
CHR.-HISTORISCHE KIESVEREENIGING 

TE'S-GRAVENHAGE 

R E G L E M E N T 
voor de Gemeentelijke Kies-

vereeniging tevens Statenkring-

en Kamerkringvereeniging te 

's-Gravenhage van de Christelijk-

Historische Unie. 

Artikel 1. 

De Gemeentelijke Christelijk-Historische Kiesvereeniging 
te 's-Gravenhage is aangesloten hij de Christelijk-Historische 
Unie, op de voorwaarden in de Statuten der Unie vermeld. 

Zij aanvaardt mitsdien het door de Unie vastgestelde 
program van beginselen van 9 Juli 1908, met de wijzigingen, 
welke daarin door de Algemeene Vergadering der Unie zijn 
of mochten worden gebracht. 

Art, 2. 

De Gemeentelijke Kiesvereeniging wordt gevormd door de 
Plaatselijke Kiesvereenigingen der Unie, gevestigd in de 
Gemeente 's-Gravenhage, onderscheiden als volgt: 

A. Kiesvereeniging Scheveningen, waarvan de grens als 
volgt loopt: Noordzee, langs de Noordelijke grens der 
gemeente tot het punt waar deze den spoorweg Scheveningen~  
Rotterdam snijdt, vandaar achter de meest westelijke bebou-
wing langs 'W'aalsdorperweg en Voorschotenlaan door de 
Kerkhoflaan naar den Scheveningschen weg, door de as van 
dezen weg tot hoek Stadhouderslaan, door de as van de 
Stadhouderslaan tot de Prins Mauritslaan, door de as van 
deze laan tot het Frankenslag en daarna door het Frankenslag 
tot de Willem de Zwijgerlaan, door de 'Willem de Zwijgerlaan 
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tot het Ververschingskanaal, door het Ververschingskanaal 
tot de brug tegenover den Nieboerweg, door de as van den 
Nieboerweg tot het punt waar deze links afbuigt. Zij volgt 
dan een denkbeeldige lijn in het verlengde van den Nieboer-
weg en gaat vervolgens naar strandpaal 104, langs een denk-
beeldige lijn, loodrecht op het strand. 

B. Kiesvereeniging 's-Gravenhage I, waarvan de grens 
loopt: Door de Dr. Kuyperstraat, door het water van de 
Mauritskade en de .Kortenaerkade, tusschen Piet Hein- en 
Elandstraat, door het water van de Waldeck Pyrmontkade 
en de Noord-West-Binnensingel, tusschen Loosduinscheweg 
en -Kade tot lijn 11, langs lijn 11 tot het Stationsplein langs 
den Hollandschen spoorweg tot Trekvliet, door het water van 
de Trekvliet, grens der gemeente tot de S.S.-spoorlijn, Rijn-
straat, achter gebouw ,,De Nederlander" dan door het water 
van den Zwarteweg, Prinsesse- en Koninginnegracht tot de 
Dr, Kuyperstraat. 

C. Kiesvereeniging 's-Gravenhage  II,  waarvan de grens 
loopt: Kerkhoflaan, tusschen de duinen en de bebouwing van 
\Vaalsdorperweg en Voorschotenlaan, langs de gemeente-
grens tot den spoorweg van Gouda naar Den Haag, S.S.-
station, achter het gebouw van ,,De Nederlander", door het 
Water van Z.O. Buitensingel en de Koningskade, door de 
as van de Dr. Kuyperstraat, door het water van de Maurits-
kade, door de as van de Anna Paulownastraat en van den 
Scheveningschen weg tot de Kerkhoflaan, 

D. Kiesvereeniging 's-Gravenhage  III,  waarvan de grens 
loopt: Piet Heinplein, door de as van Anna Paulownastraat en 
Scheveningscheweg tot Stadhouderslaan, door de as van deze 
laan tot Prins Mauritslaan, door deze laan en door Franken-
slag tot Willem de Zwijgerlaan, door Willem de Zwijgerlaan 
tot het Ververschingskanaal, door het Ververschingskanaal 
tot de brug tegenover den Nieboerweg, door de as van den 
Nieboerweg tot het punt waar deze links afbuigt. Zij volgt 
dan een denkbeeldige lijn in het verlengde van den Nieboer-
weg en gaat vervolgens naar strandpaal 104, langs een denk-
beeldige lijn, loodrecht op het strand, langs het strand, door 
de as van de De Savornin Lohmanlaan, de Thorbeckelaan, 
Haagweg, Loosduinscheweg, door het water van den N.W. 
Buitensingel en de Waldeck Pyrmontkade, tusschen Piet 
Hein- en Elandstraten naar Piet Heinplein. 
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E. Kiesvereeniging 's-Gravenhage  IV,  waarvan de grens 
loopt: over de baan van de Hollandsche Spoor tot de Trek-
vliet, door het water van de Trekvliet tot de Broeksloot en 
vandaar langs de gemeentegrens naar de baan van de Hol-
landsche Spoor. 

