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ARTlKEL VII. 

Buitenlandsche Politiek. 

Inzake hetbuitenlandsch beleid wenscht zij open
baarheid van alles wat in dit opzicht door de Regeering 
wordt verricht, voor zoover dit slechts eenig§zins 
zonder gevaar voorland en yolk toelaatbaar is. 

In elk geval verzet zij zich tegen het aangaan van 
verbintenissen,buiten overleg met de Staten-Generaal, 
in' welken vorm ook, waarvan het opleggen van per
soonlijke of finilllcieele lasten aan het yolk het gevolg 
zou kunnen zijn. 

Zij steunt ell?: streven om geschillen tusschen de 
volken langs den weg van arbitrage of bemiddeling, 
inplaats van door oorlogsgeweld, te dben beslissen, 
en vraagt van de Regeering dat zij, voorzoover dit 
met het landsbelang vereenigbaar is, steun verleene 
aan iedere poging om de rechts-idee in het volken
rechtelijk verkeer te sterken. 

, 

, II 
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STATU-TEN,-

vastgesteld in de Algemeene Vergadedng 
- . 

van 2I September I9I7. 

---~ ... ---

I. Algemeene Bepalingen. 

ARTIKEL 1. 

De Christelijk-Historische -Onie wordt gevormd door 
de plaatselijke kiesvereenigingen, die tot grondslag van 
samenwerking aanvaarden het Program van begin~elen, 
vastgesteld in de vergadering vim afgevaardigden, 

" I 

gehouden te Amsterdam op 9 Juli 1908. 

ART. 2. 

De Unie stelt zich ten doel met aIle geoorloofde 
middelen: 
a. de kennis van de' Christelijk-Historische beginselen 

te verbreiden; 
b.· de samenwerking tusschen de bij haar aangesloten 

kiesvereenigingen te verzekeren; 
c. de verkiezing te bevorderen, in de vertegenwoor

diging van land, gewest en gemeente,van personen, 
die, als dragers der Christelijk-Historische begin
selen, het vertrouwen" der kiezers verdienen. 

ART. 3. 

De Unie is samengesteld op de volgende wijze: 
I. Zij, die instemming betuigen met de beginselen 

der U nie, en diegevestigd zijn in een zelfde gemeente, of 
in een stad of dorp ofbuurtschap (deel eener gemeente) 
of in een deel eener gemeente-van-meer-dan-SO.OOO
inwoners, dat een gemeentelijken kieskring vormt, 
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vereenigen zich tot eene gemeentelijke of eene plaatselijke 

kiesvereeniging. 
II. Is in een gemeente :slechts een plaatselijke kies-

vereeniging, zoo is deze tevens de gemeentelijke 

kiesvereeniging. 
III. Zijn in een gemeente twee of meer plaatselijke 

kiesvereenigingen. zoo vormen deze tezamen, naar bij 
afzonderlijk reglement vast te stellen 'regelen, eene 
gemeentelijke' kiesvereeniging. 

IV. Personen, gevestigd in een deel van een ge
meente, als bedoeld sub I, waar nog geen plaatselijke 
kiesvereeniging is gevormd, kunnen, door een plaatse
lijk~ kiesvereeniging, binnen dezelfde gemeente, als 

lid wOrden aangenomen. 
Personen, gevestigd in een gemeente, waar nog geen 

kiesvereeniging is gevormd, kunnen door eene ge
meentelijke kiesvereeniging, ge1egen binnen denzelfden 
Statenkring of Kamerkring, als lid worden aangenomen; 
zij nemen daar, geen deel aan de stemmingen tot 
aanwijzing van candidaten vaor den Gemeenteraad. 

V. In elken' kieskring voor de verkiezing v~n leden 
der Provinciale Staten, welke kieskringen in deze 
Statuten worden aangeduid als Statenkringen, vormen 
de plaatse1ijke kiesvereenigingen te zamen een Staten-

kring-vereeniging. 
Is in een Statenkring slechts een plaatselijke kiesver-

eeniging, zoo 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 kiesvereenigingen, te zamen een Kamer

kring-vereeniging, 
Is in een Kamerkring slechts 

kiesvereeniging, zoo is deze tevens 

een plaatselijke 
de Kamerkring-

vereeniging. 
VII. V oor de verkiezing van de leden der Tweede 

Kamer worden Kamerkringen vereenigd tot Groepen. 

19 

De plaatselijke kiesvereenigingen in een Groep vormen 
eene Groepsver~eniging. 

