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STATUTEN.
ARTIKEL

1.

Op de constitueerende vergadering, te Utrecht den
April 1879 gehouden, is tusschen de Antirevolutionaire Kiesvereenigingen in den lande, op den grondslag
van het in Art. 4 opgenomen Program van beginselen,
een onderling verband tot stand gekomen, en dit verband
vastgelegd in een centraal college, dat den naam draagt
van: het Centraal-Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.
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ART. 2.
Dit college heeft geen besturende, maar uitsluitend een
leidende bevoegdheid, en zulks alleen krachtens overeenkomst. Het gezag berust niet bij het Centraal-Comité,
maar uitsluitend bij de Deputatenvergadering.
ART. 3.

-

Het aldus opgekomen verband rust op de gemeenschappelijke erkentenis van de staatkundige beginselen,
die zijn nedergelegd in het Program, dat te dien einde in
bovengemelde constitueerende vergadering was aanvaard;
wijziging in welk Program alleen toelaatbaar is onder
voorbehoud van de regelen in deze Statuten gesteld.
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ART. 4.
Het Program van beginselen, in Artikel I bedoeld,

luidt, na de daarin op 2 November 1916 aangebrachte
wijzigingen, aldus:

ARTIKEL I. De Antirevolutionaire of ChristelijkHistorische richting vertegenwoordigt, voor zooveel
ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed
der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften
van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen,
ARTIKEL II. Noch in den volkswil, noch in de
wet, maar alleen in God vindt zij de bron van het
souvereine gezag, en verwerpt mitsdien èenerzijds
het beginsel van volks-souvereiniteit; terwijl zij
anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als
onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de mannen van 1813 in den Nederlandschen Staat tot ontwikkeling gebracht; en door de
grondwet als zoodanig bevestigd.
ARTIKEL IlL Ook op staatkundig terrein belijdt
zij de eeuwige beginselen die ons in Gods Woord
geopenbaard zijn; zóó evenwel, dat het Staatsgezag
ten onzent noch rechtstreeks, gelijk in Israël, noch
door de uitspraak van eenige kerk, maar in de
consciëntie beide van Overheid en onderdaan aan
de ordinantiën Gods gebonden zij.

IV. De Overheid, zoo leert ze, is als
dienaresse Gods gehouden 'tot verheerlijking van
Gods Naam, en behoort diensvolgens a. uit bestuur
ARTIKEL

I
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en wetgeving alles te verwijderen, wat den vrijen
invloed van het Evangelie op ons volksleven belemmert; b. zichzelve, als daartoe in voistrekten zin
onbevoegd, te onthouden van elke rechtstreeksche
bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling der
natie; c. alle kerken of godsdienstige vereenigingen,
en voorts alle burgers, onverschillig welke hun belijdenis aangaande de eeuwige dingen zij, te behandelen op voet van gelijkheid; en d, in de consciëntie,
voor zoover die het vermoeden van achtbaarheid
niet mist, en haar uitspraak met name geen afbreuk
doet aan de handhaving van 's lands onafhankelijkheid, eene grens te erkennen voor haar macht.
V. Zij belijdt, dat de Overheid regeert
bij de gratie Gods, en, hieraan hare regeeringsmacht
ontleenende, het recht heeft, den eed te vragen, en,
ter vrijlating van den dag des Heeren, en alzoo mede
in 's volks belang, zelve zooveel doenlijk in al haar
vertakkingen op dien dag behoort te rusten, de
Zondagswet in gelijke richting behoort te herzien,
en zoo bijzonderlijk in haar arbeidswetgeving als in
haar concessiën geheelen of gedeeltelijken stilstand
van zaken voor dien dag heeft te bedingen,
ARTIKEL

ARTIKEL VI. Op zichzelf geen enkelen staatsvorm
den eenig bruikbaren keurende, erkent zij het aan
de grondwet gebonden koningschap, gelijk zich dit
ten onzent geleidelijk uit de Republiek der 16e eeuw
heeft ontwikkeld, als den voor ons meest geschikten regeeringsvorm.
ARTIKEL VII. De grondwet, gelijk die in 1848
gewijzigd is, aanvaardt zij als uitgangspunt om langs
wettigen weg tot een hervorming van onze staatsinstellingen naar eisch der Antirevolutionaire of
Christelijk-Historische beginselen te geraken,
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VIII. Zij verlangt daartoe bevestiging van
den rechtmatigen volksinvloed, die, krachtens den
zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen, door
de Staten-Generaal, naar eisch van onze historie, op
het staatsgezag wordt uitgeoefend.
ARTIKEL

