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ncurrentie aan door 

getuigenis spreken 

met beslistheid op 
e roomsch- en revo-
ijk doel het is, het 

daarin gewortelçle 
nen, door het zich 
iadelijk uitlaten over 

Gezag zijn bekleed, 
iikking staande  mid-
de massa des volks 

lar, dat het politiek-
1rond worde gedron-
nte niet steeds meer 
i elkander verdacht- 

Naam, Zetel en Duur. 

1, Er bestaat voor Nederland eene Vereeniging onder 
den naam van HERVORMDE (GEREFORMEERDE) 
STAATSPARTIJ. Zij is gevestigd te Amsterdam, 

De Vereeniging is aangegaan voor den tijd van negen-
en-twintig jaren en elf maanden te rekenen van den dag 
der oprichting, zijnde 13  October  1921 en alzoo eindigen-
de 12 September 1951. 

Zij wordt in deze Statuten genoemd de ,,Partij'.  

MW 

den gemeenschaps- 
2. De Partij wil, in overeenstemming met art, 36 der 

Nederlandsche Geloofsbelijdenis, het Hervormd karakter 
in om ,coalitie"- of van de Nederlandsche Natie handhaven en tot zijn recht 
ingen rekene Zij niet doen komen in de Grondwet, 
met geschiktheid en Zij streeft mitsdien naar eene Grondwetsherziening in 

Nederlandschen zin en naar eene hervorming van onze 
fl" • Staatsinstellingen in overeenstemming met de hierna aan 
e zich in hare be- te geven beginselen, 

;iging van de stoffe- Zij weigert derhalve te berusten in hetgeen langs den 
sen, maar bevordere weg der afscheiding en in den vorm van bijzondere" in- 
ortdurende subsidie- stellingen voor het Christendom verkregen wordt en pro- 
telle zij paal en perk, testeert legen de principieele gelijkstelling op het publieke 

in voor het publiek terrein van geloof en ongeloof, van den waren en den 
enbaren weg, worde valschen godsdienst, 

Begineelen, 
 re noodmaatregelen 

p bedacht, dat ten- 3. Zij erkent, in tegenstelling met de beginselen 
sncieelen steun aan van Rome en van de Revolutie:  
is, de handeldrijven- a, de Souvereiniteit Gods als bron van alle gezag, 
belast, b. de Heilige Schrift als eenige kenbron der waarheid 
e zich in hare huis- en toetssteen der beginselen, 
voud, zoodanig, dat c, de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) 
beeld strekke! Kerk, ondanks haren tegenwoordígen toestand van krank- 



held en gescheurdheid, als de historische openbaring van ambtenaren in haar 
het lichaam van Christus in Nederland, tenares, geen kostwii 

d. de Overheid als Gods dienaresse, gebonden aan Voor zoover de C 
Zijnen in het Woord (met name ook in de eerste tafel tot exploitatie van g 
der Wet) geopenbaarden wil, min mogelijk uitbre 

e. het Christelijk, Protestanfsch, Gereformeerd karak- zoodanige bedrijven, 
ter der natie, culieren niet doenlijk 

Zij verwerpt mitsdien in beginsel den  revolution-  Hoewel door een 
nairen Staat, die gemeentelijke onderi 

a, den Godsdienst onder de vlag eener zoogenaarnde pen, diene winstbaj 
neutraliteit tot eene private aangelegenheid maakt, zorgd, dat de gemee 

b. het Goddelijk recht der Kerk verloochent en haar een last meer hebbe 
In het algemeen plaatst in het kader van het Genootschap". 
De Gemeentelijke c. de Overheid als zoodanig belet op het haar aange- 

grond aan zich te t. wezen terrein de waarheid te huldigen en haar maakt 
erfpachtstelsel en b  tot orgaan der ,,Democratie". . 

koop der gronden, v d, de deur openzet eenerzijds voor het Ultramonta- 
voorkomen, Het  beg  nisme en Clericalisme (hetzij Roomsch, hetzij Protes- 
worde zoo min mog tantsch), anderzijds voor Partijregeeríng en eene Die- 

Wel houde de G tatuur van het Proletariaat", 
breidingsplannen en 

Middelen, met toekomstige bou 
van weldadigheid, 

4. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg wegen en behandele 
en wel door:  lend  mogelijk bij hai 

a, het houden van vergaderingen. De Gemeenteraad 
b, het zenden van verzoekschriften over onderwerpen Hervormde Kerk in 

Lot den werkkring der Partij behoorende aan zoodanige Ten opzichte van 
Bestuurs- en RegeeringslIchamen, als zal worden noodig m.eentelíjke Overhei 
geacht, en dezelve, desvereIscht, mondeling toe te lichten, zeer aan banden. Zij 

c, het uitgeven van geschriften of bladen, welker strek- stand te groote hui  
king  met het doel der Partij overeenkomt of het onder- cischen van hygiëne 
steunen van dergelijke uitgaven. Ook zij Zij geen o 

cl, . het samenwerken mits op den in deze Statuten ,, woningbouw, de een 
neergelegden grondslag - met Vereenigingen, die een een woning boven 
overeenkomstig doel hebben - hetzij tijdelijk, hetzij trachtte soberheid I 
voortdurend, bouw- en uitbreidin 

e, de verkiezing Ie bevorderen van de door de Partij Ten slotte beteuge 
gestelde Candidaten voor Staten-Generaal en Provin- redjge concurrentie  
dale  Staten; en - wat de Gemeenteraden betreft - van . winkels en warenhui 
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en". de door hare plaatselijke Afdeelingen gestelde candi- 
r bij de belastinghef- dalen, 

