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Art. 25.

De overJ),eid geroepen door het instandhouden van leger en
vloot, voorbehoud onzernationale zelfstandigheid tewaken,
zorge evenwel, dat de krijgslasten tot het noodzakelijke beperkt
blijven en bevordere, oak in het leger, in de kazerne en op de
vloot, mede door behartiging van de godsdienstige en zedelijke
belangen van soldaat en schepeling, het leiden van een eerbaar
en ordelijk 1even.

In zake het ·';:miteru.andscih'beleid, warde openbaarheid ge-
geven aan alles wat in dit opzicht d~r d~ iRegeering wordt
verricht voor zoover dit daal'lVoorgeschikt IS en de openbaar-
he~d toelaatbaar is zonder gevaar voor land en yolk.

Geen 'Vel"!bintenissen, in welken vorm ook, welike lOOuden
kunnen leiden tot financieele lasten voor den staat of tot per-
soonlijke of geldelijke !lasten voOr de bevalking, worden aan-
gegaan buiten overleg met de staten-Genera,al. .

Krachtig worde bevorderd het streven naar de beslIssing van
geschillen tusschen de volken langs den weg van internationale
reMtspraak, arbitrage, of ·bemiddeling, in plaats van door
wapengeweld. .

Vaar zoover dit vereenighaar is met het larudsbelang warde
steun verleend aan iedere paging, om de rechtsidee in het vol-
kenrechtelijk verkeer te sterken.

Statuten
vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 21 September
1917, gewijzigd in de Algemeene Vergaderingen van 27 Mei 1920.
31 Maart 1921, 8 ApriJ 1926, 9 Ma&:rt 1927, 6 April 1934,
3 April 1935, 15 April 1936, 1 April .1937 en 20 April 1938.

I. Algemeene Bepalingen.

Artikel 1.
De Ohristelijk-Historische Unie wordt gevormd door de Plaat-

selijke of Gemeentelijke Kiesvereenigingen, die tot grondslag
van samenwerkingaanvaal1den het Program van beginselen,
vastgesteld in de vergadering van afgevaardigden, gehouden
te Amsterdam op 9 Juli 1908.

Art. 2.
De Unie stelt zlch ten doel met alle geoorloofde middelen:

a. de ikennis van de Ohristelijk-Histarische beginselen te ver-
breiden, en hunne ontwikkeling en toepassing te bevorderen
in overeenstemming met de steeds Wisselende toestanJden;

b. de samenwerking tusschen de bij haar aangesloten kies-
vereenigingen te verzekeren;

c. de verkiezing te o'Jevorderen, in de vertegenwoordiging :van
land, gewesten gemeent.e, van personen, die insliammen
met de beginselverklaringen der Unie en, als dragers der
Christelijk-Historische beginselen, het vertrouwen der kie-
z~rs verdienen.

Art. 3.
De Unie is samengesteld op de volgende wijze;
I. Zij, die instemming betuigen met de ,beglnse1ender Unie,

en die gevestigd zijn ineen zelfde gemeente, of in een stad
of darp of buurtseJ1ap (deel eener gemeente) of in een dee!l .
eener gemeente, dat een ,gemeente1ijken kieslaing vormt, ver~
eenigen zich tot eeme Gemeentelijke of eene Plaatselijke Kies-
vereeniging.

II. Is in een gemeente slechts een Plaatselijke Kiesverieeni-
ging, zoo is deze tevens de Gemeentelijtke Kiesvereeniging.
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III. Zijn in een gemeente tweeof meer Plaatselijke Kies-
vereenigingen, zoo verfbinden deze ziClhtot eene Gemeenteliik.e
Kiesvereeniging. Eene bestaande Gemeentelijike Kiesvereem-
ging kan zich splitsen in Plaatselijke Kiesvereenigingen. De
bepa:lingen voor deze verbinding of splitsing en de 1"egelenvoor
de samenwerking in de Gemeentelijke Kiesvereeniging. worden
dan bij afzonderlijk reglement vastgesteld.

tV.personen, gevestigd iri eeil deelvan een gemeente, als
bedoeld sub I. waar nog geen Plaatselijke Kiesvereeniging is
gevormd, kunnen dooreen Plaatselijke Kiesvereeniging, binnen
deZelfde gemeente, alslid wordenaangenomen.

Personen gevestigd in een gemeente. waar nog geen Kies-
vereeniging is gevormd, kunnen door eene Gemeentelijke Kies-
vereeniging, gelegen binnen denzelfden Statenkring of Kamer-
kring, als lid worden aangenomen;zij nemen daar geen deel
a'an de stemmingen tot aanwijzing van candidaten voorden
Gemeenteraad. ~

. V. In elken kieskring voor de rverkiezirig van leden del'
Provinciale Saten, welke kieskringen m deze StJatuten worden
aangeduid als Stateilkringen, vormen de Plaatselijke of. pe-
meentelijke Kiesver"eenigingen tezamen cen Statenkrmg-
vereeniging. . ...

Is in een statenkring slechts een Plaatselijke Kiesvereemgmg
of slechts een Gemeentelijke Kiesvereeniging.~oo is deze tevens
de Statenkring-vereeniging.

VI. In elken Kieskring voor de verkiezing van leden der
Tweede Kamer welke. Kieskringen in deze Statuten worden
aangeduid als Kamerkringen. vormen de Plaatselijke of .Ge~
meentelijke Kiesvereenigingen, tezamen een ~amerkrmg-

. vereeniging. . .
Is in een Kamerkring sleclhts een PlaatseliJke Kiesvereemgmg

of sleClhtseen Gemeentelijke Kiesvereeniging. zoo is deze tevens
de iKamerkring-vereeniging.

