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De Beginselverklaring, waarmede de P r 0 t e s t a n t s C h e U n i e bij de a.s. verkiezingen naar voren treedt, is 
uiterst beknopt geformuleerd. Zij luidt als volgt: 
1. Het Woord Gods is het richtsnoer voor de Overheid. 
2. De profetische taak der Kerk tegenover Overheid en Volk moet erkenning vinden. 
3. Het reformatorische karakter van Nederland worde bewaard. 
4. De Overheid is geroepen voor de zelfstandigheid van het Rijk in en buiten Europa te waken, mede door de 

instandhouding van leger, vloot en luchtmacht. Zij heeft het Rijk positief te doen meewerken in de gemeenschap 
der volkeren en naar vermogen bij te dragen aan de totstandkoming en den uitbouw van een internationale 
rechtsorde. 

5. De Overheid vinde, als christelijke Overheid, haar taak ten aanzien van de binnen het Rijksverband besloten 
Overzeesche Gebiedsdeelen in de handhaving en het herstel van gezag en orde, in de bevordering van de 
welvaart aldaar, in het scheppen van een nieuwen staatsrechtelijken status van de daar wonende volkeren en 
in het waarborgen van de mogelijkheid tot kerstening van het openbare leven. 

6. Aangezien het geheele volk tot het heil en den dienst Gods geroepen is, erkent de Protestantsche Unie geen 
groepeering van het Nederlandsche volk in geloovigen en ongeloovigen en verwerpt zij op bijbelschen grond 
iedere principieele antithese tusschen menschen en menschen. 

7. In de vormen van onze nationale cultuur in den breedsten zin des woords (onderwijs, kunst, wetenschap, radio, 
sport) moet het geheele Volk eendrachtig den dienst Gods zoeken. 

8. Op grond van de in Christus bepaalde waarde van den mensch moet met kracht voor sociaal recht worden 
opgekomen, opdat ieder mensch naar lichaam en geest de ruimte heeft om zich in het leven te verheugen. 

9. Het volk dient gezien te worden als een gemeenschap van werkers, waarin alle tegenstellingen tusschen 
werkgevers en werknemers, hoofd- en handarbeiders, stedelingen en plattelanders moeten worden bestreden en 
iedere werker moet deelnemen in de verantwoordelijkheid van zijn arbeidsgemeenschap. De plicht tot en het 
recht op arbeid van ieder, die werken kan, worde erkend. 

10. Bij de vraag naar de taak der Overheid op economisch terrein zij het algemeen belang tezamen met de erken-
ning van den mensch als persoonlijkheid de eenige maatstaf, waarbij tot het uiterste gewaakt worde tegen 
werkloosheid. 

In overeenstemming met deze beginselverklaring vraagt de Protestantsche Unie Uwe aandacht voor het navolgende 

LIMON 
1. Erkenning en handhaving van den constitutio-

rieelen monarchalen regeeringsvorm onder het 
Huis van Oranje. 

2. Doorbreking van de verstarring in het politieke 
leven door zoo nauw mogelijke samenwerking 
met andere partijen. 

3. Herziening van de grondwet ook in dezen zin, 
dat er staatsrechtelijk ruimte komt voor de be-
diening van het Woord Gods door de Kerk, om 
de neutrale staatsgedachte op reformatorische 
wijze te doorbreken. 
Erkenning in de grondwet van het publiek-recht 
der Kerk en van haar plaats in het staats- en 
volksleven. 

4. Een zoo krachtig mogelijke samenwerking met 
de regeering, ten einde het hoofd te bieden aan 
de vele moeiten en zorgen, waarin ons volk door 
den oorlog en de bezetting is geraakt. 

5. Snelle en afdoende regeling van de verzorging 
van alle oorlogsslachtoffers of wel van hun nage-
laten betrekkingen. 

6. Herstel en opbouw van de verwoeste gebieden 
met billijke vergoeding van de geleden oorlogs-
schade, krachtige bevordering van de wederop-
richting van de industrie, den handel, het verkeer 
en de visscherj; actieve woningbouwpolitiek, 
welke gericht is op redelijke huurprijzen, groote 
gezinnen, stedebouwkundige schoonheid en goede 
streekplannen. 

