
Aan de Kiezers! 
L, S.  

Wien  zult ge straks stemmen? Een belangrijke vraag. Het wel of het wee des  lands  
hangt er van af. Wilt ge een regeering met of zonder Gods Woord? De keuze behoeft 
voor U niet moeilijk te zijn, zoo ge van oordeel zijt, dat aan Gods zegen alles gelegen is. 
De Staatkundig Gereformeerde Partij toch is de eenige partij, welke voorstaat, dat het 
land onvoorwaardelijk naar Gods wet geregeerd zal worden. Daarvoor hebben hare afge-
vaardigden in de Tweede Kamer onder veel hoon en smaad immer gepleit. Zij stonden 
daarbij steeds alleen. Ook stonden zij alleen als zij vóór den oorlog vanwege de Vrij alge-
meene Godsverlating de te verwachten oordeelen Gods aankondigden. Men wilde daar 
niet van hooren, ja men lachte er om. Men stelde liever zijn vertrouwen in den Volkenbond 
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en hield er zelfs bidstonden voor. 

Trots al die spotterij en dat dwaze vertrouwen zijn de oordeelen Gods gekomen. Ge 
hebt ze met eigen oogen vijf jaar lang kunnen aanschouwen en aan den lijve gevoeld. 
Allerlei ellende, het leegrooven Van 0fl5 land, de wegvoering van onze mannen en zonen 
tot een bittere hongersnood toe hebt ge beleefd. Is nu niet zonneklaar gebleken, dat de 
afgevaardigden der Staatkundig Gereformeerde Partij door de feiten volkomen in het gelijk 
zijn gesteld ? 

Dit schrijven zij niet aan hun wijsheid toe, gelijk ze zelf herhaaldelijk in hun rede-
voeringen verklaard hebben, maar zij mochten dit doen op grond van Gods Woord. Heeft 'dit U niets te zeggen? Kunt ge, gezien de uitkomst, uw stem niet gerust uitbrengen op 
no. 1 van lijst 8 der Staatkundig Gereformeerde Partij,  Ds.  ZANDT welke lijst ge in 
dit biljet vindt afgedrukt? 

Ook hebben de afgevaardigden der S.G.P. steeds er op aangedrongen, dat de Regeering 

J Gods wet tot richtsnoer voor haar Regeeringsbeleid zou stellen o,a, ten aanzien van zulk een 
gewichtige zaak als de heiliging van den Zondag is, Wanneer zij dat deden zeiden de zich 
Christelijk noemende ministers tegen hen, dat het verkeer op den Zondag onmogelijk stil 
kon staan. Daarop hebben zij geantwoord, dat de tijd wel eens kon komen, dat God het 
geheele verkeer op Zondag zou stilleggen. Is ook dat niet gebeurd? Langen tijd heeft alle 
verkeer van treinen, trams en zelfs van auto's en autobussen op den Zondag stilgestaan. Is dat 
iiet treffend? Heeft dit U ook niets te zeggen? Of kunt ge het goedkeuren, dat onder 

verscheidene zich Christelijk noemende coalitie-ministers extra-treinen en zelfs goedkoope 
treinen op den Zondag werden ingelegd ten gerieve van het bezoek aan kermissen, voet-
balwedstrijden en andere vermakelijkheden? Dit kan toch bij U het geval niet zijn, indien 
ge slechts eenigermate nog rekening houdt met Gods Woord. Ook tegen die schromelijke 
Zondagsontheiliging, welke de Regeering had kunnen en had behooren te verbieden, zijn de 
afgevaardigden der S.G.P. krachtig opgekomen. 

Moge uit de vreeselijke oordeelen Gods, welke om des zonden wille over ons gekomen 
zijn, toch de eenig juiste conclusie door U getrokken worden, n,l. dat het ons volk alleen 
kan wel gaan, indien de overheid - gelijk Gods Woord het van haar eischt - zich als 
een dienaresse Gods gedraagt en ook ons volksleven zich daarnaar richt. 

