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R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.: 2

Betr.: Communistische activiteiten
in Suriname

Ondershands ontvangen van Minuor copie van de brief van de
Gouverneur van Suriname van 5 Juli 1952, no.lJ79 Geheim-eigen-
handig met bijlage, handelende o.a. over Dr Ghetty Jagan en
zijn echtgenote Janet

Verzoeke agenderen en retour aan CAW.

17-7-1952.



A F S C H R I

•: GOUVERNEUR VAN SURINAME

Paramaribo, 5 Juli 1952.

labine t

Ho. 1379 Geheim-Eigenhandig de

Inzake: Rapportage betreffende het communisme, No.l.

Met verwijzing naar het schrijven van de Minister voor

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen van 8 Mei 1952, Kabinet

letter Y 32/No.?6 Vertrouwelijk, heb ik de eer U hierbij te

V doen toekomen Eapport no. l betreffende de communistische

activiteiten in Suriname.

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

voor deze:
De Dire-cteur van het Kabinet
van de Gouverneur van Suriname,

•̂"-\ (Dr C.Nagtegaal)

Bijlagen één (in duplo)

De HoogEd.Gestr.Heer A.Jonkers,
Hoofd van de

^ \fdeling Suriname en Nederlandse Antillen,
VJinisterie voor Uniezaken en Overzeese

Rijksdelen,

- te 's-Gravenhage.



A F S C H R I F T

G e h e i m Afd. Kabinet no.1379

R a j) p o r t No.l.

betreffende communistische activiteiten in Suriname^

I. Contacten buitenland en activiteiten nabijgelegen gebieden;

I
Van enig direct contact met het buitenland is tot nu toe niets

gebleken. Enige in Suriname gevestigde Chinezen ontvangen naar be-
kend is brieven uit de Volksrepubliek China, waarin naast enige pro-
paganda over de daar heersende toestanden het verzoek wordt gedaan
om gelden over te maken.

Van zeer betrouwbare zijde werden enige nadere inlichtingen
verkregen betreffende de activiteiten van de bekende communist in
Brits-Guyana^lljyyh^jyjjjjJI^ggn^ en zijn echtgenote jj^flg^^^ggflnj geboren
Rosenberg. Dr^^gan werd op 22 Maart 1918 in
Hij is lid van de Legislative Council en vooraitter van de "People's
Progressive Party", waarvan aijn vrouw secretaresse is. Voorts is hij

( onder-voorzitter van de "British Guyana Worker's League", waarvan
zijn vrouw secretaresse-penningmeesteresse is. Als voorzitter van de
"Saw Mill Worker's Union" zette hij de leden van deze organisatie in
1950 tot een staking aan. Hij is eigenaar en redacteur van het com-
munistische blad "Ihunder", het partijblad van de "People's Progres-*
sive Party", dat een maandelijkse oplaag van 14.000 exemplaren heeft .

Mevrouw Janet Jagan-Itosenberg, werd op 20 October 1920 te Chi-
cago Illinois geboren. Beiden worden beschouwd tot de leidende com-
munisten in het Caraibische gebied te behoren. In Brits-Guyana bevin-
den zich thans 4.000 inge s chr e venc communis ten, waarvan velen werkzaam
zijn in Gouvernementsdiens t. Dr Jagan stond gedurende zijn verblijf
in Engeland in 1951 in doorlopend contact met de Britse Communistische
partij, waarvan hij instructies voor de bewerking van het Caraïbische
gebied ontving. Hij bezocht eveneens de Sovj et-sector van Berlijn,
Leipzig en Praag. Communistische lectuur wordt in grote hoeveelheden
in Brits-Guyana binnengebracht via de schepen van de Harrison, Brooker

^•«^rothers en Mc Connell Lines. Zeelieden, die zich in dit opzicht zeer
. a c t i e f betonen zijn: ^ Jm±—

•, '* >fH-t Thomas Collin£.Ml liam Alexander Tucker , J ^J^S^j^ Har ol^ Jame s
( "i^^^^^y al sméaë**T8evTöuYv ̂ Henr Te tta<™ïïeïsn"Tce Lucas, all^enTe*d*eïT""van de

c^mïïnistische ~ -

ÏI» Vakyerenig^ingswezen^

Van enige communistische activiteit in de vakverenigingen is
tot nu toe niet gebleken.

III. Anti -Amerikaanse propaganda en agitatie; geen bijzonderheden.

IV. Invoer en verspreiding communistische lectuur; geen bijzonderheden.

V. Sabotage en Stakingen: geen bijzonderheden.

Paramaribo, 3 Juli 1952. DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

(w. g.) onleesbaar.

(Mr J.Klaasesz)



Betr:

van ACD

Betrouwbare, niet na,der te controleren bron meldt bij'
beridht

Zie bijlage.

JUU1952

ACD,

NB s Bij gebruik van deae informatie buiten de dienst,
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen,

: //. ). h-J-



A-9 Uit I5EN HAAG- werd op 21/5 '52 hot volgende "bericht verzonden
aan BEURSBERICHTEN, WILLEMSTAD.

in Centrale Commissie hedenavond leidde tot vol-
onclus^^^SurinMKy^-iEiU.len zevental "bij name gc-
punten CTPfflT^fflH^^cï statuut geregeld zien al-

vbrëns nieuwe vereenvoudigde ontwerp aanvaarden. Deze
pürït-óh betroffen eerstens, naam van Koninkrijk; tv7cpdonsi
V!È^ van Koninkrijk; dctrdcnsi samenstelling van orgaan
voor bco3.is.sing in Koninkrij-ksaangclo genheden; ten vior-
d!ö. tot uitdrukking "brengen van zelfbeschikkingsrecht in
pr^affitoulo; ton, vijfde, regüllng van toelating uitzetting;

