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In dit blad worden de actueeie vraagstukken 
' op politiek gebied besproken en wordt leiding 

gegeven aan de Chr. Democratische gedachte.



Het standpunt van de
Christelijk'Denïoeratisehe Unie*

Het tekort v a n d e  Christelijke politiek ^  deChrist -̂
■■ ---- — — ■ - -- i ■' DemocratischeUnie

kan worden gezegd, dat' zij is ontstaan uit den drang der omstandigheden op 
staatkundig terrein.

De tijd ligt reeds ver achter : ons, -dafc in Nederland kon worden gesproken van 
een Christelijke Staatkunde, die zich vóór alles ten doel stelde een sociale politiek 
ite voeren, die, met terzijde stelling van overwegingen van partijbelang, streefde naar 
verwezenlijking ider idealen . van het ;:1 Christendom. De Staatkunde' der Rechtsche 
■Partijen is van’ haaf eertijds -ingenomen standpunt ten opzichtè der maatschappij
verhoudingen zoozeer afgeweken, dat bezwaarlijk meer van christelijk-sociale politiek 
kan worden gesproken.

Bij het maken van een vergelijking tusschen de inzichten in de negentiger jaren 
door de toenmaligen leider der Antirevolutionnaire Partij, Dr. A. Kuyper, verkon
digd en de praktijk der Rechtsche partijen van het oogenblik, constateeren wij een 
dusdanige afzakking naar.de eertijds .zoo sterk bestreden liberale ideeën, dat practisch 

'bet. verschil tusschen ziéze beide ,richtingen wegvalt: De twee groepen, die toen
tertijd elkander zoo heftig bekampten, reiken thans elkander de AandJHet Christelijk 
ideaüsme heeft;plaats :gemaakt vaor koele :betekening., In 18S1 durfde Dr. Kuyper 
bet openlijk uit te spreken, dat de geest van den Mammon onze maatschappijver
houdingen. beheerschte, en dal daartegen, om Christus wiile,. den. strijd moest worden 
aangebonden. Thans zien we keer op keer het Christelijk beginsel opgeofferd aan 
■een Staatkunde, die zich buigt voor den Mammon, die zich in dienst stelt van het 
■conservatisme, De Christelijke democratie. van voorheen is ...omgeslagen in reactie.

Tot schade van het Christendom PiÈ, zond*g conservatisme
■ - - ■ ■;----— -  ■ - — heeft aan .den goeden naam

van het Christendom onberekénbare schade töegebracht. Men moge — en terecht — 
allerlei factoren aanwijzen, die hebben meegewerkt aan den zoozeer te betreuren 
afval van God .:.en ‘Zijn dienst, te ontkennen1 vaft niet, dat het groote gebrek aan 
sociaal gevoel, waardoor hel hedendaagsché Christendom wordt gekenmerkt, dezen 
-afval sterk in de hand werkt. Zoo óp kerkelijk, maatschappelijk als op politiek 
terrein openbaart-zich een .schrikkelijke onbewogenheid met het .sociale leed, waar
onder duizenden gebukt gaan.’

C p p -n  Hiertegen tmcet metikracht stelling genomen wor-
-  ^  den door ieder weldenkend Christen, onverschillig

■welke positie hij in de maatschappij bekleedt. Daarom doen wij een beroep -op a lle  
christenen. Richtten wij ons uitsluitend1 tot arbeiders, dan zouden wij speculeeren 
:op groepsbelangen, wat wij j.uistmiet willen...De .groote ontferming met de schare, 
welke Jezus’ optreden kenmerkte, moet zich meester maken van al Zijn volgelingen. 
'De wereld moet het weten, dat een streven naar verwezenlijking van het Godsrijk 
in zich bevat het eischen van behoorlijkexechtstoestanden in de maatschappij. Dit 
niet in de eerste plaats uit een gevoel van medelijden, zonder meer — niet op
humanistische gronden----metint-overwegingien van partijbelang —, maar omdat
God recht w il in  Z ijnschepping-

