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Het standpunt . van de 
Christelijk-·Democr·atische Unie. 

.Bet tekort van'deChriste1ijke,pofitiek Van de Christelijk-
, - Democratische tInie 

;kan worden gezegd, dat" zij is ontstaan ait den ,li'ang der omstandigheden op 
:staatkundig terrein. ' ' 

De tijd ligt reeds ver achter'ons. ·daUn N~rland kon worden gesproken van 
;een Christelijke Staatkunde, die zich v66r alles ten doe! stelde een wciale poHtiek 
Ite voeren, die, met terzijde stelling van overwegingen van partijbelang, streefde naar 
verwezenlijking '4er, idealen 'van het,'Christendom. De"Staatklii1ae'der Rechtsche 
Partijen is van haar eettijds 'ing~omen standpunt ten ~pzicht~ ·der maatschappij
verhoudingen zoozeer afgeweken, dat bezwaarlijk meer van christelijk-sociale politiek 
'kan worden gesproken. 

Bij het maken van een vergeHjking tusschen de inzichten in de negentiger ja~ep. 
:door de toenmaligen lcider der Antirevolutionnaire Partij, Dr, A. Kuyper, verkon
digd en de praktijk der Rechtsche partii,en van het oogenbHk, constateeren wij 'een 
dusdanige afzakking naar ,de e~tijds,.zoo sterk bestreden,liberale ideeen, dat practisch 

'ihet.'verscl1i1 tusschen ~eze beide,rlchtingen wegvalt;De -tweegroepen, die toen-
tertijd e1kander zoo heftig bekampten, reiken thans elkander dellancL.Het Christelijk 
idealisme:1redt ;plaats ~gemaakbvaor "koele ;berekening.; In 1 &9cl., c1urfde .Dr; ~Kuyper 
net openfijk uit te spreken, dat de geest van den Mammon onze maatschappijver
houdingen. beheerschte,en,dat da~tegen, .om Christus.wille, .,cienostdjdmoest 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,., [)e, Christelijke democratie, van voomeen is, omgeslagen in reactie. 

Tot schade van het Christendo,m Dit zondig conservatisme 
-" " . heeft aan .den goeden naam 

van het Christend.eln onserekenhareschade .toegebr-acht. Men moge' - en terecht -
,allerlei factoren aanwijzen, die hebben meegewerkt aan den zoozeer te b~treuren 
afval van God,en Ziin dienSt, te ontkennen' vart niet, dat het' groote gebrek aan 
sociaal gevoel, waard00r hel hedendaagsche ChT.istendom wordt gekenmerkt, dezen 
'afval sterk in de"hand--wukt:' Zoo 'op kerkelijk, maatschappelijk 'als op politiek 
,terrein openbaart.zich een ,schrikkelijke ,onbewogenheid met het ,sociale leed, waar-
onder duizenden gebukt gaan: ' ' . 

.Geen belangen~p'a:rtij Hi.ertegen 'll1oetmet;kracht stellir.g genomen wor-
den door ieder weldtnkend Christen, onverschillig 

'welke .;positie hij in de maatschappij beklli'edt. Daarom doen wij een beroep "op aIle 
christenen. Richtten wij ons wtsluitend' totar,seiderS; dan zouden wij speculeeren 
'op groepsbelang::n, wat wij Juistniet villlen .. , De groote ontfcrming met de schare, 
. welke Jezus' optreden kenmerkte, moet zich meester maken van al Zijn volgelingen. 
'De were-Id moet het weten, dat een streven naar verwezenJijking van het Godsrijk 
-in zicn bevathet·eischen' van',behoorlijke:rechtstoestanCIen in de maatschappij. Dit 
niet in de eerste plaats uit een gevoel van medelijden zonder meer - niet op 

'humauistische groirilen -'Iiietmt'Qverwe\i:ingen van'-p'artijbdang -, maar omdat 
God recht wil in Zijn-oachepping:" 

