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a het hoogste  ii. Versterking van het corps beroepsconsuls; uitbreiding van handels- 
i den midden- inlichtingendienst. 

16. Bevordering van het vrije ruilverkeer; wegneming van alle belemmeringen 
laaronder be- 1 van in- en uitvoer van handelsproducten. Steun van Overheidswege aan handel, 
,standsbclang. scheepvaart, nijverheid of landbouw worde slechts gegeven ter zelfbehoud. 
.t de Midden- i. Vereenvoudiging in organisatie van de Staatslichamen. Afschaffing van 
ersng van het dure en nuttelooze ambten. 
den weg mag 18. Een zoo groot mogelijke openbaarheid in het verkeer met andere Mogend- 

heden. Bevordering der Internationale arbitrage. 
rerkwistsng in 19. Leger en vloot hebben steeds een defensief doel; de kosten ervan dienen, 
i vloot betreft, alsook met de draagkracht der natie, hiermede verband te blijven houden.  
dander,  onder zo. Protectie en geboorterecht mogen geen invloed hebben op het benoemen 

te Zijil. van Nederlanders tot openbare ambten. 

Lg naar draag- - 

in de plaats NATIONALE BOND VAN PROTESTANTSCBE KIEZERS IN 
e aftrek voor NEDERLAND 
ag ingediende 
ins  by.  schuilt Hoofdbestuur: Dr. K. R. Wittig, Voorzitter, te Amsterdam; K. W. Lindeyer, te 
en met werk- Kethel; H. A. Vromans, Penningmeester, te Heemstede; H. F. Weyler, te  Amster- 
e belasting. dam; J. W. H. Halsema, Secretaris, te Haarlem; Joh. Jansen, te Haarlem. 

recht. Invoe- Beginselverklaring. 
lhtspraak. In- 

Art. i. De Nationale Bond van Protestantsche Kiezers in Nederland, opgericht 
vaart, nijver- te Amsterdam op 15 April 1913, erkent dat slechts in God de bron ligt van het 

woordigen, als Souverein gezag en wijst dus zoowel de athêistische als de ultramontaansche op- 
vatting in het staatsleven terug. 

saiddenstands- 
Art. a. De Nationale Bond wil allen vereenigen, die wenschen dat ons volk zich ont- 

Gelijkstelling wikkele in de lijn der historie, zich vasthoudend aan den godsdienst, welke sedert 
de dagen der Hervorming zijn kracht is geweest. Het lidmaatschap wordt echter 

i in dienst van niet afhankelijk gesteld van het behooren tot eenig kerkgenootschap of het in- 
en, in het bij- stemmen met een bepaalde geloofsbelijdenis.  

id.  De ambte- Art, 3.  Hoewel ten volle overtuigd, dat het gezag moet worden hooggehouden 
in het publiek en alle revolutionair streven verijdeld, wil de Bond zeer bepaald vooruitgang op 
In ambtenaar. ieder gebied. Hij deinst ook voor grondige hervormingen en vèrstrekkende maat- 
ionopolistssche regelen niet terug, mits het geestelijk welzijn der natie er niet door wordt geschaad, 

komen erken- Art. 4,  De Bond stelt zich ten doel een zuiver nationale politiek ingang te doen 
vinden, in tegenstelling met iedere partij-politiek, zooniede de, onder Gods zegen 

den midden- en onder de leiding der Oranjes, verkregen vrijheid van godsdienst en geweten 
tegenover alle clericalisme en materialisme te handhaven. 

aogmaken van  
id  en te water; Art. 5.  Als eerste voorwaarde om de politiek te kunnen leiden langs betere 

banen, wenscht de Bond eene zóodanige oplossing van het kiesrecht-vraagstuk, 
n onderwijs in dat coalities en concentraties voor altijd overbodig worden en de politiek in de  
an  wetenschap toekomst kan worden beheerscht door geheel andere en zuiverder tegenstellingen. 

echt mogelijk. Art. 6. In aansluiting aan het in Art. I en 4  genoemde wil de Bond: 
hge rechten en a. dat Nederland zal worden bestuurd in overeenstemming met het Protestantisme 
Voortdurende als politiek beginsel, met name wat betreft de volstrekte zelfstandigheid van den 
in de overzee- Staat ten opzichte van de Kerk; 

b. dat dus ook iedere concessie aan en iedere zwakheid tegenover clericalisme  
oloniën, worde en ultramontanisme, voorzoover die juist dat beginsel veroordeelen en aantasten 

en einde zal nemen; 
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c. dat iedere benadeeling der volkswelvaart - ook die door kerkelijke handels-
en nijverheidsinstellingen - in het algemeen belang zal worden tegengegaan. 