F. Kiesvereeniging 's-Gravenhage V, waarvan de grens 
loopt: Leyweg, langs de grens der gemeente naar de baan van 
de Hollandsche Spoor tot viaduct voor de Vaillantiaan, dan 
over lijn 11 tot den Loosduinscheweg, door de as van de 
Loosduinschekade en door het water langs de Loosduinsche-
kade en langs den Haagweg tot den Leyweg. 

G. Kiesvereeniging Loosduinen, waarvan de grens loopt 
door de as van de Thorbecke- en de De Savornin  Lohman-
lanen en ten Westen van den Leyweg. 

Art. 3. 

Alle leden der Plaatselijke Kiesvereenigingen hebben toe-
gang tot de vergaderingen der Gemeentelijke Kiesvereeniging. 

Stemrecht hebben alleen de bestuursleden der Gemeente-
lijke Kiesvereeniging en de stemhebbende leden van de Plaat-
selijke Kiesvereenigingen. Ieder jaar in haar eerste ledenver-
gadering wijzen de kiesvereenigingen deze stemhebbende 
leden aan, voor elk tiental leden één afgevaardigde. 

Voor de berekening van het aantal stemgerechtigden geldt 
voor dit en de volgende Artikelen het ledental op 1 Januari. 
De secretarissen der Plaatselijke Kiesvereenigingen geven 
vóór 1 Februari aan den secretaris der Gemeentelijke Kies-
vereeniging het aantal ingeschreven leden der Plaatselijke 
Kiesvereeniging op. Dit aantal wordt geacht voor den duur 
van het kalenderjaar ingeschreven te zijn. 

Art, 4. 

Aan de Gemeentelijke Kiesvereeniging zijn opgedragen de 
navolgende werkzaamheden: 

a, vaststelling van het jaarverslag; 

b. vaststelling der rekening over het afgeloopen jaar; 

C. verkiezing van een voorzitter, als bedoeld in Art. 8; 

d, regeling der propaganda, in overleg met de besturen der 
Plaatselijke Kiesvereenigingen, en (in een verkiezings-
jaar) voorloopige bespreking van de maatregelen voor 
deze verkiezing; 

91 



C. verkiezing van het lid en het buitengewoon lid van het 
Hoofdbestuur der Unie, bedoeld in de Artt, 3, X, en 17 
van de Statuten der Unie. 

Het vereenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar 

Art. 5. 

Vergaderingen worden belegd door het Bestuur, wanneer 
dit zulks noodig acht, of op uitnoodiging van het Hoofd-
bestuur der Unie, of op verzoek van een der Plaatselijke Kies-
vereenigingen of van ten minste 20 leden der Unie in de ge.-
meente. 

Plaats en tijd der vergaderingen worden door het Bestuur 
vastgesteld. 

De onderwerpen, die men wenscht te bespreken, worden 
door hen, die de vergadering verzoeken, aan het Bestuur 
medegedeeld. Het Bestuur vermeldt de te behandelen onder-
werpen in den oproepingsbrief voor de vergadering. 

Art. 6. 

De stemhebbende leden brengen hunne stem uit naar eigen 
overtuiging, zonder bindende opdracht van degenen, die hen 
afvaardigden. 

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. Bij verkiezing van personen 
zullen, behoudens het bepaalde in Art. 14, zoo noodig twee 
vrije stemmingen en een herstemming plaats hebben. Bij gelijk 
stemmenaantal beslist het lot. 

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt monde-
ling gestemd. Bij staken van stemmen over zaken wordt een 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

Art, 7. 

De vergaderingen worden uitgeschreven door het Bestuur 
en saamgeroepen per oproepingsbrief, die de te behandelen 
zaken vermeldt en die zoo mogelijk veertien dagen tevoren 
aan de Plaatselijke Kiesvereenigingen wordt rondgezonden in 
getallen, die overeenstemmen met het bekend aantal leden van 
elke kiesvereeniging. 

