
Statuten
vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 21 Septem-
ber 1917, gewijzigd in de Algemeene Ver~aderingen van
27 Mei 1920~ 31 Maart 1921, 8 April 1926, 9 Maart 1927,
6 April 1934, 3 April 1935, 15 April 1936, 1 April 1937,

20 April 1938 en 9 April 1947.

I. Algemeene Bepalingen.
Art. 1. De Christelijk-Historische Uniewordt gevormd

door de' Plaalselijke of Gemeentelijke Kiesverenigingen,
dia to~ grondslag van samenwerking aanvaarden het Pro-
gram van beginselen, vastgesteld in de vergadering van
afgevaardigden, gehouden te Amsterdam op 9 Juli 1908.

Art. 2. De Unie stelt zich ten doel met aIle geoorloofde
middelen: -
a. de' ll:ennis van de Christelijk- Historische beginselen te

verbreiden, en hunne ontwikkeling en toepassing te be-
vorderen! in overeenstemming met de, steeds wisselen-
de toestandertj

b. desamenwerking tusschen de bij haar aangesloten kies-
vereenigingen te verzekerenj

c. de verkiezing te bevorderen, in de vert\?genwoordiging
van-land, gewest en gemeente, van personen, diie in-
stemmen met de beginselverklaringen der Ullie en, als
dragers del" Chtistelijk-Historische beginselen. het ver-
houwen del" kiezers verdi,~nen ..

·'S!}::

De Unie is samengesteld oj;>de volgende wijze:
1. Zij, die instemmil1g betuigen met de beginselen; der

Unie, en die gevestigd zijn in een zelfde gemeente, of in
~en stad of dorp ofbuurtschap (deel eenel" gemeente) of
m .eeli de.el eener' gemeente, dat een gemeentelijken. kizs-
knng vormt, vereenigen zich tot eene Gemeentelijke of
cene Plaatselijke Kiesvereeniging. '

II. Is in een gemeente slechts een Plaatselijke Kiesver-
eeniging, zoo is deze tevens de Gemecntelijke Kiesvereeni-
ging.

III. Zijn in eengemeente twee of meer Plaatselijke
Kiesvereenigingen, zoo verbinden deze zich tot ee.:le Ge-
ll1centelijke Kiesvereeniging. Eene bestaande Gemeente-
lijke Kiesvereenigil1g kan zich splitsen in Plaatselijke Kie8-
ve["eenigvngen~De bepalingen voor dez'€!verbinding or sp1i,t-<
sing en de regelen voor, de samenwerking in. de Gell1een-
telijke Kiesvereeniging, worden dan bij afzonderlijk regle-
ment vastgesteld. -

IV. Personen, gevestigd in een dee! van een gell1eente,
als bedoeld sub J. waar nag geen Plaatselijke Kiesvereeni-
ging is gevormd, kunnen door een Plaatselijki Kiesver-
eeniging, binnen dezelfde gemeente, als lid worden aan-
gel1omen. '

Persbnen gevestigd in een gemeente, waar nag geen
Kiesvereenigingis gevormd, kunnen door eene Gemeen-
telijke Kiesvereenigin~, gelegen binnen denzelfden Staten-
k.ring of Kamerkring, als lid worden aangenomen; zij nemen
claar geen deel aan de stemmingen tot aanwijzjng van can-'
didaten voor den Gemeenteraad.

V. In elken kicskring voor de verkle1zing van leden der
Provinciale Staten, welke kieskringen in deze Statutell
worden aangeduid aISI Statenkringen, vormen de Plaatse-
iijke of !Gemeentelijke Kiesvereenigingen tezamen eell
Sta tenkring\;~reeniging.

Is in een Statenkring_ slechts een Plaatselijke Kiesvcr-
eeniging of slechts een Gemeentelijke Kiesvereeniging,
zoo is deze tevens de Statenkring-vereeniging.

VI. In elken Kieskring voor de verkiezing van leden
der Tweede Kamer, wellke, Kieskringen in deze Statuten
worden aangeduid als Kamerkringen, vormen de Plaatse-
lijke of Gemeentelijke Kiesvereenigirtgen,tezamen een
Kam~rkringver'eeni ging.

Is in celt Kamerkring slechts een Plaatselijke Kiesver-
eeniging of slechts een Gemeentdijke Kiesvereeniging, zoo
is dezel tevens de Kamerkring-vereeniging.



VII. Voor de verkiezing, van dzlleden der Tweede Ka-
mer kunnen de Kamerkringen worden vereenigd tot Groe-
pen. De Plaatselijke of 'Gemeentelijke Kiesvereeniging in
een groep vormen eene Groepsvereeniging.

VIII. AIle Plaatselijke of Gemeentelijke Kiesvereeni-
gingen vormen tezamen de Aigemeene Vergadering der
Unie. -

IX. Voor de stemmingen in de Statenkringvereeniging,
de Kamerkringvereeniging, de Groepsvereeniging en de AI-
gemeene Vergadering wijst elke Plaatselijke of Gzmeen·
trilijke Kiesvereeniging een of meer stemhebbende leden
Em hunne ple.atsvervangers aan, naar verhouding van het
aantalleden der Vereeniging, die hunne contributie hebben
beta ald.