VIII. AIle plaatselijke kiesvereenigingen vormen te-
zamen de Algemeene Vergaderirig der Unie. ' 

IX. ~~-de stemmingen in de Statenkringvereeniging, 
de Kamerkringvereeniging, de ${j.0epsvereeniging en 
de Algemeene V ergadering ~jst elke pliatselijke 
kiesvereeniging een of meer stemI5.~tfuend~:!:.l~a~:;;::.ifl~ 
hunne-pJ·a·at-sveFv-anger.s.. ,a an', naar ver houding van het 
aantal leden der Vereeniging, die hunne contributie 
hebben betaald. 

Deze verhouding wordt bepaald als voIgt: !//, _.' , ,r ~,.rh" 
bij een aantalleden, minder dan 21, een aige:vaardigde. 

van 21 tot 50, twee afgevaardigden.l{;':1 H, __ lc"""'~c 
51" 90, . drie 
91 140, vier 

141 " 200, vijf 
201 " 270, zes 
271 " 350, zeven 

" 351 " 440, acht 
441 " 600, negen 
meer dan 600, tien 

X. Het Hoofdbestuur der Unie bestaat uit 27 !eden, 
waarvan 9 te kiezen door de Algemeene Vergadering 
en 18 te kiezen door de 18 Kamerkringvereenigingen, 
door elke Kamerkringvereeniging een' lid. 

Deze verkiezing geschiedt bij eene vrije stemming 
_ en, zoo' noodig, e~ne herstemming tusschen een 
dubbeltal. Om gekozen te zijn is vereischt, bij de 
stemming, de volst~ekte meerderheid - bij de her
stemming de betrekkelijke meerderheid - der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Mocht in de Algemeene Vergadering, bij de vrije 
stemming, de volstrekte meerderheid zijil verkregen 
door meer personen, dan er plaatsen te vervullen zijn, 
zoo zijn gekozen zij, die de meeste stemmen ver
kregen. 
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Bij onzekerheid, door gelijk aantal verkregen stem
men, is de oudste in jaren gekozen. 

De, leden der Unie, leden van de Staten-Generaal, 
voorzoover zij geen lid van het Hoofdbestuur zijn, . _ 
worden mede tot zijne vergaderingen genoodigd en 
hebben daar een raadgevende stem. 

- .. -10.': .. ART. 4. 

" 
Personen, _ gevestigd in plaatsen, waar geen kies

, vereeniging bestaat, en die niet, volgens het bepaalde 
in Art. 3, sub IV, door eene, andere kiesvereeniging 
als lid zijn aangenomen, worden door pet Hoofdbestuur 
als buitengewoon lid der U nie ingeschreven. Zij betalen 
aan het Hoofdbestuur een jaarlijksche C'ontributie van 
ten minste f 1,-. Zij hebben het recht de Algemeene 
Vergadering der U nie bij te wonen en aan de beraad
slaging deel te nemen. 

il 
:! ART.5. 
Ii ' (}..r£;t 
ii eJII"~-~ 
Ij P~{ In elke verga~ering der ?~ie spreken en stemmen 
:! . vV--::;'p' de leden naar elge.n overtmgmg. , , 

ll~ ~ 1--, EI~ stemgerechtlgde heeft slechts een stem. AI.le 

I 
~ beslmten over zaken worden gehomen met meerderheld 

I van de uitgebrachte geldige stemmen. 
:[ Over. personenwordt .~chrift~lijk, over zaken wordt 

: .. 'Ii - mondehng gestemd. BlJ stakmg van stemmen over 
":1 -zaken wordt een voorstel geiicht te zijn verworpen. 

i'[, Periodiek aftredende leden van besturen of com-
I, missien zijn terstond herkiesbaar. Zij blijven hunne 
II flinctien waarnemen tot zij door nieuwbenoemden zijn 
Ii vervangen. _ 
'[I Den leden, die doorloopend met tijdroovende 
: werkzaamheden zijn b~last, kan uit de kas der Ver-
ii eeniging, welke hun deze werkzaamheden opdroeg, 

, il ee.ne geldelijke vergoeding worden toegelegd. 
I: 
:1 

il 
II 
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H. Taak en ~erkwijze van de onderscheidene 

Vereenigingen en h'are Besturen. 

ART. 6. 

