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1. 

"De Christelijke Volkspartij is de organisatie van hen, die belij
den te gelooven in God, die zich heeft geopenbaard in Jezus Chris
tus, zijn eenig geboren Zoon, overgeleverd om onze zonden, opge
wekt om onze rechtvaardigmaking (Rom. 4 : 25) en die, de eeuwi
ge beginselen van Gods Woord aanvaardend als uitgangspunt en 
richtsnoer van hun denken en doen op alle levensgebied, bij het 
reformatorisch beïnvloeden van de ontwikkeling der menschelijke 
samenleving, trachten te bewerken de omvorming van maatschap
pij en staat op den grondslag der christelijke beginselen". 

Zoo luidt artikel Ivan de beginselverklaring der Christelijke 
Volkspartij. . . 

Alzoo is zij een nieuwe rechtsche partij? 
J a, maar van mannen en vrouwen, die toch zelfstandige partij

vorming noodig achten. 
De schoolstrijd is volstreden. In deze zaak van veel offers en 

veel gebeds heeft God het christenvolk uitgered. Thans treden an
dere politieke vraagstukken op den voorgrond: de roep om maat
schappelijk recht overstemt nu al het andere. 

Maar juist aan de waarachtige beantwoording van dezen roep 
ontbreekt het thans aan de rechterzijde. Men heeft zich vastge
legd in een partijverband, waarin de vooruitstrevenden aan han
den en voeten gebonden zijn door de reactionaire elementen. Wij 
spreken geen oordeel uit over het christendom van deze laatsten ... 
het zij verre van ons, maar wij wijzen erop, hoe aan deze partij
verbanden in de tegenwoordige omstandigheden de leugen ten 
grondslag ligt. 

Zoolang de schoolstrijd voor rechts het groote politieke punt 
van actie was, mocht voor een dergelijke parlijgroepeering iets te 
zeggen zijn - nu de gelijkstelling 'daar is, brengt langer bijeen
blijven hef onwaarachtige in zulk een partij-actie. Er is geen ont
komen aan. Waar de arbeidersklasse opdringt en recht eischt, 
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schuift men bij verkiezingen, terwille van- de stemmen, de meest 
vooruitstrevenden als lokvogels naar voren. Maar in deprakti
sche politiek, als er zaken gedaan moeten worden, dan spreken de 
conservatieven het beslissende woord. Dan moet er wat gedaan 
worden voor de eenheid van de partij; voor het behoud van het mi
nisterie of van een minister. De vooruitstrevenden berusten; zij, 
die zich door de lokvogels hadden laten verleiden, zijn bedrogen 
uitgekomen. 

Door dezen leugen der rechtsche politiek wordt ons christelijk 
geloof keer op keer smaadheid aangedaan. 

Met dezen leugen moet worden gebroken. 
Het is onze overtuiging, dat aan het verlangen naar maatschap

pelijke gerechtigheid alleen voldoening kan worden geschonken 
door de principiëele vernieuwing onzer samenleving. 

Reeds in 1891 sprak dr. Kuyper in zijn beroemde openingsrede 
van het eerste Christelijk-sociaal congres: 

"Slechts dit eene is, zal er voor u een sociale kwestie bestaan, 
noodzakelijk, te weten, dat ge de onlwudbaarheid van den tegen
woordigen toestand inziet, en deze onhoudbaarheid verklaart niet 
uit bijkomstige oorzaken, maar uit een fout in den grondslag zelf 
van ons maatschappelijk samenleven. Voor wie dit niet erkent en 
acht, dat het kwaad te bezweren is door een kweeking van vromer 
zin, door vriendelijker bejegening of milder liefdegave, moge er 
een religieuse en moge er een filantropische kwestie bestaan, maar 
een sociale kwestie bestaat voor hen niet. Die bestaat voor u dan 
eerst, zoo ge architectonische critiek oefent op de menschelijke so
cieteit zelve en diensvolgens een andere inrichting van het maat
schappelijk gebouw gewenscht en mogelijk acht". 

Dertig jaren zijn verloopen, sinds zoo gesproken werd, maar 
waar vindt men in de antirevolutionaire en christelijk-historische 
partijen het helder besef, dat onze maatschappij op een verkeerden 
grondslag steunt, en het rusteloos streven, om dit slechte funda
ment door een beter te vervangen? 

Tientallen van jaren heeft men de hoop gekoesterd, dat christen
intellectueelen het wezen van de maatschappij der toekomst zou
den doordenken in beslist christelijken geest. Met roerend ver
trouwen hebben vele christelijke çrbeiders, stoere Patrimonium
mannen, voor de reorganisatie van den arbeid naar dr. Kuyper en 
zijn Vrije Universiteit opgezien. 