VII. Voar de verkiezing 'Van de 1eden der Tweede Kamer
kunnen de .Kamerkringen worden vel'eenigd tot Groepen. De
Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesv·ereeniging in een groep
vormen eene Groepsvereeniging.

VIII. Alie Plaatselijke of Gemeentelijke Kies¥~reenigingen
vormen tezamen de Algemeene Vergadering der Ume.

. rrx. Voor de stemmingen in de statenkringvereeniging, de
KamerkringyeDeeniging, de Groepsvereenigingen .~~Alg~meene
Vergadering wijst elke Plaatselijke of GemeentehJke Kiesver-
eeniging een of meer stemhebbende leden en hunne plaats-
vervanl7ers aan, naar verhouding van !het aantal ieden der
vereenlging, die hunne contrLbutie hebben betaald.

Deze veMonding wordt bepaald als voIgt:
bij een aanta! !eden, minder dan 21, een afgevaardigde.I. " . I,van 21 tot 50, twee afgevaardigden·
" I, " 51" 90, drie ,;
" " ",I 91" 140. vier "
" II "" 141" 200,Vijf
" ., " ,., 201" 270, zes
" " " I' 271" 350, zeven
" ,., "" 351" 440, acht
" " I, I' 441" 600, negen
" " ,., meer dan 600, tien

Een afgevaardigde .kan, mits behoorlijk gemachtigd, ook vaor
r;,ndere afgevaardigden van kiesvereenigingen uit denzelfden.
Kamerkring stemmen, met dien verst an de. dat een persoon ten
hoogste 4 sten!men maguit'.:lrengen.

x. !Het Hoofdbestuur del' Unle bestaat uit 27 leden.· Van
deze 27 worden 9 leden gekozen door de Algemeene Vergade-
ring. Voorts wijst elk del' 18 Kamerkringvereenigingen een
harer bestuursledenaan als lid - en een ander harer 'bestuurs-
leden als .plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur. Elj ont-
st·entenis van het aangewezen lid treedt het plaatsvervangend
lid op.

De verkiezing tel' Algemeene Vergadering heeft plaats uit
een candidatenlijst, vermeldende de aanbevolenen door het
Hoofdbestuur en de namen der candidaten, welke uiterlijJc
14 dagen v66r de A].gemeene Vergadering door een Kiesvereeni-
ging bij het Hoofd'bestuur zijn ingezonden.

Deze verkiezing geschiedt bij eene vrije stemming. en, zoo
noodig, eene herstemming tusschen een dU'bbeltal. Om gekozen
te zijn is vereiEcht, bij de stemming, de volstr,e'kte meerderheid
- bij de herstemming de betrekkelijke meerderheid ~ del'
geldig uitgebrachte stemmen .

Macht in de Algemeene Vergadering, bij de vrije stemming,
de volstrekte meerderheid ·zijn verkregen door meel' personen,
dan er plaatsen te vervullen zijn, zoo zijn gekozenzij, die de
meeste stemmen vel'kregen.

Bij onzekerheid, door gelijk aantal verkl'egen stemmen, is
de oudste in jaren gekozen.

De 1eden der Unie, leden del' Staten-Genera al, voorzoover zij
geen lid van het Hoofdbestuur zijn, en de Voorzitter van de
Federatie van C.-H. Jongerengroepen, alsmede de Hoofd-
redacteur of een lid der Hoofdredactie - door haar aan te
wijzen - van het da,g''Jlad "De Nederlander", worden mede tot
zijne vergaderingen genoodigd en hebben daar een raadgevende
stem.

Andere personen, welke zich jegens de Unie buitengewoon
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de Algemeene
Vergaderin,g, op vool'stel van het Hoofdbestuur, tot adviseerend
lid van het Hoofdbestuur en ('Of) het Dagelijksch Bestuur
worden benoemd.
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Art. 4.

21
Art. 7.

De contributien del' leden worden gei'nd door het Bestuur del'
Plaatselijke of del' Gemeentelijke Kiesvereeni.ging. De finan-
cieele verhouding tusschen de Plaatselijke- en de Gemeente-
lijke Kiesvereeniging wordt vastgesteld in het reglement, oe-
doeld in Art. 3, sub III.

De Plaatselijke Kiesvereeniginlg ibetaalt jaarlijks, in den loop
van Maart, voor elk lid del' Kiesvereeniging 25 cents aan net
Hoofdbestuur, 10 cents ,aan de iKamerkring'IVereenigingen 5
cents aan de statenkringvereeniging. Over deze bedragen
wordt door den daartoe gerechtigden penningmeester beschikt.

Bij niet tijdige betaling van een of meer dezer bijdragen
vervalt het recht van vertegenwaordiging, tenzij ten genoege
van het daaI"bijbetrakken Bestuur, alsnog een Ibillijke red en
\'an verontschuldig'ing wardt aangevaerd.

Persanen gevestigd in plaatsen, waar geen kiesvereeniging
bestaat, en' ciie niet, volgens het bepaalde in Art. 3. sub IV, door
eene andere kiesvereeniging als lid zijn aangenomen, worden
door het Hoofdbestuur als bUitengewoon lid del' Unie inge-
&chreven. Zij betalen aan het Hoofdibestuur een jaarlijksche
contributie van ten minste f 1.-. Zij hebben bet recht de
Algemeene Vergadering del' Unie ,'Jij te wanen en aan de be-
raadslaging deel te nemen.

