
STATUTEN 
der georganiseerde Antirevolutionaire Partij, 
laatstelijk gewijzigd  en vastgesteld in de 
Deputatenvergadering van 23 Januari 1946 

Van het Partijverband en het Centraal Comité. 

Artikel 1 

Op de constituerende vergadering, te Utrecht den 3en April 1879 
gehouden, is tussen de Antirevolutionaire kiesverenigingen in 
den lande, op den grondslag van het in art. 3 opgenomen Program 
van Beginselen, een onderling verband tot stand gekomen en dit 
verband vastgelegd in een centraal college, dat den naam draagt 
van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereni-
gingen. 

Artikel 2 

Het aldus opgekomen verband rust op de gemeenschappelijke 
erkentenis van de staatkundige beginselen, die zijn neergelegd 
in het Program, dat ten dien einde in bovengemelde constitu-
erende vergadering was aanvaard, wijziging in welk Program 
alleen toelaatbaar is onder voorbehoud van de regelen in deze 
Statuten gesteld. 

Artikel 3 

Het Program van Beginselen in art. 1 bedoeld, luidt, na de daarin 
op 10 Januari 1934 aangebrachte wijzigingen, aldus: 

Artikel I 
De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting verte-
genwoordigt, voor zoveel ons land aangaat, den grondtoon van 
ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed 
der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving: en wenst 
dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, 
die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen. 

Artikel  II  
Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt 
zij de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien 
enerzijds het beginsel van volks-souvereiniteit; terwijl zij an-
derzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als onder de leiding 
Gods in onze geschiedenis geworteld; door de mannen van 1813 
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in den Nederlandsen Staat tot ontwikkelinggebracht; en door de 
grondwet als zodanig bevestigd. tel 

Artikel  III  
Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen die Zij ons in Gods Woord geopenbaard zijn; zo evenwel, dat het Staats- vlc 
gezag ten onzent noch rechtstreeks, gelijk in Israël, noch door de ko 
uitspraak van enige Kerk, maar in de consciëntie beide van op 
Overheids en onderdaan aan de ordinantiën Gods gebonden zij. 

Artikel  IV  
De Ove-rheid, zo leert ze, is als dienaresse Gods gehouden tot 
verheerlijking van Gods Naam en behoort diensvolgens a. uit 
bestuur en wetgeving alles te verwijderen wat den vrijen invloed 
van het Evangelie op ons volksleven belemmert; b. alle kerken 
of godsdienstige verenigingen en voorts alle burgers, onverschil-
lig welke hun belijdenis aangaande de eeuwige dingen zij, te 
behandelen op voet van gelijkheid; c. zich te onthouden van 
maatregelen, die ertoe kunnen leiden, dat steun worde verleend 
aan wat zich opzettelijk kant tegen de openbare orde en de 
goede zeden; d. zichzelve, als daartoe in volstrekten zin onbe-
voegd, te onthouden van elke rechtstreekse bemoeiïng met de 
godsdienstige ontwikkeling der natie; en e. in de consciëntie, voor 
zover die het vermoeden van achtbaarheid niet mist en haar 
uitspraak geen afbreuk doet aan de vervulling van de nood-
zakelijke Overheidstaak, een grens te erkennen voor haar macht. 

Artikel V 

Zij belijdt, dat de Overheid regeert bij  de gratie Gods, en, hieraan 
hare regeringsmacht ontlenende, het recht heeft, den eed te 
vragen, en, ter vrijlating van den dag des Heren, en alzo mede 
in 's volks belang, zelve zoveel doenlijk in al haar vertakkingen 
op dien dag behoort te rusten, de Zondagswet in gelijke richting 
behoort te herzien, en zo bijzonderlijk in haar arbeidswetgeving 
als in haar concessiën gehelen of gedeeltelij ken stilstand van 
zaken voor dien dag heeft te bedingen. 

Artikel  VI 
Op zichzelf geen enkelen staatsvorm den enig bruikbaren keu-
rende, erkent zij het aan de grondwet gebonden koningschap, 
gelijk zich dit ten onzent geleidelijk uit de Republiek der 16e 
eeuw heeft ontwikkeld, als den voor ons meest geschikten rege-
ringsvorm. 

Artikel  VII  
De grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd is, aanvaardt zij als 
uitgangspunt om langs wettigen weg tot een hervorming van 



onze staatsinstellingen naar eis der Antirevolutionaire of Chris-
telijk-Historische beginselen te geraken. 

Artikel  VIII  
Zij verlangt daartoe bevestiging van den rechtmatigen volksin-
vloed, die, krachtens den zedelijken band tussen kiezers en ge-
kozenen, door de Staten-Generaal, naar eis van onze historie, 
op het staatsgezag wordt uitgeoefend. 

Artikel  IX  
Zal het volk, zowel in zijn politieke geestesstromingen als naar 
zijn maatschappelijk leven in zijn verschillende openbaringen 
den invloed op het Staatsbeleid kunnen oefenen, die het van 
rechtswege toekomt, dan zal voor beide naar afzonderlijke wijze 
van vertegenwoordiging gestreefd moeten worden met toepas-
sing van kiesrecht, dat een organisch karakter behoort te dragen. 
De politieke vertegenwoordiging kome tot stand door middel van 
een kiesrecht uit te oefenen door gezinshoofden en daarmede ge-
lijk te stellen personen: de maatschappelijke door de medewerking 
van allen, die, in of buiten gezinsverband levend, zelfstandig 
werkzaam zijn in ambt, bediening of waardigheid of zich in 
enig beroep of bedrijf verbonden hebben. Stemdwang (opkomst-
plicht bij de stembus) wordt door de partij verworpen. 

Artikel X 

Zij wil, dat de gewestelijke en gemeentelijke autonomie, voor 
zover deze niet strijdt met de eisen der staatseenheid en de 
rechten van de enkele personen niet onbeschermd laat, door de 
centralisatie meer tot haar recht kome. 

Artikel  XI  
Het verwerpen van begrotingen, om redenen, buiten de begro-
tingen gelegen, keurt ze, tenzij in zeer buitengewone omstan-
digheden, als machtsoverschrijding af. 

Artikel XII 
Zij wenst, dat bij  het financieel beheer van den Staat de ver-
houding tussen Overheid en burgers niet die van verdrag, maar 
een zedelijk organische zij, en dat het evenwicht tussen ont-
vangsten en uitgaven geregeld worde, niet door nodeloos druk-
kende vermeerdering van de lasten der natie, noch door bezui-
niging op het nodige, maar door beperking van staatsbemoeiïng, 
leidende tot krachtige ontplooiIng van het particulier initiatief. 
Zij wil, dat enerzijds de talrijkheid van het gezin en anderzijds 
het kleinere inkomen zoveel doenlijk ontzien, en het al te kleine 
geheel van directe baten vrijgesteld worde. 
Zij aanvaardt, met het oog op de eisen van de schatkist, de 
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noodzakelijkheid van indirecte belastingen, waaronder fiscale 
invoerrechten zijn begrepen. in h 

te is 
Artikel XIII ontr 

Zij wil, dat de Staat (voor zover ontstentenis van veerkracht  den 

bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen,  lijkl 

alsof. de Overheid geroepen zou zijn, om van harentwege onder- k egi 

wijs te doen geven; voorkome dat de overheidsschool, voor zover telijl  

nodig, tot propaganda van godsdienstige of tegen den godsdienst over 

gekeerde begrippen misbruikt worde; en alzo aan alle burgers, rege 

onverschillig welke hunne godsdienstige of opvoedkundige ziens- om 

wijze zij, in zake het onderwijs gelijke rechten gunne. Haar devies sine 

blijft, dat de Vrije School regel moet zijn, en dat de Openbare zou 

School niet anders mag zijn dan aanvulling. ZOU 

Voorts behoort het beginsel van vrijheid ook bij het Middelbaar- 
en Hoger Onderwijs tot verdere ontwikkeling te komen. 