Art. 7.  Aangezien ons volk, met het oog op orde, recht en zedelijkheid, er het 
grootste belang bij heeft, dat de christelijke beginselen diep in het volksleven 
wortel schieten, acht de Bond den Staat geroepen den arbeid der volkskerken te 
waardeeren en zulks in de eerste plaats ten opzichte van de Vaderlandsche of  Ned.  
Herv. Kerk met hare historische rechten, welke onaangetast dienen te blijven. 
Zonder inmenging in zuiver-kerkelijke zaken werke de Staat, voor zoover noodig, 
er toe mede, dat genoemde kerken ook uit finantiëel oogpunt haar veelomvattende 
taak naar behooren kunnen vervullen. 

Art. 8. Ten opzichte van het schoolvraagstuk is de Bond van oordeel: 
ci. dat, met handhaving van het beginsel van Art. 192 der Grondwet, het steeds 

voortwoekerend separatisme op onderwijsgebied moet worden gestuit en bovendien 
zijne schadelijke gevolgen moeten worden weggenomen; - 

b. dat ook het Openbaar Onderwijs, allereerst door een meer religieuze en har-
monische opleiding van het onderwijzend personeel, tevens dienstbaar moet worden 
gemaakt aan de geestelijke vorming der jeugd tot menschen met groote toewijding, 
een ruim hart en een nauwgezet geweten; 

c. dat Openbaar èn Bijzonder Onderwijs onder hetzelfde schooltoezicht moeten 
worden gebracht, ter verzekering van beider deugdelijkheid, met afdoende maat-
regelen tegen misbruik der van Staatswege verstrekte gelden. 

Art. 9.  Ter wille van de nationale veerkracht is de Bond van oordeel, dat de 
wetgeving - ook de sociale - inderdaad moet strekken tot verheffing van het 
stoffelijk en zedelijk peil van het geheele volk, dat daarbij persoonlijk initiatief en 
Vrije samenwerking ten allen tijde moeten worden geëerbiedigd, en dat plichtsbesef 
en verantwoordelijkheidsgevoel, in plaats van te worden verzwakt, integendeel 
ten bate van de gemeenschap zooveel mogelijk moeten worden aangekweekt. 

De verheffing van het stoffelijk en zedelijk peil der natie zal Da, ten zeerste 
worden bevorderd door eene afdoende herziening der Zondagswet en door een 
steeds krachtiger bestrijding - ook van de zijde der Regeering - van alcoholisme 
en andere plagen, die de gezonde volksontwikkeling belemmeren. 

De rechtspositie der vrouw eischt dringend verbetering. 
Ook dient de rechtspositie van den arbeider dermate te worden geregeld, dat, 

met handhaving van alle onpartijdigheid, vrijwillige arbeid in geen geval door 
overmacht kan worden verhinderd. 

Art, zo. Het belastingstelsel moet in dien geest worden herzien, dat ten volle 
rekening wordt gehouden met de algemeene en bijzondere draagkracht der be-
volking, met name der oeconomisch-zwakkeren, waarbij vooral moet worden 
aangestuurd op vereenvoudiging van de wijze van aanslag en invordering. 

Accijnzen en indirecte belastingen moeten, voorzoover zij eerste levensbehoeften 
raken, tot een minimum worden teruggebracht, terwijl bij de zoo dringend noodige 
technische herziening van de Tariefwet het beginsel van vrijhandel zooveel mo-
gelijk moet worden gehuldigd. 

Art.  ix.  Vooropstellend, dat het bestaan en de toekomst eener natie bovenal 
afhangen van het oeconomisch en zedelijk peil, en dit laatste weder van het religieus 
gehalte der bevolking, is de Bond van oordeel, dat tot behoud van eigen zelfstandig-
heid ook de nationale weerkracht in ieder opzicht zooveel mogelijk moet worden 
versterkt. Met het oog daarop moeten, allereerst het besef van nationale eenheid 
en de zin voor orde en tucht, des noods door wetswijziging, ter dege worden ont-
wikkeld. 

