
XII. 

Het Partij-bestuur der Christen-demokraten, door 
verschillende afdeelingen aangezocht tot het geven 
van nader advies inzake de generale verkiezingen in 
Juni a.s., brengt het ondervolgende ter kennis van 
de Partijgenooten. 

Aangezien de zelfstandige formatie der Christen-
Demokraten in 1905, ten slotte hare oorzaak vond in 
de absolute afwijzing door de gecoaliseerde Christelijke 
Partijen, van den door de Christen-demokraten ge-
stelden eisch, dat alsnog aan hare Programs van 
Actie zou worden toegevoegd: ,,Grondwetswijziging 
om te komen tot invoering van kiesrecht voor Ge-
zinshoofden en daarmee gelijkgestelden", zoo moet 
het voor ons als een feit van beteekenis worden 
geacht, dat thans zoowel de Anti-revolutionaire als de 
lRoomsch-Katholieke Staatspartijen, aan het Gezins-
hoofdenkiesrecht een plaats geven op hare programs 
voor de komende periode, waardoor alzoo aan onzen 
eisch in 1905 gesteld is voldaan en ons optreden 
ten deze volkomen is gerechtvaardigd. 
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Grondwetsherziening om te kunnen komen tot 
invoering van kiesrecht voor Gezinshoofden en 
daarmee gelijkgestelden. 

Verplichte verzekering tegen ziekte, invaliditeit 
en ouderdom met voorloopig ruimen steun van 
de Overheid. 

Verhooging van invoerrechten op artikelen van 
weelde. 

Vrijmaking en verheffing van het Hooger-, 
Middelbaar- en Lager Onderwijs, waar noodig 
met voldoenden steun van het Rijk, onder den g-
delijke waarborgen ook voor de rechtspositie der 
Leeraren en Onderwijzers, 

komt thans in hoofdzaak overeen met dat der 
bovengenoemde Staatspartijen, terwijl noch de Staats-
pensioneeñng, noch ook het Algemeen Kiesrecht, 
geheel of gedeeltelijk door de Linker partijen geac-
cepteerd en op den voorgrond geplaatst, door ons in 
beginsel kan worden aanvaard. 

Overwegende alsnu, dat het Beginselprogram der 
Christen-demokraten o.m. voorschrijft, bij voorkeur die 
Staatkundige richting te steunen, welke inde practische 
politiek het meest aan de eischen van hun program 
van actie beantwoordt, en overtuigd dat - gezien het 
optreden der linker meerderheid in de verschenen 
parlementaire periode, die tengevolge de gedeeldheid 
harer onderscheidene groepen tot regeeren onmachtig 
is gebleken - een overwinning der linker partijen, 
opnieuw een tijdperk van wetgevend onvermogen zou 
in het leven roepen, waarvoor de Christen-demokraten 



in de gegeven omstandigheden niet nog eens, dan 
alleen in de alleruiterste noodzakelijkheid mede de 
verantwoordelijkheid mogen dragen. 

Zoo is het Partijbestuur van oordeel, dat de Chris-
ten-demokraten -- op voorwaarde en onder uitdruk-
kelijk beding, dat de gecoaliseerde Christelijke Partijen 
zich bereid zullen verklaren medetewerken, hen de 
hun rechtmatig toekomenden invloed te verzekeren, 
met volkomen behoud hunner zelfstandigheid - dit-
maal zullen behooren te bevorderen de verkiezing 
van candidaten der rechterzijde, die instemmen met 
opgemelde programs. 

Teneinde nu onze kleine krachten, desnoodig, 
zooveel mogelijk te concentreeren, wordt den afdee-
lingen die daarvoor speciaal in aanmerking komen 
en die bereids onze desbetreffende mededeeling ont-
vingen, dringend verzocht geen candidaten te stellen, 
alvorens in het bezit te zijn gekomen van ons nader 
advies daaromtrent. 

Het Partijbestuur der Christen-Demolcraten: 

Staalman, Voorzitter, te den Helder. 
S. Zandstra, Sneek. 
R. Groen, Enkhuizen. 
C. Verboom, Vlaardingen,  
P. P. Hartendorf, Secretaris, te den Helder. 
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