi,?; is. f/ie vecht voor vrijhoiè. 
e!l socialisme moet trouw zijn aan de anti-militairistische leuz0n11

" 

S-oreker; die zooals hij zoi, Int.'.tië door en aoor ken:t, betoogde,, da"f. 
wil men komen tot betere inzichten in de Indonesische aangelegenhej.r:., 
men moest trachten ·oegrip -'Ge krijgen voor de belangen van den inlan-· 
der. De Nederlanà.sche koloniale politiek heeft er toe bijgedragen, 
a.at er thans velo ontwikkelde Javcl.nen zijn. "De tijd zal komen, al.,..
dus spreker, dat ä.G �ok::;-:.echt0 Indonesische volk�i:, Sjahrir zv.llen
eeren als een vrijl'.1.cicls: .. .::.ldn � Sprel::er besloot Zl)n b<:toog met een.
opwel�k.ing dcm striJd as-21 te ;:iinden tegen het kapi tal1�me . 

noei7el er gelogenl10id ".Jestond tot debat, vrerd hiervan geen
gebruik gemaakt •. 

..... v deri.,,., -- had e r.-,n rust� r:t.. verloop en werd te circa 23.!Je ver{Sè.', . ··..:;, "' .... � 
uur gesloten, 

.,. _______ .... 

' 
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R. C .11.

Verslag vel'gadering 

Hierbij heb ik de eer Uv1er Excellentie &fschri::t aan te 
·U 

·bieden van een verslag van een op 16 Octobér 1946 te 1 s-G1�avenbae;e
gehou:èen openbare v.ergade.rti.ng van de Nederlandsche Giro-Crediet
Ring U.·A., na9.r ·den inhç.,ud waa!':lrem ik ... 1oge ver ijze,n .-. 

..

Z.E. den Min. van Binnenl.Zaken 
" " ii ' 11 Justitie 

Hoo�d Afd. III B v.d� C-en.·Staf 
Cor!r L. d·er Kon. in de Prov:: .. luid-Holland 

11 

Il 

van Polit'ie te.,. Ansterdam 
11 11 11 Rot:Ger.clam 

•11 11 11 Utrocht 
n 11 " Groningen 

. Het Hoofd van den 
Oéntralen Veiligheidsdienst· 

namens dezen: · 
de Luitenant-Kolonel 
o/1 

(\ �·
._. 

. 

< 

L.l,. van La.ere 

1, 
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Ten aanzien van rle Uederland.sehe Coö: eratieve G-i::o Creéi:i.et

Ring U .A., kan het volgende worden .,neaerede<:iid � 
Deze organ�_satie werd op 16 Feb7Ct.-:..ari 1 �; 3') te � s-Gravenha-

ge opger�_cht. Blij!rnns de statuten :.iecft de vereenigin�:: ten d.o�l 

de bevorûering v-2.n de lil.to:�:fel:i.jlte belang�)n b.f>.rer ledBn, zoo--·131. ven

allen tezamen als v;.1n iecJ.er individueel. Zij tra. c):1t a.a. t è.oel te 

berei},en ,'llet alle daartoe dienstig te achten wetti1e �üJdelen. De

veTeeniging als zoodanig neemt een on;iartijè.ir· standpunt in ten 

oJzichte van gods�ienst en politiek. De vereeniging geeft een or

gaan uit onder den titel ; 1 van 81'1 over à.e ring 11
• De :redactie v2,n 

dit or3áan is gevesti ·:à aan den Nieuwe Uitleg 21 te 's-G·ravenba. r.·e o 

Voorzitter en c1.irecteur van"De Ring", Den Haag ist Mr, J. Visser, 

wonende Oostv".}.ictweg 36 te Leiàschendam. 
Op Woensdag 16 October 1946 �0rd 0ader voorzitterschap

van 1ar. Visse:c voornoemd in pe:cc .. Hü Lange lfoutstraat 7 Den Haag

�en oponoare vergadering gehouden, welke v<irgadering door + 130

�ersonen was bezocht; 
-

-
In zijn o:9eninr::s�r1oor& deelde s-prek:'?:r.' mede, dat op 30 oc·i c

ber 1946 op dezelfCo plae:tf; B'."ln o:_::e:nbare v:-,rgi':.él.ering zal worden 

belegà, we.s.r zeker':� }l'. Konijncnbur:';; (vcrT:.oedeJ.ijk worc'l.t bedoeld

F. vai+ Konijncnbu:t·g, Vossü1s3traat 5 A:.:1sterèlam), die kort g�JEC).en

uit Indië repatriéerde, het wooi·d zal vof,:cen. Het onde:t.7\'rerp, dat

door van Konijnenóurg zal WOfden behandBld Jx;.idt: "Het In<'..isch 

conflict". Van Konijnenbu:r,g zou dit onderwerp rc0.ds in .À.msterdam

heb!:>en behand.eld. 
Na dezr� med.eµeeling werd Ohristoft'el Schunn:ia.n, geboren