' .t.fifi ae,ard0 bemoeiing van Koninkrijksorganen in- staatsin-
riöntipg der landen (houdt in dn t SURINAME geen preven-
tieve bemoeiing wenst, mr.nr alleen repressieve bemoeiing
ovdreenltonstig bepaalde normen. Raakt verhouding .der zelf-
standigheid der landen tegenover eenheid van Koninkrijk);
ten Bovendo regeling van luchtvaartaangelegenhcden. Su-
rinaciere stellen zich in beginsel op standpunt, 'dat de-
ze punten bij voorkeur in statuut dienen geregeld, doch
kunnon ook beschouwd als eerste regelingen bij statutai-
re wot, mits dit, wat deze punten betreft, gelijktijdig
met statuut geschiedt. Antilliaanse voorzitter bracht
in Centrale Commissie aantal opvattingen te borde, die
geen geschilpunten moer vormden, doch die Antllllnnen
in statuut wen'sen opgenomen en waar wer reeds grotendeels
voor laatste ontwcrp-ovcrccn stemming was b. reikt; echter
sloot Antilliaanse delegatie zich volkomen p.an bi j Suri-
naamse cis tot opneming van zelfbeschikkingsrecht, dar,r
standpunten boider dolcgnties overeenstemmen in reeds
gisteren gemelde zin zonder dat van bcnlddolingscommis-
sic in 'eigenlijke zin sproke zullen norgcn intensieve
contacten tussen overzeese delegaties gelegd worden ten-
einde. alsnog tot eindresultaat in een of andere vorm te
komen; althans op principiflc punten een lijn trekken,
Voor morgen vastgestelde plenaire zitting derhalve uit-
gesteld tot na Hemelvaart. Ctazwcnking van Ncd. delegatie
terzake zelfbeschikking na voorbereiding werkstuk welks
inleiding ze-ide, dat daarin belichaamde regeling nieuwe
rechtsorde bevrediging schonk komt zowel Surinaamse als
Antilliaanse delegatie onbegrijpelijk voor na alles wat
daarover in binnen- en buitenland door Ncd. woordvoerders
gezegd, aldus zeido mi j Antilliaanse delegatielid. En-
kelen hebben daarom voorgesteld in preambule verwijzing
naar Koninklijke rede 1942 opnemen. Voorzitters leden
ernstig bezorgd over situatie welke wederom dreigt mis-
lopen,

384978
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R A P P O R T

VAN: CAW/I
Betr.: Stemming onder de Surinamers

inzake de R.T.C.

De Surinamer a, vooral leden van het Surinaams Verbond staan
nogal sceptisch tegenover de resultaten van de R.T.C. Niet zozeer,
omdat zij het "werkstuk" niet goed of geen basis voor overleg
zouden vinden, maar gezien de samenstelling der Surinaamse dele-
gatie, die waarlijk niet uit de personen is samengesteld, die men
graag zou hebben gezien. Met name wordt het algemeen betreurd,
dat een man als PENGËL, een hol vat, daarvan deel uitmaakt.

In de delegatie zelf is er verdeeldheid. Het gaat vooral
om de kwestie van het stemrecht. De Brits-Indiërs willen evenre-
dige vertegenwoordiging, omdat zij door hun groot aantal dan
zeker meer zetels in de staten zouden bezetten. In één dezer
dagen verschenen nummer van het blad "Oost en West" is een arti-
kel opgenomen bevattende een verklaring van de voorzitter der
"Nationale Partij Suriname", vermeldende, dat de Progressieve
Surinaamse Volkspartij, welke niet in de Staten ia vertegenwoor-
digd, op een vergadering te Paramaribo met algemene stemmen de
motie heeft aangenomen waarin twee punten naar voren zijn ge-
bracht. Ten eerste, dat zij de beslissingen van de R.T.C, niet
kan aanvaarden, omdat deze het resultaat zullen zijn van bespre-
kingen, gevoerd met een niet-representatieve Surinaamse delegatie
en- ten tweede, dat zij de bedoelde, op on-democratische wijze tot
stand gekomen beslissingen, zal trachten ongedaan te maken met
alle haar ten dienste staande middelen. (Bedoeld artikel wordt
hierbij gevoegd).

In het "Surinaams Bulletin" van 12 April stond, dat "tal van
personen niet te spreken zijn over de motie van de progressieve
Silrinaamse Volkspartij en het in de bedoeling ligt een tegenmotie
te aanvaarden, waarvoor reeds handtekeningen wordden verzameld".

Volgens "Elseviers" Weekblad is er met de heren uit Suriname
geen land te bezeilen. Zij zijn overal tegen. Als men hun vraagt,
wat zij dan wel willen, blijven zij het antwoord schuldig.

Verder is het navolgende vernomen; "FIÏÏDLAY is zeker niet
onbegaafd, maar weet niet wat hij wil. Hij kweekt in zijn blad
"De West" een anti-ïïederlandse geest om dan opeens tegen PENGEL,
die verkondigde;"Suriname voor de Surinamers" te verklaren, dat
Surinamers zonder Nederlanders nu een verloren land zou zijni'In
de Staten is hem dan ook door zijn mede-lid RENS er op gewezen,
dat hî j de man is, die een anti-Nederlandse geest kweekt.

Verzoeke agenderen en retour aan CAW/

9-5-1952.



De Progressieve Surinaamse Volks-
partij (P.S.V.)r die niet in de Staten is

, vertegenwoordigd, heeft op èeii verga-
dering in Paramaribo met algemene stem-
nien een-motie aangenojnert', waarin de
volgende twee punten nkaV'voren worden
gebracht:' ~ •:

1. 'Dat zij -de beslissingen, ""van de
R.T.'C. niet kaïr aanvaarden,' omdat zij.de
resultaten -zijn, van' bespfekipgen, geboerd
met een niet-rfepresentatievfi Surinaamse
delegatie.

2, Dat zij de bedoelde op; on-democra-
tische wijze tot stand gekomen beslissin-
gen zal .trachten ongedaan te maken met
alle haar- tetidiënste staande middelen.

Een en ander slaat op het onevenredig:
karakter van he£x$ünnaamse kiesstejsej^
waardoor^ déze"; partij,, die vèëP^aMaag'
onder, dé "katholieken heeft, va4.i(ïfel$é-R,
milig injde Staten w-eriï uilgéslétëösf^f v

, . HöéTmên "ër-jfntussen ïn ÏSBrffïaihe' :oyisr
denkt' (ót- da,ch|>'-moge' Wijkeer- uif een

- verklaring, ,,dte~,He'heer E^-dï'.'la Fu€éte,
als 'voorzitter van da grootste rpartij in
Suriname, 'de N.P.S.j tegenover het blad
Het fjieuws aflegde. Weliswaar- kon' de
heer Dé'Jla Fuente'niet namens de N.P.S.