Art. 5.

In el'ke vergadering del' Unie spreken en stemmen de leaen
naar eigen overtuiging. .

AIle 'besluiten over zakim worden genomen met· meerderhelCl
van de uitgebrachtegeldige stemmen.

Over personen wardt schriftelijk, over zaken wordt mond€'-
ling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt pen
voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personoenwo~den gevolgd de regelen, v~r-
geschreven in artikel 3 X, met dlen verstand~, dat,be1?-~ve m
de Algemeene Vergadering en in de Kamerkrmgvereemgmgen,
noodig zuBen zijn twee ,vrije stemmingen voordat tot her-
stemming wordt overgegaan. .... ..

Periodiek aftredende leden van besturen o~ comnllSS1enZlJn
terstond herkiesbaar, tenzij daaromtrent ln het reglement
eener Gemeentelijke of Plaatselijke Kiesvereeniging andel's
mocht zijn bepaald.Zij'blijven hunne funeties waarnemen tot
zij door nieuwbenoemden zijn vervangen.
, Den led>endie doorloopend met tijdroovende werkzaamheden
zijn belast, 'kan uit de kas del' Vereer:.iging, welk~ hun deze
werkzaamheden opdroeg, eene geldelIJke vergoedmg worden
toegelegd.

De Plaatselijke Kiesvereenigingen wijzen de stemihebbende
leden en hunne phtatvervangers aan, ibedoeld in 'Art. 3, sub IX,
tenzij besloten mocht zijn deze aanwijzing te doen geschieden
door de Gemeentelijke Kiesvereeniging;

zij stellen voonoopige canididaten v{)ar de Provinciale staten
en voar de Tweect.~Kamer;

zij dragen zorg vaal' de verspreiding. del' propagandalectuur
en trachten door huisbezaek net ledental d~r Kiesvereeniging
uit te breiden;

zij ilroclameeren de candidaten, overeenkamstig Afdeeling III
dezer· statuten gesteld, en ''Jevorderen zooveel mogeIijk hunne
verkiezing.

Leden odeI'Kiesvereeniging, die geen :kiezer zijn, nemen geen
deeI aan de stemming vaarcandidaten van de openbare
colleges.

II. Taak en werkwijze van de onderscheidene
Vereenigingen en hare Besturen.

Art. 9.
De Besturen van de Plaatselijke Kiesvereenigingen dragen

zarg voal' de inning- del' cantributlen en vaal' hare verdeeling
0vereen'komstig Art 7;

zij houden twee registers. bij: een van de namen en Woon-
plaatsen van de leden del' kiesvereeniging; een van de namen
en woonplaatsen del' kiezers, die, hoewel geen lid del' kiesver-
eeniging, tach geacht worden de candidaten del' Unle te
willen steunen;

zij ,verstrekken deze registers· tel' inzage aan de Besturen del'
statenkringvereeniging en del' iKamerkringvereeniging;

~j doen in den loop van de maand Januarl mededeelingaan
deze beide ibesturen van hunne eigene iSamenstelling en van het
aantal le.den del' kiesvereeniging;

zij geven bij vertrek van een del' leden van de kiesvereeniging
naar elders. op daartoe door het Bureau del' Unie verstrekte
kaartformulieren, van di,ens venhuizing kennis "aan net bestuur

Art. 6.

Elke Plaatselijke-, Gemeentelijke-, statenkring- of KaI!ler-
kringvereeniging kiest haar eLgen b.estuur en. stelt haar elgen
hui",houdelijk reglement vast. met machtnemmg dezer sta.tu-
ten. Deze reglementen zijn onderwarpen aan de goedkeurmg
van het Haofdbestuur.

Voor de reglementen, in het eerste lid bedoeld, worden
modellen door het Hoofdlbestuur sa~engeste~d.. .. 0-

In de Kamerkring- en Statenkrmgvereemgmg zlJn stemoe-
rechtigd hare gekazen bestuursleden en de V101gens..Art. 3,
sub IX aangewezen stemnebbende leden del' PlaatsehJke- of
Gemeeritelijke Kiesvereenigingen.



der in de nieuwe woonplaats gevestigde Kiesvereen}ging, of aan
het Hoofdbestuur, indien in de nieuwe woonplaats geenkies-
'vereeniging del' Unie mocnt i'Jestaan. Het bestuur der Kiesver-
€eniging of het Hoo~dbestultr schrijft, overeenkomstig deze
kennisgeving, den v,erhuisde als lid in.

Art. 10.
De Gemeentelijke Kiesvereenigingen stell en e:elfstandig de

candidaten voor net lidmaatschap van den Gemeenteraad.
'Inge'Val in een Gemeente af'Gonderlij'kePlaatselijke Kiesver-

eenigingen bestaan, vermeldt het reglement, bedoeld in Art. 3.
sulbIII, op welke wijze daarmede bij de candidaatsteIling wordt
rekening gehouden.

Het 'bepaalde in de ~eide laat<lte leden van Art. 8 geldt ook
vnor de Gemeentelijke Kiesvereeniging.