aren rekening met de 1, het geven van adviezen daartoe al dan niet aan- 

'istelijke samenleving gezocht - aan de Burgerlijke en Kerkelijke Regeering, 
rakende de belangen van de Protestantsche Christenheid 

sgelegenheden en  an-  en zoodanige andere belangen als wenschelijk zal voor- 

naak, doe Zij in aan- komen, indien deze niet strijdig zijn met de beginselen  

eying  eene strenge en der Partij, 
gemeente exploiteere g. de goede verstandhouding onder de aangeslotenen 

geen subsidiën, te bevorderen, mede door geschillen van onderlIngen 

)liotheken worde een aard in het maatschappelijk of kerkelijk leven, daartoe 

nnaire en andere  on-  geroepen wordende, in der minne op te lossen door uit 

Bijzondere leeszalen de leden daartoe aangezochte bemiddelaars, 
h, door andere wettige middelen, die aan het doel 

naatregelen tegen  on-  bevorderlijk kunnen zijn. 

Organisatie, 
egen van handelingen 
d en de goede zeden, 5. De Partij bestaat uit 

traties en andere sa- 
openbaren weg, de 

1. Leden, 
2. Begunstigers(sters), allen zooveel mogelijk in plaat- 

dijn, hetwelk aan den selijke Afdeelingen vereenigd, 

d voldoet. Verecnigingsjaar. 
zonne-, strand- en 

wnlijk. 6. Het Vereenigingsjaar vangt aan op 1 Januari van 
elk jaar, 

Van de Leden, 
n geschiede met de 

ieentenaren geen  on-  7. Lid der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 
kunnen worden zij, die zich bij den Algemeenen Secreta- 

e voor hare huishou- ns der Partij of bij een Afdeelings-secretaris hebben aan- 

dan voor de goede gegeven (of doen aangeven) als Candidaat-lid en hun  

dig  is. De positie der instemming met de Statuten en beginselverklaring der 

d op billijken grond- Partij hebben betuigd. 

astige rijksambtenaren 8. Het Hoofdbestuur beslist over de toelating der ver- 

in stand houden van spreide Candídaat-leden. Het Aldeelingsbestuur beslist 

personeel, geschiede over de toelating van hen, die wonen binnen den kring 
der Af deeling. Van de beslissing wordt binnen acht dagen 

enen vinde niet plaats. aan de(n) betrokkene kennis gegevenw 

streve de Gemeente- Het lidmaatschap der Vereeniging is niet vereenigbaar 

gverlaging, met dat van andere politieke Kiesvereenigingen, noch 

nte geen vrouwelijke met het lidmaatschap van geheime genootschappen. 
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9. Het lidmaatschap houdt aan het einde van het  loo-  daden in de geschie 
pende vereenigingsjaar op door opzegging, mits de op- of tot aankweeking 
zegging vóór 15 December schriftelijk ingezonden is bij montaansche beginsel 
den Secretaris der Partij of der plaatselijke Afdeeling voor Kerk, Oranje er 
en aan al de geldelijke verplichtingen jegens de Partij is De Gemeenteraad 
voldaan, scholen en bewaarsch 

In afwijking hiervan houdt het lidmaatschap onmiddel- en werke in het bela 
lijk op zetenen niet mede a 

a, door overlijden. op onderwijsgebied; 

b, door verlies der bevoegdheden, als bij artikel 7 der deze scholen bruikba
door Statuten zijn voorgeschreven Ier bekoming van het lid- aldaar te werei 
beginselen. maatschap, 

c, door royeering of afschrijving. Alles wat van bela. 

Ingeval van wanbetaling kan afschrijving geschieden rijke Historie, of her 

door het Bestuur der Afdeeling, waarvan de wanbetaler deren, worde voor zo
dor de zorg van de lid is of bij leden, die niet tot een plaatselijke Afdee- 
en bewaard, ling behooren - door het Hoofdbestuur. Zij, die wegens 

Zij geve geen subsi wanbetaling geroyeerd zijn, kunnen in geen geval opnieuw 
als Tid worden toegelaten dan na voldoening aan alle van muziek en ander

niet achterstallige geldelijke verplichtingen. zelf de grootste 

Ingeval handelingen gepleegd worden in strijd niet den  Vi.,,  Gij zul grondslag en de beginselen der Partij, zooals die zijn 
neergelegd in art. 2 en 3 dezer Statuten, of in strijd met De Gemeentelijke C 
de Statuten, reglementen, besluiten of belangen der Partij, Gezagsorgaan het 1ev 
heeft het Af deelingsbestuur en, indien het leden betreft, Voor zoover daar 
die tot geen plaatselijke Afdeeling behooren, het Hoofd- treffe zij voorziening 
bestuur het recht een lid onmiddellijk te schorsen en ter ziekten der íngezeter 
royeering voor Ie dragen aan de Algemeene Ledenverga- Ten plattelande zoi 
dering, die hiertoe besluiten kan met 2/3 der wettig uit- drinkwater en bevord 
gebrachte stemmen of de zaak Ier beslissing oerdragen levensmiddelen, 
kan aan een met die meerderheid benoemde Commissie, Zij bescherme de in 
welke in dat geval van hare beslissing verslag zal doen oorlogstijd, door inrichi 
aan het Hoofdbestuur,  alles behoudens recht van beroep Zij zorge, zoo mog 
van belanghebbende op de eerstvolgende Algemeene Le- kas verpleegd worder 
denvergadering. opnemen en verpleg 

Van de royeering of afschrijving wordt de (n) betrok- ziekeninrichtingen, w 
kene zoo spoedig mogelijk kennis gegeven, ten volle moeten zijn 