Elke plaatselijke-, gemeentelijke-, Statenkring- of 
, Kamerkring-vereeniging kiest lJ.aar eigen bestuur en 
stelt haar eigen huishoudelijk reglement vast, met.in-,/£3' _, ,2.~1 , , 

~-,IilW~'fP:.,""<-f ~ 
achtneming van den inhoud dezer Statuten.; l:;:::: ";'~~·:L&:d<A. k,.<c."-

Vpor deze reglementen worden modellen door het~u~h;4 
Hoofdbestuur samengesteld. 

In de Kamerkring- en Statenkringvereeniging 'zijn 
stemgerechtigd haregekozen bestuursleden en de 
vol gens Art. 3, sub IX, aangewezen stemhebbende 
leden der plaatselijke kiesvereenigingen. 

ART. 7. 

De contributien der leden worden geind door het 
Bestuur der plaatselijke kiesvereeniging. De financieele 
verhouding tusschen de plaatselijke- en de gemeentelijke 
kiesvereeniging wordt vastgesteld in het reglement,_ 
bedoeld in Art. 3, sub III. 

De penningmeester der plaatselijke kiesvereeniging 
betaalt jaarlijks in den loop, van Maart voor elk 
lid der kiesvereeniging 10 cCerlts<";;;~""h~rR~6'fd'bestuur, 
5 cents aar: de Kamerkringvereeniging en 5 cents aan 
de Statenkringvereeniging. 

Bij niet tijdige betaling dezer bijdrage vervalt het 
recht van vertegenwoordiging, tenzij, ten genoege van 
het Hoofdbestuur, alsnog een billijke reden van ver
ontschuldiging wordt aangevoerd. 

ART. 8. 

De plaatselijke kiesven'enigingen wijzen de stem
hebbende leden en hunne plaatsvervangers aan, be
doeld in Art. 3, sub IX; 

zij stellen voorloopige candidaten voor de Provincialc 
Staten en voor de Twe.ede Kamer; 

i' ,\1 11 
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zij dragen zorg VQor de verspreiding' der propaganda
lectuur en trachten door huisbezoek het ledental der 
Kiesvereeniging uit te breiden; 

zij proclameeren de candidaten, overeenkomstig 
deze Statuten gesteld, en bevorderen met aIle wettige 

. middelen hunne verkiezing. 

ART. 9. 

De Besturen van de plaatselijke kiesvereenigingen
dragen zorg voor de inning der contributien en voor 
hare verdeeling overeenkomstig Art. 7; 

zij h6uden twee registers bij: een vande namen 
en woonplaatsen van de leden der kiesvereeniging, 
een van de namen en woonplaatsen der kiezers, die, 
hoewel geen iid der kiesvereeniging, toch geacht 
worden de candidaten cler Onie te willen steunen; 
- zij ve'rstrekken deze registers ter inzage aan de 
Besturender Statenkringvereenigingen der Kamerkring
vereeniging; 

zij doen in. den loop van de maand Januari mede
deeling aan deze beide besturen vi~~;:;~"~"erge~';;-amen
stelling en van het aantaI leden der kiesvereeniging; 

iIj geven, bij vertrek van -een der led en van -de 
kiesvereeniging naar elders, van diens verhuizing 
kennis ,!-an het bestuur der in de nieuwe ~oonplaats 
gevestigde kiesvereeniging, of aan het Hoofdbestuur, 
indien in de nieuwe woonplaats geen kiesvereeniging 
der Onie mocht bestaan. Het bestuur der kiesver
eeniging of het Hoofdbestuur schrijft, overeenkomstig 
deze kennisgeving, den verhuisde als lid in. 

ART. 10. 

De Gemeentelijke kiesvereenigingen stell en zelf
standig de candidaten voor het lidmaatschap van den 
Gemeenteraad. 

Ingevaleen gemeente is vercleeld in verschillende 
kieskringen, wordt bij huishoudelijk reglement bepaald, 

~----<- ---------------------<-----<---<~-"'-------'~----~------ ----- -----
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in hoeverre en op welke wijze daarmede bij de can
didaatstelling wordt rekening gehouden. 

ART. 11. 

De besturen van de Gemeentelijke kiesvereenigingen 
zorgen voor de indiening van de candidaten-lijsten 
bij de Gemeentera~dsverkiezingen;-

zij· doen jaarlijks in den loop van de maand Januari 
van hunne samenstelling mededeeling aan"""a~~~§fureri'''» 
der Statenkring-vereeniging en der Kamerkringver
eeniging. 

ART. 12. 