Art. 11.
De besturen van de Gemeentelijke Kiesvereenigingen znrgen

voor de indiening van de candidaten~lijsten bij de Gemeente- '
raadsverkiezingen;

zij dnen jaarlijks, in den loop van de maand Januari, van
hunne samenstelling mededeeling aan de besturen del' staten- ,
kringyereeniging en del' Kamerkringvereeniging.

Art. 12.
De st'atenkringvereenigingen bespreken de voorloopige can-

dida turen vaal' de Provinciale staten;
,zij proclameerende definitieve candidaten, overeenkomstig

Afdeeling III dezer statuten gesteld, en bevorderen zooveel
mogelijk hunne verkiezing.

Art. 13.
De besturen van de Statenkringvereenigingen doen van

hunne samenstelling mededeeling aan het Bestuur del' Kamer-
kringvereeniging en aan het Hoofdbestuur;

zij doen al het mogelijke tot het vormen en versterken van
kiesvereenigingen binnen den Kring.

Bij de verkiezing voor de Pr'()lvincialestaten rust op hen de
taak bijhet hoofdstembureau in de ihoofdplaats van den
statenkring de candidatenlijsten in te leveren, geteekend door
25 bevoegde kiezers - en, binnen zeven dagen na de, open-
baarmakino- del' candidatenlijsten. schriftelijk mede te deelen,
aan het c:ntraal stem~ureau in de hoofdrplaats del' Provincie,
met welke andere lijsten de ingeleverde candidatenlijst tot een
groep wordt verbonden.

Art. 14.
De Kamerkringvereenigingen ibenoemen elk een lid van het

Hoofdibestuur, overee11Jkomstig!het 'bepaalde in Art. 3, sub x;
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zij bespreken de voorloop'ige.candidaturen voor de Tweede
Kamer;

zij proclameeren de definitieve candida ten, volgens Afdeeling
III dezer statuten gesteld, en bevorderen rZOoveelmogelijk
hunne verkiezing. . .

De Besturen vande Kamerkringyereenigingen houden naanl-
l1jsten bij van de leden van het eigen c'ollege en van de be-
sturen del' plaatselijke-, gemeentelij'ke- en Statenkringvereeni-
gingen binnen hunnen kring;

zij doen van de samenstelling dezer besturen en van de'
aantallen ledelli 'Van de /' kiesver,eenigingen binnen ihunnen
kring mededeeling aan het Hoofdbestuur; zij bevorderen de
vorming van de Plaatselijke, Gemeentelijke~ en statenkring-
vereenigingen binnen hun gebied en geven jaarlijks ver~ag
van dezen hunnen ar'betd aan het Hoofdlhestuur;

zij 'beslissen, benoudens beroep op Ihet Hoofdbestuur, om-
trent de toelating tot de Unie van personen en omtrent de
afsnijding van leden, tegen welke door de desbetreffende
Plaatselijke of Gemeentelijik;e Kiesvereeniging 'bezwaren zijn
ingebracht.

iBij de verkiezing van de Tweede Kamer rust oJ) hen de
taak ibij het hoofdstem'bureau in de hoofdplaats van den
Kamerkring de candidatenlijst in te leveren, geteekend door
minstens 25 bevoegde kiezers, hierbij opgevende, dat als goe-
machtigde en diens plaatsvervanger, tot Ihet verbinden vande
lijst met de andere Hjsten del' Unie tot een groep de eerste en
de tweede Secretaris (met name te noemen) del' trnie rlijn
aangewezen.

III. De vaststelling van de Candidatenlijsten.

Art. 16.

In het jaar, voorafgaande aan het jaar del' periodieke a:f-
treding van de leden del' Tweede Kamer, riClhtnet Dagelijksch
Bestuur, v66r 1 November, tot alle Plaatselijke en Gemeen-
telijke Kiesvereenigingen het v·erzoek uiterHjk 1 December
aan het adres van den eersten Secretaris vertrouwelijk mede-
deeling te doen van naam, woonplaats en beroep van ten
hoogste 10 personen, die zij voor het lidmlaa~ap ner
Kamer in aamperking wenschen te ibrengen. Het Dagelij'ksch
Bestuur dnet in dezen !brief mededeeling van de bereidheid der
aftredende Kamerleden om een nieuwe candidatuur a1 of met
te aanvaarden.

Het 'Dagelijksch Bestuur plaatst deze namen in a1phabe-
tiSCIhe orde op een lijst, welke lijst onverwijld vertrouwelijk
wordt toegezondetn aan de leden van hetHoof.d'bestruur en
aan de in art. 17 bedoelde buitengewone leden. '
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Art. 17.
1. De KaIrierkringvereenigingen wijzen voor 1 Dec,emberelk

een persoon, benevens zijn plaatsvervanger aan, om zitting
te neHnen als buitengewoon lid van het Hoofdbestuur voor de
werkzaamheden, in dit artiJkelen in artikel 22 hedoeld. Zij
verstrekken den Secretaris van het Hoofdbestuur onverwijld
opgave van naam en adres van het aangewezen lid.

2. Het Hoofdbestuur, aange'vuld met de 18 bUitengewone
leden, vergadert in hetbegin del" maand Januari, tot besprt1-
king del" personen, wier namell door de kiesvereenigingen zijn
opgegeven, of die door ten minste vijf Ieden van de ver-
gadering tot aanvulling del" lijst worden aanbevolen.