Op positief Christelijk standpunt W ij wenschen met nadruk té 
- - - - ’  - -  -verklaren, dat wij staan op

positief Christelijk standpunt. Niettegenstaande ons christen-zijn onophoudelijk in 
'twijfel wordt getrokken, wijzen wij er hier nog eens nadrukkelijk op, dat wij in 
heel ons streven ons willen laten.leiden doorbet aloude-Gbristelijk beginsel-.
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Geen nieuwe beweaino Uit het vorenstaandl m°9eduideliikbli,w?’— a  °  dat wij geen nieuwe beweging vormen. W ij
wenschen slechts voort te bouwen op het echt-Antirevolutionnaire fundament, inder
tijd door Dr. Kuyper gelegd. Met Dr.' Kuyper van 1891' èn in de lijn van Talma, 
willen wij werken aan den opbouw van een betere samenleving, waarin niet de 
zelfzucht den toon aangeeft. V/ij willen- een democratie, die zich laat beheerschen 
door den Christus. Dit was ook het streven van de verschillende kleinere christelijk- 
democratische groepen, die zich sinds een paar tientallen jaren in Nederland vorm
den, welke groepen tot voor kort gedeeld optrokken, doch zich thans bijna alle 
hebben veréènigd in de Christelijk-Democratische Unie. Ons streven Is erop gericht, 
alle vooruitstrevende Christenen in Nederland onder één vaandel te brengen. Dat 
zijn allen, die met ons geen genoegen kunnen nemen met maatschappijverhoudingen, 
die vloeken met den geest van Christus. Reeds vóór eeuwen werd verkondigd door 
den mond van Jesaja, dat God een gruwel heeft aan alle uitwendige Godsvereering, 
wanneer hiermede niet gepaard gaat het oefenen van recht en gerechtigheid.

Een Christendom van de daad De (^ristelijk-Democratische Unie--------- — wil dus een  Christendom  van  de
daad! Zij voelt geen vrede te kunnen hebben met een Staatkunde, die in naam 
belijdt Gods eere te bevorderen,' doch nalaat de christelijke begingselen in toe
passing te brengen. ■

Ter voo korning van mogelijk' misverstand zij hier opgemerkt, dat wij de 
vorm-ng vaneen waarlijk christelijke maatschappij een 'onbereikbaar ideaal achten, 
daar deze alleen denkbaar zou zijn, als alle menschen volmaakte christenen- waren, 
wat evenwel van geen enkel mensch kan worden gezegd. Rekening houdende met 
deze omstandigheid, behoort het toch tot de taak van den christen, onze maatschappij 
zooveel mogelijk-te doen beantwoorden aan het ideaal, van een christelijke samen
leving. W ij hebben den strijd aan te binden tegen de zondige macht van het egoïsme, 
dat ons maatschappelijk Stelsel ontwrichtte en die toestanden-schiep, welke vloeken 
tegen Gods1 bedoelingen met Zijn schepping. ", -»

Steunt Onzen Strijd! W ij richten ons tot a l bnze mede-christenen met
-  .. . -  ’  — hét dringend verzoek, onzen arbeid te steunen, door
zich aan te .-luiten bij de CHRISTELIJK-DEMOCRATISCHE UNIE,, die zich 
ten doel stelt, te strijden tegen de macht vaa het conservatisme in ons Saatshuis- 
houden, tegen onrechtvaardige belastingen, tegen het militairisme en vóór Christelijk- 
soöale rechtvaardigheid. Tegenover de Revolutie stellen wij hètEvangelie, maar dan 
het Evangelie in zijn volle klacht, niet gekortwiekt door een christelijk conservatisme, 
dat in de eerste plaats vraagt naar partijbelang.

Dc C .D .lï . heeft toekomst Als een verblijdend verschijnsel mag
— -■■■ - - - — —  worden aangemerkt, dat de belang
stelling voor de Christelijk-Democratische Unie zienderwijze toeneemt. Aanhoudend 
mogen wij nieuwe leden en abonné's op ons orgaan „DE STRIJDER“ inschrijven, 
zulks uit alle kringen van ons volk. Vooral de belangstelling van 'intellectueele 
zijde toont duidelijk dat onze beweging de aandacht gaat trekken. Uit alles blijkt 
dat de Christelijk-Democratische Unie toekomst heeft, en zij in een werkelijke be
hoefte voorziet. Talmt dus niet langer met toetreden, doch

sluit II aan bij de 
Christelijk-Democratische Unie!

Ons orgaan „De Strijder'' kost slechts f 0.65 per halfjaar.



Uittreksel uit de Statuten.

G rondslag, d o e l en  m iddelen .
Art. 2. De C.D.U. aanvaardt de eeuwige beginselen van 

Gods Woord als geldend voor het persoonlijk, maatschappelijk 
en staatkundig leven.

Art. 3. Zij streeft naar eene samenleving, waarin de ge
rechtigheid voortvloeiende uit het bestaan van het Koninkrijk 
Gods, beter tot uiting komt dan in de tegenwoordige maatschappij 
het geval is en bij de huidige politieke constellatie mogelijk is 
gebleken.