Ven 

Artikel XIV zak€ 
med 

Van den Souverein wil zij, dat door een onafhankelijke recht- scha 
spraak, die onder ieders bereik valle en in verband sta met gins 
het zedelijk rechtsbesef der natie, volgens wetten, die op de Eis 
eeuwige rechtsbeginselen rusten, ten le beslissing uitga voor hesc 
alle geschillen van partijen, zowel van burgerrechtelijken als initi 
van administratieven aard; ten 2e vonnis kome tegen een iegelijk, noe 
die zich vergrijpt aan de gemene orde der dingen; en ten 3e met 
dat voltrekking van straf aan den gevonniste volgo, niet slechts de 1 
om de maatschappij te beschermen of den overtreder te beteren, Van 
maar allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigdheid. vom 
Desnoods door de doodstraf waartoe het recht in beginsel aan moe 
de Overheid toekomt. 

Artikel XV 
Op de Overheid, zo oordeelt ze, rust de plicht om te waken 

Voo
dezE 

voor de publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaat- voli 
sen; de gelegenheid tot het gebruik van sterken drank te be- der 
perken; den uitstal te verbieden van onzedelijke boek-, plaat-
of prentwerken; verleiding van minderjarigen tot onzedelijke

aan
daa: 

daden strafbaar te stellen; en met de hoererij op generlei wijze, voll 
noch preventief, noch beschermend, en derhalve anders dan alle 
werend, in aanraking te treden. Met dien verstande echter, dat levi 
ze zich hij elken maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, hek 
stipteljk verre houde van wat tot het terrein des huiselijken vol] 
levens behoort. Ook maatregelen tegen het voortwoekeren van 
het Neo-Malthusianisme verdienen, mits onder dit beding, aan-
beveling. 
Tegen de drankzonde en het op publiek terrein misbruiken van Voc 

Gods Naam is niet minder waakzaamheid van de zijde der 
spr 
ver 

Overheid geboden. 

wel 



ale  Artikel XVI 
In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de Overheid 
te waken heeft tegen vervalsing van levensmiddelen; tegen ver- 
ontreiniging van den publieken weg en tegen vergiftiging van 

icht den dampkring of het water; zorg heeft te dragen voor zinde- 

ren lijkheid in haar eigen huishouding; zich houde aan de eerbare 

Ier- begrafenis der lijken; en voorts bij het zich vertonen van besmet- 

ver telijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van een iegelijk 
nst over zijn eigen lichaam en zijn eigen consciëntie) al zulke maat- 

ers regelen heeft te nemen, als strekken kunnen en onmisbaar zijn 
om te voorkomen, dat iemand, onwillens en onwetens, met de 

ies smetstof dezer ziekten • in ene voor hem gevaarlijke aanraking 

are zou treden, of, werd hij zelf besmet, zijn smetstof op anderen 
zou overbrengen. 

Artikel XVII 
Verwerpende de leer van den klassenstrijd, erkent zij de nood-
zakelijkheid, om ook door middel van onze wetgeving er toe 
mede te werken, dat de verhouding tussen de verschillende maat-
schappelijke standen zoveel doenlijk beantwoorde aan de be-
ginselen van Gods Woord. 
Eis daartoe is het, dat hetgeen maatschappelijk zwakker Is, 
beschermd en gesterkt worde, en dat, voorzover het particulier 
initiatief der bevolking door veler te laag inkomen nog niet ge-
noegzaam tot zelfverweer in staat is, de Overheid die zwakkeren 
met haar schild dekke, en degelijker krachtontplooiïng tot bij 
de laagst staande klasse der maatschappij mogelijlt  make.  
Van armenzorg in engeren zin onthoude de Overheid zich. Alleen 
voorzover de particuliere en kerkelijke liefdadigheid te kort 
mocht schieten, kan ze hiertoe moeten overgaan. 

Artikel XVIII 
Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij,  dat ook 
deze beheerst worden door de ordinantiën, die God over de 
volken gesteld heeft; dat mitsdien, met ongerepte handhaving 
der eigen nationale zelfstandigheid, krachtig is mede te werken 
aan de ontwikkeling van het recht der statengemeenschap en 
daardoor aan de vreedzame oplossing van geschillen tussen de 
volken, zomede aan wering, desnoods met de sterke hand, van 
alle onrechtmatig geweld en aan den opbouw van een samen-
leving en samenwerking der naties, die aan recht en gerechtig-
heid beantwoordt en de geestelijke en stoffelijke belangen der 
volkeren bevordert. 

Artikel XIX 
Voor zoveel de handelsbetrekkingen tussen de landen betreft, 
spreekt zij  zich uit voor een zo vrij mogelijk internationaal ruil-
verkeer, en verlangt ze - behoudens in geval van noodzakelijk 
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verweer, dat de Nederlandse handelspolitiek zich naar dezen 
regel richte. Toepassing van het beginsel der wederkerigheid 
kan, onder bepaalde omstandigheden, aanbeveling verdienen. 

Artikel XX 

Kracht tot handhaving onzer nationale zelfstandigheid zoekt 
zij allereerst in de versterking van het nationale besef, onder 
meer door bevordering van de kennis onzer historie, en voorts 
in de instandhouding ener weermacht te land en ter zee, zo 
voor het moederland als voor de overzeese gewesten, die waar-
borg biedt voor de handhaving van orde en rust binnenslands, 
die in staat stelt tot nakoming onzer internationale verplichtingen, 
en die, naarmate van ons vermogen, onrechtmatig buitenlands 
geweld kan wederstaan. 
Van de Overheid verlangt zij voorts, dat met volle eerbiediging 
en ondersteuning van hetgeen tot de ambtelijke taak der kerken 
behoort, voorzien worde in de verzorging der geestelijke behoef-
ten van hen, die tot de weermacht van het koninkrijk behoren, 
en dat tegen voortroekering van zedelijke gevaren onder hen 
worde gewaakt. 