13. Als resuItaat dier bespreking stelt de vergadering de
groslijst vast, vermeldend de namen, inalphabetische volgorde.

4. De vergadering bepaalt:
a. het aantal candidatenlijsten, dat zal worden gevormd;
b. indien besloten wordt niet in aIle Kamerkringen een

gelijkluidende lijst in te dienen, in weI1keKamerkrin-
gen een afzonderlijke lijst en in welke Kamerkringen
gelijkl1iidende Iijsten zullen worden ingediend, daar'Jij
lettend op een uitgewerkt voorstel van ,het Dagelijksch
Bestuur;

c· het aantal candidaten, dat op iedere lijst zal worden
geplaatst;

d. het aantal en de samenstelling del"groepen, waarin de
stemming over de lijst zal plaats hebben; eIke groep
omvat een of meer Kamerkringen. Indienbesloten
wOl'dt niet in aIle Kamerkringen gelijkluidende lijsten
in te dienen, vormen de Kamerkringen, waarin een
gelijkluidende lijst zal worden ingediend, te zamen
l!en groep;

e. het ,advies omtrent de namen en de ,v,oIgordedel" can-
didaten, of een deel hunner, welk,e,bij niet gelijk-

luidende Ujsten, naar de meening van het Versterkt
Hoofdbestuur, op de onderscheidene candidatenlijsten
geplaatst ;behooren te worden.

Art. 18.

De Secretaris del" Unie zendt voor 15 Januari aan aIle
Plaatselijke, Gemeentelijke en Kamel"kringvereenigingen een
exemplaar der groslijst, vergezeld van zoodanige toelichting,
alsdool" het Dagelijksch Bestuur, op grand van de vel"worven
gegevens en de gehouden Ibespl"eking, zal zijn vastgesteld.

Tevens worden de' Besturen IVan Kamerkringen, die een
Groep vormen, uitgenoodigd onverwijld elk een' bepaalC!-.ge~?-I
leden af te vaardigen, naar een samenkomst, om het tlJdellJk
:Ol"oepg}).estuurte constitueeren en ;plaats en uur del" groeps-
vel"gadering vast te stellen. De uitnoddiging bevat d~.aanwijzing
van het Kringbestuur, dat de samenkomst zal blJeenl"oepen.

In Kamerkringen, die zelfstandig een Groep ,vormen, be-
paalt het Kamerkringbestuur plaats en uur der vergadering.

Art. 19.

De Kiesvereenigingen vergaderen v66r 15 Febroari tot 00-
spreking van de groslijst en tot het aanwijzen overeenikomstig
het bepaalde in Art. 3, sub IX,van hare afgevaardigden naar
de vergadering van Groep of Kamerkring, waar de stemming
voor de candidatenlijst zal plaats heb'Jen. .

Art. 20.

De vergaderingen der Groeps- of Kamerkringvereenigingen
tot stemming over de candidatenlijst, vinden zoove.el mogelijk
up eenze1fden door net Hoofdbestuur te bepalen datum, in de

,tweede he1ft van Februari, plaats. Jt.
Het materiaal aan candidatenlijsten, stembiljetten en stem-

Iijsten is voor aIle vergaderingen van gelijk model en wordt
door het secretariaat der Unie tijdig en in voldoend getal aan
de betrokken besturen toegezonden.

Art. 21.
1. In de verga-dering der Groepsvereeniging worden de candi-
daten, elk afzonderlijk, besproken. Een candidaat, in de ver-
gadering aanwezig, verlaat deze wanneer de 'bespreking zijner
cand:idatuur aan de orde is.
2. Na afloop der bespreking wordt over de candidaten gestemd
door de stemgerecihtigden.
3. Stemgerechtigd zijn ten hoogste tien Bestuursleden van elk
der Kamerkringvereenigingen tot de groep behoorende. en de,
volgens Art. 3 sub. IX, aangewezen stemhebbende leden der
Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesvel"eenigingen.
4. Elk stembiljet moet, om geldig te zijn. niet minder namen
van OJ) de graslijst voorkomende personen bevatten, dan inge-
volge Art. 17, is vastgesteld. V66r de stemming vestigt de Vool"-
zitter er de aandacht op, dat aIle biljetten met een kleiner
aantal namen ongeldig zijn.
5. Aan den candidaat, wiens naam op een stemibriefje is ge-
steld op de Ie plaats, worden taegekend zooveel pun ten, als er
namen op de candidatenlijst zuIlen voor~omen, de tweede
plaats geldt voor een punt minder en zoo vervolgens. De narnen,
vermeld na dien, waaraan een ptmt is toegekend, worden 00-
schouwd als niet gesooreven. Het ibestuur teU de punten samen
en ·zendt het proces-verbaal der stemming onverwijld aan den
8eeretaris del" Unie.

Art. 22.
1. Zoodra de processen -verbaal van aile groepen zijn inge-
kamen, vergadert het Dagelijksch Bestuur der Unie. Het stelt
voor elken candidaat het aantal puntenvast, dat deze voor zijn