— sprekea, omdat-ei-geen partijcongres'was
g.ehoiidejij- ma^ï. hjj kon „'^rèl';verklaren
niet'tfe'zieft hoe ooit dit.coTicept (het
werkstuk) "tot"een aanvaardbaar^ statuut
zou kunnen 'leiden. Volgens de- heer _De
la-Puente w .̂s het jyerkstuk'ip. strijd mét
de *be5inselverklaring van- de„N.P,S„ ,die
zegt. ddt ^e partij streeft i^ar .eèii vïij
én zelfstandig Surina-me als
en gelijkge^eclitig'd^deei v a .
rijk. éa volj^® -feem zon er irf h«t

. werkstg^'. 'nelf éns s*pr,ake van'' e.elS,
en zëlïltand^guffiiame "zljri, eyeijinlri
van' eeix"-"fe|jk'̂ aaraig 'én gelijKggreeh-
tigd deel arafl-b^l Koninklijk. -• ,t>

PërspdMijfc is dp teer, -D_è- la^Faente
van óórdeel, ;jïatr hoe het sfajmit er ook
moge mtzfejvbifytet'zat móeten'^or'dfen
bepaald; 'dat-,Suriname~'vblïtQHiëii moet
worden yrpge\a'te*i QWl,'_-wah%eer.|.̂ ^lc
yan Suriname hét 'liet, juiste. ;£fjdgtlp
acht, -Se totale" <>nafha,nReigkhejd' te* aaiï-
vaarden.-Nederland £al Iilerb '̂'göeiie11wril
moeten tonen''en behoefte dat} tilet'te

i, d,at 'det sajaéfflveerkipè pift,prettig

zat "zijn; een samen-vfèAing; die/
eeuwigen dage zou kunnen blijven be-
staan, ̂ aldüs de heer De la Fuente. Hij
kan jïiet inzien, -waarom geen drie sou-
vereiae Ifftden' fcunnea- Bestaan,, die hun-
' ' behouden. •



19 Maart 1952,Verbinding: ïlo.12
Doss.13/114-132.

Onderwerp: Delegatie "Suriname-IndoiiöSië"
Datum ontvangst bericht: 13 Maart 1952. . ^

Betrouwbaarheid bencntgüver: betrouwbaar j ~ <J
Waardering bericht: betrouwbaar
levens bericht gezonden aan:.

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie: - „^ 7, i~.y

OP KAAST
ACD/

^^e^^J^t/:̂!rr3i
Hierbij v/ordt medegedeeld, dat van een iniormant werd

ernomen, dat de Surinaamse-Indonesische delegatie op' 12
Kaart 1952 per vliegtuig uit Indonesië in Nederland is aan-
gekomen op de terugreijp naar Suriname.

De delegatie "Bestaat uit de volgende personen:
Solikin EA&DJO, geboren in Indonesië l? Juli 1913,

>lMuslimin KAJAUPANSRO, geboren in Indonesië in 190?,
güboren.in Indonesië 18 Mei 1905,

~~\, geboren in Suriname 26 Mei 1919,
t Achiaed~üaOGrIvI4IT>. geboren in Indonesië 26 Juli 1882,,
'Samingun WOHG- SO, geboren in Suriname l 'Juli 1912,
\ geboren in Indonesië 12 irebruari 1901,
lIding 80EBUO, geboren in Indonesië 1911.
Genoemde personen zi/jn op 14 Kaart j.l. naar Suriname

teruggekeerd.

Voorts werd van dezelfde p-jrsoon vernomen, dat op 8
en 9 Kaart j.l. per vliegtuig uit Eiederland naar, Husland
en/of de Oosteuropese staten, zijn vertrokken d/ volgende
personen:

x^iDrs Hermen KAKÏAW

ne n/niet be-
ylBASp.EKI,
fSALSH en" enige andere personen, Vvier

ksnd zijnV Genoemde personen worden op
Nederland terug verwacht.

41 deze personen aijn verbonden
afdeling van het Hoge Commissariaat d
liage. (einde)

Haar"t 1952 in

de
'R.I

economische
, te ' s-G-ra ven-



Nota vanrPlv H.BVD
aan:H.K.A.R.A.

Naar aanleiding van Uw Rapport"van"29 Februari 1952
No P/428 kan worden medegedeeld,dat het uiteraard niet
op de weg van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ligt om
inlichtingen op politiek gebied te verschaffen nopens
het autonome overzeese gebiedsdeel^Suriname,waarmede deze
Dienst geen enkele bemoeienis heeft.

Aan Expresse zou echter kunnen'worden gesuggereerd om
de gewenste gegevens langs diplomatieke weg te doen ver-
krijgen c.q.rechtstreeks~door de Gouverneur van Frans
Guyana aan zijn collega te Paramaribo.

KA 11-3-1952
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UITGEBQIKT
NOTA:
Van: Ka-Ra

Op 13.3.52 werd aan Expresse'de inhoud van de nota
van Ka- aan Ka-Ra d.d.11.3.52 bij Co 132280 door-
gegeven, onder brief nr.CPH/52/088.

13.3.52. v.H.



RAPPORT:
Van: Ka-Ra
Aan: Plv-H/BVD
Wo.j P/428

Expresse verzoekt ons hem, gaarne zo spoedig mogelijk,
een aantal inlichtingen over SURINAME te leveren,
zulks i.v.m. hun eigen po si ti e~ïn Trans Guyana.

Het betreft hier:

1. De politieke bewegingen beïnvloed door de Comm.
Partij,

2. De kracht en getalsterkte van deze bewegingen en
de plinten waarop hun propaganda aldaar gebaseerd
is.

3. De manifestaties van een eventueel onafhankelijk-
heidsstreven of van troebelen gericht tegen Neder-
land.

4. De rol van de Comm.Partij in dergelijke manifestaties,

Expresse zou het op hoge prijs stellen indien wi j deze
vragen zouden willen beantwoorden.

29.2.1952. L.



RAPPOB3? van ACD y

Betn Surinaamse delegatie naar Indonesia.

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij
bericht ACD/ 12 6146/309AOA-15.

Het MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,DJAKARTA zond op
12.12.'51 het volgende bericht aan INDONBSIA,PARAMARIBO.

Van Directeur EUROPA voor de Consul.
I.v.m. het verzoek een Surinaamse delegatie naar INDONE
SIA te zenden, wordt voorgesteld on in de delegatie een
paar landbouwers op te nemen, welke niet tot de leiden-
de kringen behoeen, zulks met het oog op het "effect"
van hun bezoek aan INDONESIA op de Indonesiërs in SURI-
NAME. Verzoeke met spoed opzenfling van een lijst van na-
men der leden van de delegatie en opgave van de ver-
trekdatum.

KBi Bij gebruik van deas informatie bulten de dienst moet
de telegrafische herkomst worden verswegen.

