
lasten voor de bevolking, worden aangegaan buiten overleg met de 
Staten-Generaal. 

Krachtig worde bevorderd het streven naar de beslissing van geschillen 
tusschen de volken langs den weg van internationale rechtspraak, arbi-
trage of bemiddeling, in plaats van door wapengeweld. 

Voor zoover dit vereenigbaar is mat het landsbelang, worcie steun 
verleend aan iedere poging, om de rechtsidee in het volkenrechtelijk 
verkeer te sterken. 

Ontwerp-Verkiezingsmanifest 1933. 

§ I.  

De Christelijk-Historische Unie stelt, nu het Nederlandsche Volk weder  
tar  stembus wordt geroepen, mat nadruk haar zedeijjlc-politieke overtui-
gingan en den geestelijke- grondslag, waarop deze overtuigingen zijn ge-
bouwd, op den voorgrond. 

Dezen weg heeft de Unie immer gekozen en zeker is er thans geen 
aanleiding om van dezen weg af te wijken. Sterker dan ooit is de drang 
om voort te gaan op den weg, die principieel werd gekozen en die thans 
practisch geboden blijkt. 

De toekomst der wereld en daardoor ook die van ons Vaderland, is 
zoo onzeker, dat geen uitgewerkte voorschriften voor een tijdvak van vier 
jaar zouden kunnen worden aanbevolen. De zedelijke en geestelijke ont-
wrichting doet daarentegen allerwege zoeken naar een vasten bodem om 
op te staan en naar zedelijke richtsnoeren, om dâârnaar alle noodzakelijke 
maatregelen te beoordeelen, 

§ II.  

Naar luid van haar Program van Beginselen belijdt de Christelijk-
Historische Unie de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods 
als den regel, waarnaar alle gezag moet worden geoefend. Zij wil de 
Christelijk-Historische grondslagen van het volksleven bevestigd zien en 
de Christelijke beginselen in het Staatsleven zien geëerbiedigd. 

Diensvolgens wil zij Nederland bestuurd zien als een Christelijken Staat 
in protestantschen zin. 

Op grond van deze beginselen, steeds door de Unie voorgestaan, en 
gelet op het huidig wereldgebeuren, moet op na-te-noemen eischen de 
,iachuk worden gelegd: 

1. Krachtige handhaving, in alle deden van het Koninkrijk, van heL 
geceg der Overheid als Gods dienaresse, waarbij zoo noodig niet mag 
worden teruggedeinsd voor ingrijpende maatregelen ter beteugeling van 
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revolutionaire uitingen, mede ter bescherming van de rechten en vrijheden 
des volks als geheel. 

2. Onderscheiding tusschen de roeping der Regeering en de taak der 
Volksvertegenwoordiging. 

3, Instandhouding en bescherming van het huwelijk en van het gezin 
als de door God gewilde grondslagen der samenleving. 

4. Bevordering van Zondagsrust en het waken voor openbare zedelijk-
heid. 

5. Het voeren van een gezonde en verantwoordelijke financieele Po-
litiek van alle publiekrechtelijke lichamen, waaronder krachtig terug-
dringen van het totaal der uitgaven. Waar noodig verscherpt toezicht op 
gemeentebesturen. Bewaring, juist daardoor, van hetgeen sociaal en cul-
tureel voor ons volk werd bereikt. 

6. Met verdediging van de nationale belangen, het voeren van een 
krachtig vooruitziend buitenlandsch beleid. 

7. Samenwerking der volken in plaats van afsluiting, tegenstelling en 
zelfgenoegzaamheid, in het bizonder op het terrein van den internationalen 
handel. 

8. Bevordering van het streven naar de beslissing van geschillen tus-
schen de volken langs den weg van internationale rechtspraak, arbitrage 
of bemiddeling in plaats van door wapengeweld. 

9. Nauwgezette inachtneming van het zedelijk en stoffelijk belang van 
de verschillende groepen der bevolking in de Overzeesche gewesten. 
Mede daartoe het bevorderen van de eenheid van de gebiedsdeelen van 
het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en over Zee. 