Leden, die geroyeerd zijn, kunnen slechts na een ziekenhuizen van ver 
(nieuw) besluit tot toelating weder als lid worden aan- ineenteraad met het h 
genomen. . ongesalarieerde verpl 
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de kosteloosgenees- bit besluit wordt genomen op eenë overeenkomstige 
wijze als het besluit tot royeering.  

awe  moeder, opdat Van het Bestuur, 
rden in het land, dat 
geeft". 10, Aan het hoofd der Af deelingen staat een Af dee- 
nne de souvereíniteit lingsbestuur. De wijze van verkiezing van dit Bestuur, 
onze geliefde Oranje- en van het Hoofdbestuur wordt geregeld bij Algemeen 
ven Staatshoofd. Op 
r de verjaardagen van 

Reglement, 
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de Partij, het Af- 

rde van gemeentege- deelingsbestuur de plaatselijke Af deeling, zoowel in als 
ij voorkeur het oranje buiten rechten, 

Het Hoofdbestuur is bevoegd één of meerdere leden van 
liet door God in haar het Bestuur der Partij zoowel als van het Bestuur eener 

Af deeling in hunne functiën te schorsen, zoo blijken mocht, 
christelijk, dit is, die dat zij hunne verplichtingen verwaarloozen, of handelen 

in strijd met de belangen van de Partij. In dat geval kan 
iog niet mogelijk ma- het Hoofdbestuur tijdelijk andere leden voor de functiën 
derlijk het belang van der geschorsten aanwijzen. Het Hoofdbestuur is verplicht 
er nadruk worde ge- zich daaromtrent op de eerstvolgende Algemeene Ver- 
t inzake aankweeking gadering te verantwoorden en deze Vergadering te doen 
mende tuchteloosheid beslissen over het definitieve ontslag of de opheffing der 
rnstige waarschuwing schorsing van bedoelde Bestuursleden. 
lerwijzers worde niet Vergaderingei. 
ook op levenswandel 
t alleen geen ergernis 11. Jaarlijks wordt eene Algemeene Ledenvergadering  

an  vaderlandslievende gehouden en wel in de maand Januari, waarin o, m. 
leiden tot alle ware a, door den Secretaris verslag wordt gedaan over den 

waarvan bekend is dat toestand der Vereeniging; 
oren voor benoeming b, door den Penningmeester rekening en verantwoor- 

ding van zijn beheer wordt gedaan; 
)ch bij het schooltoe- c. het Bestuur, voor zoover het afgetreden is, wordt 
1 het openbare lagere gekozen, 
n in een positief-pro- Op de Algemeene Vergadering hebben stemrecht de 
ijbelsche geschiedenis afgevaardigden der Afdeelingen, 
dsdienstig onderricht Het stemrecht der Afdeelingen is als volgt: 
odsdienstonderwijzers Tot 50 leden 1 stem op ieder tiental of gedeelte daar- 

rgoedlng aan de plaat- van. 
nd. Van 5 1 tot 10 0 leden vijf stemmen, vermeerderd met 
rde op school niet 1 stem voor ieder 15-tal of gedeelte daarvan boven de 
ering van Gods groote 50 leden. 
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Van 10 1 tot 2 0 0 leden negen stemmen, vermeerderd 
met 1 stem voor ieder 20-tal of gedeelte daarvan boven 
de 100 leden, 

Boven 200  leden veertien stemmen vermeerderd met 
1 stem voor ieder 25-tal of gedeelte daarvan boven de 200 
leden. 

Ieder verspreid lid, dat op de Algemeene Vergadering 
de presentielijst geteeken.d heeft, brengt één stem uit, 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over 
zaken mondeling, 

Blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden van 
onwaarde geacht, 

De gewone meerderheid van stemmen beslist, uitgezon-
derd in alle gevallen, waarin een bepaald aantal is 
vereischt. 

Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit 
geacht te zijn verworpen; bij personen heeft zoo noodig 
eene tweede vrije stemming plaats, daarna herstemming 
tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op 
hun naam hebben verkregen, 

Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

Geldmiddelen, 

12. De geldmiddelen van de Partij bestaan uit con-
fributiën, giften, rente van uitgezette gelden en andere 
baten. 

Huishoudelijk Reglement. 

13. Alle aangelegenheden, waarin deze Statuten niet 
voorzien, kunnen bij Huishoudelijke Reglementen worden 
geregeld. 

Die Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze 
Statuten, 

1.1, De Beginselverklaring, in art. 3 der Statuten voor-
komende, mag niet gewijzigd worden, Wijzigingen in deze 
Statuten kunnen slechts worden behandeld in eene daar-
toe belegde vergadering, met voorafgaande kennisgeving 
aan de leden. 

Zij behoeven voor hare aanneming eene meerderheid 
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Godsdienst een roo 
sociale voorziening, 1 

Zij verstrekke geen 
maar betoone duarent 
Gemeente eene tegem  

IV.  B.,,Zes dag 
doen". 

Buiten den wekeliji 
de christelijke en nati 
reglement vastgesteld 
Overheid geen extra 

Vrijstelling van steT 
drijven van revolutio 
geval verleend of toe 

Werkloosheid word 
bestreden door werkv 
bij voorkeur productie 
zaamheden dienen te 
eenerzijds met de om 
hoeve van de werkloc 
dat het economisch a1 
schouwd, anderzijds e 
hoefte en de gezinson 

De vergoeding aan 
steld, dat de prikkel 
gaat, geen steun wor 
weigeren. 

De Gemeenteraad r 
bedrijf steunen; huisir 
perkt en een welvare 

Ook voor de gemm 
schappelijk Hulpbetoo 
steun zonder werkveri 
stelle hen die tot wer 
in staat, door het verr: 
lijksch brood le verdi 

Dezulken, die daari 
onderstand, zoo nood 
menverzorging; zij dr, 



ijän /3 dei' op die vergadering uitgebrachte stemmen met 
inachtneming van Art. 11 en treden niet in werking voor 
daarop de Koninklijke Goedkeuring is verkregen. 