Bovendien worden de vergaderingen aangekondigd per 
advertentie in een door het Bestuur aan te wijzen dagblad of 
weekblad.  
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Art, 8, 

Het Bestuur bestaat uit den Voorzitter en een aantal leden, 
uit haar midden aan te wijzen door de Plaatselijke Kiesver-
eenigingen. 

Dit aantal is voor elke kiesvereeniging gelijk aan het aantal 
(volle) vijftigtallen harer leden en bedraagt ten minste één. 

De Voorzitter wordt door de algemeene vergadering der 
Gemeentelijke Kiesvereeniging gekozen. Hij treedt af in de 
jaren, die door 3 deelbaar zijn. 

Eik jaar treedt een derde deel der overige bestuursleden, 
volgens rooster, af. 

Alle aftredenden zijn herkiesbaar. 

Art, 9, 

Het Bestuur kiest uit zijn midden een Vice-Voorzitter, een 
Secretaris en een Penningmeester. Voor elk der beide laatste 
functies kan een plaatsvervanger worden benoemd. 

Art, 10. 

Het Bestuur vergadert ten minste twee malen per jaar. 
Het is belast met de onderlinge verdeeling der werkzaam-
heden, met de voorloopige vaststelling van jaarverslag en jaar-
rekening en met de voorbereiding en uitvoering van de beslui-
ten der Vereeniging. Het geeft advies omtrent de samenstel-
ling van de candidatenlijst, bedoeld in Art, 14, 

Tijd en plaats der vergaderingen worden door den Voor-
zitter bepaald, 

Art. 11. 

Het Bestuur houdt voortdurend voeling met de Plaatselijke 
Kiesvereenigingen in de Gemeente, en met het Hoofdbestuur 
der Unie; 

hei doet onder meer mededeeling van de aantallen dezer 
leden, van de samenstelling der Besturen van de Plaatselijke 
Kiesvereenigingen, en van de eigen samenstelling aan het 
Hoofdbestuur der Unie; 

het houdt een register hij van de leden der Plaatselijke Kies-
vereenigingen; 

het draagt zorg voor de betaling der bijdrage,  bedoeld in 
Art, 7 van de Statuten der Unie, aan het Hoofdbestuur; 

het neemt deel aan de vergadering en de stemming der 
Groepsvereeniging, bedoeld in Art, 21 van de Statuten der 
Unie; 



het overlegt geregeld den toestand van de organisatie der 
Unie binnen de Gemeente en doet het mogelijke tot bevorde-
ring van den bloei der Kiesvereeniging. 

Het Bestuur ziet toe, dat bij verhuizing van een lid naar 
het gebied eener andere Plaatselijke Kiesvereeniging zoo 
spoedig mogelijk overschrijving van het lidmaatschap plaats 
heeft. 

Het Bestuurslid eener Plaatselijke Kiesvereeniging, dat ver-
huist naar het gebied eener andere Plaatselijke Kiesvereeni-
ging, kan tot het einde van het kalenderjaar, waarin de ver-
huizing plaats heeft, lid en bestuurslid van die Kiesvereeni-
ging blijven. 

Art. 12, 

Tot betaling der bijdrage, bedoeld in het vierde lid van 
Art, 10 van de Statuten der Unie en tot bestrijding der kosten 
van de Gemeentelijke Kiesvereeniging, dragen de Plaatselijke 
Kiesvereenigingen de helft van de door haar geïnde contri-
butiën af aan de kas der Gemeentelijke Kiesvereeniging, met 
een minimum van f 0.75 per lid. 

Tot dekking der kosten van de propaganda bij een verkie-
zing, worden de leden in elk jaar, waarin verkiezingen plaats 
hebben, in de gelegenheid gesteld, door gift en/of een extra-
contributie bij te dragen in deze kosten. 

Deze extra-bijdrage wordt geheel gestort in de kas der 
Gemeentelijke Kiesvereeniging. 

Art, 13.  

Elke Plaatselijke Kiesvereeniging heeft het recht ten 
hoogste tien voorloopige candidaten aan te wijzen voor de 
verkiezing van leden van den Gemeenteraad, de Provinciale 
Staten en de Tweede Kamer. 

Voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten en 
van de Tweede Kamer gelden de bepalingen van de Artikelen 
16-24 van de Statuten der Unie. 

Voor de Gemeenteraadsverkiezing worden de aangewezen 
namen door den Secretaris der Gemeentelijke Kiesvereeni-
ging in alphabetische volgorde gesteld. Zij vormen de groslijst. 