7. Verhooging van de stoffelijke welvaart van ons 
volk. Leiding van het economisch leven, naar den 
eisch der omstandigheden, met het oog op de 
eigen behoeften van ons volk, den buitenland-
schen handel en de werkgelegenheid. 

8. Onder de huidige omstandigheden een spoedig 
herstel van het evenwicht in de begrootirig; ook 
bij verhoogde belastingdruk worde ernstig reke-
ning gehouden met de verschillende draagkracht  

der bevolkingsgroepen en de groote gezinnen, 
drastische maatregelen ten aanzien van de op 
ongeoorloofde wijze verkregen winsten. 

9. Krachtig ingrijpende maatregelen tot sterke ver-
mindering van het ambtenarencorps, voor zoover 
dit tengevolge van de omvangrijke crisismaat-
regelen is uitgebreid en tot beperking van de 
bureaucratie. 

10. Rechtsherstel ten opzichte van alle politieke 
delinquenten in dien zin, dat een ieder zijn ver-
diende straf ten spoedigste ontvangt en niemand 
onverdiend van zijn vrijheid, goederen of arbeid 
wordt of blijft beroofd. 

11. Bij bepaling van de bonen wordt ook voor den 
landbouw evenredigheid betracht ten opzichte van 
de industrie en andere bedrijven. 

12. De sociale verzekering worde krachtig uitge- 
bouwd. 
Speciaal worde gelet: 
a. Op goede verzorging van de ouden van dagen. 
b. Een regeling van de gezondheidszorg, bestaan-

de in een verzekering voor geneeskundige ver-
zorging. 

C. Krachtige bestrijding door goede verzorging 
van de volksziekten, tuberculose en chroni-
sche rheumatiek. 

d. Tegemoetkoming aan de nooden van de kleine 
zelfstandigen. 

C. Verplichte instelling van bedrijfspensioenen. 
13. Behartiging van de belangen van den midden-

stand, o.a. door krachtigen tij delijken steun aan 
door oorlogsgeweld vernielde levenskrachtige be-
drijven. 

14. Bevordering en uitbouw van de rechtsorde van 
den arbeid; erkenning van den plicht tot en het 
recht op arbeid. Effectieve waarborging van het 
recht tot arbeid ook in geval van staking. 
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16. 

Zoo ruim mogelijke voorlichting van alle bevol-
kingsgroepen in Nederland en in de Overzeesche 
Gebiedsdeelen betreffende de feitelijke interne 
Indische en internationale verhoudingen. 
Herstel van den rechtsstaat door herstel van rust 
en orde en waarborgen van persoonlijke vrijheid 
van meeningsuiting. 
Zoo krachtig mogelijke samenwerking met de 
Regeering tot handhaving van de eenheid van 
Indië binnen Rijksverband, met meer of mindere 
zelfstandigheid der onderdeelen. 
Waarborgen van de mogelijkheid tot kerstening 
van het openbare leven. 
Bevordering der economische ontwikkeling van 
alle Indische bevolkingsgroepen, ook in midden-
stand-exportbedrijven. 
Handhaving van het karakter en de zelfstandig-
heid van het Rijk in de buitenlandsche politiek, 
mede door het op peil brengen en houden van de 
gevechtswaarde van leger en vloot en luchtmacht 
en door de geestelijke en zedelijke verzorging van 
cen militair, in het kader van een positieve mede-
werking in de gemeenschap der volkeren en aan 
de totstandkoming en den uitbouw van een inter-
nationale rechtsorde. 
Bevordering van het totstandkomen van een 
nationale radio, waarin de kerk haar taak tot 
herkerstening der cultuur kan vervullen. 
Voor zoover het Lager Onderwijs van Overheids-
wege wordt gegeven, behoort bij de bestaande 
financieele gelijkstelling van openbaar en bijzon-
der onderwijs de boodschap van den Bijbel in het 
openbaar onderwijs te worden opgenomen, met 
erkenning van de vrijheid der ouders te dezen 
opzichte. 

Naast verstandelijke ontwikkeling worde ruime 
gelegenheid gegeven voor karaktervorming en 
lichamelijke opvoeding. 
De opleiding van het onderwijzend personeel be-
hoort op de hierboven geschetste doeleinden van 
het onderwijs gericht te zijn, met erkenning van 
de taak der kerk in dezen. 