15 Het besluit tot tusschentIjdsche ontbinding van de 
Vereeniging moet worden genomen in eene uitsluitend 
daartoe bijeengeroepen vergadering met 2/3 der aanwezige 
stemmen, wanneer 3/4 der leden aanwezig zijn, 

Wanneer dit aantal niet wordt bereikt, zal de vergade-
ring worden verdaagd en op de volgende daarvoor te 
houden vergadering vorenbedoeld besluit kunnen worden 
genomen, ongeacht het aantal der aanwezige stemmen, 
wanneer 3/4 der leden aanwezig zijn 

Bij ontbinding worden alle bezittingen, na afdoening 
der schulden, bestemd voor een, daartoe bij meerderheid 
van stemmen aan te wijzen, doel, Die meerderheid wordt 
verkregen op de wijze als in de eerste alinea van dit 
artikel is bepaald. 

Alles behoudens inachtneming van het bepaalde bij 
art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. 

In een daartoe belegde Algemeene Vergadering, te 
houden minstens 3 maanden vóór den in artikel 1 dezer 
Statuten genoemden datum van einde der Vereeniging 
(12 September 1951), wordt over de al of niet voortzetting 
van de Partij beslist met 2/3 'der wettig uitgebrachte 
stemmen, behoudens de op die voortzetting verkregen 
Koninklijke Goedkeuring, 

Aldus vastgesteld in de te Utrecht gehouden Vergade-
ring van den zeventienden Januari 1924, 

Het Bestuur der 

HERVORMDE (GEREFORMEERDE) 
STAATSPARTIJ. 
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maar daarenboven  
ii  lasteren van den 
nisbruik in het open-
ungen sterk beperkt 
het verderfelijke van 

lag, dat gij dien hei-
emdeling die in  awe  

ie rustdag te zijn. 
worde van christenen 
eerkt door een veel-
hscht. In aansluiting 
agswet, neme de Ge-
Lot voortgang en uit-
vangelie, De ontheili-
egaan en voorkomen 
t op den achtergrond 
de vermaken, Aan de 
name kort voor, kon 
gen worde alle aan-
gs kerkgebouwen doe 
and verkeer ontlasten, 
ai worde vermeden, 
ouwen en in de open 
ijdens de godsdienst-
openbare sportfeesten 

voor dag- en nacht-
diensten, doe de Ge-

bergen sluiten. Open-
en alcoholhoudenden  
eel  gesloten te zijn, 
g te bevorderen, neme 
strekken tot zooveel 
het gemeentepersoneel 
.ensten zulks toelaten, 

ieentelijke kassen, be-
id den Hervormden 



L De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, ge-
vestigd te Amsterdam, staande op den grondslag van 
artikel 2 en 3 harer Statuten, bepaalt in hare Algemeene 
Ledenvergadering, na prae-advies van het Hoofdbestuur, 
overeenkomstig deze Beginselen, welke in afzonderlijk 
vastgestelde Programs nader zijn uitgewerkt, hare hou-
ding ten opzichte van de praktische staatkunde. 

2. Ieder lid ontvangt bij Zijne (hare) toelating, tegen 
den kostenden prijs, een exemplaar van Statuten, Alge-
meen Huishoudelijk Reglement en Programs. 

Van het Bestuur, 

3, Het HOOFDBESTUUR bestaat uit minstens 7 leden, 
namelijk: een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een len en 
een 2en Secretaris, een len en een 2en Penningmeester en 
verdere Bestuursleden, 

Een der Bestuursleden zonder functie kan hij eene va-
cature, door den Voorzitter tijdelijk met een bestuurs-
functie belast worden. 

De Voorzitter wordt op de Algemeene Ledenvergade-
ring jaarlijks als zoodanig gekozen. De overige bestuurs-
functies worden door de Bestuursleden onderling verdeeld. 

De Bestuursleden treden volgens rooster om de drie 
jaar af op de Algemeene Ledenvergadering. Aan de ver-
plichtingen, bedoeld in artikel 11 der Statuten, moeten 
zij eerst voldaan hebben, De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar, 

In tusschentijdsche vacatures wordt zoo noodig door 
het Hoofdbestuur voorzien, 

Bij tusschentijdsch aftreden van het geheele Bestuur 
blijven zijne leden hunne functies waarnemen, totdat op 
eene binnen 1 maand daarna bijeen te roepen Buiten-
gewone Algemeene Ledenvergadering een nieuw Bestuur 
zal zijn gekozen, onverminderd de nakoming hunner ver-
plichtingen als bedoeld in artikel 11 der Statuten, 
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ii.  ,,Gij zul 
gelijkeni 
buigen, 
uw God 

Het doen plaatsen 
zulke voorwerpen en 
ken om den openbar 
zien te geven, ga de C 
hand tegen; bij het t 
zuíme zij niet om een 
waarden op te nemen 
bare processies en t 
waardoor de Roornsc 
testantsche land wil 
voor den Paus en den 
door de Gemeentelijl 
schermd of oogluiker 
ken van de geldend 
Overeenkomstige reg 
voor Oosersche en hei 

Zij bevordere al zi 
en tentoonstellen va 
voorstellingen van gc 
platen, tijdschriften e 
worde verboden. 

ilL ,,Gij zal 
niet ijde 
niet ons 
ijdellijk 

De Gemeentelijke 
maatregelen welke in 
voorkoming van het I 
nauwlettend de hand 
bliek ten ciii, neme  ac  
verzaking en Godlooci 
gezag- cii geloof-ondi 
verbod i  an  atheistisc 
en demonstraties, 

Aangezien het mist 



4, Het Hoofdbestuur is bevoegd, zoodanige Organen, 
Fondsen en Functies in te stellen, hetzij van vasten dan 
wel tijdelijken aard, als wenschelijk moet worden geacht, 

RAM. 
voor eene volledige uitvoering van zijn taak. 