Deze ,,-erhouding 'wordt b8paald al~ voIgt:
bij een aantalleden, minder dani 21, een afgevaardigde.
" " " "van 21 tot 50,_ twee afgevaardigden
" " " "van 51 " 90, drie
" " " "van 91 " 140, VIer
" " !' "van 141 " 200, vijf
" " " "van 201 ,,' 270, zes
" " " "van 271 " 350, zeven
" " " "van 351 " 440, acht
" " 'f "van 441 " 600, negen ,.
" " " "van me'er dan 600, tien "

Een afgevaardigde kan, mits behoorlijk gemachtigd, ook
voor andere afgevaardigden van kiesvereenigingen uit den-
zeHden Kamerkring stemmen, met dien verstande, dat een
persoon ten hoogste 4 stemmen mag uitbrengen.

X. Het Hoofdbestuurder Unie bestaat uit 27 Ieden.Van
deze 27 worden 9 Ieden gekozen door de Aigemeene Vet-
gadering. Voorts wijst elk der 18 Kamerkringvereenigingen
een harer_ bestuursleden aan als lid - en een. ander harer
bestuursleden ais plaatsvervangend lid van het Hoofdbe-
stuur. Bij ontstentenis van het aangewezen lid treedt het
plaatsvervangend lid op.

De verkiezing ter Algemeene Vergadering heeft plaats
nit een candidatenlijst, verrneldende de aanbevolenen door

het Hoofdbestuur en de namen der candidaten, welke uiter-
lijk 14 dagen v66r de Algemeene Vergadering door een
Kiesvereeniging bij het Hoofdbestuur zijn ingezonden. •

Deze verkiezing geschiedt bij eene vrije stemming, en,
zoo noodig, eene herstcmming tusschen een dubbeltaL Om
gekozen te zijn is vererischt, bij de stemming, de volstrekte
meerderheid - bij, de heistemming de betrekkelijke meer-
derh~id - der gc1dig uitgebrnchte st2ffiffien.

Mochtill de' Algemeene: Vergadering, bij de vrije stem-
ming, de volstrektei meerderheid ztjn verkregen door meer
p'ersonen, dan er' plaatsen te vervullen zijn, zoo zijn geko-
zen zij, die de meeste stemmen verkregen.

Bij ohzekerhs.id,' door geIijk aantal verkregen stem~lEm,
is de oudste in jaren gekozen ..

De leden der Unk; leden der Staten-Gcneraal,voorz90'
ver zij geen lid van het HooHbestuur zijn, en de Voorzit'ter
van de Federatie van C.H. Jongerengroepen, a!smede de
Hoofdred"eteur of e211 lid der Hoofdredactie - door haar
aan te wijzen - van het dagblad "De Nederlander" een
'vertegemvoordi~ster der centn>Je van Christelijk Histori-
sche vrouV'lengroepen en del hoofdre:dacteur der' weekbla-
den "De ehr. Hist. Nederlander" en "Koningin en Vader-
land" worden mede tot ziine vergaderingen genoodigd e11
hebben daa.r een raadgewende stem.
. Andere personen, welke zich jegens de Unie buitepge·

woon verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de Alge.
meenc Ver.~adering, op voorstel van het Hoofdbestuur, tot
adviseerend lid van het Hoofdbestuur en (of) het Dage-
lijksch Bestuur worden benoemd.

Art. 4, Personen, gevestigd in piaatsen, waar geen kies-
vereeniging bestaat, en die nid, vol.~ens het bepaalde in
Art. 3, sub IV, door eene andere kiesvereeniging als lid zijn
aangenomen, worden door het Hoofdbestuuf C\)s buHenge-
woon lid der Unie ingeschrevcn. Zij betalen aan het Hoofd·
hestuur een jaarlijksche contributie van ten minste f 1.-.
ZiJ hebben het recht. de Algemeene Vergadering der Unie
bij te wonen en aar.. de beraad!;laging deci te nemen.

Art. 5. In elke vergadering der Unie spreken en stem-
men de leden naar eigen overtuiging.



Alle besluiten over zaken worden genomen met meerder-
h.eid van de uitgebrachte geld!ge stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt 111on-
deling gesteind. Bij slaking van stemm en OV€;f zaken wordt
een voorslel !leacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing vani pzrsonen worden gevolgd de regelen
voorgeschreven in artikel 3 X met dien verst ande' dat be~
halve i~ .de AIgeme~ne Verg~d~ring en in de Kan'terk~ing-
vereemgmgen, noodlg~uIIen ZI)n twee vrijc stemming en
voord~t !ot, herstemming wordt overgegaan.

Penodlek aftredende leden van besturen of commissien
zijn terstond herkiesbaar, tenzij daaromtrent in het re6le-
ment, eenel' Ge~eentelijke o.f.PI.~atselijkf' Kicsvereeniiing
ar.-ders mocht ZI)11bcpaald. ZI) bhJven hunne fundies waar-
nemen! tat zij door' nieuwbenoemden zijn vervangen

Den ledeu, die doorloopend met tijdroove:J.de werkzaam-,
heden zijnJ belns!, kan nit de kas cler Vereeni6in6 welke
nun dczewerkzaamhe;den opdrocg: cene geldelijke"'~ergoe-
ding worden begelegd.

II. Taakl en werkwijze van de onderscheidene

Vereenigingen en hare Besturen.

Art. 6. Elke PJaatseIijke-, Ge~eentelijke-, Statenkring-
of Kamerkringvereeniging kiest haar eigEmbeiStuuren sielt
haar eigen huishoudelijk reglement vast, met inachtneming
dezer Statuten. Deze reglementen zijn onderworpen aan de
gaedl<euring yan het Hoofdbestuur.