19. Voor zoover mogelijk dienen spoedig doeltreffen-
de maatregelen te worden getroffen om aan het 
verontrustend tekort aan onderwijskrachten - 
vooral ook ten plattenlande - een einde te 
maken. In dit verband zij ook een verbetering 
van de basisregelingen der onderwijzerssalaris-
sen - mede als eisch van sociale rechtvaardig-
heid - een voorwerp van dringende zorg van de 
Overheid. 

20. Erkenning van de taak der Overheid in de vor-
ming van de nationale cultuur (Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Onderwijs, enz.). 
Bevordering van de zelfstandigheid en het ge-
meenschapskarakter van de inrichtingen van 
Hooger Onderwijs en herstel van de Theologische 
Faculteiten. 

21. Bevordering van de heiliging van den Zondag 
door het geheele volk en van de gelegenheid om 
den sportwedstrijd op den Zaterdag te doen plaats 
hebben. 

22. De Regeering betrachte aanhoudende zorg voor 
de aanspraken van het Nederlandsche Volk t.a.v. 
de beschikking over Duitsch grondgebied en pro-
ductiemogelijkheden ten bate van dat Volk als 
vergoeding voor de schade, geleden ten gevolge 
van de Duitsche oorlogvoering, roof en verniel-
zucht. 

Aldus vastgesteld door de algemeene vergadering der 
Protestantsche Unie op 25 April 1946. 

HET VOORLOOPIG MODERAMEN. 
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18. 

Indien gij met het bovenstaande Instemt en gij 
geen voorkeur hebt, stemt dan op 17 Mei a.s. den eersten candidaat 

J. M. KRIJGER 
Lij st 

No. 7 -1  

Het bovenstaande wordt van harte aanbevolen dooi 

J. W. Audier, 's.Gravenhage. 

Dr. H. Berkhof, Zeist. 

Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Asperen 
en Dubbeldam, De  But  

L.  Bos,  Hengelo. 
A. G. Buining,  Assen.  
Mr.  Th.  van Dam, Utrecht. 
H. J. D. Dieters, Utrecht. 
C. N. Dieters, Utrecht. 
H. P. Doodeheefver, Hilversum. 
J. H. Fricke, Leeuwarden. 
Ds. G. J. Gymink, Almelo. 
Ds. A. A.  Koolhaas, Amersfoort.  
Ds. J. J. van der Krift, Renswoude. 
Mr. W. J. van der  Krol,  Nijkerk. 
Dr. M. A. van  Melle,  Utrecht. 
C. H. Sonneveld, 's-Gravenhage. 
J. J. Wallien, arts, Haarlem. 
Ds. J. van  Woerden, Middelburg.  
en vele anderen. 

Onze volledige Candidatenlijst luidt als volgt: 

Voor Kieskringen:  

I 's-Hertogenbosch 
II Tilburg 
V Rotterdam 

VI 's-Gravenhage 
VII Leiden 

VIII Dordrecht 
IX Amsterdam 
XI Haarlem 

XII  Middelburg  

J. M.  Krijger,  Vriezenveen 
Mr. W. H. van Helsdingen, Apeldoorn 
Ds. H. E. Gravemeyer, Amsterdam 
W. J. Taisma, arts,  Overveen  
Drs. A. A. van Ruler, Hilversum 
Mr. P. J. Somer, Amsterdam 
Dr.  Ir.  H. G. v. Beusekom, 's-Gravenhage  
Ir.  R.  Th.  Bijleveld, 's-Gravenhage 
N.  Kraak  Steemann 's-Gravenhage  
Ir.  C. van Dam,  Voorburg  
J. van der  Pol,  Veen (N.-Br.) 
Mr. A. C.  Knook,  Almelo 
Mr. A. W. M. Niemeyer, Haarlem 
K. Eelderink, Vianen  

Exemplaren van het urgentieprogram en van de verschenen toe, 
lichting op de beginselverklaring kunnen worden aangevraagd bij 

Ir. R. TH. BIJLEVELD, Adelheidstraat 86, 's.Gravenhage. 
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