Artikel XXI 

Voor zoveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, stelt zij den 
eis, dat onze staatkunde gedragen worde door het beginsel ener 
zedelijke roeping. Deze zedelijke roeping leide er steeds meer 
toe, dat zowl de economische als de sociale en politieke ver-
houdingen in overeenstemming worden gebracht met de anti-
revolutionaire of christelijk-historische beginselen. 
De Regering richte haar actie op steeds deger verzorging der 
stoffelijke welvaart, op verbetering der sociale verhoudingen 
en op de autonomische ontwikkeling der inlandse bevolking. 
Ter bevordering ener gezonde medewerking der ingezetenen aan 
het bestuur in wij  deren kring en mede ter ontlasting van het 
centraal bewind, worde voorts niet slechts Java, maar allengs 
in geheel den Archipel tot krachtige bestuursdecentralisatie over-
gegaan. 
Bij al dezen arbeid worde er naar gestreefd aan de inlanders niet 
uit Europa een hun vreemde cultuur op te dringen, doch veeleer, 
mede door onzen steun, en binnen het algemeen Nederlandse 
staatsverband, hun eigen Aziatische geaardheid tot hoger ontplooi-
ing te brengen. 
De kerstening van Indië blijve roeping van het Christenvolk in 
Nederland, maar vinde, als  óók  uit staatkundig en maatschap-
pelijk oogpunt van overwegend belang, bij de Regering tëge-
moetkoming, beide in het verlenen van volle vrijheid en in het 
geldelijk steunen van het onderwijs en van anderen socialen 
arbeid. 
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De bestrijding van roepende volkszonden worde met kracht 
voortgezet. 
In de West-Indische koloniën worde ook bijzondere  aandacht 
geschonken aan dè verwerving van financiële zelfstandigheid 
bij de voorziening in de huishoudelijke behoeften, en aan de 
economische verheffing der bevolking. Aan het vrije onderwijs 
worde hier de voorrang gelaten. 

Artikel XXII 

Zij verklaart, dat noch voor het rijk  in Europa, noch voor de 
Koloniën, door de Overheid ene staatskerk, van wat vorm of 
naam ook mag worden in stand gehouden of ingevoerd; dat 
het den Staat niet toekomt, zich met inwendige aangelegenheden 
der kerken in te laten; en dat, ter bevordering van een meer dan 
dusgenaamde scheiding tussen staat en kerk, de verplichting uit 
art. 172 der grondwet voor de Overheid voortvloeiende, na uit-
betaling aan de rechthebbenden van het rechtens verschuldigde, 
dient te worden opgeheven. 

Artikel XXIII 
En ten slotte verklaart zij,  dat ze om deze beginselen ingang 
te doen vinden, de zelfstandigheid van hare partij handhaaft; 
zich bij  geen andere partij laat indelen; en slechts dan samen-
werking met andere partijen aanvaardt, indien die door een 
vooraf wel omschreven accoord, met ongekrenkt behoud van 
hare onafhankelijkheid, kan worden verkregen. 
Op ene Deputatenvergadering, vóór elke algemene verkiezing 
te houden, stelt zij het program en het accoord voor die ver-
kiezing bij  meerderheid van stemmen vast. Alle bij haar aan-
gesloten kiesverenigingen zijn hierna tot de naleving van dit 
program en van dit accoord gehouden. 

Artikel 4 
Doel van het aldus gelegde verband is; ten eerste het stelsel-
matig propageren van de Antirevolutionaire beginselen; ten 
tweede het doen kiezen van belijders van deze beginselen in 
de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeente-
raden, en ten derde het tegengaan van elke uitsluiting uit ambten 
en bedieningen, voor zover die op de belijders van deze beginselen 
ter oorzake van hun politiek credo, mocht worden toegepast. 

Artikel 5 

Het Centraal Comité heeft geen besturende, maar uitsluitend 
een leidende bevoegdheid en zulks alleen krachtens overeen-
komst. Het gezag berust niet bij  het Centraal Comité, maar 
uitsluitend bij de Deputatenvergadering. 
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Artikel 6 
Het Centraal Comité bestaat uit: 

a. negen leden, te kiezen door-  de Deputatenvergadering; 
b. achttien leden, te kiezen door de Kamerkieskringcen- 

trales. - 

Artikel 7 
De leden van het Centraal Comité treden bij  elke periodieke 
vernieuwing van de Tweede Kamer -af. Zij zijn terstond her-
kiesbaar. De aftreding en het optreden der nieuwgekozen of 
herkozen leden heeft plaats met- den dag, waarop de nieuwe 
Kamer bijeenkomt. 

Artikel 8 
In- de keuze van den Eersten en Tweeden Voorzitter, die begrepen 
zijn onder de leden in art. 6 sub. a. vermeld, is de Deputaten-
vergadering volkomen vrij.  Noch door het Centraal Comité, noch 
door enig ander college of bestuur *orden voor deze functies 
aanbevelingen of voordrachten voorgesteld. 
Voor de keuze der zeven overige leden, bedoeld in art. 6 sub a. 
worden door het Centraal Comité aan de Deputatenvergadering 
alphabetische dubbeltallen aangeboden. De Deputatenvergade-
ring is bevoegd bij  haar keuze van deze dubbeltallen af te wijken 
met inachtneming intussen van het bepaalde in de vijfde  alinea 
van dit artikel. Uit deze zeven leden worden door het Centraal 
Comité een secretaris en een penningmeester aangewezen, die met 
de beide voorzitters het moderamen vormen. De zeven personen 
op welke, na de zeven gekozenen, de hoogste aantallen stemmen 
zijn uitgebracht, worden als plaatsvervangers der gekozenen 
aangewezen. Zij treden in de volgorde van het door hen verkregen 
stemmental op als lid van het Centraal Comité ter vervuiling van 
tijdens de zittingsperiode ontstane vacatures ten gevolge van 
het voor goed uittreden van een of meer der zeven in den aanhef 
van deze alinea vermelde leden. 
De verkiezing van de achttien leden, bedoeld in art. 6 sub. b, 
die, elk voor zich, zullen zitting hebben namens de Kamer-
kieskringcentrale, door welke ze werden gekozen, heeft tlaats 
in de huishoudelijke vergaderingen der bij het Centraal Comité 
aangesloten en binnen het ressort der betrokken Kamerkies-
kringcentrales gelegen Kiesverenigingen, die, blijkens een door 
het Bureau van het Centraal Comité op den lsten November van 
elk jaar te verstrekken opgave, aan haar financiële verplichting 
ingevolge art. 20, le lid, dezer Statuten hebben voldaan of vóór 
den 31 sten December van hetzelfde jaar daaraan alsnog voldoen. 
De regelen voor - deze verkiezing worden in het reglement der 
Kamerkieskringcentrales vastgesteld met dien verstande, dat 
als gekozen zal worden beschouwd diegene, op welke na de 
bijeenvoeging der in de vergaderingen der Kiesverenigingen ver- 
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kregen stemmen, het hoogste getal stemmen bleek te zijn uitge-
bracht. Diegenen, welke na den gekozene de hoogste aantallen 
stemmen op zich verenigden, kunnen als plaatsvervangers wor-
den aangewezen teneinde als lid van het Centraal Comité op te 
treden, zodra het voor de Kamerkieskringcentrale zittend lid 
voor goed uitvalt dan wel door wettige redenen verhinderd is 
een vergadering van het Centraal Comité bij te wonen. 
De besturen der Kamerkieskringcentrales dragen zorg, dat de 
uitslag dezer stemmingen is opgemaakt en aan het Bureau van 
het Centraal Comité ter kennis gebracht vóór den 3 sten Januari 
van het jaar, waarin de aftreding der zittende leden van het 
Centraal Comité zal plaats hebben. 
Onder de negen leden, bedoeld in art. 6 sub a, mogen ten hoog-
ste zes leden der Staten-Generaal, waarvan ten hoogste vier 
leden der Tweede Kamer, zitting hebben. Voor de achttien 
plaatsen, door de Kamerkieskringcentrales te bezetten, zijn 
geen leden der Staten-Generaal verkiesbaar. 
De Voorzitters der Clubs van Antirevolutionaire leden van de 
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben van 
rechtswege met adviserende stem zitting in het Centraal Co-
mité. 
Bij benoeming tot Minister, hoofd van een departement van al-
gemeen bestuur, treedt zodanig persoon af als lid van het Cen-
traal Comité. Na zijn aftreden als Minister kan hij, gedurende 
de zittingsperiode, waarvoor hij oorspronkelijk als lid van het 
Centraal Comité gekozen was, worden uitgenodigd de vergade-
ringen van het Centraal Comité bij te wonen met recht van 
advies. 