Voor de reglementen, in het eerste lid bedoeld, worden
modellen door het Hoofdbestuur samengesteld.

In de Kamerkring- en Statenkringver'eeniging zijn stem-
gerechtigd hare gekozen beduursleden en de volgens Art.
3, sub IX, aan~ewez~m stemh:b?ende leden der Plaatselijke
of Gemeenteh)kei Klesvereemgmgen.

Art. 7. De contributien der leden worden geind door
het .~.estuur de.r Pla~tselijke of der Gemeentelijke Kiesver-
~7mgIllg. De fmancleele verhouding tusschen de Plaatse-
h)kc~ .en de'GemeenteIijke KiesvereerYging wordt vastge-
steId III het reglement, bedoeld in Art. 3, sub III.

Dei Plaatselijke Kiesvereeniging) betaalt'i jaarIijks, in den
loop van M2.art, voor elk lid der K~eisvereeniging' 60 cents
aan het Hoofdbestuur, 20 cents aan Kamerkringvereenigmg
en 10 cents aan de Statenkritigvereeruging. Over deze be-
dragen wordt door den daadoe gerechtigden penningmees~.
tel;' beschikt. '

Bij niet tijdige bdaling van, een of meer dezer bijdragen
vcrvalt het recht van vertegenwoordiging, tenzij ten ge-
noege van: he~ daarbij 1 betrokken Bestuur, alsnog eelli bit-
Hjke reden van verontschuldiging wordt' aangevberd ..

Art. 8.· De PlaatseIijke Kiesvereenigingen wijzen de
stemhebbende leden en hunne plaatsvervangers aan, be-
doeld in Art. 3, sub IX, tenzij besloten mocht zijn de,7.c
aanwijzing te doen geschieden door de GemeenteIijke
Kiesvereeniging;

zij stell en voorloopige: candidaten voor de Pr'ovinciale
Staten en voor de Tweede Kamer;

zij dragen zorg voor de verspreiding der propaganda-
lectuur en trachten door huisbezoek het ledental der Kies-
ver'eeniging! uit te breideri';

zij proclameerelli de candidaten, overeenkomstig Afdee-
ling III dezer statuten gesteld, en bevorderen zooveel mo-
geIijk hunne' verkiezing.

Leden del"!Kiesvereeniging, die geen kiezer zijn, nemen
geen deel aarr de stemming VDor candida ten van: de open-
bare coileges.

Art. 9. De Besturen van de, Plaatselijke Kiesvereeni-
gingen dragen zorg voor de inning der contributien en voor
hare verdeeling overeenkomstig Art 7;

zij houden twee registers bij: een van de narnen en woon-
plaatsen van de leden der kiesvereeruging; een van del ~a-
men: ell woonplaatsen der kiezers, die, hoewel geen lid der
kiesvereeniging, tach geacht worden de candidaten der
UniCi te willen steunen;

zij'verstreikken deze registers tet inzage aan de Besturer.
deI1 Statenkringvereeruging! en de Kamerkringvereeniging;

zij doen in den loop van de maand Januari mededeeling



aan deze beide besturen van hunne eigene samenstelling
en: van het aantal "Ieden del"' kiesvereenigingj

zij, geven bij vertrek van een cler leclen van de kiesver-
ecnigi!1g naar elders, op daartoe door het Burl?au der Unie
verslreldc; kaartformulieren, van cliens verhuizino kennis
a~n het be~t.uur der in de nieuwe woonplaats ge';,estigde
Klesvereemgmg, of aan het Hoofdbc!:tuur, indien in de
nieuwc woonplaats geen kiesvereeniging der Unie moclit
bestaan. Het bestuur der Kiesvereeniging l)f het Hoofdbe-
stuur' schrijft, oyereenkomstig deze kenIlisgeving, dell! ver-
huisde ::l1s lid in. .'

Art. 10. De Gemeente1ijke Kiesvereenigingen stellen
zelfstandig de candidaten voor het lidmaat~chap van den
Geme'enteraad.

Il1ge~Cl.lin een Gemeente afzonderlijke Plaatselijke Kies-
verE:emgmgen bestaan, vermeldt het reglement, bedoeld in
Art. 3, sub III, op welke wijze da'lrmede bij de candidaat-

J slelli~gwordt rekening gehouden.
Het bepaalde ini de, beide laatste leden van Art. 8 geldt

oak voor de Gemeentdijke Kiesvereeniging.

ArL 1L De besturen van de Gemeentelijke Kiesver-
eenigingen zorgen voor de indienino van de' candidaten-
lijsten bij de Gemeenteraadsverkiezingen;

zij doen jaarlijks, in den loop V<J.Jl de maand Januari, van
hunne sam ens telling mededeeling aan de be'sturen der Sta-
tenkringvereeniging en der Ko,merkringvereeniging.

ArL ~2. De StatenkriD.gvereenigingen besDre:kcn de
voorlooplge' candidaturen 'lOOP de Provinciale Staten;

zij proclameeren de definitieve candida ten, 0vereen-
komstig Afdeeling IIF dezer 'S~atnten gesteld, en bevorde-
ren zooveel mogeIijk hunne veddezing. .