ACD/1
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts by definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

1K>;"*TM__ ™nk Par.: L

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: _ ly _ Par.:

CO /IT

l
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):



27 December 1951 U 3@405b - G 5b -

c

Land:

Onderwerp :

Referenties :

Datum van
waarneming :

Bron :

Opmerkingen:

Verzonden aan :

Suriname.

Enkele bijzonderheden over het communisme onder de inheem-

sen in Suriname.

1951.

Betrouwbaar.

<2 8 DEC. 1951 ƒ

n

de Minister-President.

de Minister van Buitenlandse £aken.

OP KAART
ACD/JDT

PAR;

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Javastraat 68

«s-GRAVENHAGE



27 December 1951 U 38405a - G 42 - P2/3PS 6

EKKELK BIJZOlU>SHREI2iI OYER fflgf CBMKOftlW OHBBR

IMHEEM3EH IH SURIKAMB

Men soa zich kunnen afvragen of er in Suriname, avenala
in enkele ander« Midden- en Zuidanerikaansa gebieden, niet
««a latent communistiaofc gevaar baetaat, dat niet onderaohat
mag worden»

lat Suriname betreft, moet aohter al dadelijk geconsta-
teerd worden dat er van ooamuniame ia de eigenlijke B in van bat
woord onder de inhaeo&e bevolking praotieoh gaan sprake ia, lal

jn er een aantal pereonen die, van een bepaald standpunt ge-
zien, öommnniaten genaaad «ouden kunnen worden, «aar in werke-
lijkheid wig hier niet van communie me ia d» eigenlijke »in van
het woord gesproken worden. De oor Baak van. dag* verwarring moet

i <

geaooht worden ia het feit, dat ar onder,dé jongere natioa^liatan
nogal eena aoherpe oritisohe geluiden gehaord worden over het
voormalige Hederlandee geaag of wel over $s haidiga lederlandse
invloed in Suriname. Base oritiek wordt natuurlijk »et da nodige
Zuidamerikaans* heftigheid geuit. Men moot ar Bieb eohter voor
hoeden on een dergelijk nationaliaae, dat tot heftige, vaak
zelfs revolutionnaire uitingen in «taat ia, «et oommnnli*ae t«
vereeaaelvigen, "

lal ia het een feit, dat ar te Paramaribo enkele jongelui
ai j n, een aoort half- of kwart-intelleotuelen, dia «ich *oom-
muniBtea0 noemen. Toen een delegatie alt het Sederlaodae Pmrle-
»ent, waarbij zich ook het lid van de C P» Oerben Vageaaar b«-

adf een beeoek aan Surioame fcracht, vanden deme jongelui het
aodig, gewapend met een spandoek, Wagenaar een hartelijk welkom
toe te roepen. Pe vertegenwoordigera vaa de andere Hederlandae
politie!» partijen in deae delegatie werden immer* bij ban aan-
komst in Suriname hartelijk ontvangen* het «on do* voor Oerben
zo jammer geweeot zijn, indien er niemand waa geweect die hem
vriendelijk zou hebben toegesproken. Be ai o h ooanuoiaten noemende
jongelui hebben tijden» dit beeoek van de Sederlandue parlemen-
taire delegatie «elf* ook een onderhoud «et Wageoaar gehad. Merk-
waardig ig het, dat Bagenaar ban tijdene dit onderhoud de vader- (



- 2 -

raad gaf om met het coraaun&sme maar op te houden, owdat
ooaaaunisme ia een land, dat nog EO priaitief au nauwelijks aan
industrialisatie toe is, immers ia het geheel ges n zin heeft»
Tolgens lagenaar had ooBraunisHte pan betekenis in een land dat
op een hoger ontwlkkeüngspeil staat» (Volgens het klassieke
marxisme is dit ook juist,)- let nadruk gaf lagenaar de Jongens
echter de raad niet met de politiek in het algemeen op te houdeti,

moesten zioh echter maar individueel opgeven bij de Nationale
om in de se partij voor hun ideeën op te kanen!

Uit gesprekken met deze "communistische** jongelui blij let
ia het algemeen overduidelijk, dat hier van ooaraunissie in de

/^"eigenlijke zia van het woord geen sprake is» Be marxistische
theorieën kennen zij in het geheel niet* Betrekkingen «et bui-
tenlandse oooauunistische organisaties onderhouden sdj niet. Br
is hier eerder sprake van een soort "gevoelsooasmniSH»*, dat
men aohter nog beter als 'e»n vorm van "n&tionalisne* soa kannen
betitelen, op zichzelf genomen is dit weiklg ga vaarlijk, wat
echter wel gevaarlijk kan aij n, Is het volgende,

Bet gebeurt soms dat jongelui uit ö'ü Sationaliatisohe be-
weging drukwerken ontvangen» die niet afkmtstig zijn uit het
land «elf, maar van buitenaf Surlnane bitju^nkomen, waarin pro- j
paganda gemaakt wordt voor oownunistisehe nantelorgani^attes.
Zo .hadden onlangs enkele jongeren uit de Kationaliatisohe be-
weging (niet de bovengenoemde jongens» die Bioh zelf communis-
ten noemden) een uitnodiging ontvangen voor een Congres in
Praag, Deze uitnodiging was in zoverre bijsonder verleidelijk,
daer reis- en verblijfkosten geheel voor rekening somden komen
van de organisatie in Praag, Het was voor dese jonge Surinamera,
die in het algemeen niet over middelen beschikken om reisen
naar Europa te maken» een seer aanlokkelijk aanbod om op dese \r Europa te laren kennen. Ben verblijf in Praag van dese

politiek volkomen ongeschoolde jongelui zou wel degelijk riskant J
kunnen si j n. Hier schuilt dus inderdaad een ernstig gevaar. l

Toe a aan dese jonge lationalieten gezegd was dat het Cpngres
in Praag waarschijnlijk georganiseerd werd door een comaupis-
tisohe mantelbewaging (waarschijnlijk betref hst hi«r de I.tUS.,
de Internationale Studentenorganisatie) gingen zij aanvankelijk
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niet op de«e waarschuwing in. Kennelijk hechtten elj ar geen
geloof aan* Wellioht waren ai j ook van aanlag, dat zij eventueel
wel bestand aouden zijn tegen oowwmistisehe propaganda*

Later kon op overtuigende wij se aan de Jongelui duidelijk
gemaakt worden» dat er inderdaad sprake was van een coaaainis-
jtische nantelorganisatie* f oen hun de gevaren hiervan duidelijk
jgenoeg onder de ogen gebracht waren, toonden zij ter dege hun
verontwaardiging ^cnrer de ooraamnistlsahe Methodes en aosaten «ij
niets neer van de uitnodiging nebben*

. Overigen» aoet opgeaerkt worden, dat de aeeste ooaaaunia-
\ P tisohe dnÉasarken, die van buitenaf Surinarae binnenkoraent/ln het\ ^
Jjr s algemeen volkomen on^eaohikt al Ja om de bevolking werkelijk voor

het coffimuniftiae te wiaaen, Zij «preken een taal die de bevolking
^ meestal volkomen vreemd is, terwijl er problemen in worden aan-

gesneden, waarvoor de inheemse bevolking slechts nauwelijks in-
teresse heeft* Degenen die deze pamfletten opa teilen hebben niet
het minste begrip voor de mentaliteit var de Surinaaaee inheemse
bevolking.