Op positief Christelijk standpunt Wij wenschen me~ nadruk te 
===~=::;:==:;::::;;===:===~#======'~=:::. ,ver-klaren, ,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 ens willen ·laten Jeideo doorhetaloude-Ch.isteli}kbeginse}. 
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Geen nieuwe beweging Uit het vorenstaande moge dUidelijk bliiken, 
_ ' dat wij geen nieuwe beweging vormen. Wij 
wenschen slechts voort te bouwen op het echt-Antirevolutionnaire fundament, inder
tijd door Dr. Kuyper gelegd. Met Dr, Kuyper van 1891 en in de lijn van Talma, 
willen wij werken aan den opbouw van een betere samenleving, waarin niet de 
zelfzucht den toon aangeeft. Wij 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 tientaJlen jaren in Nederland vorm
den, welke groepen tot voor kort gedeeld optrckken, doch zich thans bijna alle 
hebben vereenigd in de Christelijk-Democratische Unie. Ons streven is' erop gericht, 
aile vooruitstrevende Christenen in Nederland onder een vaandel te brengen. Dat 
zijn allen, die met ons geen genoegen kunnen nemen metmaatschappijverhoudingen, 
die vl6eken md den geest van ,Christus. Reeds, v66r eeuwen werd verkondigd door 
den mond van Je~aja, dat God een gruwel heeft aan alle uitwendige Godsvereering, 
wanneer hierm2delliet gel'aard gaat het oefenen van recht en gerechtigheid. 

Een Christendom van de' daad De Christelijk-Democratische Unie 
====::==::==========-==_==' ===:e':'=' = wi! 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
passingte brengen. 

Ter voo koming van mogelijk misverstand zijhier owemerkt, oat wij de 
vorm;ng van een waarlijk christelijke maatschappij een 'oribereikbaar ideaal achten, 
daar deze alleen denkbaar zou zljn, als alle menschen volmaakte christenen waren, 
wat eveu wei van geen enkel mensch kan worden gezegd. Rekening houdende met 
deze omstacdigheid, behoort het toch tot de taak van den christen, onze maatschappij 
zoovcel mogelijk,te doen beantwoorden aan ,het ideaal. van een christelijke samen
leving. Wij hebben den strijd aan te binden tegen de zondige macht van het egoisme, 
dat onsmaatschappelijkstelselontwrichtte en die toesfandenschiep, welke vloeken 
.tegen Gods' bedoelingen met Zijn schepping. 

Steunt onzen strijd! wij rich ten ons tot' aI'bnzemede-christenenmet 
==:======:~==:===;:=~=O 'het dringend verzoek, orizen arbeid te steunen, door 
zichaan te dUitenbij 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 v66r Christelijk
sociale rechtvaardigheid: Tegenover de Revolutie stcllen wij het E vangelie, maar dan 
het Evangelie in zijn volle kcacht, niet gekortwiekt door een chtistelijk conservatisme, 
dat in de eerste plaats vraagt naar partijbeJang. 

De C. D. U. heeft t~ekomst Aiseen verblijdend verschijnsel mag 
worden aangemerkt, datde belang-

stelling voor de Christelijk-Democratische Unie zienderwijze toeneemt. Aanhoudend 
mogen wij nieuwe Jeden en abonne's op ons orgaan "DE STRIJDER" inschrijven, 
zulks uit aile kringen van ons volk. Vooral de belan.gstelling van' intellectueele 
zijde toont duidelijk dat onze 'beweging de aandachf gaat trekken. Uit alles blijkt 
dat de Christelijk-Democratische Unie toekomst.heeft, enzij in een werkelijke be
hoefte voorziet. Talmt dus niet l,mge,:mettoetreden, doch 

sluit . U aan bij de 

Christelijk~De~ocratische Unie! 

Ons orgaan "De Strijder"kost siechtsf 0.65 per halfjaar. 



Uittreksel uit de Statuten. 

Grondslag. doe! en middelen. 
Art. 2. De C.D.U. aanvaardt de eeuwige beginselen van 

Gods W oord als geldend voor het persoonlijk. maatschappelijk 
en staatkundig leven. 