ARTIKEL IX. Het verwerpen van begrootingen, om
redenen, buiten die begrootingen gelegen, keurt ze,
tenzij in zeer buitengewone omstandigheden, als
machtsoverschrijding af.
ARTIKEL X. Zij wil dat de gewestelijke en gemeentelijke autonomie, voor zoover deze niet strijdt met
de eischen der staatseenheid en de rechten van de
enkele personen niet onbeschermd laat, door decentralisatie meer tot haar recht kome.
ARTIKEL XI. Opdat de Staten-Generaal in de natie
wortelen en het volk niet slechts in naam vertegenwoordigen, zal het kiesrecht organisch zijn in te
richten en wel met toepassing van het gezinshoofdenkiesrecht en van de Evenredige vertegenwoordiging
voor de Tweede Kamer; en daarnaast van het recht
der verschillende maatschappelijke groepen, om zich
door eigen gemachtigden in een andere Kamer -te
doen vertegenwoordigen. Krachtens beginsel verwerpt de partij stemdwang en wraakt zij, een staatkundig vrouwenkiesrecht. Het kiesrecht der weduwen
volgt van zelf uit het kiesrecht der Gezinshoofden.
ARTIKEL XII. Zij wil dat de Staat (voor zoover
ontstentenis van veerkracht bij de burgerij hiertoe
niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de
Overheid geroepen zou zijn;. om van harentwege
onderwijs te doen geven; voorkome dat de overheidsschool, voor zoover noodig, tot.: propaganda
van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde
begrippen misbruikt worde, en alzoo aan alle bur-
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gers, onverschillig welke hunne godsdienstige of
opvoedkundige zienswijze zij, in zake het onderwijs
gelijke rechten gunne. Haar devies blijft, dat de
Vrije School regel moet zijn, en dat de Openbare
School niet anders mag zijn dan aanvulling.
Voorts behoort het beginsel van vrijheid ook bij
het Middelbaar- en Hooger Onderwijs tot verdere
ontwikkeling te komen
ARTIKEL XIII. Van den Souverein wil zij, dat door
eene onafhankelijke rechtspraak, die onder ieders
bereik val Ie en in verband sta met het zedelijk rechtsbesef der natie, volgens wetten, die op de eeuwige
rechtsbeginselen rusten, ten le beslissing uitga voor
alle geschillen van partijen, zoowel van burgerrechterlijken als van administratieven aard; ten 2e vonnis
kome tegen een iegelijk, die zich vergrijpt aan de
gemeene orde der dingen; en ten 30 dat voltrekking van straf aan den gevonniste volge, niet slechts
om de maatschappij te beschermen of den overtreder
te beteren, maar allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigheid. Desnoods door de doodstraf,
waartoe het recht in beginsel aan de Overheid toekomt.
ARTIKEL XIV. Op de Overheid, zoo oordeelt ze,
rust de plicht om te waken voor de publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de
gelegenheid tot het gebruik van sterken drank te
beperken; den uitstal te verbieden van 'onzedelijke
boek-, plaat- of prentwerken; verleiding van minderjarigen tot onzedelijke daden strafbaar te stellen; en
met de hoererij op geenerlei wijze, noch preventief
noch beschermend, en derhalve anders dan werend,
in aanraking te treden. Met dien verstande echter,
dat ze zich bij eiken maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van wat

tot het terrein des huiselijken levens behoort. Ook
maatregelen tegen het voortwoekeren van het NeoMaithusianisme verdienen, mits onder dit beding,
aanbeveling.
Tegen de drankzonde en het op publiek terrein
misbruiken van Gods Naam is niet minder waakzaamheid van de zijde der Overheid geboden.
ARTIKEL XV, In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de Overheid te waken heeft
tegen vervalsching van levensmiddelen; tegen verontreiniging van den publieken weg en tegen ver
giftiging van den dampkring of het water; zorg heeft
te dragen voor zindelijkheid in haar eigen huishouding; zich houde aan de eerbare begrafenis der
lijken; en voorts bij het zich vertoonen van besmettelijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van
een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen
conscientie) al zulke maatregelen heeft te nemen,
als strekken kunnen en onmisbaar zijn om te voorkomen, dat iemand, onwillens of onwetens, met de
smetstof dezer ziekten in eene voor hem gevaarlijke
aanraking zou treden, of, werd hij zelf besmet, zijn
sinetstof op anderen zou overbrengen.
ARTIKEL XVI, Zij wenscht, dat bij het financieel
beheer van den Staat de verhouding tusschen Overheid en burgers niet die van verdrag, maar een
zedelijk organische zij, en dat het evenwicht tusschen
ontvangsten en uitgaven geregeld worde, niet door
noodeloos drukkende vermeerdering van de lasten der
natie, noch door bezuiniging op het noodige, maar
door beperking van staatsbemoeiing, leidende tot
krachtiger ontplooiing van het particulier initiatief.
Zij wil dat eenerzijds de talrijkheid van het gezin
en anderzijds het kleinere inkomen zooveel doenlijk
ontzien, en het al te kleine geheel van directe lasten

vrijgesteld worde; terwijl dient gewaakt, dat te Vrije
invoer van bewerkte artikelen buiten noodzaak aan
onze nijverheid en aan onzen loonarbeid geen afbreuk doe.
ARTIKEL XVII. Kracht tot handhaving van onze
nationale zelfstandigheid zoekt zij in de bevordering
van kennis onzer historie; in de bevestiging van
onze volksvrijheden; in, de versterking van het internationale rechtsbesef; in eerre ervarene en door de
Staten-Generaal voorzichtiglijk gecontroleerde diplomatie; en voorts in eene wettelijke, steeds op de
hoogte van haar tijd blijvende, op algemeenen dienstplicht berustende Organisatie van strijdkrachten, en
zulks met aidoenden waarborg, dat ook bij het
scheeps- en kazerneleven voorzien zij in de verzorging
der geestelijke behoeften en gewaakt worde tegen
het voortwoekeren van zedelijke gevaren voor wie
den lande dient.