1951.



RAPPOBT van ACD voor CA»VT1.

B«tri Delegatie Suriname.

het

Betrouwbare. niet nader te controleren bron meldt bij .
bericht ACD/ 12 4622/294/VOA-19

Indoneala ,Den H*«i g zond or> 26-11-51 het volgende bericht
"inlsterie vnn Buitenland *e Zaken, D.lakqrta.

I .v.m. de. bepl l r r ing v«>n de Minister vin Buitenlandse ^-sken t i jdenf
[ z i j n verblijf .te Puri js orn de wending van een delegatie van 6

man uit Curin^me n«« r Indonesië goed te keuren , wordt verzocht
|machtiging te verlenen om voor de betaling van "retourtlckot? te
hunnon behoeve , a F. 684 9 Med Grt totaal f.4l094.-nüd Crt. uit te
gevon. Daq r de t, i. ld dringt, moge om ppoedige boslisaing worden
verzocht.

BBt Bij gebruik van do« lüfotvfttl* bul t «n d« dl «Bat mo«t
d* t«l«grafiaoh« herkomst word»

RAPPOKT van ACD voorGAWII.

Terugkeer Indonesiërs uit Suriname»

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij
berleht ACD/ 125266/VQft -3.

Indonesia , den Haag zond op 26-11-51 het volgende bericht aan de Indon
vertegenwoordiging, Paramaribo. • .

M.r.a. Uw schrijven van 10-11-51 14/SE en na overleg met Min van Bul
enlandse Zaken te Parijs verzoek ik U een zestal persoaenper "plane

retour naar Indonesia te zenden via den Haag om de mogelijkheid van
terugkeer van Indonesiërs uit Suriname te onderzoeken. Verzoeke er
voor te willen zorgen, dat bedoelde personen uiterlijk 3-12 vertrek-
ken. Gezien de toestand in. Indonesia verzoek ik U erop te letten, da

p dit tijdstip het verlangen van de Indonesiërs in Suriname niet
wordt gestimuleerd. De retourtickets zal de Hoge Commissaris kopen.

KB i Bij gebruik van deze informatie bulten de dienst moet
de telegrafische herkomst worden

ACD,
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Dezerzijds is uit doorgaans goede bron vernomen, aat Mr.Dr*

R.H.Pos, vertegenwoordiger voor Suriname in Nederland,, hè t voornemen

zou koesteren het eerste contact tot stand te brengen tussen öurina-
é±,

me en de Republiek Indonesiër en wel door tussenkomst van^e hier te

lande vertoevende Indonesiër, die behoort tot de linkse groeperingen

in de Republiek. Hierbij moet overwogen zijn.; dat de Republiek op

dezelfde grondbeginselen dé vrijheidszin van Suriname dient te steu-

nen en omgekeerd Suriname de Republiek. Zodra de Republiek Surinaain- !

se afgevaardigden zou willen uitnodigen, zullen deze gaarne een be-

zoek aan de Republiek brengen»



STATUTEN
EN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING

„HET SURINAAMS VERBOND"

GEVESTIGD TE AMSTERDAM



Statuten.

NAAM EN ZETEL.

Art. 1. De Vereniging draagt de naam: „HET SURI-
NAAMS VERBOND" en is gevestigd te Amsterdam.

Zg is opgericht op l Januari 1952 en aangegaan voor
de tijd van 29 jaren, te rekenen van de dag harer op-
richting, derhalve eindigend l Januari 1982.

Tenminste één jaar vóór laatstgenoemde datum zal
een algemene leden-vergadering over de voortzetting
of ontbinding der Vereniging beslissen.

Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen
met het kalenderjaar.

BEGINSEL EN DOEL.

Art. 2. De Vereniging acht een volstrekte autonomie
voor Suriname noodzakelijk, doch met handhaving van
een hecht rijksverband met Nederland eti de Neder-
landse Antillen onder het Huis van Oranje.

Zij streeft naar een volledig gelijkgerechtigdheid van
alle rijksgenoten, ongeacht ras of geloof.

Art. 8. De Vereniging stelt zich ten doel mede te
werken aan de economische, sociale en culturele ont-
wikkeling van Suriname en de Surinamers, zowel in als
buiten Suriname.

l



MIDDELEN.

Art. 4. De Vereniging tracht haar doel te bereiken
langs wettige weg, buiten alle party-politiek om, door:

a. samen te werken met Overheids- en andere orga-
nen, bedrijven, verenigingen en personen, die mede het
belang van Suriname en de Surinamers wensen te be-
vorderen;

b. grotere belangstelling te wekken voor en kennis
te verspreiden over Suriname;

c. hét gevoel van saamhorigheid onder alle rijksge-
noten te bevorderen en levendig te houden;

d. het aanwenden van alle wettige middelen, ter ver-
wezenlijkhjg van haar doel.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Art. 6. De Vereniging bestaat uit:

a. gewone leden; b. buiten-leden en c. leden van ver-
dienste. *

Gewone leden zijn de leden in Amsterdam en buiten-
leden zijn de leden bulten Amsterdam woonachtig. Le-
den en buiten-leden hebben, met inachtneming van het
bepaalde bjj art, 10, alinea 3, dezer Statuten, dezelfde
rechten.

Tot leden en buiten-leden worden toegelaten Neder-
landers, die de leeftijd .van 18 jaar hebben bereikt en
schriftelijk hebben verklaard, dat zjj het doel en 'de
middelen der Vereniging onderschrijven. Toelating ge-
schiedt overeenkomstig dé bij Huishoudelijk Reglement
vast te stellen regelen.