Vergeefs. 
De Roomsehen hebben hili, hoop gevestigd op het kunstig stelsel 

der bedrijfsorganisatie, waarvan men in het drukkersbedrijf de 
schoone (?) uitkomsten ziet. 

Van Protestansch-christelijke zijde is zelfs geen poging tot zelf
standig-christelijke reconstructie der samenleving beproefd. Men 
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heft de holle leuze van het solidarisme aan in een maatschappij, 
die verscheurd wordt door den klassenstrijd. 

Dr. Kuyperzag den toestand in 1891 reeds duidelijker in dan de 
rechtsche "leiders" van nu. 

Toch is de kapitalistische maatschappij in deze dertig jaren niet 
van grondslag of karakter veranderd. Integendeel bleek die grond
slag àl wankeler en dit karakter àl demonischer. 

Daarom· wil de Christelijke Volkspartij den huidigen grondslag 
der maatschappij: het privaat bezit der produktiemiddelen en het 
werken om winst, vervangen do.or een ander fundament: den ge
meenschappelijken eigendom van grond en produktiemiddelen en 
den arbeid tot voorziening in aller behoeften. ,ç;. 

De Christelijke Volkspartij wil het Christen-socialisme. 
Wij leggen den vollen nadruk op het eerste deel dezer samenstel

ling. 
. Want het Christen-socialisme heeft· een eigen uitgangspunt en 
een eigen doelstelling. 

Zijn .uitgangspunt is de verontwaardiging en de schaamte over 
een maatschappij, die een onteering is van Gods Naam en een 
permanente overtreding van Zijn geboden. Zijn doelstelling is: 
Gods eere en der menschen heil. 

Laat ons deze ideeën: het kapitalisme .enhet Christen-socialisme, 
toetsen aan Gods Woord. Eigenlijk ligt de veroordeeling der eerste 
idee reeds in het feit, dat niemand ooit den moed heeft, van chris
ten-kapitalisme te spreken. 

11. 

Welke wetten zijn den christen voor het maatschappelijke leven 
gegeven? 

Allereerst geldt ook voor dit terrein de wet, die Jezus voor het 
gansche leven gaf:. "Gij zult den Heere uwen God liefhebben met 
geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand .en den 
naaste als u zelven". 

Daarnaast trekt dé Schrift enkele lijnen speciaal voor het ge
. meenschapsleven. 

Volgens Genesis 3:19 zal de mensch in het zweet zijns aan
schijns d. i. arbeidende, brood eten. Paulus beveelt, dat wie niet 
werkt, ook niet zal eten (2 Thess. 3 : 10). Alleen de .arbeid geeft 
recht op een deel. van het voortgebrachte .. '"De luiaard zal ge
scheurde kleeren dragen." 

"De aarde is des Heeren, mitsgaders hare volheid" zegt psalm 
24, en de christenen hebben het van ouds erkend: God eigenaar, 
God souverein over zijn schepping - het schepsel, de mensch, 
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Gods rentmeester, om de aarde "te bouwen en tebewaren."'\(Gen. 
2 : 15). 

Te vaak wordt dit, vooral onder gefortuneerdechristenen,zóó 
opgevat, dat iedere mensch zich als rentmeester mag beschouwen 
van wat hij als O. W.-er, als bankmagnaat, als groot-industrieel 
of groot-grondbezitter vaak op slinksche wijze zich heeft toege
eigend. 

In verband met die opvatting neemt men dan een rentmeesters
loon, dat verre uitgaatb.oven het gemiddelde aandeel in· depr.o-
duktie, dat iederen werker toekomt. . 

Wij hebben het zóó te verstaan, dat de menschheid 'sHeeren 
rentmeester is ~ dus de rijkdommen der aarde naar de goddelijke 
wetten van recht en liefde beheeren en distribueeren moet. In deze 
materie is veel te lang onder invloed van de Romeinsche rechtsop
vattingen en van de liberale economie, het egoïstisch, :individualis
tisch standpunt ingenomen, dat door de Bijbelsche gemeenschaps" 
idee moet worden vervangen. 

Het recht verstand dier Bijbelsche gemeenschaps-idee hebben wij 
vooral te putten uit de Mozaïsche wetgevingen uit de l~eringen 
der profeten. 

Twee eiscllen komen hier met klem tot den geloovige: er worde 
recht gedaan in het gemeenschapsleven en: dit gemeenschapsle
ven drage den stempel der ontferming. 

