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Tijdens de vergadering van sympathiseerenden, welke op 

April 1946 te Amersfoort werd gehouden, is de onder

staande Beginselverklaring vastgesteld, 

BEGINSEL VERKLARING. 

1, Het W oord Gods is het richtsnoer voor de Overheid. 

2. De profetische taak der Kerk tegenover Overheid en 
Yolk moet erkenning vinden. 

3. Het reformatorisch karakter van Nederland worde 
bewaard. 

4. De Overheid is geroepen voor de zelfstandigheid van 
het Rijk in en buiten Europa te waken. mede door de 
instandhouding van leger, vloot en luchtmacht. Zij heeft 
het Rijk positief te doen meewerken in de gemeenschap 
der volkeren en naar vermogen bij te dragen aan de tot
standkoming en den uitbouw van een internationaIe 
rechtsorde. 

5. De Overheid vinde, als christelijke Overheid, haar taak 
ten aanzien van de binnen het Rijksverband besloten 
Overzeesche GebiedsdeeIen in de handhaving en het 
herstel van gezag en orde, in de bevordering van de 
welvaart aldaar, in het schepp en van een nieuwen 
staatsrechtelijken status van de daar wonende volkeren 
en in het waarborgen van de mogelijkheid tot kerste
ning van het openbare leven. 

6. Aangezien het geheele yolk tot het heil en den dienst 
Gods geroepen is, erkent de Protestantsche linie geen 
groepeering van het N ederlandsche V olk in geloovigen 
en ongeloovigen en verwerpt op bijbelschen grond 
iedere principieele anti-these tusschen menschen en 
menschen. 

7. In de vormen van onze nationale cultuur in den breed
sten zin des woords (onderwijs. kunst, wetenschap. 
radio. sport) moet het geheele yolk eendrachtig den 
dienst Gods zoeken. 

BIBLIOTHEEK RU GRONINGEN 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
2699 2970 



8. Op grond van de in Christus bepaalde waarde van den 
mensch moet met kracht voor sociaal recht worden 
opgekomen. opdat ieder mensch naar lichaam en geest 
de ruimte hebbe om zich in het leven te verheugen. 

9. Het volk dient gezien te worden als een gemeenschap 
van werkers. waarin aile tegenstellingen tusschen werk~ 
gevers en werknemers. hoofd~ en handarbeiders. stede~ 
lingen en plattelanders moeten worden bestreden en 
iedere werker moet deelnemen in de verantwoordelijk~ 
heid van zijn arbeidsgemeenschap. De plicht tot en het 
recht op arbeid van ieder. die werken kan. worde 
erkend. 

10. Bij de vraag naar de taak der Overheid op economisch 
terrein zij het algemeen belang tezamen met de erken~ 
ning van den mensch als persoonlijkheid de eenige maat~ 
staf. waarbij tot het uiterste gewaakt worde tegen werk~ 
loosheid. 
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