Voor zoover daarmede geldelijke verplichtingen ge- 
paard gaan, een bedrag van ƒ 500,— te boven gaande, 

2od, die U uit Egypte- is de goedkeuring van de Ledenvergadering vereischt, 
s uitgeleid heb". Naar gelang zij eene besturende, eene propagandisti- 
elijken welstand des sche, dan wel eene administratieve strekking verkrijgen, 

heid er zich allereerst zullen genoemde Functies worden betiteld met den naam 

gezetenen welgaan, zij Bestuur, Comité of Commissie, 

)aansche en Roomsche 5, De Voorzitter is belast met het openen, leiden en 
rkennen en te vreezen, sluiten van alle vergaderingen en stelt in overleg met den 
Voord van God den Secretaris tijd en plaats vast, behoudens in zoodanige 
zijn en het richtsnoer gevallen, als welke reeds bij dit Reglement zijn voorzien, 

Hij bekrachtigt de verschillende vastgestelde verslagen 
Leid van den zegen des met Zijne handleekening, alsmede alle zoodanige stukken, 
aryan, worde elke zit- waardoor de Vereeniging zich tegenover derden verbindt 
n Voorzitter met gebed De Vice-Voorzitter vervangt bij ontstentenis van den 

Voorzitter dezen in zijne functie, 

re goden voor Mijn 6, De le Secretaris is belast met de correspondentie 
van de Partij; hij is bevoegd, in plaatsen waar nog geen 

Deping (Artikel 36 der Af deelingen gevestigd zijn, daarin bijgestaan door de 
Provinciale Besturen, Correspondenten aan te stellen; hij a hare verantwoording 

iachtzame de Gemeen- houdt aanteekening van alle ingekomen en uitgaande 

tafel van Gods heilige stukken, heeft het archief onder zijne berusting en houdt 

en Godsdienst beslist de notulen. Op de Jaarvergadering der Partij brengt hij 

gewetensvrijheid der 
J dienen, 

een jaarverslag uit, 
De 2e Secretaris staat den len Secretaris bij en ver- te mogen 

zindheid, welke voor vangt hem bij diens ontstentenis, 

van bijzondere waar- 7, De Penningmeester beheert de geldmiddelen van 
lescheiden-, roomsche- de Partij op zoodanige wijze, dat administratief een dui- 
;íging, gedooge geen delijR overzicht over de financiën verkregen wordt, 
liment en eerbiedige Hij houdt de Kas der Partij, ontvangt de contributIëri 
nd Ier beveiliging van en andere baten en doet slechts uitgaven der gelden tegen 

kwitantie, 
)dsdienst op indirecte Hij bewaart de gelden der Partij op zoodanige wijze 
ische ziekenhuizen en als door het Hoofdbestuur wenschelijk wordt geacht. 

Beheerders van Fondsen zijn persoonlijk aansprakelijk 



voor een juist beheer daarvan. Verantwoording der ont-
vangsten geschiedt in het Orgaan der Partij. Voor Be-
heerders van Fondsen gelden overeenkomstige bepalingen 
als voor den Penningmeester. 

8, De Penningmeester doet jaarlijks op de daartoe 
bestemde vergadering rekening en verantwoording over 
zijn beheer, daarbij tevens mededeelende den stand der 
afzonderlijke Fondsen, 

Het beheer van de Algemeene Kas, alsmede dat der 
Fondsen zal door eene Commissie uit de vergadering 
ten vorigen jare benoemd, tevoren worden gecontroleerd, 
welke Commissie daarover verslag zal uitbrengen in de 
vergadering. 

Zoowel de Algemeene Kas als de afzonderlijke Fond-
sen worden jaarlijks op 31 December afgesloten, 

Een overzicht van de administratie van genoemde 
Fondsen zal na het einde van het boekjaar door den 
Beheerder van het Fonds aan den Penningmeester ter 
kennisneming worden toegezonden, 

9. Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de juiste 
uitvoering der werkzaamheden, zooals die bij Reglement 
en Besluiten der Ledenvergaderingen zijn vastgesteld, 
zoowel voor zich in 't geheel als voor ieder zijner leden 
in 't bijzonder, 

Tot het nemen van een wettig besluit is de tegenwoor-
digheid van de helft plus één der Bestuursleden vereischf, 
behalve in de vergadering welke minstens een week daar-
na wegens het onvoltallig zijn der vorige is belegd. 

10, De PROVINCIALE BESTUREN worden door het 
Hoofdbestuur in overleg met de betreffende Afdeelingen 
in de provinciën ingesteld. Zij bestaan uit minstens 5 le-
den, waaronder een Voorzitter, een Secretaris en een 
Penningmeester. Per Af deeling kunnen twee leden worden 
gekozen, zoo mogelijk uit de leden van het Af deelings-
bestuur. 

Indien het Provinciaal Bestuur het nuttig oordeelt, kan 
hef zijn leden met verspreide leden of met leden der 
Afdeelingen doen aanvullen ook kan het Provinciaal 
Bestuur verspreide leden of leden der Afdeelingen ter 
vergadering uitnoodigen met raadgevende stem, 
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Voor de Provinciale Besturen gelden overeenkomstige 
regels als voor de Leden van het Hoofdbestuur zijn 
bepaald. 