te 311.schede, 1 3 ::ecember 189 0 9 e·ii"cneens ]):i.::cectcur van "De R_ng 11, 

Den Haag, wonende Sperwerlaan 1 Den Haf-,g, in àe �elogcnheid ?e

steld, zijn r8C1'J uit to spreken. net ondervwi�31 vBn zijn rede luidè.e,

11Woord en Daed" • 
. De�rn richtt0 zich ui tsJ..�.ü tend tot diegenen, die nog geen

lid ve.n une Ring0 zijn. Artes, aldus spreker, stEsi.t o-P loose schroe ·

ven• Kennelijk bécl.oel&o hi.i �-:.icrmeo.o ons Sta0,tsap·_iaraat. De leuze 

van Democratie viert hoogtij en spreker ve:;.-blijctd-e zj_ch hierover"

Er gebeuren dingen in de wereld, aldus sprekeri;i. wa,:,roVf;T door 90%

der bevolking aldus gesproken vror<lt; unit heb ik niGt gewild� u 

Dez;e mpnschen meenen, dat zij ve,n goede wilJ.8 zijn en dit is zo·o

a.a-ri.gczien zij :r:sactionnair zij�1. Zij moeten bes0ff,:m, ào.t de goe-de

wil in hun hart door anderen ·· V(m nj_et goe<len wil -� v10rdt ka:96:t 

getrapt. Het is zo·o jammer, aldus spreker, a.a.t men:.,chen v:an goeden

wil, pas dan in beweging komen als zij de 011.enr:e voor zich zi3n. 

Van maatschappelijke verandering is nog geen sprake. Dit komt door

de motoren van: hec:r--chzucht, kapi taalpezi t, ha,.:t, verdr�king, 

twcGspal t, ,·mntronwan, zwakte en gebrek aen wilskracht. Het 11 woord 1• 

is er om tot de 11dar�,d 11 te komen. Er is ntets aem onze levensverhou

din:t. vcranderd 9 behoud.ens een enkele sociale verandering 9 die men 

aan Van Bisuarck te de.nken heeft (? ?? ) 
De wereld 0estae. J

G uit t7T0C groepen: d.e "Ka�:i talisten" en

a.e 11Arbeiders n. Tusschen deze twee is een groote kloof. Eén ding

is noodig: De arbeider moet door éénheid een lèapitaal vor.ri.cn 9 dat

het andere kapitai:tl overtreft, b .v. door en op de wijze van den 

Girodienst. Menschen met f.16.-- in de weck kunnen niets opzij 

lGggcn. Onze r0gecring heeft �emakkelijk kletsen� De arbeiders
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mocten zich verzetten en wel npoedig! Ke.pitaal en loonuitbetaling 
s3.uit8n elkaar 1ü t. "De Rinc; 11 vor:1t door inleg:7i11g. r.cr leden een 
eigen ka�ita�l met aen eigen Hy�otheok Eank. Deze geeft dan �ente-:_ 
1 oos voorschot on zoodoende nok�.:en vi:i.;j ten lanr:;cn leste het Bax1k-
:monopolie" 

Koopt en werkt ui tslui tond. bij a.e.ngesloten •rfirureliers, 
lov(::raJ1cicrs en leden. 

Verder we1ctc npre:k;er 01> tot: Cellenbouw, pro::_)ar4e..nèl.a en 
actief hij riep op tot gecstélii� verzet, w22rvan stoffelijk verzet 
het gt.:voJ.g zou zijn. 

Hierna nera go;>8:11z1;crd • 
. Na üe pau,::;e Sj_)rak 1i1artin )?au}.isscn, g,0':)oren te .Arnhem, 

11 April 1 912, wonende EliGE�bcth Wolffstrac.t 65 hs, Amstord.P.m, 
alias Jac. Rees, redacteur vr"n ;1 8o'Cialis�·1e Vim onder op", org.:Ian 
v1:.n den :�ederJ.,:mdschen Bond van V:.:ije t�ocialisten, net als onder
WGI'P 11 ])c Ring en h2.re betcekf fnis 11 • Hij ei tce:,:cl.e füi..:rbij gedeGJ.ter.� 
uit genoemd orp;P.an. Zijn rede had erm rJterken poli ttel:en inslag. 
li')ewel hij de economisclj:te problo..J.en Y·"".n 11De .fü.ng11 bes:,rak, had hij 
moeit� dit vra.ae,,)tuk. \'"é\n de poli t:Lck ger,eheidcn te houden. Deze 
8prcker maekte den innruk een fanr,ticus te zijn. Hij bcsl•)·'.)t zijn 
be-toog met Gen opwekking lic'{_ te wo:cèten van •1J)e Rin� a . 

Van do gele qenheid tot geà.:1cr..teuwissnli11g m;rd g13"m €�"' bruik 
gema.akt. Do verp.;&.é1.cr:Ln1 ha.0. een rustig vorloo::._h

•
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