plaatsing op een bepaalde lijst heeft verkregen en rang-
schild vervolgens op eike lijst de candidaten naar bet door
hen voor die Bjst verkregen puntental.
2. Op een candidatenlijst worden geplaatst, tot een aantal,
als 'bedoeld in Art. ,17, zij, diebij de .stemming voor de lijst
het hoogste aantal ,punten verkregen. Bijgelijk aantal punten
beslist net lot. Als een der gestelde candida ten mocht bedanken,
wordt de candidatenlijst voltalUg gehouden door opschuiving
der namen, die op zijnen lIlaam volgen.
3. Indien het Dagelijksch Bestuur van oordeel is, dat het
belang der Unie dringend vordert,een wijziging in een candi-
datenlijst aan te brengen, wordt het Hoofdbestuur. aangevuld
met de 18 buitengewone leden, onvemvijld bijeengeroepen. Blijkt
deze vergadering bij 213 der uitgebrachte stemmen, de meening
van het Dagelijksch Bestuur te deelen. 'zoo worden de kiesver-
eenigingen in de betrokken Kamerkringen ,uitgenoodigd, bin-
neneen terrriijn van 14 dagen, schriftelijk hare oeslissing te
geven. Verklaren meer dan '13 dezer Kiesvereenigingen zich
tegen het voorstel van het Honfdbestuur, zoo wordt dit be-
scbouwd te zijn verworpen.
4. De candidatenlijsten, met vermelding der eerstvolgende
candidaten worden in de Christelijk-Historische pel'S op,enbaar
gemaakt.
5. ludien door kiesvereenigingen hezwaren mochten word,::n
ingebrachl, tegen de gepnbliceerde -.:andidatenlijsten, op grond
van vermeende onregelmatigheid, zoo is de 'beslissing, op grcnd
van Art. 33, sub 7" aan de Algemeene Vergadering.
6. Het Hoofdbestuur draagt zorg voor de verbinding del'
candida tenlijsten.

Art. 23.
Bij on"tbinding 'van de Tweede Kamer vinden de oepalingen

van de Artt. 16-22' overeenkomstige toepassing. De aan te
wijzen: dagen en termijnen worden dan door het Hoofdbestuur
bepaald.

Art. 24.
1. Voor het stellen van candidaten voor de Provinciale staten
wordt gehandeld als voIgt.
2. Het Hoofdbestuur 'bepaalt tijdig voor het geheele land de
dagen en termijnen, overeenkomend met de dagen en termijnen
genoemd in de Artt. 16, 17, 18, 19 en 20.
3. Voor ProvincHin, die tevens een KaI1].erkring vormen, richt
het Hoofdbestuur tot het Kamerkringbestuur het verzoek tij dig
een samenkomst te beleggen met de Besturen der Statenkring-
vereenigingen, ten einda in die samenkomst te ,bepalen hoev~el
candidatenlijsten zullen worden ingediend in de Pro.vincle,
en welke statenkringen tot een groep zullenworden vereenigd.
Een groep kan een of meer statenikringen of wel de geiheele
Provincie omvatten.
4. In de Provincien Noord-Brabant, Geldedand, Zuid-Holland
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en Noord-Holland wijst het iHoofdibestuur een der Kamerkring-
besturen aan, waarvan de oproeping zal uitgaan tot de andere
Kamerkringbesturen en de Statenkring.besturen in de'Provin,de.
5. Het bepaalde in de Artt. 16-23 vindt oveeen'komstige tae-
passing, tenzij .de vergadering, in het volgende lid bedoeld,
met minstens %. del' uitgelbrachte stemmen, .mocht besluiten,
dat een van artikel 21, lid 4 en 5, afwijkend stelsel van stemmen
zal worden gevolgd.
6. De vergadering van de Kamerkring,'.:>esturenmet de sta.ten-
kringbesturen vervult hierbij de ta,ak van het uitgebreid Hoofd-
bestuur, .genoemd in Art. 17.
7. De stemming tot vorming van de candidatenlijst of de
candidatenlijsten, hee!t, plaats in de verga,dering van, de
Statenkringvereeniging of van de groep van Statenkringver-
eenigingen, die daartoe volgens het derde lid van dit artikel
zijn aangewezen. Bij deze stemming hebben stemrecb.t ten,
hoogste tien Bestuursleden van elk der Statehkringva'teeni-
gingen en de, volgens Art. 3, suh IX, aangevrezen stemhebbende;,
leden van de Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesvereenigingen.

Art. 25.
Het Hoofdbestuur heeft de algemeene leiding der Unie;
het bevordert de oprichtihg van Plaatselijke, Gemeentelijke.

St.atenkring- en Kamerkringvereenigingen; .
het is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de

besluiten van de Algemeene Vergadering;
'bet voert, zoo noodig, 'Ol1derhandelingen met derden;
het houdt een register bij van de bUitengewone leden, van

de aantallen leden del' ,plaatselijkevereenigingen en van d9
samenstelling van het eigen college en van de oesturen de:-
Kamer'kring-. Statenkring-, Gemeentelijke en Plaatselijke ver-
eenigingen;

het beslist in hooger 'beroep, omtrent de toelating tot de
Unie van personen en omtrent de afsnijding van ~eden tegen
welke door de desbetreffende Plaatselijke of Gemeente"lljke
Kiesvereenigingbezwaren ziln ingebracht;

het zorgi; voor de samenstelling en de verspreiding va;)
propagandah:ctuilr en van een jaarbericht, vermeldende o.a.. de
S2menstellin9; en o.'C adressen van de collegeb en besturen in
het 5e lid van dir, Art. genoemd;

het pUbliceert in de Christelijk-Historisc'he pers, een beknopt
verslag van elke Hoofd,bestuursvergadering;

het 'bevordert, in overleg met de Besturen deriKamerkring-
vereenigingen, hetbeleggen van streekvergaderingen. in de 'Ver- ,
schiIlende provinciEin, waat Hoofdbestuursleden en Unieleden
elkaar regelmatig ontmoeten ter bespreking van dringende
politieke vraagstukken;