Art. 6. Leden van verdienste ztjn zij, die jegens Suri-

name of de Vereniging zich verdienstelijk hebben ge-
maakt en door de algemene leden-vergadering als zo-
danig zijn benoemd;

Zij hebben dezelfde rechten als de andere leden en
zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.

Art. 7. Het lidmaatschap der Vereniging eindigt
door:

a. overlijden;

b. schriftelijke opzegging, tenminste één maand
vóór het einde van het verenigingsjaar;

c. schrapping op grond van het niet voldoen der con-
tributiën;

d. vervallen-verklaring door de algemene leden-ver-
gadering.

Het onder c en d hiervoren bepaalde overeenkomstig
de bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen
regelen.

Art. 8. Begunstigers der Vereniging zijn natuurlijke
of rechtspersonen, die door jaarlijkse bijdragen, bq
Huishoudelijk Reglement te bepalen, blijk geven het
doel der Vereniging te willen steunen.

Zij hebben recht, van toegang tot de gewone en bui-
tengewone algemene leden-vergaderingen, doch alleen
een raadgevende stem.

BESTUUR.

Art, 9. Het Bestuur der Vereniging bestaat uit een
Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en vier
andere leden. De Bestuursleden moeten meerderjarig
zon.



Het Bestuur wordt voor de tijd van twee jaren ge-
kozen, met dien verstande, dat voor de eerste maal drie
bestuursleden voor één jaar worden gekozen. Periodiek
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het
tijdstip, dat degene in wiens plaats zij zijn gekozen, zou
hebben moeten aftreden.

De werkzaamheden en bevoegdheden van de bestuurs-
leden worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

Een bestuurslid kan, volgens bij Huishoudelijk Regle-
ment vast te stellen regelen, te allen tijde door de alge-
mene leden-vergadering van zijn functie worden ont-
heven.

Art. 10. Het Dagelijks Bestuur der. Vereniging be-
staat uit de Voorzitter, de Secretaris en de 'Penning-
meester. Zij worden bij afzonderlijke stemming in
functie gekozen.

Voorzitter en Secretaris vertegenwoordigen de'Ver-
eniging in en buiten rechten.

De leden van het Dagelijks Bestuur moeten in Am-
sterdam Woonachtig zijn.

GELDMIDDELEN.

Art. 11. De geldmiddelen der Vereniging worden ver-
kregen door:

a. contributiën van de gewone en buiten-leden en de
bijdragen van de begunstigers;

b. toevallige baten en

c. erfstellingen, legaten en schenkingen.

De geldmiddelen en bezittingen der Vereniging wor-
den beheerd en verantwoord overeenkomstig in het
Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.

ALGEMENE LEDEN-VEBGADEKINGEN.

Art. 12. De gewone jaarlijkse algemene leden-verga-
dering zal uiterlijk in de maand Maart worden gehou-
den. In deze vergadering zal moeten worden behandeld:

a. het jaar- en financieel verslag over het afgelopen
verenigingsjaar. De goedkeuring van deze verslagen
strekt het Bestuur tot volledige décharge voor het ge-
voerde beleid en beheer gedurende het afgelopen ver-
slagjaar.

b. het verificatie-verslag van een financiële commis-
sie, wier taak en bevoegdheid bij Huishoudelijk Regle-
ment worden vastgesteld;

c. het voorzien in de vacatures, ontstaan door de
periodieke aftreding van bestuursleden en

d. onderwerpen, welke op de agenda van deze ver-
gadering zullen worden vermeld.

Art. 18. Buitengewone algemene leden-vergaderingen
worden belegd zo dikwijls het Bestuur dit noodzakelijk
acht of op schriftelijke aanvraag van tenminste tien
leden, onder opgave van hetgeen zij aan de orde wensen
te stellen.

Blijft het Bestuur in gebreke om binnen één maand
aan de aanvraag van deze leden te voldoen, dan zijn
deze leden bevoegd zelf tot de oproeping van een zo-
danige vergadering over te gaan. In dit geval is het
Bestuur verplicht de voor de oproeping van deze ver-
gadering nodige bescheiden beschikbaar te stellen.



HITISHOUDELIfTIi REGLEMENT.

Art. 14. Het' Huishoudelijk Reglement, dat door de
Algemene leden-vergadering wordt •vastgesteld, mag
geen bepalingen bevatten in strijd niet deze Statuten.

De b'ep'aimgen^an het Huishoudelijk Reglement heb-
ben voor' de leden der> Vereniging dezelfde bindende
kracht als deze Statuten.

STATUTEN-WIJZIGPIG.

Art. 15. Tot wijziging van deze Statuten kan slechts
worden besloten1 in een daartoe belegde algemejie
leden-vèrgadèririg met tenminste 2/3 der uitgebrachte
geldige stemmen. Zij treden niet in werking alvorens
daarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen.

'Dé in alinea l van !dit artikel bélioelde vergadering
moet minstens 3 weken van tevoren worden uitgeschre-
ven, terwijl de wijzigingsvoorstellen minstens twee
weken vóór de te houden vergadering aan de leden
moeten zijn toegezonden,

ONTBINDING DER VERENIGING.
^fï' * "' ^ tArt. 16. De Vereniging kan te allen tijde worden ont-

bonde'n. Het besluit hiertoe kan' alleen worïïen genomen
in een t'ot di't ,doèl bgïègd^e'algeme'ne leden-vergadering,
waarin tenminste '*dfe volstrekte meerderheid van het
aantal leden aanwezig is en met tenminste 2/3 der uit-
gebra<:htërsgeldigë'stemmen."- -

Het Bepaalde bij art. 15 alinea 2 van deze ^Statuten
f Jî 4, JJjtJ'M'' ** "* J "t '

is op 4eze te, houden algemene ledenvergadering van
toepassing. '

> ***
Airtv l?. Bij ontbinding van de Vereniging wordt door

de algemene leden-vergadering, welke tot de ontbin-
ding heeft besloten, met inachtneming van art. 1702
van het Burgerlijk Wetboek, aan de bezittingen der
Vereniging een bestemming gegeven, zoveel mogelijk
in overeenstemming , ...mét hétj doel in art. .3 vari deze
Statuten gesteld, in" geen geval zuilen de bezittingen
der Vereniging onder de; jleden mogen worden verdeeld.

Gedurende de liquidatie der Vereniging blijven de
bepalingen van deze .Statuten en van het Huishoudelijk
Reglement van kracht. Het -dan zitting hebbend Be-
stuur zal met de liquidatie der Vereniging zijn belast.