Art, 12. Ten opzichte van de Koloniën is de Bond van oordeel, dat Nederland 
zijne positie als Koloniale Mogendheid dient te handhaven, waarbij echter als 
beste beveiliging tegen vreemde inmenging de oeconomische gelijkstelling met het 
moederland * de opendeur-politiek---- dient te worden toegepast. Tevens werke het 
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moederland volijverig mede aan de stoffelijke en geestelijke verheffing van geheel de 
bevolking van Oost- en West-Indië. In verband daarmede is het van belang de 
kennis van de Nederlandsche taal onder de inlanders te bevorderen. Verder moet 
ten volle rekening worden gehouden met het feit, dat - zoowel ter wille van ons 
gezag als ter wille van Indië zelf - onze meer en meer aan het ineenstortend hei-
dendom ontgroeiende Oost niet door een vooral dàkr ten eenenmale misplaatste 
neutraliteit klakkeloos aan den sterk-propageerenden Islam mag worden prijs-
gegeven. Daarom toone de Regeering, zonder te vervallen in een min of meer 
opgedrongen kerstening, zeer bepaald haar voorkeur voor den christelijken gods-
dienst en steune in overeenstemming daarmede de Protestantsche zending onder 
de inlanders. In zake het opium-vraagstuk verlangt de Bond, dat ten spoedigste 
een algemeen verbruiksverbod zal worden uitgevaardigd, terwijl onverwijld maat-
regelen moeten worden getroffen ten einde de inwoners onzer Koloniën te bewa-
ren voor de ellende van het alcoholisme. 

Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam së 
November 1Q13. 

Program van Actie 1918. 

Arbeid, Verbod van Zondagsarbeid in alle bedrijven, waar zulks maar mogelijk 
is. Waar beslist noodzakelijk worde Zondagsarbeid met een loonsverhooging van 
minstens ioo pet; toegestaan. De arbeider hebbe dan om de andere week een 
vrijen Zondag, die een rust van 36 uur waarborgt. De overheid gade maatschappij 
voor in strikte doorvoering van de Zondagsrust in al de van haar uitgaande be-
drijven. 

Nachtarbeid. In beginsel wordt alle nachtarbeid afgekeurd. In bedrijven waarin 
nachtarbeid dringend noodzakelijk is, worde het 3-ploegen-stelsel ingevoerd. 

Schaft- en rusttijden. Deze worden doelmatig verdeeld, ten einde een te langen 
arbeidstijd achtereen te voorkomen. 

Arbeidscontract. Verplichte invoering van het arbeidscontract voor alle werk-
gevers en werknemers. Wettelijke uitbouw van het collectieve arbeidscontract. 
Deze woede bindend verklaard zoowel voor georganiseerden als ongeorganiseerden 
hij werkgevers en werknemers. 

Vacantieda gen.  Ds  vacantie voor arbeiders, inclusief administratief personeel, 
worde bij Rijkswet geregeld en vastgelegd. Jaarlijks woede minstens as vacantie-
dagen toegestaan met behoud van loon en zoo mogelijk met een geldelijke toelage. 

Arbeidsdag. Invoering van een wettelijk vastgestelden arbeidsdag van hoogstens 
zo uur, met een werkweek van hoogstens 54  uur voor alle bedrijven, magazijnen en 
winkels, als overgang tot een arbeidsdag van 8 uur met een werkweek van 45  uur. 

Overwerk. Mag alleen plaats hebben in strikt noodzakelijke gevallen. 

Stukwerk. In beginsel worde stukwerk ten sterkste afgekeurd. Het loon voor 
over- en stukwerk worde in overleg met vakorganisatie of werknemer vooraf gere-
geld. Aangenomen werk in fabrieken en werkplaatsen woede afgeschaft. 

Huisarbeid. De huisarbeid in loondienst woede zooveel mogelijk tegengegaan en 
aan strenge bepalingen onderworpen. 

Vrouwenarbeid. Arbeid van de gehuwde vrouw worde zooveel mogelijk tegen-
gegaan. De arbeid der vrouw words niet lager betaald dan die van den man, indien 
de vrouw hetzelfde presteert. Het toezicht op den vrouwenarbeid worde aan vrou-
wen opgedragen. 

Kinderarbeid. Verbod van arbeid door kinderen beneden den 14-jarigen leeftijd. 
Tot hun i 6 jaar mogen zij niet langer arbeiden dan 8 uur per dag. Nachtarbeid is 
alleen toegestaan wanneer zij hun zoo levensjaar hebben voleindigd. 

In bet algemeen dient de rechtspositie van den arbeider dermate te worden 
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