1933. 
De bestuursfuncties worden door de Bestuursleden  on- 

derling verdeeld, 
Eene verdere regeling kan bij Bijzonder Huishoudelijk 

Staatspartij, overtuigd, Reglement voor ieder Provinciaal Bestuur nader uitge- 
ullen heeft te midden werkt worden, 
iksieven, beoogt boven 11. De Provinciale Besturen zijn bevoegd zoodanige 
zooals andere partijen Groepsverbanden, Propaganda-comité's en Verkiezings- 

F van het Nationaal~  
ieff en, ter bewaring en 

commissies in te stellen, als voor de juiste uitvoering 
der werkzaamheden wenschelijk moet worden geacht, 

e Frotestantsche rech- De Penningmeester van het Bestuur zendt na het einde 
van het boekjaar en vóór de Jaarvergadering, ter ken- 

t hare reformatorische nisneming en contrôle aan het Hoofdbestuur en den Alge- 
punt van den strijd, en meenen Penningmeester, een verslag over zijn beheer; de 
e goederen onzer pro- Provinciale Kas wordt jaarlijks op 31 December af- 

door een jarenlang geslo,en. 
ilitie-politiek, die Ne- 12, Het BESTUUR van eene AFDEELING bestaat  
mgt  onder de vijande- uit minstens 3 leden, namelijk: 
-heiding en van de re- een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en hij- 
ing, ons volk hiervoor zittende leden. Voor hen gelden overeenkomstige regels 

als voor de Hoofdbestuursleden, met dien verstande, dal 
ebben voor de ernstige zij op de Ledenvergadering der Afdeeling gekozen worden 
rijzen op de nog veel Het Bestuur van eene Afdeeling is bevoegd, Ier plaatse 
Nederland verkeert, en een Propaganda-comité en een Verkiezingscommissie in 
ngelie op ons volk wil te stellen, het zij vast, dan wel tijdelijk, welke door het 
ons volk of van volks- Bestuur worden gekozen uit daartoe bekwaam en geschikt 
(wetsherziening in Na- 

- 
te achten leden, 

Genoemde functionnarissen staan het Bestuur der Af- 
treven naar: deeling ter zijde bij de uitvoering der werkzaamheden, 
lid 2, der Grondwet: zooals die bij Bijzonder Huishoudelijk Reglement en Be- 
predikantsplaatsen, in sluiten der Ledenvergaderingen zijn vastgelegd; het Be- 

volking; stuur blijft verantwoordelijk. 
Roomsclw Missie van 13. De Provinciale- en Afdeelingsbesturen zijn gehou- 

in Indië; den zich aan de Besluiten van het Hoofdbestuur en de 
rzeesche gewesten van Ledenvergaderingen te onderwerpen. Bij in gebreke blij- 

ven, is hel Hoofdbestuur gerechtigd eerstgenoemde Be- 
:che Partij Holland en sturen te schorsen en in hunne plaats te handelen, over- 
adië; CeDkomstig Artikel 10 der Statuten, 
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hem worde recht ged 
dreiging, doch omdat 
de arbeider stele niet 
kassen), maar arbeid 
de democratie met ha; 
men het recht Gods, 
buigen.  

IX.,,  Gij zult geen 
uwen naaste". 

Openbaarheid en e 
nenlandsche politiek 
pers bevorderd, ook i 
beid en trouw bij alle 

De Overheid zij m 
Gerechtigheid verhoo 

schandvlek der natie. 

X. ,,Gij zult niet b 

De landswet zette 
prikkelt; bevordere  so  
weelde in levenswijze 
school de jeugd fevre 

14. Ter gelegenheid van de verkiezing der leden voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal geven de Afdee-
lingssecretarjssen en de verspreide leden drie maanden 
vóór de officieele candidaatsteiling de namen van de door 
hun Afdeelingen en die der verspreide leden gewenschte 
candidaen aan den Secretaris van hef Hoofdbestuur op. 
Deze schrijft daarna, in overleg met den Voorzitter der 
Parti, zoo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk twee 
waanden vóór de officieele Candidaatstelljng eene Alge-
meene Ledenvergadering uit, Van de candidatenlIjsf doet 
hij tevoren een afschrift toekomen aan de Afdeelingsbe-
sturen Op deze Ledenvergadering doet de Voorzitter der 
Partij mededeeling van de namen der opgegeven Candi-
daten en van de voordracht door het Hoofdbestuur uit die 
opgegeven Candidaten, dan wel daarbuiten, gedaan. De 
Vergadering beslist bij  stemming over de Candidaten en 
over de plaats, welke deze op de officieele Candidaten-
lijst(en) zullen innemen. 

De Provinciale Besturen regelen de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten op overeenkomstige wijze. 

De Afdeelingen regelen de verkiezingen voor den Ge-
meenteraad op overeenkomstige wijze. 

De Afdeelingen zijn, in verband met de bepalingen der 
kieswet, gehouden zich onderling naar de kieskringen te 
organiseeren, 

15, Het Hoofdbestuur, de Provinciale- en Afdeelings-
besturen zijn bevoegd tot het uitschrijven van Verkiezings-
acties. 

De uitgaven voor elke Verkiezingsactie zullen alleen 
mogen worden gedaan tot een bedrag als tevoren door 
het betreffende Bestuur is vastgesteld; zulks voorzoover 
hef de Provincie en de Afdeelingen betreft, onder nadere 
goedkeuring van het Hoofdbestuur, tenzij het betrokken 
Bestuur de middelen uit eigen Kas beschikbaar kan stel-
len, dan wel voor de te maken onkosten garant blijft. 