Artikel 9 
Wanneer tussentijds de Eerste Voorzitter aan het Centraal Co-
mité voorgoed ontvalt, treèdt de Tweede Voorzitter tijdelijk 
als Tweede Voorzitter op en benoemt het Centraal Comité een 
tij delij ken onder-Voorzitter. Hetzelfde geschiedt bij tijdelijke 
ontstentenis van den Eersten Voorzitter wegens een benoeming 
tot Minister, hoofd van een der departementen van algemeen 
bestuur. Terstond na zijn aftreden als Minister herneemt hij zijn 
plaats als lid en Eerste Voorzitter van het Centraal Comité. 
De Tweede Voorzitter treedt in zijn vorige functie terug; de 
tijdelijke onder-Voorzitter treedt als zodanig af en tevens als 
lid van het Centraal Comité, indien hij tevoren geen zitting in 
het college had. 
Bij het ontstaan ener tussentijdse vacature van tweeden Voor-
zitter wordt door het Centraal Comité voor die functie één 
zijner leden aangewezen. 

Artikel 10 
De leden van het Centraal Comité hebben op de Deputatenver- 
gaderipg stemrecht. Bij staking van stemmen over personen be- 
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slist de leeftijd en is de oudste in jaren gekozen; staken de 
stemmen bij zakelijke aangelegenheden, dan wordt het voorstel 
van de agenda afgevoerd. 

Artikel 11 
Te zijnen dienste heeft het Centraal Comité een bezoldigd 
adjunct-secretaris, die tevens belast is met de leiding van het 
Bureau en de verzorging van het archief. Hem kan, desge-
wenst, tijdelijk hulppersoneel worden toegevoegd. 

VAN DE KIESVERENIGINGEN 

Artikel 12 
De aansluiting bij het Centraal Comité laat het beginsel der 
autonomie van de plaatselijke kiesvereniging onaangetast. 

Artikel 13 
Wanneer een kiesvereniging in het verband wenst opgenomen 
te worden, zendt zij haar reglement of statuten in bij het Bureau 
van het Centraal Comité. Bij de beoordeling hiervan door het 
Moderamen wordt hoofdzakelijk acht geslagen op de volgende 
punten: 

a. of de kiesvereniging zich gesteld heeft op den grond-
slag van het van kracht zijnde Program van Beginselen 
van de Antirevolutionaire Partij; 

b. of zij in haar reglement of statuten verklaart zich te 
zullen onderwerpen aan de besluiten der Deputaten-
vergadering; 

C. of zij zich zal aansluiten bij de provinciale en centrale 
organen der partij; 

d. of, in het geval van art. 14, 2e lid, aan het in art. 15 
bepaalde is voldaan. 

Artikel 14 
Uit eenzelfde stad, dorp, vlek of buurtschap kan als regel niet 
meer dan één kiesvereniging in het verband worden opgenomen. 
Voor zover uit hoofde van plaatselijke gesteldheid of vroegere 
verhoudingen afwijking van het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel gewenst is, kan door het Centraal Comité, het Bestuur 
der Kamerkieskringcentrale gehoord, de bevoegdheid daartoe 
worden verleend. Splitsing op grond van kerkelijke gezindheid, 
maatschappelijke verhoudingen of persoonlijke inzichten is on-
toelaatbaar. 

Artikel 15 
Wanneer op grond van het in art. 14, 2e lid, bepaalde door het 
Centraal Comité het bestaan van meer dan één zelfstandige 

Wel 



de kiesvereniging is aanvaard en wanneer in eenzelfde burgerlijke 
rstel gemeente twee of meer zelfstandige kiesverenigingen bestaan, 

moeten, in onderling overleg, deze kiesverenigingen, reglemen-
taire bepalingen, dan wel een accoord van samenwerking worden 
getroffen, die het eensgezind optreden bij de candidaatstelling 

digd door de Gemeenteraden en de vreedzame oplossing van menings- 

het verschillen terzake waarborgen. Deze bepalingen of zodanig 

sge- accoord worden aan de goedkeuring van het Centraal Comité 
onderworpen en in of achter de reglementen opgenomen. 

Artikel 16 - 

De plaatselijke kiesverenigingen in de grote steden, welke in 
haar geheel een Kamer-, dan wel een Statenkieskring vormen, 

der hebben het recht zich te splitsen in onderafdelingen, dan wel in, 
binnen het ressort harer bevoegdheid zelfstandige kiesvereni-
gingen. In het laatste geval kunnen deze kiesverenigingen zich 
bij het Centraal Comité en de overige organen aansluiten. 

Artikel 17 

Kiesverenigingen, die haar verband met het Centraal Comité 
wensen te verbreken, geven hiervan tenminste drie weken vóór 
den lsten Januari kennis. 
Acht het Centraal Comité, dat een kiesvereniging, die het Pro-
gram schond of de generale besluiten der Deputatenvergadering 
niet hielp uitvoeren, behoort te worden geroyeerd, zo geschiedt 
deze royering ten minste drie weken vóór den lsten Januari. 
Voor deze beslissing staat beroep open op de eerstvolgende 
Deputatenvergadering. 

Artikel 18 

De verkiezing voor de leden der Tweede Kamer van de Staten-
Generaal wordt nader geleid door het Centraal Comité. Voor de 
Provinciale Staten geschiedt dit door de Provinciale Comité's 
en voor die van de Gemeenteraden wordt de leiding en regeling 
overgelaten aan de organen van het partijverband in de bur-
gerlijke gemeenten. 

Artikel 19 

Een kiesvereniging, welke niet door aansluiting bij het Centraal 
Comité in het partijverband is opgenomen, of die zich uit dat 
partijverband heeft losgemaakt, kan niet rechtens medewerken 
in de provinciale en centrale organen, noch deelnemen aan enige 
stemming over personen of zaken. Hoogstens gedurende één 
jaar na de oprichting ener nieuwe kiesvereniging kunnen haar 
afgevaardigden met adviserende stem in de vergadering der 
hiervoren genoemde organen worden toegelaten. 
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Artikel 20 
Elke aangesloten kiesvereniging kwijt telkenjare aan het Cen-
traal Comité een contributie van 25 cent voor elk harer leden. 
De Deputatenvergadering benoemt een commissie, bestaande uit 
drie personen, waaronder ten minste één deskundige, die jaar-
lijks de rekening en verantwoording van den Penningmeester 
van het Centraal Comité naziet en daarvan in de eerstvolgende 
Deputatenvergadering rapport uitbrengt. 