De rechtseisch stond ook in verband met den eigendom, het 
brandende vraagstuk van onzen overgangstijd. De private eigen
dom .onder Israël was gansch iets anders dan het ongebreidelde 
privaat bezit van heden. Het was familie-bezit. Iedere familiehadin 
dit agrarisch land deel aan den bodem, het produktiemiddel, en 
niemand mocht over dien eigendom beschikken naar welgevallen. 
Het instituut van het jubeljaar maakte principieel (helaas! heeft 
men er zich slecht aan gehouden) allen grond-verkoop onmogelijk 
en stond alleen de verhuring toe. 

Voor dit communistisch karakter van den eigendom stonden ook 
de profeten op de bres. Jesaja spreekt het wee! uit over den rijk~ 
aard, die akker aan akker brengt. (Jes. 5 : 8). Van de vorsten heet 
het, dat zij metgezellen der dieven zijn geworden. (Jes. 1: 23). Na- . 
tuurlijk niet van inbrekers, maar den vorsten wordt verweten, dat 
zij verkeeren met de landdieven, d. i. met de aanzienlijken, de ver
drukkers des volks. 

Jeremia toornt: 
"Wee dien, die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn op

perzalen met onrecht, die zijns naasten dienst om niet gebruikt en 
geeft hem zijn arbeidsloon niet." Oer. 22 : 13). 

Amos kondigt Israël het oordeel aan, en roept: 
"Hoort dit, .gij, die den nooddruftige opslokt,en dat om te ver-

5 

nielen. de ellendigen des lands, zeggende: ·wanneer ·zal de nieuwe 
maan overgaan, dat wij leeftochtm.ogen verkoopen en de sabbat, 
dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa en den sikkel 
vergrootende en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weeg
schalen. 
. Dat wij de armen voor geld mogen koopen en .den nooddruftige 

om een paar schoenen: dan zullen wij het kaf van het koren ver
koopen." (Amos8). 

Dergelijke uitspraken zijnoyervloedig in. de geschriften der pro
feten. 

En even duidelijk als de roep.om recht is.de vermaning tot barm
hartigheid en ontferming in de historische en profcttische· boeken 
der Schrift. 

Het zwakke, de weduw, . de wees, de vreemdeling, het dier, mag 
nietbeleedigd worden. Hoor .den majestueuzen passus uit Deut. 
24~ . . . . . 

"Gij zult het rechLvan den vreemdeling en van den· wees niet 
buigen, en gij zult het kleed der weduwe niet te pand nemen: 

Maar gij zult gedenken, dat gij een knecht in Egypte geweest 
zijt, en. de Heere, uw God heeft u vandaar verlost, daarom :ge
biede ik u, deze zaak te doen. 

Wanneer gij .uw o()gst op uwàkkerafgeoogst en een garf op den 
akker vergeten zult hebben, zoo zult gij nietwederkeeren om. dit 
op te nemen; . voo:t;' den vreemdeling, voor den· wees en voor de we~ 
duw zal zij zijn,. opdél.t u de Iieere, uw God zegene in al het werk 
uwer handen. 

Wa.nneer gij uw olijfboom zult geschud hebben, zoo zult gij de 
takken achter u niet nauw doorzoeken; vOOr den vreemdeling, 
voor den wees en voor de weduwe zal het zijn. 

Wanneer gij Uw wijngaard zult afgelezen hebben, zoo zult gij 
de druiven achter 1.1 niet nalezen; voor den vreemdeling, voor den 
wees en voor de weduwe zal het zijn. 

En gij zult gedenken, dat gij een knecht in Egypteland geweest 
zijt; daarom gebiedeik u, deze zaak te doen" .. 

Desgelijks spreken al de profeten .. 

IIl. 

Met deze Bijbelsche opvatting.der gemeenschap nu is ons te
genwoordig samenleven in lijnredlten strijd. 

Niet het liefdegebod van den Christus, maar het voorschrift van 
het egoïsme: "zoek uw eigen voordeel ten koste. van uw naaste" is 
heden wet. Naar die wet handelt d.e maatschappij in haarvoor~ 
naamsten arbeid: de produktte en .de distributie, de voortbrenging 
en de verdeeling der voortgebrachte goederen. Volgens deze wet 
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moet men heden zaken doen, op straffe van maatsclappelijken 
ondergang. 

En het handelen naar deze wet bracht het kapitalisme in zijn 
laatsteontwikkelingsfase-: het imperialisme, tot oorlogen,tot broe
dermoord, in welker noodlottige gevolgen onze gansche· cultuur 
dreigt onder te gaan. 