De Statenkring-vereenigingen bespreken de voor
loopige candidaturen voor de Provinciale Staten; 

zij prodameeren de definitieve candidaten, volgens 
deze Statuten gesteld, en bevorderen zooveel mogelijk 
hunne verkiezing. 

ART. 13. 

1 
De Besturen van de Statenkring-vereenigingendoen 

van hunne samenstelling mededeeIing aan het Bestuur 
der Kamerkringvereeniging en aan het Hoofdbestuur; 

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

;P' 

Bij de verkiezing voor de Provinci<,lle Staten rust op 
hen de taak bij het hoofdstembureau in de hoofdplaats 
van den Statenkring de candidatenlijst in te leveren, 
geteekend door 25 bevoegde kiezers - en, binnen zeven 
dagen na de openbaarmaking der candidatenlijsten, 
schriftelijk mede te deelen, aan het centraal stembureau 
in de hoofdplaats der Provincie, met welke andere 
lijsten de ingeleverde candidatenlijst tot een groep 
wordt verbonden. 

ART. 14. 

De Kamerkringvereenigingen ben oem en elk een lid 
van het Hoofdbestuur, overeenkomstig het bepaalde 
in Art. 3, sub X; 

----~---~- ---~--------.---- <~J 
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zij bespreken de voorloopig'e candidaturen voor de 
TweedeKamer; 

zij prodameeren de definitieve candidaten, volgens 
- deze Statuten gesteld, en bevorderen zooveel mogelijk 
hunne verkiezing. _ 

ART. 15. 

De Besturen van de Kamerkringvereenigingen 
houden naamlijsten bij van de leden van het eigen 

. college en van de Besturen der plaatselijke-, gemeen
telijke- en Statenkring-vereenigingen binnen hunnen 
kring; 

zii-·doen· van-ode samenstellin-g cj.ezer besturen en 
van de aantallen leden van de plaatselijke kies
vereenigingen binnen hunnen kring mededeeling aan 
het Hoofdbestuur; 

zij bevorderen de vorming van plaatselijke-, ge
meentelijke- en Statenkring-vereenigingen binnen hun 
gebied en geven jaarlijks verslag van dezen hunnen 
arbeid aan het Hoofdbestuur. 

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer rust op 
hen de taak, bij het hoofdstembureau in de hoofdplaats 
van den Kamerkring .de candidatenlijst in te leveren, 
geteekend door minstens 25 bevoegde kiezers, hierbij 
opgevende dat als gemachtigae en diens plaatsver
vanger tot het verbinden van de lijst met de andere 
lijsten der Unie tot een groep, de eerste en tweede 

. secretaris (met name te noemen) der Unie zijn aan
gewezen. Binnen7 dagen na de openbaarmaking der 
candidatenlijsten deelt de eerste secretaris van het 
Hoofdbestuur (c. q. de tweede' -secretaris) schriftelijk 
mede, aan het Centraal Stem bureau Ie 's-Gravenhage, 
dat alle candidatenliisten ~ der Unie tot eengroep 
worden verbonden. 

25 

III. De vaststeUing van de Candidatenlijsten. 

ART. 16. 

Voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer 
. wordt het Rijk· verdeeld in vier groepen. 

De eerste groep om vat de kringen Leeuwarden, 
Groningen en Assen. 

De t!,eede._~gL~~R omvat de kringen Zwolle, Arnhem, 
Nijmegen; 's~Hertogenbosch en Maastricht. 

De derde groep omvClt de kringen Utrecht, Amster- . 
dam, Den Helder en Haarlem . 

De vierde groep omvat de kringen Leiden, 's-Gra
venhage, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Tilburg. 

"IT cl F·· . b l-d t" .... . dt ( OOfCl1p:gelI,e loqren e LV C;:CL1 grOBp, 43Tor 
Ma.@ lijst v:frr( 10 candidaten gevol'If;d. 

/ I ,. .. / ,,/_ 

ART. 17. 

In de maand Januari vim het jaar der periodieke 
aftreding van de le~an. de Tweede Kamer houden 
de besturen der Kamerkringvereenigingen, die tot een 
groep behoor~n, een gezamenliike vergadering, ten 
einde de samenroeping en de Ieiding der Groeps
vereeniging te regelen. 

ART. 18. 