VAN DE PROVINCIALE COMITE'S, DE KAMER- EN STA-
TENKIESKRINGCENTRALES 

Artikel 21 
In elke provincie bestaat een Provinciaal Comité, dat tot taak 
heeft als leidend orgaan op te treden bij alles wat op de voor-
bereiding en de actie voor de verkiezingen van de leden der 
Provinciale Staten betrekking heeft. 
De regelen voor de samenstelling van het Provinciaal Comité 
worden vastgelegd in een reglement, welk reglement de goed-
keuring behoeft van het moderamen van het Centraal Comité. 
De eigen werkzaamheden worden geregeld in een huishoudelijk 
reglement, dat ter kennis van het Moderamen van het Centraal 
Comité wordt gebracht. 

Artikel 22 
De kiesverenigingen, liggende binnen de grenzen van een rijks-
kieskring en aangesloten bij het Centraal Comité, vormen te-
zamen een Kamerkieskringcentrale. Zij verkiezen een bestuur, 
dat onder de hoofdleiding van het Centraal Comité de leiding 
heeft bij alle acties ten dienste van de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer in zijn kieskring. 
In de provincies, welke in haar geheel een rijkskieskring vor-
men, kan het Provinciaal Comité tegelijkertijd optreden als Be-
stuur der Kamerkieskringcentrale. 
Het bestuur der centrale kiesverenigingen in de drie grote steden, 
die op zichzelf een rijkskieskring vormen, treedt op als bestuur 
der Kamerkieskringcentrale in die steden. 
Behoudens het geval voorzien in het tweede lid van dit artikel 
worden de regelen voor de samenstelling van het bestuur der 
Kamerkieskringcentrale vastgelegd in een reglement, welk reg-
lement de goedkeuring behoeft van het Moderamen van het 
Centraal Comité. De eigen werkzaamheden worden geregeld in 
een huishoudelijk reglement, dat ter kennis van dit Moderamen 
wordt gebracht. 

Artikel 23 
De kiesverenigingen, liggend binnen de grenzen van een kies- 
kring voor de verkiezing van de leden der Provinciale Staten 



en aangesloten bij het Centraal Comité, vormen tezamen een 
Statenkieskringcentrale. Zij verkiezen een bestuur, dat onder 
de hoofdleiding van het Provinciaal Comité de leiding heeft bij 
alle actie ten dienste van de verkiezing van leden der Provinciale 
Staten in zijn kieskring. De reglementen der Statenkieskring-
centrales behoeven de goedkeuring van het Provinciaal Comité. 
Deze Statenkieskringcentrales kunnen, desgewenst onder leiding 
van het Bestuur der Kamerkieskringcentrale, bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer met 'n zelfstandige taak voor de pro-
paganda worden belast. In dat geval worden haar bevoegdheden 
en taak, in overleg met het Provinciaal Comité, in haar huis-
houdelijk reglement geregeld. 

Artikel 24 
Indien zulks uit hoofde der uitgestrektheid van een Kamerkies-
kring wenselijk wordt geacht, kunnen bovendien, met het oog 
op de werkzaamheden voor de Tweede Kamer-verkiezing en 
de Statenverkiezingen, hulpcentrales worden ingesteld, •welke 
evenwel geen zelfstandige plaats in het partijverband innemen, 
De regelingen te dezer zake in de drie grote steden, die op zich-
zelf een rijkskieskring omvatten, worden aan de centrale kies-
verenigingen in deze steden overgelaten. 
Het bestuur der kiesverenigingen in de steden, welke op zichzelf 
een Statenkieskring vormen, treedt daar op als bestuur der 
Statenkieskringcentraie. 

VAN DE DEPUTATENVERGADERING  
Artikel 25 

De Antirevolutionaire Partij als geheel genomen, treedt met be-
slissend gezag uitsluitend op in haar Deputatenvergaderingen. 
Deze Deputatenvergaderingen kunnen te allen tijde door het 
Centraal Comité worden saamgeroepen. Verplichting tot het sa-
menroepen van een Deputatenvergadering is aanwezig telken-
male, als een nieuwe verkiezing voor de Tweede Kamer komende 
is. Zij wordt in het jaar, waarin periodieke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zullen plaats hebben, gehouden in de tweede 
helft der maand April; bij  verkiezingen wegens ontbinding der 
Kamer op een zodanig tijdstip, als de noodzakelijke voorbereiding 
der candidaatstelling in de onderscheidene partij-instanties mo-
gelijk maakt. 
De voorstellen, welke op deze vergadering in behandeling zullen 
komen, worden, tenzij zulks bij Kamerontbinding niet mogelijk 
is, tussen 1 en 10 Maart daaraanvoorafgaande door het Centraal 
Comité aan alle aangesloten kiesverenigingen en besturen van 
Kamer- en Statenkieskringcentrales toegezonden. 
Aan het verzoek tot samenroeping van een Deputatenvergade-
ring, anders dan op beschrijving van het Centraal Comité, wordt 
alleen dan gevolg gegeven, indien tenminste drie Kamerkies- 
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kringcentrales dit verzoek doen of ondersteunen. De voorstellen, 
welke men in dat geval aan het oordeel der Deputatenvergade-
ring wenst te onderwerpen, moeten schriftelijk bij  het bezoek 
worden overgelegd. 
Zulk een Deputatenvergadering wordt door het Centraal Comité 
bijeengeroepen binnen een tijdsverloop  van drie maanden na de 
ontvangst van het verzoek en de desbetreffende voorstellen. 

Artikel 26. 
De vertegenwoordiging van de aangesloten kiesverenigingen 
in de vergadering van deputaten heeft plaats naar den regel dat 
voor 50 of minder leden één afgevaardigde, van 51 tot 100 twee, 
en voor elke 100 daarenboven telkens één afgevaardigde meer 
optreden. Overtreft het getal der leden ener kiesvereniging de 
100-vouden met een getal groter dan 50, dan wordt ook daarvoor 
een afgevaardigde toegelaten. 
Het recht tot afvaardiging naar de Deputatenvergadering in de 
steden, welke in haar geheel een Kamer- dan wel een Staten-
kieskring vormen en waarin, binnen de grenzen van eigen be-
voegdheid, meerdere zelfstandige kiesverenigingen bestaan, berust 
bij deze kiesverenigingen. Het aantal harer stemhebbende af-
gevaardigden wordt bepaald door het aantal harer leden, over-
eenkomstig de regelen in het eerste lid van dit artikel vermeld. 
De afvaardiging der kiesverenigingen wordt geregeld op den 
grondslag van het aantal leden, waarvoor de laatste verschuldig-
de contributie, krachtens art. 20, iste lid, is voldaan. 