XVIII. Voor zooveel het koloniale Vraagstuk aanbelangt, dankt zij God, dat de aloude baatzuchtige neiging, om de koloniën voor de kas van
d e n Staat of van den particulier uit te buiten, mede
onder den drang van het Antirevolutionaire staatsbeleid, almeer plaats heeft gemaakt voor een staatkunde van zedelijke roeping. Deze zedelijke roeping
leide er de Regeering steeds nicer toe, om tegelijk
met de deger verzorging der stoffelijke welvaart en
de verbetering van de sociale verhoudingen, ook de
autonomische ontwikkeling der inlandsche bevolking
te bevorderen, en doe haar niet slechts op Java, maar
allengs in heel onzen Archipel, tot krachtige bestuursdecentralisatie overgaan. Aan de inlanders moet niet
uit Europa een hun vreemde cultuur worden opgedrongen, maar mede door onzen steun behoort hun
Aziatische geaardheid tot hoogere ontplooiing te geARTIKEL

raken. Onze Archipel vraagt niet alleen om een
militaire politiemacht, die ons in staat stelt het gezag
en de orde te handhaven, maar evenzoo om een
vloot en leger, die elken vijandelijken inval kunnen
afkeeren. De vloot moet, zooveel mogelijk los van
die van het moederland, voor herstel en aanvulling
van haar uitrusting, in Nederlandsch-Indië vinden,
wat ze behoeft. Ook het leger moet zich in den
Archipel zelf zooveel mogelijk van het noodige
kunnen voorzien. Voor de versterking van beide in
manschap kan ook op de weerkracht der inlandsche
bevolking een beroep worden gedaan.
De Kerstening van Indië blijve roeping van het
Christenvolk in het moederland, maar vinde, alsook
uit staatkundig en maatschappelijk oogpunt van
overwegend belang, bij de koloniale Regeering, tegemoetkoming, beide in het verleenen van volle Vrijheid en in het geldelijk steunen van onderwijs en
krankenverpleging. Ook van de bestrijding van het
con cubinaat en het opiummisbruik worde niet afgelaten.
In de West-Indische koloniën zij het beleid gericht
op financieele zelfstandigheid bij de voorziening in
de huishoudelijke behoeften en op economische
verheffing van de bevolking. Hierbij, worde aan het
Vrije onderwijs de vo orrang gelaten.
ARTIKEL XIX. Verwerpende de leer van den klassenstrijd erkent zij de noodzakelijkheid, om ook
door middel van onze wetgeving, beter dan thans,
er toe mede te werken, dat de verhouding tusschen
de verschillende maatschappelijke standen zooveel
doenlijk beantwoorde aan de beginselen van Gods
Woord.
Eisch daartoe is het, dat hetgeen maatschappelijk
zwakker is, beschermd en gesterktworde, en dat,

11
voorzoover het particulier initiatief der bevolking
door veler te laag inkomen nog niet genoegzaam
tot zelfverweer in staat is, de Overheid de zwakkeren met haar schild dekke, en degelijker krachtsontplooiing tot bij de laagst staande klasse der
maatschappij mogelijk make.
Van armenzorg in engeren zin onthoude de Overheid zich. Alleen voorzoover de particuliere en
kerkelijke liefdadigheid te kort mochten schieten,
kan ze hiertoe moeten overgaan.
ARTIKEL XX. Zij verklaart, dat noch voor het Rijk
in Europa noch voor de Koloniën, door de Overheid
eene staatskerk, van wat vorm of naam ook, mag
worden in stand gehouden of ingevoerd; dal het den
Staat niet toekomt, zich met de inwendige aangelegenheden der kerken in te laten; en dat, ter
bevordering van een meer dan dusgenaamde scheiding tusschen staat en kerk, de verplichting uit art.
168 der grondwet*) voor de Overheid voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het
rechtens verschuldigde, dient te worden opgeheven.
ARTIKEL XXI. En ten slotte verklaart zij, dat ze
om deze beginselen ingang te doen vinden, de
zelfstandigheid van hare partij handhaaft; zich bij
geen andere partij laat indeelen; en slechts dan
samenwerking met andere partijen aanvaardt, indien
die door een vooraf wel omschreven accoord, met
ongekrenkt behoud van hare onafhankelijkheid, kan
worden verkregen.
Buiten accoord stelt zij bij eerste stemming
haar eigen candidaten, en handelt, indien het op
herstemming uitloopt, naar omstandigheden.
Op eene Deputatenvergadering, vóór elke algemeene_verkiezing te houden, stelt zij het program en
*) (Nieuw art. 111).

het accoord voor die verkiezing bij meerderheid
van stemmen vast. Alle bij haar aangesloten kiesvereenigingen zijn hierna tot de naleving van dit
program en van dit accoord gehouden.