Art. 4. Zij tracht dit doel. te bereiken door:
a. voorlichting in woord en geschrift conform den grondslag.
h. cursusvergaderingen.
c. het deelnemen aan de verkiezingen volgens de wettelijke 

bepalingen.
d. alle andere zedelijk en wettelijk geoorloofde middelen, 

die uit bepaalde omstandigheden als vanzelf voortvloeien.
Art. 5. Tot lid. kunnen worden toegelaten alle mannen en 

vrouwen van Nederlandsehe nationaliteit, mits instemmende met 
grondslag en program der Unie.

Art. 6. Vijf of meer leden kunnen een plaatselijke afdeeling 
vormen.

Art. 7. In eiken kieskring voor de verkiezing van leden der 
Provinciale Staten vormen de plaatselijke afdeeiingen tezamen een 
Statenkring-afdeeling.

Art. 8. In eiken kieskring voor de verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer vormen de plaatselijke afdeeiingen een Kamer- 
kring-afdeeling. .

Art. 10. De plaatselijke en landelijke afdeeiingen, zoowel als 
de Staten- en Kamerkring-afdeelingeh ontwerpen hun eigen regle
menten onder goedkeuring van het Hoofdbestuur.

Art. 11. De afgevaardigden van de afdeeiingen vormen 
tezamen de Algemeene Vergadering van de C.D.U.

Art. 12. Op de Algemeene Vergadering hebben de plaatse
lijke afdeeiingen, zoowel als de landelijke afdeeling voor elk 25-tal 
leden of gedeelte daarvan één stem.

De stemrhen der afdeeiingen worden uitgebracht door den 
stemhebbendén afgevaardigde, die daarvoor door de afdeeling 
opzettelijk wordt aangewezen en wiens mandaat als zoodanig uit 
zijn geloofsbrief moet blijken.

Art. 14. Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste 7 leden 
en wordt gekozen door de Algemeene Vergadering uit een voor
dracht, opgemaakt door de afdeeiingen en bestaande uit de candi-
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daten, die door hen uiterlijk drie weken vóór het houden van de 
Algemeene Vergadering bij den Secretaris van het Hoofdbestuur 
zijn opgegeven.

De candidaten voor een voorzittersvacature worden op de 
voordracht afzonderlijk vermeld en voor deze functie wordt af
zonderlijk gestemd. De overige functies worden door het Hoofd
bestuur onderling verdeeld.

Leden van de Staten-Generaal hebben geen zitting in het 
Hoofdbestuur. Zij kunnen de vergaderingen daarvan bijwonen en 
hebben daar raadgevende stem, tenzij het Bestuur ten opzichte 
van een bepaald onderwerp anders beslist.

Ieder jaar treden twee Hoofdbestuursleden volgens rooster af. 
Zij zijn terstond herkiesbaar. Nimmer treden 2 leden van het 
Dagelïjksch Bestuur gelijktijdig af.

Art. 16. Het Hoofdbestuur heeft de Algemeene leiding van 
de Partij en neemt alle maatregelen, welke aan haar bloei bevor
derlijk kunnen zijn.

Art. 17. Een algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór 
1 April gehouden en voorts zoo dikwijls als het Hoofdbestuur 
dit noodig oordeelt, of wel ten minste vijf afdeelingen bij gemoti
veerd schrijven dit verzoeken.

De oproeping met vermelding der dagorde wordt den afdëe- 
lingen minstens 3 weken te voren toegezonden. '

Art. 18. Aan de Algemeene Vergadering is opgedragen:
1. De bespreking van den polifiekeh toestand en het bepalen 

van het politiek beleid der Partij.
2. De beslissing over ingediende voorstellen.
3. De beslissing omtrent samenwerking met andere politieke 

partijen voor de verkiezing van Staten en Kamer, eventueel door 
het indienen van gemeenschappelijke candidatenlijsten.

4. De verkiezing der leden van het Hoofdbestuur.
7. De beslissing, voor zoover noodig, omtrent de candidaten- 

lijst van de Partij voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer.
8. Al wat verder in het belang der partij moet geacht worden.
Art. 20. Door de afdeelingen wordt aan het Hoofdbestuur

afgedragen een door de Alg. Vergadering jaarlijks vast te stellen 
bedrag per lid en per jaar.

Bij weigering om te betalen kunnen de leden geroyeerd wor
den door het Hoofd- of Afdeelingsbestuur. Beroep op de Alge
meene Vergadering staat ten alle tijde open.