10. Zorg voor de nationale onafhankelijkheid, mede door het in stand 
houden van de daartoe noodige weermacht. 

11. Samenwerking tusschen de onderscheiden deelen en groepen van 
het ééne nationale leven, zoowel sociaal als economisch. Verwerping van 
ieder groepsegoïsme. Bevordering van de levensbelangen, zooals deze 
zich geldend maken in elken kring van het volk. Steun, zooveel noodig 
en zooveel mogelijk, aan de onderscheiden deelen van het bedrijfsleven; 
zoo aan Landbouw, Tuinbouw, en Visscherij als aan Industrie, Scheep-
vaart en Handel. 

12. Bevordering van de eenheid des volks, die ook op cultureel gebied 
haar uitdrukking en toepassing vinden moet. 

13. Erkenning, dat bij de wijzigingen in het sociaal en economisch 
leven, gelijk onze dagen die te aanschouwen geven, de positieve christelijk.-
maatschappelijke gedachten de leiding moeten geven; dat op den arbeid 
der zich in de maatschappij vormende organen niet minder moet worden 
gelet dan op dien van de staatsorganen; dat de waarde der menschelijke 
persoonlijkheid blijvend moet worden hooggehouden. 

§1V. 

De Christelijk-Historische Unie roept op grond van het vorenstaande, 
de kiesgerechtigde mannen en vrouwen van ons volk op: 
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zich te stellen achter het wettig gezag; 
zich te verzetten tegen elke poging tot aantasting van onze constif u- 

tioneele instellingen; 
het pleit te helpen voeren voor wettelijke ontwikkeling, maar tegen 

ieder verlaten van den wettelijken weg 
den socialen vooruitgang te schragen en althans den socialen teruggang 

zooveel mogelijk te weren 
en alzoo mede te werken aan de bewaring en de versterking van de 

zedelijke en geestelijke goederen des volks. 

(Het Verkiezingsmanifest zal definitief worden vastgesteld op de Jaar-
vergadering der Unie a.d. 20 April 1933). 

ROOMSCH-KATHOLIEKE STAATSPARTIJ. 

Program van 1896. 

I. Sociale Vragen. Voor de Katholieke leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal is de Encycliek Rerum Novarum op dit stuk de 
grondwet. 

Met haar verwerpen zij het Socialisme als waanzinnig, onrechtvaardig 
en leidende tot vernietiging van alle recht, alle vrijheid en alle opde. 

De sociale vragen zijn in de eerste plaats zedelijke vragen en alleen in 
den geest van het Christendom kunnen zij tot een goede oplossing worden 
gebracht. 

Godsdienst, huisgezin en eigendom zijn de van God gewilde grond-
slagen der maatschappij. 

Voornamelijk in den nood dezer tijden moet de Staat zijn macht op dit 
gebied doen gelden, altijd met eerbiediging van de natuurlijke rechten van 
persoon en huisgezin. 

De Wetgever heeft dus o. m. zijn aandacht te wijden aan de volgende 
punten: 

Zondagsrust; 
Zedelijke en stoffelijke verheffing van den ambachtsstand, voornamelijk 

met betrekking tot de leerlingen 
Het vraagstuk der arbeidswoningen; 
Verbod of beperking van den arbeid voor vrouwen en kinderen voor 

zooveel mogelijk en naar den aard der werkzaamheden en verbod van 
dien arbeid in fabrieken en werkplaatsen voor vrouwen met de zorg voor 
eigen kinderen belast; 

Bestrijding van overmatigen arbeid ook voor mannen; 
Regeling der uitbetaling van loon; 
Verzekering tegen ziekte, ongevallen, invaliditeit en ouderdom. 
Terwijl het recht van den arbeider op een pensioen van Staatswege als 

zoodanig beslist wordt ontkend, wordt even beslist erkend, dat de Staat 
er toe behoort mede te werken, dat het lot van den invaliden en den 
ouden werkman niet aan de openbare weldadigheid zij overgelaten. Dit 
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