ART. 5.
Doel van het aldus gelegd verband is, ten eerste het
stelselmatig propageeren van de Antirevolutionaire beginselen; ten tweede het doen kiezen van belijders van deze
beginselen in de Staten-Generaal, in de Staten-Provinciaal
en in de Gemeenteraden; en ten derde het tegengaan
van elke uitsluiting uit ambten en bedieningen, voorzoover
die op de belijders van deze beginselen, ter oorzake van hun
politiek credo, mocht worden toegepast.
Met het oog op het eerstgenoemde doel kan het Centraal Comité in verband treden met de Antirevolutionaire
Propagandaclubs.

ART. 6.
De vertegenwoordiging van de aangesloten Kiesvereenigingen in de vergadering van Deputaten heeft plaats
naar den regel, dat voor 50 of minder leden slechts één
afgevaardigde, voor 51 tot 100 twee, en voor elke honderd
daarenboven telkens één afgevaardigde meer optrede.
Elke plaatselijke Kiesvereëniging vaardigt naar de
Deputatenvergadering af, onverschillig of de Gemeente
waarin zij gevestigd is, slechts een deel van een Kiesdistrict, dan wel een geheel Kiesdistrict vormt, of ook
meer dan één Kiesdistrict omsluit.
Indien meerdere Gemeenten tot éénzelfde District behooren, verkiezen de plaatselijke Kiesvereenigingen saâm

een Centrale €i. i, een Districts-bestuur. Zie artikel 31.
In Gemeenten van één District is het bestuur van de
plaatselijke vereeniging zelf Centrale of Districtsbestuur.
En in geval de Gemeente meerdere Kiesdistricten insluit,
heeft elk District een Centrale of een Districtsbestuur, en
hebben bovendien alle Districten saâm een Bondsbestuur.
In Districten van meer dan ééne Gemeente vaardigt elke
plaatselijke Kiesvereeniging naar den in dit Artikel aangegeven maatstaf ter Deputatenvergadering af, en bovendien het Districtsbestuur nog één lid. In Gemeenten, die
zelve een geheel District uitmaken, vaardigt evenzoo ter
Deputatenvergadering de Kiesvereeniging af naar den
boven aangegeven maatstaf, en het Districtsbestuur zelf
evenzoo één lid. En in de Gemeenten die uit meer dan
één District bestaan, vaardigt elk district af naar den regel
in de eerste zinsnede van dit artikel bepaald, elk Districtsbestuur of Centrale bovendien één lid, en tenslotte ook
het Bondsbestuur één lid.
De nadere regeling hiervan wordt door de plaatselijke
Kiesvereenigingen, de Districtskiesvereenigingen of Centralen, en de Bonden, bij huishoudelijk reglement afzonderlijk vastgesteld, onder goedkeuring van het CentraalComité.
ART. 7.

Uit eenzelfde stad, dorp, vlek of buurtschap, kan als regel
niet meer dan ééne Kiesvereeniging in het verband worden
opgenomen. Hetzelfde geldt voor Kiesdistricten die bestaan
uit één enkele Gemeente of die in eenzelfde Gemeente
saâm met één of meer andere districten aanwezig zijn.
Is een Kiesvereeniging over meer dan één burgerlijke
Gemeente gespreid,zoo kan de vorming van een tweede
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Kiesvereeniging in een, dezer Gemeenten, door de reeds
bestaande niet worden verhinderd, mits men zich dan
beiderzijds in onderscheidene dorpen, buurtschappen of
wijken organiseere.
ART. 8.
Voor zoover uithoofde van plaatselijke gesteldheid
of vroegere verhoudingen afwijking van Art. 7 gewenscht
wordt, kan door het Centraal Comité, na het Provinciaal
Comité te hebben gehoord, de bevoegdheid daartoe
worden verleend.
ART. 9.
Van het oogenblik dat de verdeeling van het Rijk in
kiesdistricten ten behoeve der verkiezing van leden der
Tweede Kamer ophoudt wettelijk te gelden, blijven de
bepalingen der voorafgaande artikelen niettemin voorloopig van kracht, met 'dien verstande dat de grenzen
der bestaande Centralen, onder goedkeuring van het
Centraal-Comité, zoodanig worden herzien, dat zij in
hun geheel vallen binnen de grenzen ééner provincie,
of
in eene der provinciën, welke meer dan één Kamerkieskring omvatten
binnen de grenzen van ééne der
sectiën, waarin die provincie ten behoeve van de Kamerverkiezingen is verdeeld. Bij deze grenswijziging kunnen
zoo noodig, onder goedkeuring als bovenbedoeld, ook
nieuwe Centralen gevormd worden.
-

-

ART. 10.
Zoodra zich in de kieskringen, waarin het Rijk ten
behoeve der verkiezing van leden der Tweede Kamer
thans is verdeeld, uit de daarbinnen gelegen aangesloten
kiesvereenigingen eene Kieskringcentrale heeft gevormd,