De Groepsvereeniging vergadert voor d~m 28en 
Februa;i. De oproepingen word~n ten minste 2"()(I"agen 
~-m;:.-.=..; 

te voren verzonden. Elke plaatseIiike vereeniging heeft 
het recht vier voorloopige candidaten aan te wijzen, 
wier nameii7en. minste 8 dagen vaar de vergadering 
worden ingezonden aan het in den oproepingsbrief 
vermelde adres. Zij kan daarbii vermelden het· op 
eIken candidaat uitgebracht aantaI stemmen. Deze lijst 
van voorloopige candidaten, in alfahetische volgorde 
gesteld, wordt ter vergadering aan de leden uitgereikt. 
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candidatenlijst wordt voor den len Maart, met bege- t",· tlentaI namen vormtde candidatenlijst VOor den Kies-
leidend schrijven en ci~t'v''';;;;-leral'iig;;;n het door g kring 's-Rertogenbosch. Ret Boofdbestuur draagt zorg 
elken candidaat verkregen aantal stemmen, bij het VOor deverbiriding der beide candidatenlijsten. 
Roofdbestuur ingezonden . 

. Ret Roofdbestuur wordt desverlangd ingelicht omtrent 
de beraadslaging in de. Groepsvereeniging. 

ART. 21. 

Ret Roofdbestuur telt de stemmencijfers, in de 
vier groepen op dezelfde candidaten uitgebracht, te-

, 

ART. 23. 

Bij ontbinding yande Tweede Kamer der Staten
Generaa1 vinden de bepalingen van de Artt. 16-22 
overeenkomstige toepassing. De aan te wijzen dagen 
en termijnen worden dan door het Hoofdbestuur bepaa1d. 

j 
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\ ART. 19. 
I .' > pvereeniging stelt, na beraadslaging, een 

.\andidatenlijst samen, die ten hoogste 10 

',./ ")lgens het bepaalde in Artikel 6, stem
:, »~ een der Kamerkringvereenigingen, die 
, 

'ryehooren, heeft het recht ten hoogste 10 
> "i

l
: lijst, bedoeld in Art. 18, op zijn stem

+ilen. 
der eenige te ·houden stemming wordt 

2'7. voIgt: aan den candidaat, wiens naam 
~~:~'xiefje is gesteld op de eerste plaats, 
·-;:'.~:md 10 stemmen, de tweede plaats geldt 
>.~,:;n, en zoo vervolgens, telkens een stem 
c",,,mentelling der aldus door den zelfden 
. ~iegen aantaIlen stemm en, wordt de voor
r:,atenlijst gevormd door de 10 candidaten,> 
\rootst aantal stemmen werd uitgebracht, 
>10 of minder candidaten, die stemmen 
De candidaat, die de meeste stemmen 
idt bovenaan geplaatst, en zoo vervolgens, 
I van het aantal verkregen stemmen. Bij 
ktemmen beslist het lot. 

ART. 20. 

De volgens Artikel 19 samengestelde voorloopige 
candidatenlijst' wordt voor den len Maart, met bege
leidend schrijven en ciJ':;'~rmelding-;;.n het door 
e1ken candidaat verkregen aantal stemmen, bii het 

Hoofdbestuur ingezonden. 
> Het H oofdbestuurwordt desverlangd ingelicht omtrent 

de beraads1aging in de Groepsvereeniging. 

ART. 21. 

Het Hoofdbestuur telt de stemmencijfers, in de 
vier groepen op dezelfde candidaten uitgebracht, te-
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zamen e.n rangschiktde candidaten naar het door hen 
verkregen stemm ental. De 20 candidaten, die de 
meeste stemmen verkregen, vormen de voorloopige 
candidaten1iist der U nie. 

Deze lijst wordt. v66r 21 Maart door het Hoofdbe-
stuur aan de groepsvereenigingen toegezonden, met 
vermelding van het door e1ken candidaat totaa1 ver- . wA· JWl· 
kregen stemmental- en met gemotiveerd advies, we1kl'/~~'V[; "'~ 
advies kan strekken, tot het brengen van ~ijziging in. I ~ "-"':z' ~> 

""-'~.' -:::~~ ...... ~~ ~~ +~.~-w-ML i 

de lijst. "/'£-"'~-7#- ~ .. ~~--.r7«¥,"""",~» 
D .. . d 1 . l··k 10 A ·1 . ~ '" x#~ e groepsvereemgmgen ee en ~Iter 1J >"".".";,,W;~.Du aan ~5- '-

het Hoofdbestuur mede of zij zich'lIlet11et ad vies van ~. 
d 

het Hoofdbestuur gehee1 of gedeelte1ijk vereenigen, of ~ '} #./.J • 

dat, zij zoo dit advies wijziging aanbeval, de 1ijst in ",,''''''--~~0 
den oorspronkelijken vorm wenschen te zien gehand-
haafd . 