Artikel 27. 
De besturen der Kamerkiescentrales, ook die, welke tevens het 
bestuur ener plaatselijke  (centrale) kiesvereniging vormen, 
hebben het recht twee stemhebbende afgevaardigden ter Depu-
tatenvergadering te zenden, De besturen der Statenkieskring-
centrales, ook die, welke tevens het bestuur ener plaatselijke 
(centrale) kiesvereniging vormen, hebben het recht tot afvaar-
diging van één stemhebbend deputaat. De Provinciale Comité's 
hebben alleen het recht tot afvaardiging van stemhebbenden, 
indien ter Deputatenvergadering zaken in behandeling komen, 
die verband houden met de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. In dat geval hebben zij  recht op de afvaardiging van een 
tweetal adviserende deputaten. 
Dubbele afvaardiging, als Provinciaal Comité en bestuur ener 
Kamerkieskringcentrale dan wel als bestuur van Kamer- en 
Statenkieskringcentrale, is voor deze colleges uitgesloten. 

Artikel 28. 
De Antirevolutionaire leden van de beide Kamers der Staten-
Generaal en van de Provinciale Staten hebben toegang tot de 
Deputatenvergadering. 
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ilen De Deputatenvergaderingen kunnen door het Centraal Comité 

lade voor de leden der kiesverenigingen en voor de algemene pers 

zoek toegankelijk worden gesteld. 

nute Artikel 29. 

ia de Uitsluitend de Deputatenvergadering is bevoegd, om bij  Kamer- 
1. enig stembusaccoord tot samenwerking bij de 

stembus met enige andere partij aan te gaan. 

VAN HET CENTRALEN CONVENT  

Artikel 30. 
Het Centralen Convent is een vergadering van afgevaardigden 
der Kamer- en Statenkieskringcentrales. Het beoogt de gelegen-
heid te scheppen tot bespreking van zaken in een vergadering, 
die minder talrijk is dan de Deputatenvergadering en waar 
niettemin de gehele partij kan geacht worden haar vertegen-
woordigers te hebben. 

Artikel 31 
Bij de periodieke verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal wordt het Centralen Convent samengeroepen in de 
eerste helft der maand Januari ter voorlopige beslissing - onder 
nadere goedkeuring van de Deputatenvergadering - over de 
voorstellen van het Centraal Comité betreffende het Program 
van Actie en de wijze  van candidaatstelling. 
Het Centraal Comité draagt zorg, dat zijn voorstellen omstreeks 
den lsten  October  van het voorafgaande jaar in het bezit der 
kiesverenigingen zijn gekomen. 

Artikel 32. 
De besturen der Kamerkieskringcentrales roepen de onder hen 
ressorterende, bij  het Centraal Comité aangesloten kiesvereni-
gingen te houden vóór den 15den November, ter bespreking 
van de voorstellen van het Centraal comité. Elke kiesvereniging 
heeft recht op deze vergadering wijziging of aanvulling van de 
voorstellen aan te bevelen en te verdedigen. De vergadering der' 
Kamerkieskringcentrale beslist, welke wijzingen of aanvullingen 
aan het Centraal Comité zullen worden doorgezonden en zorgt, 
dat zodanige voorstellen vóór den 30sten November ter kennis 
van het Centraal Comité zijn gekomen. 

Artikel 33. 
Het Centraal Comité overweegt of, en zo ja, in welken zin het 
naar aanleiding dezer voorstellen zijn  oorspronkelijke ontwerpen 
zal wensen te veranderen en welke dezer voorstellen het op het 
Centralen Convent in behandeling zal brengen. Het brengt het 
resultaat dezer overwegingen vóór den 15den December ter kennis 
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van de kiesverenigingen, ten einde deze in de gelegenheid te 
stellen om in haar vergadering de oorspronkelijke of nadere 
voorstellen van het Centraal Comité te bespreken en daarom-
trent overleg te plegen met de Statenkieskringcentrale, door 
welker afgevaardigden zij  op het Centralen Convent zullen 
vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 34. 
Na de behandeling op het Centralen Convent overweegt het 
Centraal Comité in hoeverre het zijn oorspronkelijke voorstellen 
wenst te handhaven dan wel te wijzigen en brengt ze ten spoe-
digste in den dan vastgestelden vorm ter kennis van de aange-
sloten kiesverenigingen en besturen van Kamer- en Statenkies-
kringcentrales. De kiesverenigingen behouden het recht haar 
voorstellen terzake aan het Centraal Comité aan te bevelen ter 
behandeling op de Deputatenvergadering. Bij de toezending der 
voorstellen wordt de uiterste termijn voor indiening van zulke 
voorstellen vermeld. In den beschrijvingsbrief voor de Depu-
tatenvergadering, bedoeld in art. 25, 2e lid, wordt het praeadvies 
van het Centraal Comité op de aldus ingekomen voorstellen 
medegedeeld. 

Artikel 35. 
Het Centraal Comité is bevoegd een Centralen Convent samen 
te roepen zo dikwijls het zulks in het belang der partij wenselijk 
acht en belangrijke aangelegenheden bespreking en overleg in 
het partijverband vergen. 
Bovendien kan een Centraal Convent worden bijeengeroepen, 
indien ten minste twee Kamerkieskringcentrales het bij  met 
redenen omkleed verzoek aanvragen. 
Elke beslissing van het Centralen Convent draagt slechts een 
voorlopig karakter en behoeft om voor de aangesloten kiesver-
çnigingen met bindend gezag op te treden, de goedkeuring 
ener Deputatenvergadering. 

Artikel 36. 
Het bestuur ener Kamerkieskringcentrale vaardigt naar het 
Centralen Convent twee zijner leden af; het bestuur ener Staten-
kieskringcentrale één lid. Bovendien wordt aan de Statenkies-
kringcentrales één afgevaardigde toegekend voor elke 250 van 
het gezamenlijk aantal leden der bij haar aangesloten kiesvereni-
gingen, die in de jaren, verlopen sedert de laatstgehouden 
Deputatenvergadering, haar contributiën, ingevolge art. 20, aan 
het Centraal Comité hebben gekweten, welk aantal afgevaardig-
den nog met één wordt vermeerderd, zodra het gezamenlijk 
getal leden de 250-vouden met minstens 150 overtreft. 
De wijze van verkiezing dezer afgevaardigden wordt in het 
huishoudelijk reglement der Statenkieskringcentralen bepaald. 
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De Provinciale Comité'8 verkrijgen slechts dan het recht tot 
afvaardiging - en in dat geval van een tweetal harer leden - 
naar het Centralen Convent, wanneer daar in behandeling komen 
onderwerpen, welke betrekking hebben op de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. 
De Antirevolutionaire leden van de beide Kamers der Staten-
Generaal hebben toegang tot het Centralen Convent met recht 
van advies. 
Het Centralen Convent is alleen toegankelijk voor de hiervoren 
genoemde afgevaardigden. Het Centraal Comité echter behoudt 
het recht, indien het zulks in het belang van de te behandelen 
zaken gewenst acht, andere personen toe te laten en te vergunnen 
aan de besprekingen deel te nemen. 

