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De Staatkundig Gereformeerde Partij richt zich in deze dagen van groot verval tot het Nederlandsebe voLk 

1. Om het tot onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord op te wekken. 
Die onderwerping is noodzakelijk, omdat God ze dacht. Daartoe dringen ook de oodeeiezi Gods, die tLwi zou 
zichtbaar op aarde zijn. 

2. Om Gods Ordinantiën door de Overheid te doen eerbîédigen; 
des Heeren dag te heiligen; de doodstraf in te voeren; de Godslastering strafbaar te stellen; dedetijkevl&riai 
te koeien, enz. 

3. Om de revolutionaire machten den kop in te drukkern 
die zich zoo vreeselijk uitten in 1918 en nu weder in de muiterij op ,,De Zeven ProvineIiu. 

4. Om  Rome's  opdringen te stuiten; 
zoowel in de politiek als in het maatschappelijk leven; de subsidies aan Roomsche kerken te nrappen; de kloosters 
niet langer rijk en vet te maken met millioenen uit de onderwijswet; liet Nederlandsche recht te handhaven boven 
het Roomache (Bossche rechtzaak). Gedenk de moordende concurrentie van Rome aan de Protestantache zaken. 

5. Om te komen tot bezuiniging van 's  lands  uitgaven; 
allereerst door ingrijpende vermindering van de hooge traktementen en pensioenen, die nu tot de 20 en 30 duizend 
gulden per jaar aan één persoon oploopen; en door verdere besparing van uitgaven. 

6 Om tot bestrijding van de vreeselijke werkloosheid te geraken: 
o.a. ook door een einde te maken aan cumulatie (opeenhooping) van inkomens uit de overheidassen en door 
afschaffing van de uitmergelende dwang-verzekering; door vrouwenarbeld, daar, waar het werk voor  
mannen geigeud is, tegen te gaan; door productieve werkversehafflng enz.  

7. Om de heillooze coalitie voor goed te breken; 
zooals deze jaren lang door Antirevolutionairen,  Ch  atélijk-Historischen en Roomschen ten verdrve vaft ons vo* Is 
gevoerd.. 

8. Om de z.g. Christelijke en neo-Gereformeerde Politiek te keerex; 
die gelijk recht en vrijheid vraagt voor  alien,  zelfs voor den gruwzaamsten godloochenaar; en daarmede het pad 
voor de revolutie baant. 

9. Om te voorkomen dat vele millioenen worden uitgegeven voor inpoldering 
der Zuiderzee; 
zonder dat aan de viaschers genoegzame vergoeding gegeven wordt voor hun waardeloos geworden bedrijven. 

10. Om de rechten en vrijheden van het volk naar den Woorde Gods te handhaven: 
de belastingen te verminderen en bij geboden steun het volk niet te krenken, zoo meermalen na geschiedde bv. bij 
de crisis-varkenswet. 

Geen sterke man" kan ons redden. Het  hell  Is niet bij den mensch. Wij moeten terug tot Gods Woord, 
tot het positieve beginsel der Hervorming, waarbij geheel het Staatsbestuur op Gods getuigenis gegrondvest was, en 
waarvoor onze Vaderen goed en bloed geofferd hebben. Zulk een Staatsbestuur zal het volk geluk en welvaart, brood 
en vrede brengen, gelijk :ons roemrijk verleden in het gouden tijdperk daarvan .en onwedersprekelijk bewijs geleverd heeft. 

Schaamt u, Zonen der Reformatie, Rome of de revolutie de hand te bieden en uwe godvruchtige Vaderen in het 
aangezicht te slaan. 

Dat ons volk eens wakker mocht worden; zijn roemruchtige historie gedenken en de Staatkundig Gereformeerden 
steunen in hun zwaren strijd. 
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