,het is bevoegd uit of buiten zijnen kring 'bijzondere commisJ

sien of personen nit te noodigen vooreen ,'.:>epaaldetaak.
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Art. 26.
Het Hoofdbestuur, samengesteld en verkozen, volgens het

bepaalde in Art. 3, sub x, kiest uit zijn midden den Voorzitter,
den eersten Secretaris, Ibenevens nog zeven leden, welke
negen leden te zamen het Dagelijksch Bestuul' del' Unie vor-
men. Bij dez.e verkiezing wol'dt l'ekening gehouden met den
risch, dat ten hoogste drie leden van de Tweede Kamer del'
staten-Generaal in het Dagelijksch Bestuur zitting hebben.
Bet Dagelijksch Bestuur kiest uit zijn midden den Vice-Voor-
zittel', den Penningmeester, den tweeden Secretaris en den
tweeden Penningmeester. Het, DagelijkscJl Bestuul' is belast
met de voor:bereiding en de uitvoering der 'besluiten van het
Hoofdibestuul'. -

Elk jaar, op den len April, treclen, volgens moster, 9 leden
van het Hoofdbestuul' af, van welke 3 gekozen door de Alge-
meene Vergadering en 6 gekozen door de Kamerkringver-
eenigingen. Tegelijk met het Lid van het Hoofd:bestuur treedt
oak zijn plaatsvervanger af. Leden van het Dagelij'ksch Be-
gtuur, aftredend als lid van het Hoofodbestuur, treden mede
af als Voorzitter. eerste Secretaris, of lid van het Dagelijksch
Bestuur. De' afg'etredenen in elk der ~genoemde functies, zijn
herkiesbaal', tenzij zij l'eedszes jaar onafgebro1ken zitting heb-
ben. 'Dan ktmnen zij eerst een volgend jaar door de Algemeene
Vergadering of Kamerkringvereeniging worden gekozen. Deze
beperking .geld.t niet 'Voor .den Voo1,1Zitter,den eersten Secre-
taris den tweeden Secretaris en den eersten p.enningmeester.

De' leden ontvangen uit de kas del' Unie vergoedlng van de'
werkelijk door hen gemaakte 'kosten voor het l'Jijwonen der ver-
gaderingen van het HoofdJbestuur of voor het vervullen van
bizondere zendingen, hun opgedragen -door het Hoofdbestuur of
doo-l'den V.oorzitter der Unie.

Art. 27.
De Voorzitter of de Vice-Voorzitter heeft de leiding van de

vergaderingen van het Hoofdbestuur en van de Algemeene
Vergaderingen.

Art. 28.
De eerste Secretaris bewaart het archief del' Unie; hij houdt

het notulenboek van Hoafdbestuur en Algemeene Vergadering;
hij is lbelast met de leiding van het partij·bure~u; hij voert in
overleg met den Voorzitter de correspondentie; Ihij houdt aan-
teekening van de inkomende en uitgaande ;brieven en houdt
van deze laatste eensIuidend of verkort afschrift; hij draagt
zorg. 'bij verkiezingen voorde Tweede Kamer, voor het doen
der mededeeling, bedoeld in het laatste lid van Art. 22.

De tweede Secretaris staat hem desverlangd in zijne werk-
zaambeden bij, vervangt hem bij ontstentenis en is meer in
het bijzonder belast met het organisatol'isch werk.
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Art. 29.

De eerste Penningmeester ontvangt van de Plaatselijke Kies-
vereenigingen gel'egeld het deel huer contrilbutiE!n,genoemd I.U
het tweede lid van Art. 7; hij ontvangt verder aile aan de Unle
toekoanende p;elcten en doet daarvan de ve:'eischte betalingen'
hij .'oeheert een afzonderlijk in terichten fond'S voor de
kosten der verkiezingen vOOrde '.i:'weedeKamer, hij doet jaar-
lijks v66r 1 April aan het Hoofdbestuur rekening en verant-
woording van zijn beheer over het afgeloopen j,aar.

De tweede Penningmeester staat (hem desverlangd in zijn
werkzaamheden bij en vervangt hembij ontstentenis.

Art. 30.
Te 's-Gravenhage is gevestigd :het Inlichtingen" en Propa-

gandabureau der Unie; ihet staat onder leiding van het Hoofd-
bestuur. iHet is belast met het verzamelen en verstrekken~an'
gegevens, welke van belang zijn voor de Ohristelijk-Historische
Staatkunde . ..

Het neemt de zorg op ziClh voar de sam enstelling en vel'-
spreiding van lectuur, de Christelijk-Historische Staatkunde
'Jetreffende.

Art. 31-
Personen, bedoeld in Art. 3, sub IV, kunnen door het Kamer-

kringbestuur belast worden met een -Correspondentschap del'
Unie. Het Kamerkringbestuul" deet hiervan Illlededeeling aan
het HoofdbestuUl'. Correspondenten .ciragen rzorgVoor de pro-
paganda del' Unie in hun stad, dorp of buurt.schap.

Art. 32.

All~ Jeden del' Utiie hebben toegang tot de Algemeene Ver~
gadermg en kunnen aan de lberaadslagingen deelnemen. stem.
l'echt hebben alleen de leden van het Hoofdbestuur de volgens
Art. 3, ~~b I~, stemh~b?ende leden' der Gemeentelijke of
Plaatsell]ke Klesvereemgmgen ·en de leden del' Staten-Oeneraal
v~r zoover zij niet reeds uit anderen !hJoofdestemgereohtigd
z1]n. .