Art. 13. De besturen van de Statenkringvereenigingen
dQen van hunnel samenstelling mededeelino aan het Bestuur
der Kamerkringvereeniging ~llj aan: het H"'oofdbestuurj

zij doen al het mogelijke tot het vonnen en versterken
van' kiesv'ereenigingeni binnen den Kring.

Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten rust op hen
de taak bij het hoofdslembureau in de hoofdplaats van den
Statenkring de' cancliclaferilijsten in te leveren, geteekend
door 25 bevoegde kiezers - en, binnen zeven dagen na de
openbaarmaking der candidatenlijsten, schrifteIijk mede te
deelen, aan het centraal stembureau in de hoofdplaats' der
Provincie, met welke andere, lijsten de ingeleverde candi-:-
oa tenlijst tot' een groep wordt verbonden.

Art. 14. De Kamerkringvereenigingen benoemen elk
een Hell van het Hoofdbestuur, overeenkomstig het bepaal-
de in Art. 3, sub Xj

zij beispreken de voodoopigel candidaturen voor' de.
Tweede Kamer;

zij proclameeren\ de definitieve candidaten, volgens Af-
deeling III dezer Statu ten gesteld, en bevordereni zoove'tiI
mogelijk hunne verkiezing.

Art. 15. De Besturen van de Kamerkringvereenigingen
houden: naamlijsten bij van d~, leden van het eigen college
en van de besturen cler plaatselijke-, gemeentelijke- en
Statenkringvereenigingen binnen hunnen kring;

zij doen' van de samenstelling dezer besturen en van de
aantallen leden van de kiesvereenigingen binnen hunnen
kring mededeeling aan het Hoofdbestuurj zij bevorderen
de varming van de PlaatseIijke-, Gemeentelijke- en Staten-
kringvereenlgingen binnen hun ge'bied en geven jaarlijks
verslag van dezen hunnen arbeid aan het Hoofdbestuur;

zij beslissen, behoudens beroep op het Hoofdbestu1:Y,
omtrent de toelating tot de Unie van personen en omtrent
de afsniiding van led en, tegen welkC! door de, desbe!treffen-
de· Piaatselijke- of Gemeentelijke Kiesvereeniging bezwa-
ren zijn. ingebracht. . -

Bij de' verkiezing van de Twe'ede Kamer rust op hen de-
taak bij hethoofdstembureau in de hooldplaats van den
Kamerkring de candidatenIijst in te levercn, geteekend
door minstens 25 bevoegdekiezers, hierbij opgevende, dat
als gemach-tigde en diens plaatsvervanger, tot het verbil1-
den van de lijst met de andere lijsten der Unie tot een
groep, de eersle en de tweede Secretaris (met name te
noemen) der UniE: zijn! aarigewezen.



III. De vaststelIingvan de Candidatenlijsten.

Art. 16. In het jaar, voorafgaande aan het jaar d~r pe-
riodieke aftreding van de Ieden der Tweede Kamer,' richt
het DageIijksch Bestuur, v66r 1 November, tot aIle Plaatse-
Hjke en GemeenteIijke Kiesvereeni!lingen het verzoek
uiterIijk 1 December aan het adres van den eersten Seere-
taris vedrouwelijk' mededeeling te doen van naam, woon-
pIaats en beroep van ten hoogste 10 personen, die zij voor
het lidmaatschap der Kamer in aanmerking wenschen te
bningen. Het DageIijksch Bestuur dod in dezen brief me-
dedeeling van de bereidheid -der aftredende Kamerleelen-
om een nietlwe candidatuUl'. al of niet te aanvaarden.

Het DageIijksch Bestuur plaatst deze namen in alpha-
bcfische orde· op een Iijst. welke Iijst onverwijld vertrou-
wcIijk wordt toegezonden aan de Ieden van het Hoofdbe-
stuur en aan dc: in art. 17 bedoelde buitengevv'one Ieden.

Art: 17. De Kamerkringvereenigingen wijzen v66r 1
December elk een persoon, benevens zijn plaatsvervanger
aan, om zitting te nemen aIs buitengewoon lid van het
Hoofdbestuur voor de werkzaamheden, in dit artikel en in
artikeI 22 bedoeld. Zij verstrekken den: Secretaris van het
Hoofdbeshmr onverwijld opgave van naam en adres van
het aangewezen lid.

2. Het Hoofdbestum, aangevuld met de 18 buitenge-
wone leden, vcrgadert in het begin der maand Januari, tot
bespre1king der personen, wier namen door de ldesvereeni-
gingen zijn opgegeven, of die door ten minste vijf Ieden

. van de vergaderingen tot aanvulling: der Iijst worden ae.n·
bevolen.

3. Ais resultaat dier bespreking stelt de:vergadering de
groslijst vast, vermeldend de namen, in alphabetische volg-
orde.

4. De vergadering bepaalt:
a. het aantal candidatenlijsten, dat zaI worden ge-

vormd;
b. indien beslote~ wordt niet in aIle Kamerkringen

een gelijkluidende1lijst in te' dienen, in welke Ka-
merkringen een afzonderIijke Iijst en in Welke Ka-

"-

merkrillgen ge1ijkluidende lijsten .zuBen worden
• ingediel~d, daarbij lettend op een Ultgewerkt voor-
stel van het Dagelijksch Bestuurj

c" het aantal candidaten, duJ op iedere Iijst zat'wor-
den gepJaatst; ,

d. het aantal en de samenstelling der groepen, waar-
in de stemming over de lijst zal plaats hebben;
elke groep omvat een of meer Kamerkringen. In-
dien besloten wordt niet in aIle Kamerkringen ge-
Iijkltiiclende Iijste~ in te die~en,. vormen .~e Ka-
merkringen, waann 'een gehJkIUldende IlJst zal
worden ingediend, te zamen een groep;

e. het advies omtrent de na~en en de volgobrde der
candidaten, of een deel hunner, welke, ij nie~
geIijkluidend~ lijsten, naar de meening yap hel
Versterkt Hoofdhestuur, op de onderschetdende
candidatenIijsten geplaatst behooren te, worden.