VAN DE CANDIDAATSTELLING  

Artikel 37. 
De werkzaamheden betreffende de verkiezing voor de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden plaats onder 
leiding van het Centraal Comité. 
De voorstellen van het Centraal Comité terzake worden ter 
voorlopige beslissing onderworpen aan het oordeel van het 
Centralen Convent, bedoeld in art. 31, le lid. 
Deze voorstellen hebben betrekking op de vraag, met hoevele 
en met welke, tot groepen verenigde lijsten zal worden deelge-
nomen aan de verkiezing dan wel, of om bijzondere  redenen een 
gelijkluidende lijst  in alle kieskringen zal worden ingediend, en 
in het eerste geval, of en zo ja, hoe de lijsten krachtens artikel 
50 Kieswet zullen worden verbonden. 
Als regel wordt het beginsel aanvaard, dat elke Kamerkieskring-
centrale, ten aanzien van welke redelijke grond bestaat, aan te 
nemen, dat zij, gezien bij vorige verkiezingen verkregen 
cijfers, één of meer plaatsen aan haar lijst zal zien toegekend, 
met een eigen candidatenlijst zal uitkomen en die lijst, behoudens 
het bepaalde in het voorlaatste lid van dit artikel, naar eigen 
goedvinden vaststellen. 
Wanneer door het Centraal Comité zou worden voorgesteld om, 
in afwijking  van het evengenoemde beginsel, met één lijst uit te 
komen, zomede voor die gevallen, waarbij in meerdere kies-
kringen gelijkluidende lijsten zullen worden ingediend, zullen 
de desbetreffende voorstellen vergezeld zijn van een reglement, 
regelende de wijze van samenstelling dier lijst of lijsten. 
In geval met één lijst wordt deelgenomen aan de verkiezingen, 
zal elke Kamerkieskringcentrale, in overleg met het Centraal 
Comité, even zovele kansbiedende plaatsen op die lijst  mogen 
bijzetten, als haar stemmental bij  de vorige verkiezingen een 
veelvoud van den kiesdeler bedroeg. 
Met betrekking tot de samenstelling der candidaatlij sten is voor-
afgaand overleg met het Centraal Comité gewenst; zodanig 
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overleg is vereist ten aanzien van degenen, die op de kansbieden- tijds 
de plaatsen der lijsten gesteld worden, zomede over hun gev 
onmiddellijke plaatsvervangers. is, d 
Wanneer het voorgeschreven overleg tot geen bevredigend van 
resultaat leidt, ligt de beslissing ter zake in handen van de 
Deputatenvergadering. 

Artikel 38. Het 

Geen candidaatstelling is geldig, tenzij daarop de goedkeuring Vooi 

van de Deputatenvergadering is verkregen.  liet 1 
daat 

Artikel 39. de I 
Dooi 

Alleen zij kunnen als candidaat voor de Tweede Kamer worden aani 
gesteld, die niet 

a. het Program van Beginselen onderschrijven; cijfe 
b. in hoofdzaak instemmen met het Program van Actie; die 
C. lid zijn ener aangesloten kiesvereniging, tenzij in of in de 

omgeving van hun woonplaats zulk een kiesvereniging niet VAD
bestaat; 
Bezwaren tegen het Program van Actie moeten door hen, 
aan wie een candidatuur wordt aangeboden, worden mede- Ter 
gedeeld aan het Centraal Comité, dat, in overleg met de revo 
besturen der Kamerkieskringcentrales, op welker lijst de telij] 
bezwaarde zou worden gecandideerd, heeft te beslissen, lede: 
of deze bezwaren al dan niet kunnen worden toegelaten. DezE 

enig 
Artikel 40.  will(  

De regeling der candidaatstelling voor de Provinciale Saten en Prol 
de Gemeenteraden wordt overgelaten aan de reglementen der van 
Provinciale Comité's en plaatselijke kiesverenigingen, met dien uitsJ 
verstande, dat aan de candidaten in elk geval de eis wordt gesteld vere 
van instemming met het Program van Beginselen der Antirevo- dezE 
lutionaire Partij, en voor zoveel de leden der Provinciale Staten De 
betreft, dat zij  bovendien zich bereid verklaren te bevorderen,  Pros  
dat zoveel mogelijk leden der Eerste Kamer worden gekozen, Op 
die bereid zijn hun instemming te betuigen met het Program van der 
Beginselen en in hoofdzaak met het ten tijde  hunner verkiezing lede 
van kracht zijnde Program van Actie der Antirevolutionaire aani 
Partij. pen 

geb: 
VAN HET COLLEGE VAN GEMACHTIGDEN. gan 

Artikel 41.  
De 

Het College van Gemachtigden heeft tot taak het Centraal Comité 
van advies te dienen in voorkomende gevallen betreffende de 
candidaatstelling voor de Tweede Kamer, die de strikte uitvoe- 
ring der besluiten van de Deputatenvergadering verhinderen; Het 
wanneer beslissingen moeten worden genomen op zodanig Cer 
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tijdstip, dat overleg met het -Centraal Comité en de bij  die 
gevallen betrokken Kamerkieskringcentrales niet meer mogelijk 
is, dient het College van Gemachtigden den Eersten Voorzitter 
van het Centraal Comité van advies terzake. 

Artikel 42. 

Het College van Gemachtigden bestaat, behalve uit den Eersten 
Voorzitter van het Centraal Comité, die tevens voorzitter van 
het college is, uit vier leden, die op generlei wijze bij  de candi-
daatstélling betrokken zijn. Deze vier leden worden gekozen door 
de Deputatenvergadering, bedoeld in art. 25, 2e lid. 
Door het Centraal Comité worden voor deze keuze tweetallen 
aangeboden, aan welke dubbeltallen de Deputatenvergadering 
niet gebonden is. De vier personen, die het hoogste stemmen-
cijfer op zich verenigen, zijn gekozen. Plaatsvervangers zijn zij, 
die in stemmencijfer op de vier gekozenen volgen. 

VAN DE PROPAGANDA- EN STUDIECLUBS. 

Artikel 43. 

Ter bevordering van den arbeid der propaganda van de Anti-
revolutionaire beginselen belast het bestuur van iedere gemeen-
telijke, dorps- en districtskiesvereniging tenminste drie van zijn 
leden met den arbeid daaraan verbonden. 
Deze leden vormen de propagandacommissie van die Kiesver-
eniging, welke mede tot taak heeft allen, die hun medewerking 
willen verlenen aan den propaganda-arbeid, te organiseren in een 
Propagandaclub. De Propagandaclub is de georganiseerde kern 
van de werkers der Kiesvereniging. De Propagandaclub heeft 
uitsluitend een dienende taak. Zij voert de besluiten der Kies-
vereniging of van het bestuur der Kiesvereniging uit, voorzover 
deze betrekking hebben op den propaganda-arbeid. 
De kiesverenigingen nemen voor hun rekening de uitgaven der 
Propagandaclub of der Propagandacommissie. 
Op dezelfde wijze als de Kiesverenigingen belasten de besturen 
der Kamerkieskringcentralës tenminste een drietal van hun 
leden met de taak den arbeid der propaganda te verzorgen. Dit 
aantal ken vermeerderd worden door benoeming van een aantal 
personen, die geacht moeten worden deskundig te zijn op het 
gebied der propaganda, samen vormen zij het regionaal Propa-
ganda-Comité. 
De besturen der Kamerkieskringcentrales nemen voor hun 
rekening de uitgaven der regionale Propaganda-comité's. 