Dit nu beoogt de Staatkundig Gereformeerde Partij. Daarnaar streeft zij. Daarom 
komt zij ook op tegen de vreeseljke danswoede, welke zich vooral na de bevrijding in 



ons land alom vertoont, alsook tegen zedenverdervende bioscoopvoorstellingen. Zij verlangt, 
dat de overheid in dezen haar dure plicht zal betrachten en paal en perk zal stellen aan dit 
kwaad, dat als een kanker onder het volk voortvreet. 

Evenzeer wenscht zij een huwelijkswetgeving, waarbij gekeerd zal worden, dat 
echtscheidingen zoo gemakkelijk tot stand kunnen komen als thans mogelijk is. Met niet 
minder klem is de S,G,P. er voor opgekomen, dat de overheid den moedwilligen doodslager 
naar den eisch van Gods Woord met den dood zal straffen. Als de Staatkundig Gerefor-
meerde Kamerleden echter een motie tot wederinvoering der doodstraf indienden, lieten de 
A.R. en C.H, Kamerleden hen alleen staan. Ja, zij maakten zelfs de behandeling der voor-
gestelde motie onmogelijk. Ook wanneer zij opkwamen tegen de heidensche practijk der 
lijkverbranding en tegen de ergerlijke ongeloofspropaganda zooals die aan den dag kwam 
in vergaderingen waar onderwerpen werden behandeld als ,,God is het grootste kwaad der 
wereld", vonden zij geen steun bij de genoemde fracties. 

Kwamen de afgevaardigden der S.G.P. op voor het herstel van het onrecht, dat in 
de vorige eeuw door de overheid de Hervormde Kerk is aangedaan, dan stonden zij ook 
weer alleen. 

Zoo zouden we kunnen doorgaan en nog andere gewichtige punten naar voren kunnen 
brengen, waarin het verschil in beginsel en in practijk met de zooeven vermelde partijen 
duidelijk naar voren komt. Wij zullen dit echter niet doen, omdat wij onze kracht niet zoeken 
in het bestrijden van andere partijen. We wijzen in dit biljet slechts op de verschillen, welk,  
tusschen de S.G.P. en andere partijen bestaan, opdat de kiezers weten, waar zij aan toe zijn. 

Veel liever dan verdeeldheid zouden wij zien, dat alle rechtsch-protestantsche partijen 
zich tot één groote partij zouden vereenigen. Die verdeeldheid toch stemt ons tot groote 
droefheid. De S.G.P. heeft dan ook steeds het vormen van één groote protestantsch-christelijke 
partij krachtig voorgestaan en hare vertegenwoordigers in de Tweede Kamer hebben daar-
voor bij herhaling gepleit. Het was echter telkens aan doovemansooren geklopt. De rechtsche 
partijen wilden niet weten van een vereeniging waarbij de eisch gesteld werd, dat de over-
heid zich onvoorwaardelijk naar Gods Woord in haar bestuur en wetgeving zal richten. Zij 
wilden van het onverkorte artikel 36 der oude Nederlandsche Geloofsbelijdenis niet weten 
en dit artikel konden en mochten de Staatkundig Gereformeerden niet verloochenen. Dit 
zou schroomelijke beginselverzaking geweest zijn. Dit artikel toch is naar den Woorde Gods. 
Het is de aloude belijdenis der vaderen. Het heeft er zeer veel toe bijgedragen, dat 
Nederland eenmaal als eerste in de rij der volkeren stond, Toen dit artikel gehandhaafd 
werd, was het de tijd van den gouden eeuw, de glorie van ons volksbestaan. Boven alles 
toch hebben wij in dezen donkeren tijd terugkeer tot die beginselen noodig, terugkeer tot 
Gods Woord en Wet, met afbreking van de zonden. Lapmiddelen baten hier niet. Dit is 
de eenige remedie. Zoo dit niet toegepast wordt zal ons volk nog steeds dieper en dieper 
wegzinken. 

Kiezers, andere partijen komen met klinkende beloften tot U, de eene al mooier en 
klinkender dan de andere, doch laat U daardoor niet van de wijs brengen. Terecht zegt 
mr. Groen van Prinsterer, dat al die partijen, die met Gods Woord geen rekening houden, 
wel heel veel beloven, maar dat de uitkomst telkens en telkens weer is, dat niet alleen de 
beloften niet worden ingelost, maar dat juist het tegendeel ervan, n,l, bittere ellende, komt. 