Indien er geen ove~eenstem ming bestaat tusschen de 
antwoorden van de vier groepsvereenigingen, beslist 
de A1gemeene Vergadering der U nie. 

ART. 22. 

De A1gemeene Vergadering stelt de candidatenlijst 
der Unie vast. De Iijst bevat 20 namen. 

Het eerste tiental namen van deze candidatenlijst 
vormt de candidatenlijst v~~r aIle kieskringen, uitge
zonderd Kieskring I, 's-Hertogenbosch. Het tweede 
tientaI namen vorrnt de candidatenlijst voor den Kies
kring 's-Hertogenbosch. Het Hoofdbestuur draagt zorg 
voor deverbiriding der beide candidatenlijsten. 

ART. 23. 

Bij ontbinding yande Tweede Kamer derStaten
Generaal vinden de bepalingen van de Artt. 16-22 
overeenkomstige toepassing. De aan te wijzen dagen 
en termijnen worden dan door het Hoofdbestuur bepaald. 
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ART. 24. 

Voor de ve'rkiezing van candidaten voor de Provin
ciale Staten en de Gemeenteraden worden de bizondere 
regelen opgenomen in de reglementen, bedoeld in Art. 6, 
waarvoor modellen door het Hoofdbestuur worden 
sa mengesteld. 

IV. Ret Hoofdbestuur. 

ART. 25. 

Het 'Hoofdbestuur heeft de algemeene leiding der 
Unie; 

'het bevordert de oprichting van plaatselijke-, ge
meentelijke-, Statenkring- en Kamerkringvereenigingen ; 

'het is belast .met de voorbereiding en de uitvoering 
van de besluiten van de Algemeene Vergadering; 

het voert, zoo noodig, onderhandelingen met derden ; 
( het houdt, een register bij van de, buitengewone 
i'leden, van de aantallen leden der plaatselijke vereeni

I gingen en van de samenstelling van het eigen college 
en van de besturen der Kamerkring-, Statenkring-, 
gemeentelijke- en plaatselijke vereenigingen; 

het zorgt voor de samep.stelling en de verspreiding 
van propaganda-lectuur en van een jaarbericht, vermel
dende o.a., de samenstelling en de adressen van de 
colleges en besturen in de vorige alinea genoemd; 

het brengt' door een of twee zijner leden, althans 
eenmaal per. jaar een bezoek aan elken Statenkring 
en benoemt, zoo noodig, ult zijn midden bizondere 
commissien voor bepaalden arbeid of wijst personen 
aan voor een bizondere taak. 

ART. 26. 

Het Hoofdbestuur, samengesteld en verkozen volgens 
het bepaalde in Art. 3, X, benoemt uit zijn midden 
den Voorzitter, den Vice-Voorzitter, den eersten en 
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den tweeden Secretaris, den eersten en den tweeden 
Penningmeester. Deze 6 leden vormen het Dagelijksch 
Bestuur, belast met de afdoening der dagelijksche zaken. 
, Elk jaar treden, volgens rooster, 9 'leden van het 

Hoofdbestuur af, waarvan 3 gekozen door de Alge
meene Vergadering en 6 gekozen door de Kamerkring
vereenigingen. De affredenden zijn herkiesbaar. 

f De leden ontvangen uit de kas der Unie vergoeding 
t'van de werkelijk door hen ge,maakte kosten voor het 
;Sbijwonen der vergaderingen van het Hoofdbestuur of 
;t voor het vervullen van 'bizondere zendingen, hen 
';',opgedragen door het Hoofdbestuur of door den Voor
~:zitter der Unie. 

ART. 27. 
"-

De Voorzitter of de Vice-Voorzitter heeft de leiding 
van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en van 
de Algemeeue vergaderirigen. 

ART. 28. 

De Ie Secretaris bewaart het archief der U nie; hij 
houdt het notulenboek van Hoofdbestuur en Algemeene 
Vergadering; hij voert in overleg met den V oorzitter 
de correspondentie; hij houdt aanteekening van de 
inkomende en uitgaande brieven en houdt van deze 
laatste eensluidend of verkort afschrift. 

De 2e Secretaris staat hem desverlangd in zijne 
werkzaamheden bij, vervangt hem bij ontstentenis, en 
wordt door hem op de hoogte gehouden van den 
toestand. 

ART. 29. 