SLOTBEPALINGEN,

Art, 18. In geval van; verschil omtrent de toepassing
van enig artikel van deze Statuten of in gevallen,
waarin deze niet voorzien, beslist de algemene leden-
vergadering.

In urgente gevallen beslist het Bestuur.

Art. 19. Deze Statuten treden in werking een dag
na de goedkeuring door de algemene leden-vergade-
ring.

Aldus. vastgesteld en goedgekeurd in de algemene
leden-vergadering, gehouden te Amsterdam, de 4e
Maart 1952. , « ^ ,

Het Bestuur der Vereniging,
"R. "D. 'SIMONS, voorzitter.
W'.*-C.^feËLAfeENER,« secretaris.

fe J. E. ^JPpïf-A-NIJS; penningmeester.
W. J. KQ.K, qnder-voorzitter.
CH.'E.^J.^LOBATO, 2e "secretaris,
E. E. '•HSÉEÖtS, 2e penningmeester.
A. 'W...&UL'JÉ, lid. ••



Huishoudelijk Reglement.
VAN DE LEDEN.

Art. 1. Aanvragen tot het verkrijgen van het lid-
maatschap van de Vereniging moeten worden gericht
tot het Bestuur op daartoe vastgestelde aanmeldings-
formulieren. Deze formulieren moeten o.a. bevatten:

a, naam en voornamen; b. plaats en datum van ge-
boorte; c. beroep; d. burgerlijke staat (gehuwd of on-
gehuwd) en e. woonplaats en adres.

Art, 2. Telkens op de gewone jaarlijkse algemene
vergadering, zal een Ballotage-commissie, bestaande uit
3 leden — die geen bestuursleden mogen zijn — worden
gekozen; deze leden zijn terstond herkiesbaar.

De Ballotage-commissie heeft tot taak het Bestuur
te adviseren omtrent de al- of niet-toelating van de
candidaten tot leden van de Vereniging. Zjj zal binnen
één maand, nadat het aanmeldingsformulier haar ter
hand is gesteld, schriftelijk haar advies bij het Bestuur
indienen, dat dan daarop zijn beslissing neemt,-

Bij verschil van mening tussen het Bestuur en de
Ballotage-commissie zal het Bestuur de aanvrage met
het advies van deze Commissie aan de algemene ver-
gadering ter beslissing voorleggen; in dit geval kan
dan toelating tot het lidmaatschap alleen geschieden
met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

'.t ;

Eg toelating van een candidaat tot lid der Vereniging
wordt hem een „Bewijs van Lidmaatschap" verstrekt.

Art. S, Een lid, dat 3 maanden na de aanvang van
het nieuwe verenigingsjaar de contributie over het af-
gelopen jaar nog niet heeft voldaan, zal hiertoe door
de Penningmeester schriftelijk worden aangemaand.
Indien één maand na verloop van deze aanmaning de
contributie nog niet is voldaan, zal het Bestuur, krach-
tens art. 7 sub c der Statuten, tot royement van dit lid
overgaan.

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het Be-
stuur, kan uitstel van betaling worden verleend.

Art. 4. Vervallen-vërklaring van het lidmaatschap
der Vereniging, krachtens art. 7 sub d der Statuten kan
slechts plaats hebben op een gemotiveerd schriftelijk
voorstel van het Bestuur of van tenminste 10 leden.

De algemene vergadering beslist dan omtrent de al-
of niet vervallen-verklaring in een vergadering, waarin
tenminste 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is; voor de vervallen-verklaring moet ten-
minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich hier-
voor hebben uitgesproken.

VAN HET BESTUUR.

Art. 5. De candidaat-stelling ter vervulling van pe-
riodieke of tussentijds ontstane vacatures in het Be-
stuur moet uiterlijk 8 dagen vóór een te houden be-
stuursverkiezing bij het Bestuur zijn ingediend, gete-
kend door tenminste 5 leden en voorzien van een schrif-
telijke verklaring van de candidaat, waaruit zijn toe-
stemming tot zijn candidaat-stelling blijkt.

8



In tussentijds ontstane vacatures in het Bestuur zal
hierin zo spoedig mogelijk door de algemene vergade-
ring moeten worden voorzien.

Art. 6. Ten aanzien van de ontheffing van een be-
stuurslid uit zijn functie- door de algemene vergadering,
krachtens art. 9 alinea 5 van de Statuten, is van toe-
passing hetgeen in art. 4 alinea l en 2 van dit Huis-
houdelijk Reglement ten aanzien van de vervallen-ver-
klaring van het lidmaatschap is bepaald.

Het voorstel tot ontheffing zal minstens 14 dagen
vóór de te houden algemene vergadering schriftelijk
ter kennis van de leden moeten zijn gebracht.

Art. 7. Treedt een bestuurslid af, dan is hij verplicht
binnen 8 dagen na zijn aftreding, de onder zijn berus-
ting zijnde bescheiden en/of eigendommen der Vereni-
ging aan het Bestuur over te dragen tegen een door het
Bestuur af te geven en getekend bewijs van overdracht.
Dit bewys strekt het afgetreden bestuurslid tot volle-
dige décharge van zijn verplichtingen tegenover de
Vereniging.

Art. 8. Het Dageljjks Bestuur der Vereniging is ge-
rechtigd om in spoedeisende gevallen naar goedvinden
te handelen, onder nadere mededeling hiervan aan het
Bestuur.

Het Bestuur wijst uit de bestuursleden, niet tot het
Dagelijks Bestuur behorende, een onder-voorzitter, een
2e secretaris en een 2e penningmeester aan.

Art. 9. De bevoegdheden en de werkzaamheden van
de bestuursleden worden, ter uitvoering van art. 9
alinea 4 der Statuten, in hoofdzaak als volgt geregeld:

De Voorzitter is belast met de algemene leiding der

10

Vereniging en ziet toe op de juiste uitvoering van de
besluiten van de algemene en bestuursvergaderingen.
Hij leidt alle vergaderingen.

Hij ondertekent met de Secretaris alle stukken, welke
niet tot de gewone lopende correspondentie der Ver-
eniging kunnen gerekend worden.

De Onder-voorzitter vervangt de Voorzitter in geval
van ontstentenis.

Art. 10. De Secretaris is belast niet de zorg voor:
a. de algemene correspondentie van de Vereniging;
b. de documentatie, het ledenregister en het archief;
c. het regelmatig bijhouden van de administratie,

voor zover niet betrekking hebbend op het financieel
beheer van de Vereniging.