Bedoelde uitgaven worden, onder nadere goedkeuring 
van het Hoofdbestuur, als regel gebracht ten laste van: 

a, de Kas van de Af deeling ter plaatse, waar eene 
Afdeeling is gevestigd; 
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dat het volk wete hoe b, de Provinciale Kas, 
heeft gegeven en hoe indien de draagkracht van eene Af deeling eene zelf- 
t en vrede. standige actie niet geheel mogelijk maakt, dan wel er 

worde tegengegaan; actie wordt gevoerd op plaatsen, waar nog geen Afdeeling 
orden overwogen, Op- is gevestigd; 
orde gestraft. c. Verkiezingsfondsen, 

indien de Provinciale Kassen daartoe niet toereikend 

het leven te beschermen. mochten blijken, dan wel uitgaven zullen geschieden voor 

Ibesef worde door de doeleinden, vallende buiten de rechtstreeksche bemoeienis 

ig aan de strafvorde- der Provinciale actie; 
d. de Algemeene Kas nadat genoemde Fondsen zijn  

rd,  opdat het verband uitgeput, 
Geen geschriften mogen worden verspreid dan die door ig en straf. 

)or gezondheidswetten het Hoofdbestuur zijn goedgekeurd, 

:n misleidende reclame Van de Financiën, 
16, De jaariijksche contributie wordt door elk lid 

I en de levensbelangen volgens eigen verkiezing naar draagkracht bepaald, doch 
eger onderhouden, da mag niet minder dan f 1,— per lid en per jaar bedragen. 
a volkssoberheid, dan Begunstigers betalen een door hen zelf te bepalen jaar- 
wende weelde en  an-  lijksche bijdrage, van minstens f 1.—,  
ht  verslappen, worden De Af deelingen dragen jaarlijks per Lid een bedrag 

van ƒ 0,80 aan het Hoofdbestuur af, Gehoord het Bestuur 
cener Af deeling kan het Hoofdbestuur, indien noodig, dis- 

ebreid en verscherpt, 
pensatie verleenen. Voor verspreide leden en Begunsti- 

bioscoop, door welke gers, die onder een Provinciaal Bestuur ressorteeren en 

Laald; dit mede door 
voor hen, die als Buitenlid bij eene Afdeeling staan in- 
geschreven, gelden overeenkomstige regelen, De contri- 

makkelijkt; het R. K, butie en bijdragen der overige verspreide leden valt ten 

,an  gelijken rechte met deel aan de Kas der Partij,  
De contributjën en bijdragen worden bij vooruitbetaling 

esloten. cp kwitantie voldaan, De kwitantie wordt geteekend door 
ccii Penningmeester der Aideeling voor de leden der 

van goede huishouding AiEdeelingen en door den Penningmeester van het Provin- 
mst en uitgaaf. ciele-bestuur dan wel door den Penningmeester van het 
5. worde doorgezet van T. 

I TI u dbestuur voor de verspreide leden, 
ureaucratie is eisch. Uitgaven in verband met tusschentijdsche propaganda 
tolen door zware lee- komen geheel ten laste van de actie-voerende Provinciën 
a onmatige eischen van of Af deelingen, 

Tekorten der Partijkas worden gedekt door vrijwillige 
,n den arbeider tegen; - bijzondere bijdragen; indien een gevolg van Besluiten der 
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Algemeene Ledenvergadering, door hoofdelijkén omslag pen, die het Christelijk 
over de leden, ken (als b.v, de eed, 

Van de Vergaderingen, dienstweigering enz.) 

17. De vergaderingen worden onderscheiden in Be- 
Kerk eischen wij, dat 
lijdenís gereorganiseer 

stuurs-, Leden- en Openbare vergaderingen,  event.  Grondwetswijzi 18, Bestuursvergaderingen worden belegd, zoo vaak publieken rechte, 
dit noodig wordt geoordeeld door den Voorzitter, in over- De theologische  fact  
leg met den Secretaris. Regina Scientiarum. B 

19. Behoudens de reeds statutair en reglementair worde rekening gehou 
vastgestelde vergaderingen, worden er Ledenvergaderingen Art. 36 inbegrepen. W 
belegd, zoo vaak de Besturen dit noodig achten. De op- om meerdere waarbor 
roepingen daartoe geschieden zoo tijdig mogelijk. Bij de telijk gehalte van het 
oproeping moeten de punten van behandeling worden sidieerde vrije scholes 
aangegeven. schoolsplitsing worde 

20. Tien leden eener Af deeling hebben het recht eene gelen bij de wet. 
Ledenvergadering bij het Bestuur van de Af deeling aan Wij zijn tegen facul 
te vragen, onder mededeeling der te behandelen punten; vragen Chrisfianiseerin 
het Bestuur geeft binnen veertien dagen aan deze aan- gen zin, dat de Bijbel 
vraag gevolg. Wet Gods daar geëerd 

Voor de bijeenroeping van een Buitengewone Alge- belijdenis van den  Ch;  
meene Ledenvergadering behoort zulk een verzoek namens ,,eerbiedigíng van de g 
minstens drie Afdeelíngen tot het Hoofdbestuur gericht denkenden" blijve in 
te worden, gehandhaafd. 