Art. 21. De Besturen der plaatselijke afdeelingen:
dragen zorg voor inning en afdracht der verschuldigde bedragen;
houden register van namen en woonplaatsen der leden, benevens 

van kiezers, die — hoewel geen lid ■— toch geacht kunnen wor
den de candidaten der partij te willen steunen;

verstrekken desgewenscht deze registers ter inzage aan de 
Besturen van Statenkring- en Kamerkring-afdeeling;
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doen in den loop van Januari aan deze Besturen mededeeling 
van hun. eigen samenstelling en van het aantal leden der afdeeling;

geven bij vertrek van een der leden van de afdeeling naar 
elders, kennis zoowel aan het Hoofdbestuur als aan den Secretaris 
der afdeeling waar het lid zich gevestigd heeft-

Het Hoofdbestuur fungeert tevens als Bestuur der landelijke 
afdeeling en is gehouden alle plichten, die op een afdelingsbestuur 
rusten ten deze, na te komen.

Art. 22. De wijze, waarop de candidaatstelling voor de 
vertegenwoordigende lichamen plaats heeft, wordt door de Alg. 
Vergadering bij afzonderlijk kiesreglement vastgesteld.

Art. 23. De candidaten voor de vertegenwoordigende lichamen 
moeten lid der lid der C.D.U. zijn.

Indien een candidaat gesteld is en deze ten opzichte van eenig 
programpunt 'bezwaar maakt, moet het Hoofdbestuur hiermede 
onverwijld' in kennis worden gesteld.

Art. 25. In alle gevallen, waarin Statuten of Reglementen 
niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur, tenzij de Algemeene 
Vergadering één hodgere beslissing neemt.

Art. 26. Opheffing der partij of wijziging., der Statuten is 
sléchts mogelijk, wanneer een Algemeene Vergadering hiertoe 
bèsluit met een. meerderheid van drievierden der uitgebrachte 
stemmen. ' -J ....

Art. 27. Artikel2,3 en dit artikel mogen niet gewijzigd worden.

•

Meldt U nog heden aan als lid
r:: - r -------  van d e --------- -

Christelijk-Democratische Unie
De paxtij voor Christelijke 

i, vooruitstrevende politiek.

Secretariaat; ^ ^ ---- -----
J. Coenraadts, Dollardstraat 7, Utrecht.



URGF.NTIK-POGRAM
van? de

GHRISTBLIJK-E)EMQGRj^

ALGEMEENE POLITIEK.
I. a; Regeling der medezeggenschap tot organisatie'van het 

bedrijfsleven. . 1
! - b. Leniging van- socialen rioocfc Invoering van 'Staatspensioen.

c. Regeling van den rechtstoestand vari het (semi) overheids
personeel. ! - ; . . ’ •

d ' Verbetering van den woningtoestand en verlag in g  yah 
huurprijzen door gedeeltelijke kwijtschelding van föjksvordèrihgen 
ten laste van woniagbouwvereenigingen. :

e. , Bestrijding van de werkeloosheid en verbetering van de
werkeloosheids-verzekering.. . . . .

f. ~ Doorvoering en handhaving als regel van de 48-urige 
werkweek méV‘inbegrip'van den vrijen Zaterdagmiddag..

g . Bestrijding van dé Schadelijke gevolgen van de huis-indusixie.
- h. Bevordering van de Zondagsrust. ' ~ '
i. -Bestrijding van drankmisbruik; o.a. door invoering van 

Piaatselijke Keuze.
IÉ A:anvaarding.Her verpachting, ito't arbitrage bij internationale 

geschillen. “ "
Krachtig streven naar nationale en/of intérriatiphalg,. ontwape

ning,’ hls -eisch van het christelijk ge\veten. : “:iS 'n- •' "
■ Afschaffing van den dienstplicht.' n": ' ^
Grooter invloed van de volksvertegenwoordiging. '
III. ‘'Uitbreiding c. q wijziging van de leerplichtwet, zoodat 

ëèn 'betere aansluiting ontstaat tusschen leerplichtwet én arbeidswet-
Wegneming van de onderwijsverslechteringen. .

", IV, a. .Beperking van de staatsuitgaven -doorj .-reorganisatie 
Van de staatsdiensten en betere regeling van -de geldelijke ver
houding van Rijk en Gemeente. ?...
,!x ^  : Herziening van het' 'belastingstelsel in de richting van 

vrijhandel en afschaffing van de accijnzen op suiker,'zout en ge
slacht; en van de rijwielbelasting.

V. Krachtige bescherming van de belangen van den kleinen 
landbouwer, den landarbeider, van de zeelieden en visschers.