Art. 18. De Secretaris der Unie zendt v66r 15 Januari
aan aIle Plaatselijke-, Gemeentelijke- en Kamerkringver-
eenigingen een e'xempJaar del1groslijst, ~ergezeld van ioo-
dahiee toelichting, aIs door het DagehJksch Bestuur, op
grand van de verworven gegevens en de' gehouden bespre-
king, zal zijn vastgesteld. " ..

Tevens worden de Besturen van Kamerkrmgen, dte een
Groep vormen, uitgenoodigd onverwijld elk een bepaaId
getaI leden af te vaardigen, naar. een sainenkomst, om het
tijdelijk. Groepsbestuur te conshtueren e~ pla~t~ en uur
der groepsvergadering vast. te dell en. De mtnodlgmg bzvat
de aanwijzing van het Krmgbestuur, dat dl;}'sameonkomst
zal bijeenroepen. . .

In Kamerkringen, die ze!fstandlg een Groep vormen, .be-
paalt het Kamerkringbestuur plaats en uur-der vergadermg ..

Art. 19. De Kiesvereenigingen vergaderenv66r 15..Fe-
bruari tot bespreking van de groslijst en tot het aamVIJzen
overeenkomstig het bepaaldz' in .Art 3, S'10 IX, van. hare
afgevaardigden naar de vergadenn,g v~n Gro~p of Kamer-
krino. waar de stemming voor de candldatenhJst zalplaats

.- hebl:;~n.



Art. 20. De vergaderingen der Groeps- of Kamerkring-
vereenigingen tot stemming ove~ de candidatenlij.st, vin-
den zooveel mogelijk op eenzelfden door het Hoofdbestuur
te bepalen datum, in de tweede helft van Februari, 1'1aats.

Het materiaal aan' candidatenlijsten, stembiljetten en
stemlijsten is voor aIle vergaderingen van gelijk model en
wordt door' het secretariaat der Unie tijdig en in voldoencl
getal aan de' be'trokken besturen toegezonden.

Art. 21. 1. ,In de vergadering der Groepsvereeniging
worden de candidaten, elk afzonderlijk, besproken. Een
candidaat, in de, vergadering aanwezig, verla at deze wan~
neer de bespreking zijner candidatuur aan de orde is.
2. Na afloop der bespreking wordt over de candidaten
gestemdi door de stemgerechtigden.3: .Stemge<rechtigd zijn ten hoogste Hen Bestuursleden
van elk de!' Kamerkringvereenigingen tot de groep behoo-
rende,' en de, yolgens Art. 3 sub IX, aangewezen stemheb-
bende leden der Plaatselijke- of Gemeentelijke Kiesver-
eenigingen. -
4. Elk stembiljet moet, om geldig t2 zijn, niet minder' na-
men van op, de groslijst voorkomende; personen bevatten,
dem ingevolge Art. 17, is vastgesteld. Voor de .stemming
vesHgt de Voorzitter er de aandachf op, dat aIle biljetten
met een ldeiner aantal namen ongeldig zijn.
5. Aan den cclJ1didaat, wiens naam op een stembriefje' is
gesteld op de Ie' plaats, worden toegekend zooveel punten,
als er namen op de candida'tenlijst! zullen voarkomen, de
tweede plaatSJ geldt voor eenJ punt minder en zoo vervol-
gens. De namen, vermeld na dien, waaraan een punt is
toeoekend, wenden beschouwd als niet geschreven. Het be-
stu~r telt de punten samen en zendt het proces-verbaal
der stemming onverwijld aan den\ Secretaris der Uni~.

•
Art. 22. 1. Zoodra.de processen-verbaal van aIle groe-

pen zij11iingekomen, vergaclert het Dagelijksch Bestuur' der
Unie. Het stell voor elken canc1idaat het aantal punten
vast, d'1t deze voor zijn plaatsing op een bepaalde Hjst
he eft verkregen en rangschikt. v'ervalgens op elke! Hjst de
candidaten naar het door hel} voor die Hjst verkregen pun-
tental.