De Ie Penningmeester ontvangt van de plaatselijke 
kiesvereenigingen geregeld het deel harer contributien, 
genoemd in het tweede lid van Art. 7.; hij ontvangt 
verder aIle aan de U nie toekomende gelden en doet 
daarvan de vereischte betalingen; hij beheert een af- , 
zon9.t=rlli¥ in te riclttert..londs yoor det'6'Ste'~ 
~~r~~~~~~$?~~...li\:i.!:l*~~!£1~~~~~ . -

.J 
~-~----~----~--------'."-~,-.. _--,-_ .. _- . 
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verkiez~~~p~~amer; hij doet jaar-
1~6r 1 Apri1< aan het Hoofdbestuur rekening, en 
verant~~i~~ zijn beheer over het afgeloopen jaar. 

De 2e Penningmeester staat hem desverlangd in 
zijne werkzaamheden bij en vervangt hem bij ont
stentenis. "' , 

.( 
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of wanneer daartoe schriftelijkhet verzoek wordt gedaan 
door 4 Gemeentelijke vereenigingen, 3 Statenkring
vereenigingen of' 2 Kamerkringvereenigingen. In zoo
danig schrijven moeten zijn vermeld de punten, wier 
bespn;king, - of de voorstellen, wier behandeling op 
die vergadering, wordt vedang,d. 

. .Y~/ ~~.c\.~~e~(!e~y ~rgad.e~i~~·_.___." u.' t _._,.u. . , . ' A,RT. 33. 
/f?d?rtciU.- ,J(I p :./.V....4.7'.ek£ir- a:£.6.c..l~Zd:Lv;-"d£j C-b'2Ja;ton t'UlCU-z:( ~, 
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vermelding op de ag,enda. ART. 34. 

ART. 31. Deze Statuten treden in werking, op den dag na 
hunne vaststelling,. 

Elk jaar,' in den . loop der eerste vijf maanden, heeft 
een Alg,emeene Verg,adering der Unie plaats. 

ART. 32. 

Het Hoofdbestuur roept eene buiteng,ewone Alg,e
meene Vergadering samen wanneer het dit noodig, acht, 

Met ingang, van dien datum zijn Nationaal Comite 
en Hoofdbestuur ontbonden; 

De provinciale- en districts-besturen blijven in functie, 
totdat, uiterlijk binnen vier weken, de tijdelijke com
missien, bedoeld in Art. 35, zijn opg,etreden. 

Onmiddelliik na vaststelling, dezer Statuten benoemt 

II 
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v~~Q~~mer; hij doet jaar
lijfs-v66r 1 April aan het Hoofdbestuur rekening en 
verantwo~"";;;;: zijn beheer over het afgeloopen jaar. 

De 2e Penningmeester staat hem desverlangd in 
zijne werkzaamheden bij en vervangt hem bij ont-

, stentenis. " 
v. De Algemeene Vergadering. 

ART. 30. 

AIle leden der Unie hebben toegang tot de Alge
meene Vergaderingen en kunnen aan de beraadslagingen 
deelnemen. Stemrecht hebben aileen de leden van het 
Hoofdbestuur, de volgens -. Artikel 3, sub IX, stem
hebbende leden der plaatselijke kiesvereenigingen en 
de leden der Staten-Generaal, voor zoover zij niet reeds 
uit anderen hoofde stemgerechtigd zijn. 

Het Dagelijksch Bestuur der Unie vormt het bureau 
van de Algemeene Vergadering. Ter vergadering kunnen 
geen punten worden behandeld, die niet op de agenda 
zijn vermeld; tenzij er spoedeischende zaken zijn en 
twee dei-den der aanwezige stemhebbende leden de 
onmiddellijke behandeling daarvan goedkeurt. 

Aan aIle plaatselijke kiesvereenigingen en in een 
daartoe door het Hoofdbestuur aan te wijze~ Dagblad 
wordt tijdig mededeeli~g gedaan van den datum der 
Algemeene Vergadering en van den datum, waarop 
uiterlijk voorstellen kunnen worden ingediend, ter 

=~--- vermelding op de agenda. 

ART. 31. 

Elk jaar, in den loop der eerste vijf m<landen, he eft 
een Algemeene Vergadering der Unie plaats. 

Ain.32. 

Het Haofdbestuur roept eene buitengewone Alge
meene Vergadering samen wanneer het dit noodig acht, 

--------
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of wanneer daartoe schriftelijkhet verzoek wordt gedaan 
door 4 Gemeentelijke vereenigingen. 3 Statenkririg
vereenigingen or 2 Kamerkringvereenigingen. In zoo
danig schrijven moeten zijn venneld de punten, wier 
bespreking - of de voorstellen, wier behandeling op 
die ~ergadering wordt verbngd. 