R
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verkrijgt deze Centrale mede het recht van afvaardiging
in Art. 6 aan de Kiesdistricts-Centralen toegekend.
Gelijke bevoegdheid wordt toegekend aan de Centralen,
die zich zullen vormen in de kieskringen, waarin de
provinciën ten behoeve der verkiezing van leden der
Staten-Provinciaal zijn verdeeld.
ART. 11.
Alle plaatselijke Kiesvereenigingen, Centrale of Districts~
en Bondsbesturen, die zich bij het Centraal-Comité aansluiten, doen dit op grond van het Program van beginselen,
en onder verband dat zij de besluiten der Deputatenvergadering eerbiedigen zullen, zoo wat wijziging van
het Program als wat de vaststelling van een Stembusprogram betreft, en dat zij voorts de overige besluiten
der Deputatenvergadering zullen aanvaarden, en, zooveel
noodig, helpen uitvoeren.
ART. 12.

Kiesvereenigingen, die haar verband met het CentraalComité wenschen te verbreken, geven hiervan tenminste
drie weken vóór den eersten Januari kennis. Acht het
Centraal-Comité dat een Kiesvereeniging, die het Program
schond of de generale besluiten der Deputatenvergadering
niet hielp uitvoeren, geroyeerd behoort te worden, zoo
geschiedt ook deze royeering ten minste drie weken
vOó.r den len Januari, onder voorbehoud, gedurende drie
maanden, van appèl op eene Commissie van Beroep.
Een afzonderlijk reglement, door het Centraal-Comité
vastgesteld, regelt de benoeming van zoodanige Commissie
en haar wijze van werken.
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ART. 13.
De aldus verordende bepalingen van de Antirevolutionaire
partij doelen op de verkiezing van de leden der StatenGeneraal, van de Staten-Provinciaal en van de Gemeenteraden.
De verkiezing voor leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal wordt nader geleid door het CentraalComité, dat daarbij de hulpe bezigt van een College van
Gemachtigden, als nader omschreven in Art. 14. Voor
de Staten-Provinciaal geschiedt dit door de Provinciale
Comité's; en voor die van de Gemeenteraden wordt de
regeling opgedragen aan een opzettelijk daartoe aan te
stellen Gemeenteraadscollege, welks leden worden benoemd door het Centralen-Convent. Zie Artikel 31.
ART. 14.
Het College van Gemachtigden bestaat uit vijf leden.
De Voorzitter van het Centraal-Comité is voorzitter. De
leden van het College van Gemachtigden en hun plaatsvervangers worden gekozen door het Centralen-Convent.
Een der leden wordt door zijne medeleden als ondervoorzitter aangewezen.
De Vobrzitter van het Centraal-Comité roept, alvorens
aan de voorloopige besluiten van het College van Gemachtigden uitvoering te geven, daarover de beslissing
in van het Centraal-Comité. De Provinciale Comité's
of hun sectiën zijn desgewenscht bevoegd aan de beraadslagingen hierover, elk door één lid, deel te nemen.
ART. 15.
Geen candidatenlijst voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal geldt, tenzij voor die lijst, al dan niet op voorstel
-
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van het College van Gemachtigden, de voorloopige goedkeuring van het Centraal-Comité zij verkregen.
Indien in eenige provincie of provinciale sectie geen
Kamerkringbestuur is kunnen gevormd worden, geschiedt
de indiening van een candidatenlijst vanwege het College
van Gemachtigden, mits onder goedkeuring van het
Centraal-Comité.
Indien ter laatster instantie, vlak voor de stembus nog
een wijziging in het accoord niet te vermijden is, mag
zulk een wijziging, zelfs ter elfder ure, toch nimmer door
het College van Gemachtigden worden aangebracht dan
onder goedkeuring van den Voorzitter van het CentraalComité
ART. 16.
.

Het College voor de Gemeenteraden, in Artikel 13
bedoeld, bestaat uit een Voorzitter en Secretaris en uit
drie Sub-Commissiën, waarvan de eerste als regel belast is
met het geven van advies en leiding bij de verkiezing van
de Gemeenteraden in Gemeenten van 50.000 en meer inwoners, de tweede in Gemeenten van 10000 tot 50.000 zielen,
en de derde bij Gemeenten beneden 10.000 inwoners.
Hetgeen nader hieromtrent is vast te stellen, wordt, onder
leiding van het geheele in de eerste zinsnede bedoelde
College, door elk der drie Sub-Commissiën voor zichzelf
ontworpen en aan het Centraal-Comité ter goedkeuring
aangeboden.
ART. 17.
De voor de Gemeenteraadskeuzen vereischte Programma's
worden doorhet geheele College, in artikel 16 bedoeld,
mits evenzoo onder goedkeuring van het Centraal-Comité,vastgesteld.
'