Hij is voorts belast met het bijhouden van de notulen
van alle vergaderingen der Vereniging en brengt in de
gewone jaarlijkse algemene vergadering het jaarver-
slag over het afgelopen verenigingsjaar uit.

De lopende correspondentie wordt door hem onder-
tekend; andere uitgaande stukken behoeven vooraf de
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.

De 2e Secretaris staat de Secretaris bij in zijn werk-
zaamheden en vervangt hem bij ontstentenis.

Art. 11. De Penningmeester is belast met het be-
heer van de geldmiddelen en bezittingen van de Ver-
eniging, als bedoeld in art. 11 alinea 2 van de Statuten,
overeenkomstig de besluiten van de algemene vergade-
ring en van Ihet Bestuur. Hfi zorgt voor een regelmatig
bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.

11



Hij is voor zgn beheer verantwoording schuldig aan
het Bestuur; hjj houdt onder zjjn berusting een door het
Bestuur te bepalen maximum bedrag aan kasgeld, ter-
wijl de overige gelden gedeponeerd worden op een door
het Bestuur aan te wijzen financiële instelling. Hij kan,
met goedkeuring van het Bestuur, aan de Voorzitter
en de Secretaris een bedrag van ten hoogste ƒ 25.— ter
goede rekening verstrekken.

Alle van de Vereniging uitgaande bescheiden, welke
op .het financieel beheer betrekking hebben, worden
door de Penningmeester ondertekend.

De 2e Penningmeester staat de Penningmeester bij in
zijn werkzaamheden en vervangt hem bij ontstentenis.

Art. 12. De gewone jaarlijkse algemene vergadering
benoemt, telkens voor één jaar, een Financiële Com-
missie, als bedoeld bij art. 11 sub b der Statuten en be-
staande uit 3 leden, die geen bestuursleden mogen zijn.
Deze leden zijn terstond herkiesbaar.

De Financiële Commissie zal in de maand Juli en
Januari van ieder jaar de boeken en bescheiden van
de Penningmeester, onderscheidenlijk over de eerste
helft van het lopende en over het afgelopen verenigings-
jaar verifiëren. Van haar bevindingen brengt deze
Commissie verslag uit aan het Bestuur en kan daaraan
voorstellen verbinden.

Het verificatie-verslag over het afgelopen vereni-
gingsjaar zal, samen met het jaarlijks financieel ver-
slag van de Penningmeester over het afgelopen ver-
enigingsjaar, op de gewone jaarlijkse algemene verga-
dering- ter kennis en goedkeuring van de leden worden
gebracht. .

12

VAN DE GELDMIDDELEN.

Art. 13. De contributie van de gewone en buiten-
leden, als bedoeld in art. 11 sub a van de Statuten,
bedraagt voor:

a. gewone leden, over het Ie jaar van hun toe-
treding tot de Vereniging, ƒ 10.— en voor de volgende
jaren f 8.— per jaar;

b. buiten-leden, over het Ie jaar van hun toetreding
tot de Vereniging, ƒ 7.50 en voor de volgende jaren
ƒ6.— per jaar;

c. gezinsleden van de gewone en buiten-leden onder-
scheidenlijk ƒ 2.50 en ƒ 2.™ per jaar;

d. In bijzondere gevallen kan door het Bestuur een
verlaagde contributie worden toegestaan.

De contributie is, kwartaalsgewijze, bij vooruitbeta-
ling verschuldigd; naast het betalingsbewijs door de
Penningmeester af te geven, zal tevens op het „Bewijs
van Lidmaatschap" van de betaling moeten blijken.

Art. 14. De bijdragen van de begunstigers der Vereni-
ging, als bedoeld bij art, 8 alinea l der Statuten, wor-
den vastgesteld als volgt:

a. voor natuurlijke personen, tenminste ƒ5.— per
jaar en

b. voor rechtspersonen, tenminste ƒ 25.— per jaar.

VAN DE VERGADERING EN STEMMING.

Art. 15. De oproeping ter algemene vergadering ge-
schiedt tenminste 10 dagen vóór de te houden verga-
dering, met vermelding van de te behandelen onder-
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werpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van
.het Bestuur, kan een algemene vergadering binnen een
kortere termijn worden opgeroepen,

Art. 16. Geldige besluiten kunnen alleen worden ge-
nomen:

a. in een bestuursvergadering waarin tenminste de
meerderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is
en

b. .in een algemene vergadering waarin tenminste
25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien op het
voor een algemene vergadering vastgesteld uur het
genoemde aantal leden niet aanwezig is, wordt de ver-
gadering voor ten hoogste een half uur geschorst. Is
het vereiste aantal leden dan nog niet aanwezig, dan
wordt de vergadering verdaagd.

In het sub b van dit artikel genoemd geval van ver-
daging zal binnen 14 dagen een nieuwe algemene ver-
gadering worden uitgeschreven ter behandeling! van
dezelfde onderwerpen, in welke vergadering, ongeacht
het aantal aanwezige leden, geldige besluiten kunnen
worden genomen, behoudens het bepaalde in art. 16
alinea l van de Statuten en art. 4 alinea 2 juncto art. 6
alinea l van dit Huishoudelijk Reglement.

Art. 17. Besluiten worden genomen bij gewone meer-
derheid van stemmen, met inachtneming van het be-
paalde in art. 15 alinea l en art, 16 alinea l van de
Statuten en voorts in art. 2 alinea 3 en art. 4 alinea 2
juncto art. 6 alinea' l van dit Huishoudelijk Reglement.

Art. 18. De stemmingen over zaken geschieden mon-
deling en bij verkiezing van personen schriftelijk. In-
dien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt
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het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen zal een 2e

vrije stemming worden gehouden; indien ook bfl deze
stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft be-
haald, zal een herstemming plaats hebben tussen de
beide personen, die bij de 2e stemming de meeste
stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij deze laat-
ste stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

SLOTBEPALINGEN.

Art, 19. Ten aanzien van in dit Huishoudelijk Regle-
ment eventueel aan te brengen wijzigingen is van toe-
passing het bepaalde bij art. 15 alinea l en 2 van de
Statuten.

Art. 20. Dit Huishoudelijk Reglement treedt in wer-
king één dag na de goedkeuring door de algemene
leden-vergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeufd in de buitengewone
algemene leden-vergadering, gehouden te Amsterdam,
de 2e Mei 1952.

Namens het Bestuur der Vereniging,

R. D. SIMONS, voorzitter.
W. C. CLASENER, secretaris.
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