2. Op een candidatenlijst worden geplaatst, to't een getal~
ais bedoeld in Art. 17, zij, diel bit de stemming vOOrde lijst
het hoogste aantal punlE:n verkregen. Bij gelijk aantal pun-
ten beslist het lot. Ais eell cler gestelcle candiclatenJ,macht
bedanken, wordt de candidatenlijsLvoltaIlig gehouden door.
opschuiving der namen, die op zijnen naam volgen.
3. Indien het Dagelijks,ch Bestuu~ van oordeel is, dathet
belang cler Unie dringend vordert,een wijziging in een can-
didatenlijst aan,te brengen, wordf het Hoofdbestuur, aan-
gevuld met de 18 buitengewone leden, onverwijld bijeen-
geroepen. Blijkt' deze vergaderingl bi] 2/3 der uitgebraehte
stemmen, de' meening van het Dagelijksch' Bestuur te dee-
len, zoo worden de kiesvereenigingen in de be1trokken Ka-
merkringen uitgenoodigd, binnen een termijn van 14 dagen
schriftelijk hare beslissing te geven. Verklaren meer dan
1/3 dezer Kie,svereenigingen zich tegen het voorstel '\tan
het Hoofdbestuur, zoo wordt dit beschouwd te zijn ver-
worpen.
4. De eandidatenlijsteti, met vermelding der eerstvolgende
candidaten worden in de Christelijk-Hi:storisehe peTSopen-
baar gemaakt. -
5. Indien door kiesvereenigingen bezwaren mochten wor-
den ingebracht tegen degepubliceelrde candidatenlijsten,
op grond van vermeende onregelmatigheid, zoo is de be-
slissing, op grond van Art. 33, sub 7, aan de Algeimeene
Vergadering. "
6. Het Hoofdbestuur draagt zorg voor de verbinding' der
candida tenlijsten.

. Art. 23. Bij ontbinding van de Tweede Kamer vinden
de bepalingen van de Artt. 16-22 overeenkomstige toe'
passing. De' aan te wijzen dagen en termijnen worden dan
door het Hoofdbestuur bepaald .

Art. 24. 1. Voor het stellen van candidaten voor de
Provindale Staten wordt gehandeld alSivoIgt.
2. Het Hoofdbestuur bepaalt tijdig voor het geheele land
de dagen en termijnen, overeenkomend met de: dagen en
termijnen genoemd' in' d~ Artt, 16, 17, 18, 19 en 20.
3. Voor Provincien, die'tevens ~en Kamerkring vormen,

.rieht het Hoofdbestuur tot het Kamerkringbestuur het ver-----



~oek tijdig een samenkomst k beleggen met de, Besturen
der Statenkringvereenigingen, ten einde in die samenkomst
ter bepalen hoeveel candidatenlijsten zulJen worden inge-
diend in de Provincie, en welke Statenkringen tot een
groep zullen worden vereenigd. Een gr.oeI?kari een of meer
Statenkringen of wel de geheeler Provmcle omvatten.
4. In def Provincien Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-
Holland en Noord-Holland wijst het Hoofdbestuur een der
Kamerkringbesturen aan, waarV8.n de oproeping zal :uH.
gaan tot de andere Kamerkringbesturen en de Statenknng-
besturen in de Provincie.
5. Het bepaalde in de ArtL16-23 vindt ovel'eenko~stige
toepassing, tenzij de vergadering, in het volgend hd be-
doeld, met' minstens 3/4 chr uitgebrachte stemmen mocht
b€duiten, dat een van arlikel 21, lid 4 en 5, afwijkend stel.
sel vaIistemmen zal worden ge;voIgd.
6. De vergaderilig van de Kamerkringbesturen, me~ de
Statenkringbestl.lren vervult hierbij de taak van het Ultge-
breid Hoofdbestuur, genoemd in Art. 17.
7. De stemming t01 vorming van de! candidatenlijs~ of de
candidatenli.jsten, heeft plaats in de v2rgade~ing van. de
Statenkrin6vereeniging of van degroep van Statenkrmg-
vereenigingen, die daartoe volgens het derde lid van dit
artikel zijn aange,wezen. Bij; dezer stemming hebben:, stem-
rechf ten 'hoogste tien J?e,stuursleden van elk der Staten-
kringvereeniginge11l en de, volgens Art. 3, sub IX, aange-
wnen stemhebbende1leden van de Plaatselijke of Gemeen-
telijke Kiesvereenigingen.

Het Hoofclbestuur heeft de: algemeene leiding der Unie;
het bevorderi de! opnchting van Plaatselijke-, Gemeen-

telijke-, Statenkring- en Kamerkringverreenigingen;
het is' belast met de voorbereiding en de uitvoeringl van

de besluiten van de Al.~emeene Vergadering;
het voerl, zoo noodig, onderhandelingen mef derdenj
hethoudt eenregisler bijr van de buitengewone leden,

van de aantallen lcden der plaatselijke vereenigingen en
van de samenstelling van het '€ligencollege en van de be-

sturen der Kamerkring-, Statenkring-, Gemeentelijke en
PlaatseIijke vereenigingcnj .

het beslist in hooger beroep, omtrent de tc.-elating;tot de .
Uniel van personen en omtrent·de afsnijding van ledeIi te~
gen: v,-elke door de desbetreffende' Plaatselijke of Gemeen-
telijke Kiesvereeiliging bezwaren zijn ingebrachtj

het zorgt 'voor: de' samens.tellingi en de. verspreiding van
propagandaleetuur en van een jaarbericht, vermeldende
o.a. de sam ens telling en de adressen van de <:olleges en
besturen in het 5e lid van ditl Art. genoemdj

het publiceert in de Christelijk-Historische pers, cen be·
knopt verslag van elke Hoofdbestuursvergaderingj

het bevordert, ir,j overleg met· de Besturen der: Kamer-
kringvereeni,gingen, het' beleggen van: streekvergaderin,gen
in de verschillende provlncH~n, waar Hoofdbestuursl~den'
en Unieleden elkaar regelmatig. ontmoeten, tel' bespreking
van drin.~ende politieke vraagstukkeni

het is bevoegd ult of buiten zijnen kring biizondere com-
missien of personen uit te noodigen voor een bepaalde taak.