Ook biedt de handhaving van Gods Woord en Wet de eenige waarborg, waarbij 
de stoffelijke belangen van ons volk alleen gebaat zullen zijn. Dan zal er gezorgd worden 
voor allen, die steun behoeven; beter en royaler dan thans het geval is, gelijk de S.G.P. 
dit wil. Dan zullen de behoeftigen, de invaliden en ouden van dagen niet met een karig 

weekgeldje worden afgescheept, gelijk dat het geval is bij de verzekeringswetten. Dan zal 
overeenkomstig het beginselprogram der SGP., een rechtvaardige verdeeling der lasten naar 
draagkracht plaats hebben. Dan zullen ook niet gelijk onder de coalitie-ministeries ge- 
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beurd is - kostelijke levensmiddelen moedwillig vernietigd worden, waartegen de afge-
vaardigden der S.G.P. zich destijds met kracht verzet hebben, maar deze zullen dan, 
overeenkomstig den door hen uitgesproken wensch, tegen goedkoope prijzen onder het bereik 
van het volk worden gebracht. 

Dan zal er ook een snelle en rechtvaardige rechtspleging toegepast worden, waarbij 
het kwaad gestraft en de wezenlijke onschuld beschermd zal worden. 

De Staatkundig Geref. Partij keert zich zeer beslist tegen de ambtenarij en de 
bureaucratie, waaronder het geheele economische leven dreigt ten onder te gaan en waardoor 
corruptie en fraude, omkooperij en geldsmijterij zoozeer in de hand worden gewerkt. De 
S.G.P. heeft op den ambtenaar als zoodanig niets tegen. Integendeel, zij erkent dat de 
ambtenaar nuttig en noodig is, maar zooals het thans gaat, op 9 burgers 1 ambtenaar, dat 
werkt funest. En het is wel zeer zeker, indien de Partij van den Arbeid grootere zeggen-
schap in de regeering zal krijgen, dat het dan bij I ambtenaar op 9 burgers niet zal blijven. 
De Partij van den Arbeid toch staat nationalisatie van bedrijven en ver doorgevoerde be-
drijfsorganisatie voor, gelijk uit het voorontwerp van minister Ir. Vos wel overduidelijk 
gebleken is. Dit vergt noodwendigerwijs een heirleger van ambtenaren. Zoo worden we 
van lieverlede een ambtenarenstaat, waarin willekeur en vriendjespolitiek aan de orde 
van den dag zullen zijn, zooals o.a. bij de H.A.R.K. reeds genoegzaam gebleken is, De S.G.P. 
is er tegen, dat het geheele bedrijfsleven in overheidsboeien wordt geslagen en komt voor 
het particulier initiatief in het bedrijfsleven op. 

Ten aanzien van Indië begeert de S.G.P. eene Regeering, welke de eenheid van het 
Koninkrijk volledig zal handhaven, opdat de band tusschen Nederland en Indië niet ver-
broken zal worden en deze twee tot beider heil onder het gezag onzer Koningin vereenigd 
zullen blijven. Zij heeft dan ook ernstige bezwaren tegen de gevoerde politiek van het 
huidige kabinet, hetwelk haars inziens niet beleidvol en krachtig in zake Indië heeft gehandeld. 

Vervolgens roept de S.G.P. als Protestantsche Partij, welke de beginselen der Refor-
matie belijdt, alle Protestantsche kiezers op om zich als één man te stellen tegen het opdringen , van Rome. Rome wil heel Nederland weer Roomsch maken, Alles zet zij er op om ons volk 
wederom onder het pauselijk gezag te brengen. Daartegen moet zich elke rechtgeaarde zoon 
der Hervorming met beslistheid verzetten. Dat kan ook geen enkele Protestant begeeren. 
Daarom roepen wij alle Protestantsche kiezers op om als één man hun stem uit te brengen 

J op no, 1 van lijst 8 der S.G.P., n.l, op  Ds,  P. ZANDT,  Ned,  Herv, Predikant te Delft, 
die reeds vanaf 1925 in de Tweede Kamer zitting heeft en die met zijn medeafgevaardigden 
in de Kamer steeds voor de Protestantsche belangen is opgekomen. Het is toch van het 
allergrootste belang, dat het Protestantsche karakter onzer Natie behouden blijft. 