ART. 18.
In elke Provincie bestaat een Provinciaal Comité. In
Provinciën, waarin zich meerdere Kieskringen bevinden,
erlangt het Provinciaal Comité voor eiken Kieskring een
afzonderlijke sectie.
In Provinciën, waarin geen Provinciaal Comité of Sectie
er van optreedt, wordt, hetgeen anders het Provinciaal
Comité of een Sectie er van te doen heeft, door het CentraalComité verricht.
ART. 19.
Elk Provinciaal Comité onderwerpt een regeling voor
zijn saâmsteiling en zijn bevoegdheden aan het CentraalComité. Eigen werkzaamheden regelt het zelf in een
Huishoudelijk Reglement, waarvan het kennis geeft aan
het Centraal-Comité.
Elk Provinciaal Comité vaardigt twee leden af ter
Deputaten-vergadering.
ART. 20.
Het Centraal-Comité bestaat uit twaalf leden. Het
Moderamen wordt gevormd door een Eersten Voorzitter, een
Tweeden Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
Te zijnen dienste heeft het Centraal-Comité een bezoldigd Adjunct-Secretaris, die tevens de functie van Archivaris waarneemt. Hem kunnen desvereischt tijdelijk hulpen
worden toegevoegd.
De leden van het Centraal-Comité treden voor de helft
bij elke vernieuwing van de Tweede Kamer af. De
aftreding heeft plaats in de maand September.
De volgorde van hun aftreding wordt door het lot bepaald.
De aftredende leden zijn herkiesbaar,,

cl
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ART. 21
De leden van het Centraal-Comité, benevens een zestal
plaatsvervangende leden, worden met betrekkelijke meerderheid gekozen door alle stemhebbende leden der
Kiesvereenigingen op een daartoe voor elk dezer saâm
te roepen vergadering. De Eerste en de Tweede Voorzitter
worden gekozen door de Deputatenvergadering. De benoeming van den Secretaris en den Penningmeester geschiedt
door het Centraal-Comité zelf uit de gekozen leden.
ART. 22.

De leden van het Centraal-Comité hebben op de Deputatenvergadering een concludeerende stem. Bij staking
van stemmen beslist de stem van den Voorzitter.
ART, 23.

Indien de Eerste Voorzitter, op wat wijze ook, voor goed
mocht uitvallen, dan treedt de Tweede Voorzitter in zijn
plaats op, en wordt een tijdelijk Onder-Voorzitter door
het Comité, zoo noodig buiten de leden, aangewezen.
ART. 24.

Het Centraal-Comité draagt zorg, dat de nieuwe verkiezing van leden voor zijn Comité plaats vinde in
dezelfde vergadering der Kiesvereenigingen, waarin door
het Comité de voorstellen aan de orde worden gesteld,
die strekken om de houding der Antirevolutionaire partij
bij eene algemeene Kamerverkiezing te bepalen.
De uitslag van de voor dit doel gehouden stemming
wordt door elke Kiesvereeniging onverwijld ter kennisse
van het Centraal-Comité gebracht, en door den Secretaris
van het Comité openbaar gemaakt, en zulks wel met opgave van het door elk gekozene verkregen aantal stemmen.

on
ART. 25.
Voor de keuze van leden van het Centraal-Comité, of
ook van zijn Eersten en Tweeden Voorzitter, worden
noch officieel noch officieus door het Comité of door
eenig ander college of bestuur aanbevelingen of tweetallen voorgesteld.
Het doen van aanbevelingen voor de te doene keuze
wordt geheel aan hen, die ten deze kiesgerechtigd zijn,
overgelaten.
ART. 26.

Het Centraal-Comité stelt een Huishoudelijk Reglement
voor zijn werkzaamheden vast, en bepaalt hierin tevens,
hoe dikwijls in eik jaar, en voorts wanneer het vastelijk
zal bijeenkomen.
Het Moderamen doet in de eerstvolgende vergadering van
het Centraal-Comité verslag van hetgeen het verricht heeft.
ART. 27,
In het Centraal-Comité kunnen niet meer dan vier
leden der Staten-Generaal zitting erlangen. Ministers, die
in het Kabinet zitting verkregen, kunnen niet tegelijk lid
1
van het Centraal-Comité zijn.
Gewezen leden van het Centraal-Comite die ter oor~
zake van hun optreden als Minister ontslag verkregen,
kunnen, na hun aftreden als Minister, worden uitgenoodigd met recht van advies de vergaderingen van het
Centraal-Comité bij te wonen.
De Voorzitters der Antirevolutionaire clubs van de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben van rechtswege, met adviseerende stem, zitting in het Centraal Comité.