21, Op de in de maand Januari te houden jaarlijksche B. dagen zult ,,Zes Algemeene Ledenvergadering komen o.m, op de agenda Wij handhaven onze voor: van den arbeid, Heer 
le. Verslag van den Secretaris, te buigen; dies heersch 
2e, Rekening en verantwoording van den Penningmees- het geweld, maar het i 

ter over het gehouden beheer in het afgeloopen stakingsrecht geen spr 
vereenigingsjaar, met eene begrooting van de pos- geweld (VIe gebod), 
ten voor ontvangst en uitgaaf over het nieuwe jaar. V. ,,Eert uwen  oath  

3e. Beleid van het Bestuur, gen verlengd worden ir 
4e. Verkiezing van Bestuursleden in de plaats der 

aftredenden. Het gezinsleven wor 
De agenda wordt minstens twee weken vóór de Alge- de ouderdom verzorgd, 

meene Ledenvergadering ter kennis gebracht. Eventueele Eere wien eere bek
Eerbied voorstellen moeten daartoe vóór of op 15 December bij tegenover h 

het Hoofdbestuur zijn ingediend, te regeeren, dient op t 

Voorstellen welke niet tevoren ter kennis van het De wordingsgeschied 
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iternuntius, die hen Bestuur zijn gebracht, worden door de Vergadering alleen 
behandeld, wanneer de meerderheid hiertoe beslist. 

or God, die naijverig Van de Stemmingen, 
je, door wien Hij ons 

22. Op de Algemeene Vergadering hebben stemrecht 

ieid in den strijd, die de afgevaardigden der Provinciale Besturen en die der 

duizenden dergenen, Af deelingen 

n onderhouden. Het stemrecht der Provinciale Besturen; 

Gods niet veren uws 
Op ieder tiental verspreide leden 1 stem, 
Het stemrecht der Afdeelingen; 

x1 niet onschuldig hou- Tot 5 0 leden 1 stem op ieder tiental of gedeelte daar~  
likt". van. 
nschuldig houden, die Van 5 1 tot 10 0 leden vijf stemmen vermeerderd met 
niet waakt. 1 stem voor ieder 15-tal of gedeelte daarvan boven de 

erlijk vloeken op pu- 50 leden. 
Van 10 1 tot 2 0 0 leden negen stemmen, vermeerderd 

a des Heeren en wijke met 1 stem voor ieder 20-tal of gedeelte daarvan boven  
Tern  loochent, de 100 leden, 
ag, dat gij dien heiligt, Boven 200  leden veertien stemmen, vermeerderd met 
we poorten is". 1 stem voor ieder 25-tal of gedeelte daarvan boven de 
Dk Sabbathsheiliging is 200 leden. 
dere deze ook op de 23. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, 
ga de ontheiliging van over zaken als regel mondeling. 
n. Blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden van on- 
iden, De Staat  make  waarde geacht. 
Kerk, niet los, onterve 24, De gewone meerderheid van stemmen beslist uit- 
1 in zware tijden, maar gezonderd in alle gevallen, waarin een bepaald aantal is 
)d en historie. De Ne- vereischt, 
den vrijheidskamp ge- Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit 
thans weer het cement geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen 

s eene kranke Moeder heeft zoo noodig een tweede vrije stemming plaats, daar- 
agt in haar schoot rijke na herstemming tusschen de twee personen, die de meeste 

stemmen op hun naam hebben verkregen, 
Dndwet blijven gehand- Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot, 
)epassing. De Wet be Van de Candidaten, 
karakter. Het aantal 

25, De Verkíezings-Candídaten moeten lid van de 
eming van het onrecht, partij zijn. Zij zijn in het bijzonder gehouden aan de artí- 

aangedaan en in 1853 kelen 2 en 3 der Statuten, 
iake mogelijk, dat Zij Zij moeten worden gekozen uit zoodanige personen als 
elangrijke wetsontwer- 

- 

geacht mogen worden bekend te zijn met de belangen 
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der vertegenwoordiging waarvoor zij Candidaat gesteld 
worden en in staat om daarbij de belangen der Partij, 
naar de Beginselen, vastgelegd in haar Programs, op eene 
waardige en bevredigende wijze voor te staan. PROGRA! 

Gekozen en in functie zijnde, zullen zij, indien zij EN onverhoopt komen te handelen in strijd met den Grond- 
slag en de Beginselverklaring der Partij, gehouden zijn, ,Ik beu de Heere i 
zoo zij daartoe bij Besluit der betreffende Ledenvergade- .. het diensthuis uitgelei  
ring worden aangezocht, hun mandaat ter beschikking te Dit Godswoord, een 
stellen, behoudens hun recht van beroep op de Partij. sproken in zijn geboor 

Algemeene Bepalingen. . Nederland, het Israël 
hand, onder Oranje's 

26, In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet en Spanje's inquisitie en 
bij strijd over de toepassing daarvan, beslist het Hoofd- Nederland, Gods Stem 
bestuur. Van die beslissing bestaat beroep op de eerst- zult geene volgende Algemeene Ledenvergadering. hebben".  

27. Voorstellen tot wijziging van dit Reglement - 
voor zoover niet In strijd met de Statuten - kunnen door Regeering en volk 
elk der Leden afzonderlijk worden ingediend bij het Be- van den tijd, zij mogen 
stuur der Afdeeling, hetwelk - indien gewenscht de (volkswil) of Ochlos 
voorstellen overneemt en aan het Hoofdbestuur voor prae- De souvereiniteit bet 
advies aanbiedt, Geschiedt zulks niet en verlangen tien staat bij God den Eec 
leden cener Afdeeling alsnog doorzending, dan moet Ook. het Staatkundig  
daaraan door het Bestuur worden gevolg gegeven, bol in God den  Alm  

Het Hoofdbestuur legt wijzigingsvoorstellen met zijn De hooge Wetgever 
prae-advies voor aan eene Algemeene Ledenvergadering, heid aan de hoogste \ 
welke met inachtneming van Art. 1 van dit Reglement De Overheid is God 
eene beslissing neemt, waartoe een meerderheid van 2/3  II, ,,Gij zult u  gee  
der geldig uitgebrachte stemmen vereischt is, lijkenis maken.... Gij 

hen dienen, want ik 
God". 

Geen heiligenbeeldm 
den bodem die van 't 
Geen openbare proces 
selijke kerk eerbied afc 
bewustzijn in 't heilig„  
dracht van wat niet a: 
aangezicht. 

Geen gezantschap gE 
den priester, die zich 
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