Gij kunt dit des te meer doen, omdat de S.G.P. geen kerkelijke partij is. Personen 
van verschillende kerken telt zij onder hare leden. Ook op haar candidatenlijst komen 
candidaten van onderscheidene kerken voor, die allen instemmen met de beginselen der 
Hervorming, waarvoor onze vaderen, ook de doorluchte vaderen van H. M. de Koningin, 
eertijds geleden en gestreden hebben. 

Kiezers, laat U vooral ook niet verleiden door het sirenengezang van de Partij van 
den Arbeid. In die partij zit het humanisme op den troon, met Gods Woord en Wet rekent 
zij niet. Daarom kan er ook van haar geen verwachting zijn. Met welke grootsche beloften 
zij zich ook moge aandienen, zij zal niet anders dan teleurstelling kunnen brengen. Hare 
eenheid is slechts schijn. Nu reeds openbaren zich verschillen in haar eigen boezem. 
Onder vogels van zulke diverse pluimage: socialisten, vrijzinnig-democraten, voormalige 
C.D.U.-ers, uitgestreden christelijk-historischen, roomsch-katholieken en politiek dakloozen, 
kan geen hechte eenheid bestaan. Wat de een opbouwt, zal de ander afbreken; wat de 
een voorstaat, zal de ander bestrijden, gelijk in het parlement onlangs bij het debat over de 
vervoermiddelen reeds gebleken is. Een huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. 



Evenmin is heil te verwachten van de Partij van de Vrijheid. Ook deze miskent 
Gods Woord als richtsnoer voor het regeeringsbeleid. Hetzelfde geldt in nog al zoo veel 
sterkere mate voor de partij der communisten. Wie toch God verlaat, heeft smart op smart 
te vreezen. Dit geldt voor personen en ook voor de overheid des  lands.  

Daarom bevelen wij U, ook de jongeren, met alle vrijmoedigheid aan om Vrijdag 
17 Mei a.s. uw stem uit te brengen op  Ds,  P. ZANDT,  Ned,  Herv, Predikant te Delft 

en lid der Tweede Kamer, no, I van lijst 8 der Staatk, Geref, Partij, welke hieronder volgt: 

0 ZANDT,  Ds.  P., 
Delft, Hervormd Predikant, 

00 VAN DIS, Ir. C. N., Ermelo, Scheik, ingenieur. 

VAN BOCHOVE, J,, Zeist, Hoofd Chr, School. 

KODDE, D., Zoutelande, Burgemeester. 

VAN DIJK,  Ds,  J,, Monster, Hervormd Predikant, 

VAN DËR MEULEN, P., Genemuiden, Hoofd 'Chr. School. 

SMITS,  Ds.  C., Driebergen, Chr, Geref, Predikant, 

DE LINT, M. M., Epe, Dierenarts, 

KOPPELAAR, J. H., Middeiharnis. 

DORSMAN,  Ds,  P. J., Schelluinen, Hervormd Predikant. 

VAN DER WEERD, S., Zwollekerspel, Landbouwer. 

VISSER Mzn,,  Ds.  H., Rotterdam, Chr. Geref. Predikant, 

SCHOT, A. J., Middelburg. 

BRINKMAN, F. M. C., Bilthoven. 

VLASBLOM, A., Delft. 

KERSTEN, A. J., Rotterdan, 

DE JONG, T., Leerbroek, Wethouder, 

DE BRUYN, F,, Neder-Hardinxveld, 

HAMSTRA, J., Veenwouden, 

DE REDELIJKHEID, A., Ouderkerk a. d. Ijsel, 
Hervormd godsdienstonderwijzer. 

P.S. Het is bij de S.G.P. steeds de gewoonte geweest om no. 1 der lijst aan te bevelen en 
te stemmen, teneinde verwarring te voorkomen. 

Denk er vooral om slechts één hokje vóór den naam van  Ds.  Zandt rood te maken. 
Wie twee of meer hokjes rood maakt, maakt zijn stem ongeldig. 
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