Art. 26. He! Hoofdbestuur, samengesteld en verkozen,
\'0lgen5 het bepaalde in Art. 3, sub X, kiest uit zijn midden
d211Vootzitter, denJcersten Secretaris, benevens nog ze-
ven ledcH, 'welke negen led en Ie zamen hel Dagelijksch Be-
stUUt der Unie vormE':n.Bij deze verkiezing wDrdt rekening
gehouden met den eisch, ciat ten hoogste ciri~ !eden van: de
'fweede Kamer del' Staten-Genel'aal in het Dagelijksch Be-
stuur zitting hebben. Het Dagelijksch Bestuur kiest uit zijn
midden den Vice-Voorzitter, den Penningmeestel', den
tweeden Secretaris en den tweeden Penrungmeester; Het
Dagelijksch Bestuur is' belasf, met de voorbereiding en de
uitvoering de1'lbesluiten van het Hoofdbestuur.

Elk jaar, op den 1en April, tre/den" volgens rooster,' 9
leden van het Hoofdbestuur af, van welke 3 gekozen door
de Algemeene Vergadering' eni 6 gekozen door de Kamer-
kringvereenigingen. Tegelijk met het Lid van het Hoofd-
bestuur tre:ed~ ook zijn plaatsvervanger af. Leden van het

'Dagelijrksch Bestuut,aftredend a)s lid van het Hoofdbe-
stuur, tredenJ mede af als Voorzitter, eerste Secretaris, of

. lid van het Dagelijksch Bestuur. De afgetredenen in elk



der genoemde functies, zijn herkiesbaar, tenzij zij reeds
zes jaar onafgebioker.. zitting hebben. Dan kunnen zij eerst
een voIgend jaar door de Algemeene Verga de ring of Ka-
merkringvereenigingen worden gekozEm. Dr?ze beperking
geldt niet voar den Voorzltter, den eersten Secretaris, den
tweeden Secreturis en den eersten Penningmeester.

De Ieden ontvangen uit de kas! der Unie vergoeding van
de: werkeIijk door hen~emaakte kosten voor het bijwonen
der vergaderingen van het Hoofdbestuur of voorl het ver-
vullen van bizondere zendingen, hun opgedragen door het
Hoofdbestuur' of door: den Voorzitter der' Unie'.

Art. 27. De Voorzitter of de Vice-Voorzitter heeft de
Ieiding van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en van
de: AIg~meene Vergaderingen.

Art. 28. De eerste Secretaris bewaart het archief der
Unie; hij haudt het notulenbozk van Hoofdhestuur en AI·
gemeene Vergadering; hij is belast met de leiding van het
partijbureau j hij voert in overleg met den Voorzitter de
eorrespondentie; hij: houdti aanteekening van de inkomen-
de en: uitgaande brieveh en houdt van deze laatste eens-
Iuidend of verkor't afsehrift; hij dra.agt zorg, bij verkie·
zingen voor de Tweede Kamer, voor het doen der mede-
deeling, bedoeld in het laatste lid van Art. 22.

De twcede Seeretaris staat hem desverlangd in zijnc
werkzaamheden bij, vervangt hem bij ontstentenis en is
meer in het bijzonder belast met het organisaloriseh werk.

Art. 29. De eerste Penningmeester ontvangt van lie
PlaatseIijke Kiesvereenigingen geregeId het deeI harer
eontributieu, genoemcI in het tweede lid van Art. 7 j hij
ontvangt verder aIle aan de Unie" toekomende gelden en
doet daarvan de vereisehte betalingen; hij beheeri een
afzonderlijk in te richten fonds voor de !costen der, ver-
kiezingen voorde Tweede Kamer, hij doet jaarlijks voor
1 April aan het Hoofdbestuur rekening en verantwoor'ding
van zijn beheer over het afgeIoopen jaar.

De tweede Penningmeester staat hem desverlangd in
zijn werkzaamheden bij en vervangtJ hem' bij ontstentenis.

Art. 30. Te 's-Gravenhage is gevestigd het Inlichtingen-
en Propa~-3.ndabureau der Uniej het staat onder Ieiding
van het Hoofdbestuur. Het is belast met het verzamelen
en verstrekkcn van' gegevens, welke van belang zijn voor

, de ChristeIijk Historlsehe Staatkunde.
He! n2em l de zorg op zich voor ,de samenstelling en ver-

spreiding van lectuur, de ChristeIijk Historisch:;~ Staat-
lrunde belreffende.

Art. 31. Personen, bedocId in Art. 3, sub IV, kunneil
door het Kam8rkringbestuur belasl worden met eeTh Cor-
respondentsehap der Unie. Het Kamerkringbestuur doct
biervan mededeeling aan het Hoofdbestuur. C<;>rr~spon-
denicn drag en zorg voor ,de propaganda der Unte 1ll hun
stad, dorp of buurtschap.

V. De Algemeene Vergadering.
ArL. 32. Alle leden der Unie hebben toegang tot de

Algemeene Vergaderi!1g en kunnen aan ~e bcraadslagingen
deelnemen. Stemreeht hebben alleen de ledenvan het
Hoofdbcstuur de voIgens Art. 3, sub IX; stemhebbende
leden der Ge~eent~lijke of PlaatseIijke Kiesvereenigingen
en de leden der'Staten-Generaal; vQor zoovEr zij niet
reeds uit anderen hoofde stemgereehtigd zijn.