ART. 33. 

Aan de Algemeene Vergadering is opgedragen: 
1. de bepaling van de politieke gedragslijn der Unie; 
2. de beslissing, in gevallen, dat leden of organisaties 

der Unie bez";'aren inbrengen tegen besluiten of 
handelingen van het Hoofdbestuur; 

3. de vaststelling of wijziging van het Program van 
beginselen en van de Statuten der U nie; 

4. de verkiezing van de 9 leden van het Hoofd
bestuur, bedoeld in Art. 3, X; 

5. de beslissing, op voorstel van bet Hoofdbestuur, 
omtrent de afsnijding en de weder toelating van een 
kiesven~eniging of van een persoon, die bandelingen 
pleegde, . in_ strijcl met de beginselen, de belangen of 
de besluiten der U nie ; 

6. de vaststelling van de Candidatenlijst der Unie 
voor ~e verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer. 

VI. Slot- en Overgangsbepalingen. 

ART. 34. 

Deze Statuten treden in werking op den dag na 
hunne vaststelling. 

Met ingang van dien datum zijn Nationaal Comite 
en Hoofdbestuur ontbonden. 

De provinciale- en districts-besturen blijven in functie. 
totdat, uiterlijk binn'en vier weken, de tijdelijke com
missien, bedoeld in Art. 35, zijn opgetreden. 

Onmiddellijk na vaststelling dezer'Statuten benoemt 

,-
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de Algemeene Vergadering, overeenkomstig Art. 3, X, 
9 leden van het Hoofdbestuuf- Deze treden onmiddellijk 
als Hoofdbestuur op en worden zoo spoedig mogelijk 
versterkt . met de 18 aangewezenen door de Kamerkring
vereenigingen. 

ART. 35. 

Ret Hoofdbestuur benoemt zoo spoedig mogelijk 
voor elken Kamerkring een tijdelijke Commissie, zoo 
eenigszins mogelijk uit den Kri~g, zoo. noodig aan
gevuld met een lid' van het Hoofdbestuur, ten einde 
te doen wat des Kringbestuurs is, totdat een overeen
komstig deze Statuten gekozen Kamerkringbestuur zal 
zijn opgetreden. 

In kieskringen, die een geheele Pro-vincie omvatten, 
of die tot een gemeente beperkt zijn, worden indeze 
tijdelijki Commissie, zoo mogelijk, benoemd de thans 
fungeerende -leden van her Provinciaal Bestuur der 
Unie 'Of van het Bestuurder Plaatselijke Kiesver
eeniging. 

ART. 36. 

De eerste taak cler tijdelijke Commissie of van het 
Kamerkringbestuur is, al het mogelijke te doen, opdat 
in aIle -gemeenten Christelijk:Historische Kiesvereeni
gingen worden opgericht of versterkt, opdat in elken 
Statenkring de Statenkring-vereeniging - en in den 
Kamerkring de Kamerkring-vereeniging zich vorme. 

ART. 37. 

De eerstetaak der Plaatselijke-, Gemeentelijke-, Staten
kring- en Kamerkringvereel).igingen, na hare vorming, 
is het benoemen van hare bestuursleden, en voor wat 
de Kamerkringvereeniging betreft, de benoeming van het 
lid van het Hoofdbestuur, volgens Art. 3, X. 
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ART. '38. 

In. GemeeIlt~p! &tqtenJ~rin/?;~m o.f IZamerkringen, waar 
n:iettegenstaande aangewende emstige Ilogingen, de in 
A@~j::§~gtqteq ¥ggr~@!l€hr~y~n Qr~ap.i~gJi~ P'J)~ p.i~t ~elu~~l 
tot stand kgn lwm~I!, gf weI, !I! ll.;J.,:,1!P bestaande, 
werkeloos blijft, worden door het Hoofdbestuur de 
noodige maatregelen genomen tot tijdelijke voorziening. 

Deze yoorzieningen blijven in stand en de ]fra~hteIJ.s 
haar v~p;~~ht~ hanq~~ip.g~n blijvep. r~~ht~g~lgig, totdat 
d,e po&ir:gen tot vormiri.'~ o.f tot :\.1erstel def organisatie, 
volgens deze Statuten .. zijn gesl~gM, 
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