4

II
AJ
De Antirevolutionaire Partij als geheel genomen treedt
met beslissend gezag uitsluitend op in haar Deputatenvergaderingen.
Deze Deputaten-vergaderingen kunnen te alien tijde
door het Centraal-Comité worden saâmgeroepen. Verplichting tot het saâmroepen van zulk een Deputatenvergadering is aanwezig telken male, als een nieuwe
verkiezing van de Tweede Kamer komende is. De voorstellen die op deze Vergadering te behandelen zullen
zijn, worden, tenzij zulks, bij Kamerontbinding, niet
mogelijk is, uiterlijk zes weken vóór den Stembusdag
door den Secretaris aan alle aangesloten Vereenigingen
en Besturen toegezonden. Anders zoo vroeg mogelijk.
Buitengewoon kan de Deputaten-vergadering worden
saâmgeroepen, indien het Centraal-Comité dit geraden
acht.
Aan het verzoek tot saâmroeping van een buitengewone Deputaten-vergadering uitgaande van Kiesvereenigingen, wordt alleen dan gevolg gegeven, indien
tenminste drie Kamerkring-Centralen dit verzoek doen
of steunen. De voorstellen, die men aan het oordeel der
Deputaten-vergadering wenscht te onderwerpen, moeten
bij het verzoek schriftelijk zijn overgelegd.

De Antirevolutionaire leden der Staten-Generaal, van
de Staten-Provinciaal, alsook de leden van het Gemeenteraadscollege hebben toegang tot de Deputaten-vergadering.
De Deputaten-vergaderingen kunnen door het CentraalComité voor de leden der Kiesvereenigingen en voor de
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algemeene Pers toegankelijk worden gesteld, voorzooveel
de beschikbare plaatsruimte dit gedoogt.
ART. 30.
Zoo dikwijls de in het Centraal-Comité ie behandelen
onderwerpen hiertoe aanleiding geven, worden enkele
of alle Provinciale Comité's door het Centraal-Comité
uitgenoodigd, een hunner met adviseerende stem naar
liet Comité te willen afvaardigen.
Een Kamerkringbestuur, zijnde een Provinciaal-Comité
of een Sectie ervan, heeft het recht om, desverlangd,
een afgevaardigde te zenden naar de vergaderingen van
het Centraal-Comité. Opgeroepen worden zij daartoe
niet dan in het geval, aangegeven in Artikel 30. Echter
zal publiekelijk worden medegedeeld waar en wanneer
het Centraal=Comité vergadert.
ART. 31.
In elk jaar waarin vermoedelijk geen Deputaten-vergadering saâmkomt, noodigt het Centraal-Comité de Centrale
of Districtsbesturen uit, een lid uit hun midden af te vaardigen naar een in de maand September of October alsdan te
houden Centralen-Convent, ter voorloopige afdoening van
wat het Centraal-Comité acht, dat spoedeischende behandeling vraagt, en voorts ter bespreking van onderwerpen van
algemeen belang, die het aan de orde wenscht te stellen.
De afgevaardigden der Centralen zijn ook hunnerzijds
bevoegd, voorstellen in deze vergadering ter tafel te
brengen, en de zienswijze van het Centralen-Convent
daarover te verzoeken. Zoodanige voorstellen moeten in
de maand Juli bij het Centraal-Comité zijn ingediend.
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Het Centraal-Comité leidt deze vergaderingen zelf. Elk
der Provinciale Comité's heeft het recht, een zijner leden
naar dit Centralen-Convent af te vaardigen.
Het Centralen-Convent is alleen voor de afgevaardigde
leden toegankelijk.
Een verslag ervan wordt opgemaakt en, voorzooveel
het Centraal-Comité dit gewenscht acht, openbaar gemaakt, of alleen aan de Kiesvereenigingen rondgezonden
ART, 32.
Het recht tot afvaardiging naar het Centralen-Convent komt mede toe aan de Kamerkringbesturen, bedoeld
in Art. 10, eerste lid.
Wanneer voor eenige provincie of voor eenige provinciale sectie de organisatie bedoeld in Art. 10, tweede lid,
volledig haar beslag heeft gekregen, kan het CentraalComité bepalen dat voor zoodanige provincie of sectie
het recht van afvaardiging naar het Cen±ralen-Convent
van de Districts-Centralen overgaat op de Centralen in
de kieskringen voor de Staten-Provinciaal, met dien
verstande dat aan dezen één afgevaardigde wordt toegekend voor elke 250 leden van de bij haar aangesloten kies
vereenigingen. Overschrijdt het aantal leden het getal van
250 met een deel van dit cijfer, zoo rekent dit deel voor vol.
Blijft eene Districts-Centrale, nadat vorenbedoelden
overgang heeft plaats gehad, niettemin als Hulp-centrale
bestaan, dan behoudt zij het recht van afvaardiging ter
Deputaten-vergadering (zie Art. 6).
ART. 33.
Behalve in het geval voorzien in Art. 31 wordt het
Centralen-Convent, wanneer eene verkiezing voor de
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Tweede Kamer aanstaande is, zoo mogelijk vijf maanden

te voren samengeroepen, ter voorloopige beslissing
onder nadere goedkeuring van de Deputaten-vergadering
zoowel omtrent het program van actie, waarmede de
Antirevolutionaire Partij aan de verkiezingen zal deelnemen, en omtrent een eventueel aan te gaan stembusaccoord met eenige andere partij, als omtrent de vereeniging van de candidatenlijsten der partij tot ééne of
meerdere groepen, en de vraag of in verschillende kieskringen identieke candidatenlijsten zullen worden gesteld.
De op deze punten betrekking hebbende voorstellen
van het Centraal-Comité worden vooraf, behalve aan de
afgevaardigden naar het Centralen-Convent aan alle aangesloten kiesvereenigingen toegezonden.
-

ART. 34.