Het DageIijkseh Bestuur der Unie, vormt het bureau van
de Algemeene Vergadering. Ter vergadering' ImnnenJ geen
punten worden behandeld, die niet op de agenda zijn ver-
meld tenzij er spoedeisehende zCl.kenzijn en twee derden
der ~Rnwezige s-temheqpende leden de onmiddellijke be-
handeling daarvan goedkeurt.

Aam alle Kiesvereenigingen en in een daartoe door' het
Hoofdbestuur aan te wijzen Dagblad wordt tijdig mede-
deeIin,$ gedaan van den datum der AIgemeeneVergadering
en va~ den datum waarop uiterIijk voorstelIcn kunnen
worden i;"1gediend, ter ve'rmelding op de agenda.

Elk voorstel, dat up de AIgemeene Vergadering ter tafel
wordti gebracht, is eventueel voorzien van een korte toe- ,
liehting en: van een prae-advies van het Hoofdbestuur.

Art. 33. Elk jaar, in den loop der eerste zes ma~mden.
heeft een Algemeene Vergadering cler Uniel pIaats.



ArL 34. Het Hoofdbestuur roept eene buitengewone
AIgeme8ne Verga.dering samen wanneer het dit noodig
acnt, of wanneer daartoe schrifteIijk het verzoek wordt
gedaan door 4 Gemeentelijke .vereenigi~~en, 3 Statenkrin?-
vereenigingen, of 2 Kamerknngveteemgmgen. In zoodamg
schrijven moeten zijn vermeld de punten, wier bespreking
- of de voorsteIIen, wierbehandeIing - op die vergade-
ring word!: verlangd.

Art. 35. Aan de Algemeene Vergadering is opgedragen:
1. de bespreking van den politieken toestand en het be-

palen. van de politieke gedragsIijn: der Vnie; "
2. de ,beslissing, in gelvaIlen, dat leden of orgamsatIes

der Vnie bezwaren inbrengen tegen besluiten of hande-
lingen van het Hoofdbestuur; ,

3. de vasts telling of wijziging van het Program van
Beninselen en de Statuten cler Vnie en van uitspraken, ver-
kla';.ing~n of bepalingen van politiek, sociaal of organi-
seerend karakterj waartoe de Vniet, op grond ,van haar.
Program of van hare Statuten macht besluiten;

4.. de' verkiezing Van 9 leden van het Hoofdbestuur be-
doeld in Art" 3, su'(j Xi

5. dCIbesli'ssing, OP v.oorstel van het Hoofdbestutlr, om-
trent de afsnijding van eene kiesvereeniging die hande-

'-lingen pleegde, in strijd met de beginselen, de! belangen of
de' besluiten der Vniei

6. de beslissing omtrent de wedertoelating van een
kiesvereeniging, alsi in de vorige zinsnede be~oeld;

7. de eindbeslissing omtrent de candidatenlijst der
Vnie voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer,
vaor zoover deze besIissing op grond dezzr Statuten
wordt gevorderd.

Art. 36. De kosten der Algemeene Vergader:ing worden
gedragen doo~ de Kas d,;r. Vnie. .

Aan elke Kiesvereemgmg worden desverlangd Utt de
Kas der Vnie vergoed de reiskosten, derde klasse per
spoor en twe'ede klase per tramweg of stoomboot, voor
een afgevaardigde, van zijne woonplaats, naar de plaats
der vergadering. _ .

De verblijfkosten zijn: vOOr'rekening der zendende ver-
eenigi::J.g.

VI.SIotbepalingen.

Art. 37 .. Indien de Unie~ in hare AIgemeene Vergade-
ring, mocht besluiten: op grand va!1 haar pr'ogram van. be--
ginsel~m, tot het vaststellen van:.verklaringen van politiek
of sociaal karakter, als be'doeld III Art. 33, sub 3, zoo ver-
tro!1wt zij van de Ie'den der Unie, die geroepen worden
in de verschillende openbar'c college~ mede te werken aan'
het tot stand komen van wettelijke maatregelen, dat zij
zich daarbij naar bedoelde uitspraken of verkla;ringen .
zuBen: rich ten, tenzi} afwijking, daarvan hun op deugdelijk
aan tei wijzen gronden noodzakelijk voorkomt.

Art. 38. Indien in bcpaalde gemeenten de plaatselijke
toestanden daartoe dringen, kan het Hoofdbestuur regl7-
Engen, afwijkend van het bepaalde in Art. 3 en Art.·7
dezer Statuten, g'oedkeuren.

In Gemeenten, StatGnkringen of Kamerkringen, waar
niettegenstaande aangewende ernstige pogingen, de in deze
Statuten voorgeschreven organisatie nog ruet geheel tot
stand kon komen, of wel, in naam bestaande, werkeloos
blijft, worden door het Hoofdbestuur de noodige maatrege-
len genom en tot tijdelijke voorziening.

Zoodanige voorziening kan: dahin bestaan, dat aan cen
ander bestaand bestuurs-coIIege of aan eell bizondere com-
missie wordt opgedragen tijdclijk de fundie der ontbre-
kcnde of werkloosblijvende orgcmisatie te vervuIle:n.J -

De voorzienjngen krachtens dit artikel getroffen, blijven
in stand en de krachten& haar verrichte handelingen bIij- -
ven rechtsgeldig, to~ dat de pogingen tot vorming .of her-
stel der organisatie, volgens deze Statuten zijn geslaagd.