Artikel 44. - - 

Het Centraal Comité benoemt de leden van de Propaganda 
Centrale, welke tot taak heeft: 
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le. de studie van de onderwerpen, die op de propaganda 
betrekking hebben; 

2e. het geven van voorlichting aan de regionale Propa-
ganda-Comité's, de Propagandaclubs en de Propaganda-
Commissies; 

3e. het ontwerpen en verstrekken van de plannen voor de 
propaganda-actie ten dienste van het Centraal Comité. 

De Propaganda-Centrale wordt samengesteld door het Centraal-
Comité, dat bevoegdheid heeft deskundigen te benoemen, niet 
dien verstande, dat één lid van het Moderamen van het Centraal 
Comité speciaal wordt belast met de taak het contact te onder-
houden met de Propaganda-Centrale, terwijl  voorts door ieder 
regionaal Propaganda-Comité een vertegenwoordiger naar deze 
Centrale wordt afgevaardigd. De Propaganda-Centrale stelt eigen 
reglement en werkmethode vast en benoemt zelfstandig een 
Commissie van uitvoering, die met de dagelijkse leiding is belast. 
Desgewenst kan de Propaganda-Centrale zich splitsen in secties 
t.w.: 

a. één voor de propaganda in de grote steden. 
b. één voor de propaganda in de middelgrote Provincie 

steden. 
c. één voor de propaganda op het platteland. 

Het Centraal Comité neemt de uitgaven van de Propaganda 
Centrale voor zijn rekening. 

VAN DE JONGERENCLUBS 

Artikel 45 
1. Teneinde onder de jeugdige personen de liefde voor de Anti-
revolutionaire Partij en de kennis van haar beginselen en doel 
te bevorderen zullen door de Kiesverenigingen binnen haar 
ressort één of meer Antirevolutionaire Jongeren-Studieclubs 
worden opgericht. 
2. Onder goedkeuring van de besturen der Kamer- of Sta-
tenkieskringcentrales kunnen deze Jongeren-Studieclubs pro-
vinciale en centrale verbanden aangaan. De besturen voornoemd 
zijn gehouden daaraan hun medewerking te verlenen door één 
van hun leden tot gedelegeerde of raadsman in deze verbanden 
te benoemen. 
3. Onder goedkeuring van het Centraal Comité zal ook een 
landelijke organisatie van deze Jongeren-Studieclubs kunnen 
worden opgericht. Het Centraal Comité is gehouden enkele van 
zijn leden tot gedelegeerde of raadsman in deze landelijke orga-
nisatie te benoemen. 
4. De besturen der Kiesverenigingen, der Kamer- en Staten-
kieskring-centrales en het Centraal Comité zuilen den arbeid 
van deze clubs met een jaarlijkse subsidie steunen, wanneer dit 
noodzakelijk blijkt. 
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VAN HET OFFICIëLE PARTIJORGAAN 

Artikel 46 
1. Het Centraal Comité draagt zorg voor de uitgave van 
een tijdschrift, dat minstens éénmaal per maand verschijnt en 
dat tevens aan den arbeid van de Propaganda-Centrale en van 
de Jongeren-Studieclubs dienstbaar is. 
2. Het Centraal Comité benoemt een Redactie-Commissie, waar-
in tevens een vertegenwoordiger van de Propaganda-Centrale 
en een vertegenwoordiger van de Jongeren-Studieclubs zitting 
heeft. 

VAN DE ANTIREVOLUTIONAIRE PERS 

Artikel 47 
De organen der pers, die de Antirevolutionaire beginselen, 
conform ons Program van Beginselen belijden en propage-
ren, en die zich bij het Centraal Comité hebben aangesloten, 
hebben toegang op de Deputatenvergadering en op het Cen-
tralen Convent en aldaar met recht van advies. Indien deze 
vergaderingen algemene publicatie harer handelingen om be-
paalde redenen ongewenst achten, mogen geen andere persberich-
ten worden openbaar gemaakt dan die door het Centraal Comité 
aan de bladen worden verstrekt. 
Voorts is het Bureau van het Centraal Comité verplicht om de 
besluiten, benoemingen enz., die voor mededeling aan het publiek 
vatbaar zijn, zo spoedig mogelijk aan de redactiën der aange-
sloten bladen toe te zenden. 

VAN ANDERE ORGANISATIES 

doel Artikel 48 

haar Voor zoveel er zich ons sympathieke verenigingen, bonden of 
clubs kringen gevormd hebben, die zich generaal voor het gehele land 

de behartiging ten doel stellen van enig bijzonder publiek belang, 
Sta- tracht het Centraal Comité zich deze verenigingen in ver- ,met 
pro- binding te stellen, ten einde terzake van onderwerpen, waar- 

oemd van zulk een vereniging de juistere kennis poogt te bevorderen, 
één en die, 't zij in het Centraal Comité, 't zij in het Centralen 

inden Convent, 't zij in de Deputatenvergadering aan de orde komen, 
advies in te winnen. Met name zal zulks gewenst zijn voor zover 

een op godgeleerdheid, rechtskundig, geneeskundig, economisch, 
innen onderwijskundig, sociaal- koloniaal, en militair terrein vereni- 

van gingen of bonden van dien aard optreden, die, blijkens hun sta- 
orga- tuten, de Antirevolutionaire of daaraan genoegzaam verwante 

beginselen als uitgangspunt kozen. Een afgevaardigde van zulk 
aten- een vereniging, bond of kring kan worden uitgenodigd om de 
rbeid vergadering van het Centraal Comité of van het Centralen Con- 

-

r dit vent voor de mededeling en nadere toelichting van zijn  advies 
bij te wonen. 
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SLOTBEPALINGEN 

Artikel 49 

Wijziging van deze Statuten kan alleen plaats hebben op een 
Deputaténvergadering, en. zulks met gewone meerderheid van 
stemmen, mits het daartoe strekkend voorstel Of uitga van het 
Centraal Comité, of tijdig genoeg door ten minste drie Kamer-
kieskringcentrales of door ten minste dertig aangesloten kies-
verenigingen, bij den Voorzitter van dit comité zij ingediend. 
Wijzigingen in het Program van Beginselen daarentegen kun-
nen niet tot stand komen, dan door een besluit van de Depu-
tatenvergadering, genomen met twee derden van de werke-
lijk uitgebrachte stemmen. Het voorstel tot wijziging moet ten 
minst zes weken vóór de Deputatenvergadering aan de kiesver-
enigingen zijn rondgezonden. 
Bestond hiertoe geen mogelijkheid, zo beslist de Deputatenver-
gadering vooraf, of al dan niet tot de behandeling van het voor-
stel zal worden overgegaan. 

Aldus vastgesteld in de Deputatenvergadering van 
23 Januari 1946. 

Het Centraal Comité van 

Antirevolutionaire Kiesverenigingen,  
Mr.  J. A. DE WILDE, le Voorzitter.  
Mr.  H. BIJLEVELD, Secretaris. 
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