Ingeval in meerdere kieskringen identieke lijsten worden gesteld, heeft de aanwijzing der candidaten en van
hunne - volgorde plaats in eene vergadering van afgevaardigden der Centralen in de betrokken kringen. Een
huishoudelijk reglement voor deze vergadering van afgevaardigden, welke tot den afloop der verkiezing opnieuw
kan bijeenkomen, wordt door het Centraal-Comité voor
ieder geval afzonderlijk vastgesteld.
ART. 35.
Voor zooveel er zich ons sympathieke vereenigingen,
bonden of kringen gevormd hebben, die zich generaal
voor heel het land de behartiging ten doel stellen van
eenig bijzonder publiek belang, tracht het Centraal-Comité
zich met deze vereenigingen in verbinding te stellen,
ten einde ter zake van onderwerpen, waarvan zulk een
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vereeniging de juistere kennis poogt te bevorderen, en
die 't zij in het Centraal-Comité, 't zij op het CentralenConvent, 't zij op de Deputaten-vergadering aan de orde
komen, advies in te winnen. Met name zal zulks gewenscht
zijn, voorzoo ver op godgeleerd, rechtskundig, geneeskundig, oeconomisch, sociaal, koloniaal en militair terrein
vereenigingen of bonden van dien aard optreden, die,
blijkens hun Statuten, de Antirevolutionaire of daaraan
genoegzaam verwante beginselen als uitgangspunt kozen.
Een afgevaardigde van zulk een vereeniging bond of
kring kan worden uitgenoodigd om de vergadering van
het Centraal-Comité of van het Centralen-Convent voor
de mededeeling en nadere toelichting van zijn advies bij
te wonen.

De organen der Pers, die de Antirevolutionaire beginselen, conform ons Program van beginselen, belijden en
propageeren, hebben op de Deputaten-vergadering toegang en evenzeer op het Centralen-Convent en aldaar
met recht van advies.
Voorts s het Moderamen gelast, om de besluiten,
benoemingen enz., die voor mededeeling aan het publiek
vatbaar 'zijn, zoo spoedig mogelijk aan de bedoelde
redactiën, zoo deze haar verlangen daartoe te kennen
geven, toe te zenden.
ART. 37.

Ter hulpe van den Penningmeester benoemt het Centraal-Comité een vaste Commissie voor de inzameling en
voor het beheer van de gelden. Deze Commissie, waarvan
de Penningmeester Voorzitter is, ontvangt van den Adjunct-
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Secretaris telken jare op 1 December opgave van het
aantal der leden, die bij de onderscheiden Kiesvereenigingen zijn aangesloten.
ART. 38.
Elke aangesloten Kiesvereeniging kwijt telken jare
aan het Centraal-Comité een bedrag gelijkstaande met
het aantal harer leden, vermenigvuldigd met vijf-en-twintig
cents. In de tweede plaats noodigt de Commissie meergegoede kiezers, of ook buiten hen, gegoede mannen en
vrouwen, uit, telken jare een extra-bijdrage voor de kas te
willen afstaan. En in de derde plaats wordt er, zoo dikwijls een zaak van aanbelang, met name een verkiezing,
de beschikking over ruimer geld noodzakelijk maakt, een
inzameling voor dit ééne geval gehouden; gelijk dit
dusver steeds geschied is.
De Deputatenvergadering benoemt voor elke 4 jaar
eene Commissie bestaande uit drie personen, die jaarlijks
de rekening en verantwoording van den Thesaurier van
het Centraal-Comité naziet en daarvan in eene volgende
Deputatenvergadering rapport uitbrengt.

ART. 39.
Uitsluitend de Deputaten-vergadering is bevoegd om bij
Kamerverkiezingen eenig stembusaccoord tot saamwerking
bij de stembus met eenige andere partij aan te gaan.

ART. 40.
Wijziging van deze Statuten kan alleen plaats hebben
op een Deputaten-vergadering, em zulks met gewone
meerderheid van stemmen, mits het daartoe strekkend
voorstel Of uitga van het Centraal-Comité Of tijdig genoeg

door ten minste drie Kamerkring-centralen bij den
Voorzitter van dit Comité zij ingediend.
ART. 41.
Wijzigingen in het Program van beginselen daarentegen kunnen niet tot stand komen, dan door een
besluit van de Deputaten-vergadering, genomen met
twee derden van de werkelijk uitgebrachte stemmen.
Het voorstel tot wijziging moet ten minste vier weken
vóór de Deputaten-vergadering aan de Kiesvereenigingen
zijn rondgezonden. Bestond hiertoe geen mogelijkheid,
zoo beslist de Deputaten-vergadering vooraf, of al dan
niet tot de behandeling van het voorstel zal worden
overgegaan.
Aldus vastgesteld in de Deputaten-vergadering van
2 November 1916 en gewijzigd in de Deputaten-.vergadering van 23 November 1917.
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