Art. 3. Zij streeft naar eene samenlevinJ. waarin de ge
rechtigheid 'voortvloeiende uit het bestaan van het Koninkrijk 
Gods. beter tot uiting komt dan in de te~J'?:nwoordige 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. 
b. cursusvergaderingen. 
c. het deelnemen aan de verkiezingen volgens de wettelijke 

bepalingen. 
d. alle andere zedelijk en wettelijk geoorloofdemiddelen. 

die uit bepaalJe omstandigheden als vanzelf voortvloeien. 
Ali. '5. Tot lid ,ktmnen wprdE?n toeg~laten aIle .manrien en 

vrouwen van Nederland~che nationaliteit. mits instemmende met 
grondslag en program der Unie. 

Art. 6. Vijf of meer leden kunnen een plaats:dijke afdeeling 
vormen. 

Art. 7. In elken kieskring voor de verkiezing van leden der 
Provinciale Staten vormen de plaatsdfjke afdeelingen tezameneen 
Statenkring-afdeeling. 

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

Art. 10. De plaatselijke en bndelijke a:deelingen, zoowel als 
de Staten- en Kamerkring-a!,deelingen ontwerpen hun eigen regle
menten onder goedkeurlng van het Hoofdbesluur. 

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

)\rt. 12. Op de Algem~('ne Vergadering hebben deplaatse
lijke afdeelingen. zoowel als de landelijke afdeeling vcor elk 25-tal 
leden . of gedeelte daarvan een stem. 

De stemn'len der af deelingen wordentitgebracht door den 
stemhebbenden afgcvaardigde. 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 a:deelingen en bestaande uit de candi-
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daten. die door hen uiterlijk drie weken voor het houden van de 
Algemeene Vergadering bij den Secretaris van het Hoofdbestuur 
zijn opgegeven. 

De candida ten voor een voorzittersvacature worden op de 
voordracht afzonderlijk verme1d en v~~r 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 0pzichte 
van een bepaald onderwerp anders beslist. 

Ieder jaar treden twee Hoofdbestuursleden volgens rooster af. 
Zij zijn terstond herkiesbaar. Nimmer treden 2 leden van het 
Dagelijksch 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 v66r 
1 April gehouden en voorts zoo dikwijls als het Hoofdbestuur 
ditnoodig oordeeIt, of weI ten minste vijf afdeelingen bij gemoti-
veerci schrijven dit verzoeken. . 

D~ oproeping met vermelding der dagorde wordt· den afdee
llngen minstens 3 wekente voren toegezonden. 

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

van het politiek beleid der Partij. 
2. De beslissing over ingediende voorstellen. 
3. D.! besIis3ing omtrent samen'Nerking met andere politieke 

partijen voor de verkiezihg 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 v~~r de verkiezing van leden der Tweede Kamer. 
8. Al wat verder in het belang der partij moet geacht worden. 
Art. 20. Door de afdeelingen woi-Cit aim het Hoofdbestuur 

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

Bij weigering om te. betalenkunnen 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: 
drag en zorg v~~r inning en afdracht der verschuldigde bedragen; 
houden register van namen en woonplaatsen der leden. benevens 

van kiezers. die - hoewel geen lid - toch geachtkunnen wor
den de 'candidaten der partij te willen stelmen; 

verstrekken desgewenscht deze registers ter inzage aan de 
Besturen van Statenkdng- 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 del' afdeeling; 

geven bij vel' trek van een del' leden van de afdeeling naar 
elders. kennis zoowel aan het Hoofdbestuur als aan den Secretaris 
del' a£deeling ,waar het lidzich gevestigd heeft: 

Het Hoofdbestuur fung~ert tevens als Bestuur del' landelijke 
afdeeling en is gehouden alle plicht~n. di~ op een a[deelingsbestuu~ 
rusten ten deze. na te komen. 

Art. 22. De wijze. waarop de candidaatstelling voor de 
vertegenwoordigende lichamen plaats heeft. wordt dOOl: de A1g. 
Vergadering bij afzonderlijk kiesreglement vastgesteld. 

Art. 23. De candidaten voor de vertegenwoordigendelichamen 
moeten lid del' lid det C.D.U. zijn. 