Het Dagelijksch Bestuul' del' Unie 'Vormt het bureau van de
Algemeene Vergadering. Ter vergadering Ikunnen geen punten
word'2~behandeld, die piet op de agenda zijn vermeld, tenzij er
spoedmschende zaken Zl]n en twee Iderden del" aanwezige stem-
he'obende laden de onmiddellijkebe!handeling daarvan goed-
keurt.

Aan aile Kiesvereenigingen en in een rdaartoe door het Hoofd-
bestu'tlr aan te wijzen Dagblad wol'dt tijdig mededeeling gedaan
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k!.asse per tramweg of stoomboot, voor een afgevaardigde van
ZIJne woo~plaats na~r de plaats der vergadering. '

De verbllJfkosten zIJn voor rekening der zendende vereeniging.
van den datum .der Algemeene Vergadering en van den datum
waarop uiterlijk voorstellen kunnen worden ingediend, ter ver-
melding op de agenda. . . .

Elk' voorstel, dat op de Algemeene Vergadering ter tafel
wordt gebracht, is eventueel yoorzien van een korte toelichting
en van een prae~advies van het Hoofdbestuur. VI. Slotbepalingen.

Art. 37.
"I~dien deUnie, in hare Algemeene Vergadering, mocht be-
slmten op grond van. haar program vanbeginselen tot het
vaststellen van verklarmgen van politiek of sociaal karakter
als bed?eld .in Arb. 33, sub 3, 2100 vertrouwt zij ,van de iledez{
der Ume, dIe geroepen worden in de verschillende openioare
col~.egesmede te werken aan het tot stand komen van wet-
teliJke maatregele~, dat zij zich daarbij naarbe'doelde ui~
spraken of verklannge:r:. zuUen ri-ch~n, tenzij afwijking daar[
van ,hun op deugde1lJk aan te -WIJzen'gronden noodzakelijk
voorkomt.

Art. 33.
El:kjaar, in den loop der eerste zes maanden, heeft, een Alge-

l11eeneVergadering der Unie plaats.

Art. 34.
Het Hoofdbestuur roept eene buitengewone Algemeene Ver-

ga-dering samen wanneer het dit noodig acht, of wanneer daar-
toe schriftelijk het verzoek wordt gedaan door 4 Gemeentelijke
vereen~gingen, 3 'Statenkringvere~n~gingen of 2 Kamerkring-
vereenigingen. In zoodanig schrijvenmoeten zijn vermeld de
punten, wier 'bespreking - 'Of de voorstellen, wier Ibehande-
ling - op die vergadering wordt verlangd. Art. 38.

Indien ip bepaalde gemeenten de plaatselijketoestanden
claartoe drmgen, ~an het Hoofdbestuur regelingen, afwijkend
van het bepaald'e mJ-Art. 3 ~n Art. 7 dezer istatuten, goedkeuren.

+ In Gemeenten, Soatenkrmgen of Kamerkringen, waar niet-
,egenstaande aangewende ernstige pogingen, de in dooe
~tatuten voorgescJhreven organisatie nog niet geheel tot stand
~on komen, of wel, in naam bestaande, werkeloos ,blijft, ,wor-
nen door ihet Hoofdbestuur de noodige maatregelen genomen
tot tijdelijke voorziening.
.Zoodanige 'Voorziening kan daarin ibestaan, dat aan een ander
oestaandbestuufs-college of ann een bizondere commissie
wordt opgedragen tijdelijk de functie der ontbrekende of werke-
loosblijvende organisatie te vervullen. '

De voorzieningen Qrrachtens elit artikel getroffen, iblijven in
stand en. de krac}ltens Ih~ar verrichte handelingen blijven
recht.;;gel?lg, tot dav d,e pogIngen tot vorming of herstel der
orgamsatIe, volgens deze Statuten zijn geslaagd.

Art. 35.
Aan de Mgemeene Vergadering is opgedragen:
1. de bespreking van den politieken toestand en het bepalen

van de ,politieke gedragslijn der Unie;
2. de beslissing, in gevallen, dat leden of ,organisaties der

Unie bezwaren inbrengen tegen ibesluiten of hahdelingen van
hetHoofdbestuur;

3. de vaststelling of wijziging van het Program van Begln-
:;elen en de Statu ten der Unie en van uits-praken, verklaringen
of bepalingen van politiek, sociaal of organiseerend k-arakter,

'waartoe de Unie, op grond van haar Program of van hare
statuten mocht besluiten;

4. de verkiezing van 9 Ieden van het Hoofdbestuur, bedoeld
in Art. 3. sub. X;

5. de besUssing, op 'Voorstel van het Hoofdibestuur, omtrent
de afsnijding van ,eene kiesvereeniging die handeUngen pleegde,
in strijd met de ,begins€len, de :belangen of de besluiten der
Unie; ,

6. de \beslissing omtrent de wedertoelating van een kiesver-
eeniging, als in de vorige zinsnede bedoeld;

7. de eindbeslissing omtrent de candLdatenlijst der Unie voor
de verkiezing van leden der Tweecle Kamer, V'Oorzoover deze
besUssing op grand dezer statu ten wordt gevorderd.

Art. 36.
De ikosten der Algemeene Vergadering worden igedragen door

de Kas der Unie.
Aan elke Kiesvereeniging worden desverlangd uitde Kas der

Unie vergoed de reiskosten, derde 'klasse per spoor en tweede