Uiterlijk twee maanden vóór den dag der officieele can-
didaatstelling voor den Gemeenteraad wijzen de plaatselijke 
kiesvereenigingen de noodige leden aan, om zitting te nemen 
als buitengewoon lid van het Bestuur der Gemeentelijke 
Kiesvereeniging, Dit Bestuur, aangevuld met de hierbedoelde 



buitengewone leden, bespreekt de groslijst en geeft advies over 
het getal namen op de officieele candidatenlijst. 

Het aantal buitengewone leden door elk der plaatselijke 
kiesvereenigingen aan te wijzen, is gelijk aan het aantal 
(volle) vijftigtallen leden der betrokken kiesvereeniging en 
bedraagt ten minste één. 

Art, 14. 

De stemming tot vorming van de candidatenlijst voor den 
Gemeenteraad geschiedt in de vergadering van de Gemeen-
telijke Kiesvereeniging, 

Er heeft slechts één stemming plaats met gesloten briefjes, 
na het uitbrengen van het advies, bedoeld in Art, 10 en 
bespreking der voorloopige candidaten, en nadat zal zijn 
bepaald, gehoord het advies bedoeld in Art, 13, lid 4, hoeveel 
namen de candidatenlijst zal bevatten. 

Elk stembiljet moet zooveel personen vermelden, uit de 
groslijst, bedoeld in Artikel 13, als de candidatenlijst namen 
zal bevatten. Biljetten met meer of minder namen uit deze lijst 
zijn ongeldig. Namen van personen, niet voorkomend op de 
groslijst, worden beschouwd als niet te zijn vermeld. 

Bij de telling der stemmen wordt aan den naam, die het 
hoogst op een stembiljet voorkomt, een getal stemmen toe-
gekend, gelijk aan het aantal der namen, dat de lijst zal be-
vatten; de tweede naam verkrijgt één stem minder, en zoo 
vervolgens, zoodat de naam, die het laagst op het biljet voor-
komt, slechts één stem verkrijgt. 

De namen der personen, die na samentelling van de 
stemcijfers op de ingeleverde stembiljetten, het hoogst aantal 
stemmen verkregen, vormen de candidatenlijst, in volgorde 
van het verkregen stemmental. Bij het bedanken van candi-
daten wordt de lijst, door opschuiving van namen, voltallig 
gehouden. 

Art, 15, 

De stemming tot vorming van de candidatenlijst voor den 
Gemeenteraad, in Art, 14 bedoeld, wordt niet gevolgd, wan-
neer een vergadering van het bestuur der Gemeentelijke Kies-
vereeniging, aangevuld met de buitengewone leden bedoeld in 
Art, 13, lid 4, besloten heeft, met drie kwart van de uitge-
brachte stemmen, een afwijkend stelsel van stemmen te volgen, 



Art, 16, 

De Gemeentelijke Kiesvereeniging proclameert de candi-
daten, die op wettige wijze, krachtens de Statuten der Unie 
en krachtens dit reglement, zijn gesteld, en doet al het moge-
lijke om hunne verkiezing te bevorderen. 

Art, 17,  

Veranderingen in dit reglement kunnen slechts worden 
vastgesteld door de vergadering der Gemeentelijke Kies-
vereeniging, op voorstel van haar Bestuur of van eene Plaat-
selijke Kiesvereeniging, of van 20 leden der Unie in de 
Gemeente. 

Art, 18. 

Over aangelegenheden, in dit Reglement niet voorzien, 
beslist het Bestuur der Gemeentelijke Kiesvereeniging, met 
inachtneming der bepalingen van dit reglement en van de 
Statuten der Unie. 

Vastgesteld in de vergadering der Gemeentelijke 

C.-H. Kiesvereeniging te 's-Gravenhage, gehouden 

op 1 Maart 1939. 

Het Bestuur: 

J. R. SNOECK HENKEMANS, 
Eere-Voorzitter. 

H. W. TILANUS, Voorzitter, 
ANTH, FOLMER, Vice-Voorz. 
W. WAGENAAR, Secretaris. 
C. A. CRAYE, Penningmeester. 
H. BAKKER Rz. 
J. BOITEN. 
R. H. HEEREMA. 
H. VAN KEULEN, 

P. H. KNOESTER, 
A. VAN DER MAREL. 
M. DE NIET, 
L. OOSTERBOS. 
I. A. PUTTO. 
N. SLOTBOOM. 
N. A. STOLK, 
H. SWART. 
N. VELDHOEN, 
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