Indien een candidaat gesteld is en deze ten opzichte van eenig 
programpuntbezwaar maakt. moet het Hoofdbestuur hiermede 
onverwij1d iIi kennis worden gesteld. 

Art. 25. In allegevallen. waarin Statuten of Reglementen 
niet voorzien. beslist het Hoofdbestuur. tenzij de Algemeene 
Vergadering een ho6gere beslissing neemt. 

Art. 26. Opheffing del' partij of wijziging del' Statuten is 
slechts mogelijk. wanneer een Algemeene Vergadering hiertoe 
besluit met een meerdel'heid v.an ,drievierden del' uitgebrachte 
stemmen. '",- ':' " \., ~ " '." , -, 

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

MeldtU nog heden aan als lid 

---:~......,.~ van de ----

Christelijk~bemocratische Unie 
, , 

De, partij ~oor Christe1ijke 

vooruitstrevende politiek. 

Secretal'iaa t: 

J. Coenraadts, Dollardstraat 7, Utrecht. 
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URGE-NTIE-.POGRAM 

va!l:.de 

"Cf;IRJSTI3LIJK.::DEMOCRATISCHE UNtE. 

ALGEMEENE POLITIEK. 
,_,- I 

1. a: 'Regeling der medezeggenschap' tot organisatie'vaxl1h~t 
bedrijfs1even. ' , ' ',"" 

b.' Leniging van, sOl:ialen riood~ Invoeringva:a.''Stai:itspensioeI\. 
, .c. Regeling van den rechtstoestandvan het~seml)ov.eiheids-

'personeel."J, I':', :.1:', 

d' Verbetering van ~en wOIilng1:bestanden"verlagmg ',yah 
huurprijzen door gedeeltelijke kWijts€helding van,'cR'ijksvoraetingen 
.ten laste van wonlngbolflwvereenigingen. 

,e. Bestr,ijding van .de werkeloosheiden ve.rbetetring van ,de 
werkeloo,sheids-verzekering.. .' -" . , r": Do()ryoering en 'hiiiidhCiving al~ rege! vande' 18.,.urige 
werkweekmet'inbegrip 'vim 'den vrijen Zaterdagmiddag.. .' 

ill>" :J3estiij'ding van de schadeIijke gevoIgenvande'hufs-fndustrie. 
-:·h;· Bevorderihg vande 'Zondagsrust.· ' ' .. " . 
L Bestrijding van drahkniisbitiik; 'O.a. door invoerIng ,. van 

Plaatselijke Keuze." . " . . ., "",' 

.... ' rr A~dvaardiri.g}iebv~:t;I?lichtingt~~ arb~tr~ge'bj international~ 
geschillen. ) ," ' . , .,. :"',".' '.' ,.. ' 

Krachtig streven naar nation ale en! of interria~ional?-ontw~pe-
rnirig,' Ms e,fsch \hin 'h et ,christeIirk ,ge'*"etep..'" ;;<!J ", t,' " .. 

J AfsChaffing vanden dienstplicht';;, .' " " - ". 
Grooter invloed van de volksvertegenwoordiging. ':' "-"-' 

'., ',III .. 'Uitbreiclirl.g. "c.g wijiigfug \rii'n: d~ leerplichtwet, zoodat 
--een'betere aans!uiting oritstaat tusschen 'Ieerplichl:wei: en ai::be1.q£wet. 

W egn~ming van de onderwijsverslech~eringen. ",' '_, " " 

IV: 'a.,Be~erki~g v~de::,:staatsuit~~e~cl~~I :reorganisatie 
van de staatsdiensten en' betere regeling van, :degeldelijke ver-
h~:)llding, van Rijk en Geme~~.te. '" _ , .' 
i"--b. ; Herzienlng van he( 'belas(irigstelsdfu de iichting van 

vrijhandeI en afschaffing van de accijnzen op suiker,' zout en ,ge-
'sfachr:en'van derijwielbelasting. . , 

:-;" ~ _':, " " : , ;; 1 '., J ~.', • 

., V.Kra~htigebe$cheIiII1ingyan. debelangen van den ·Meinen 
landbouwer, den landarbeider. van de zeelieden en visschers. 