De waarheid van deze algemeene aanklacht kunnen wij -het best 
bewijzen door na te gaan, wat er terecht komt van de bijzondere 
wetten, die de ,Bijbel-voor het maatschappelijk leven geeft. -

Bestaat er arbeidsplicht voor allen, d. w. z. geeft al1een de ar
beid recht op een deel van het voortgebrachte, op een deel van den 
maatschappelijken rijkdom? -

Die arbeidsplicht _ bestaat zoo min voor den rijke als voor den 
pauper. .-

Integendeel -:- het arbeidslooze inkomen is in de kapitalistische 
samenleving het maatschappelijk ideaal. En zij, die 2 Thess. 3: 10 
krachteloos maken, genieten het hoogste aanzien. 

Hoevele menschen in de kracht van 't leven hebben-,- vooral de 
laatste jaren - villa's opgetrokken en pronken in opperzalen, 
wa.arvan Jeremia zeggen zou, dat ze op onrecht gebouwd -zijn, om
dat de bewoners zich een onevenredig groot deel van den niaat
schappelijken rijkdom toeëigenen zonder te arbeiden! Door smok
kelen, speculeeren, woekeren, uitbuiting. van den consument heb
ben zij zich ontslagen van den arbeidsplicht, dien God den mensch 
oplegt. En' ook christenen bevinden zich onder hen. 

Naast hen staan anderen, die nog wel arbeiden in hun zaken, 
maar zich bovenmatig (men denke aan de millioenen van groot
kapitalisten als van Aalst, Kröller, Colijn) voor dezen arbeid la
ten betalen. Hun aandeel in den maatschappelijken rijkdom staat 
in een zeer ongezonde verhouding tot hun arbeidspraestatie. 

En naast of liever onder hen staan de velen, die tevergeefs hun
keren naar arbeidsplicht. Omdat hun' zelfs het arbeidsrecht is 
ontnomen. 

Bij de wan-toestanden in de huidige maatschappij levert een cri~ 
sis-tijd de schrilste illustratie. 

Na den oorlog daverde de roep van: "meer arbeid en meer pro
duktie" door de wereld. In 1921 is deze roep reeds verstomd. In een 
verarmde wereld met schrijnende behoeften loopen millioenen ar· 
beiders rond en er is niemand, die hun werk geeft. 

Is dit dan een betooverde wereld? 
Neen, het is de nuchtere, kapitalistische wereld. 
Deze werkeloozen staan in den crisistijd te mokken voorde ge

sloten fabrieken, omdat het kapitaal voor 't oogenblik geen kans 
ziet, uit hun arbeid winst te slaan. 

7 

Het kapitalisme .weet niet van arbeidsplicht noch van arbeids" 
recht. -

Het weet enkel van winst-recht voor de bezitters. 
Dat winst-reêht· moet .geierbiedigd worden -wat maalt ·men 

daarnaast om GOelS Woord en. zijn.eischen! 
Is er heden een. rechtvaardige, broederlijke verdeelingvan het 

gezamenlijk voortgebrachte? _ 
Hebben de arbeiders deel.aan de arbeidsmiddelen : den grond,de 

fabrieken, de machines; de schepen, waarmee zij voortbrengen? 
Breidt olJze ,;christelijke" maatschappijha.ar ontferming<uit over 

de· zwakken? 
Al deze vragen moeten met "neen" beantwoord worden. 
De .pers publiceerde onlangs een staatje van de inkomens der 

Twentschetextiel-fabrikanten. Daaronder. waren jaarlijkschéin
komens .van tonnen gouds, ja vanmillioenen:En de Twentsche 
arbeidersloonen. :z;ijn .berucht·om hun laagheid; 

Is dat recht? 
Een werkgever,' in welke maatschappij ook, is volslagen afhan

kelijk van·· zijn werknemers., Onttrekken dezen· hem ,·hun - arbeids
kracht, dan is hij met lamheid geslagen. Maar de werknemers 
kunnen· hWl . arbeid verrichten, onafhankelijk van ,de individueele 
werkgevers, die. onder het kapitalisme de lakens uitdeel en, zoo als 
bij Staatse en Gemeentebedrijf blijkt. ,Dus ontvangt de onmisbare 
arbeidskracht vaak niet meer Jdanhet onmisbare loon,- noodig 
voor de instandhouding van het persoonlijk en het gezinsleven. 
Terwijl vele overtollige ,,krachten" (denk. aan de aandeelhouders) 
zich,.door.den arbeid der misdeeldm, ook de overtollige luxe kun
nen aanschaffen. 

.Weenen . ennuitschlandze~den -over g-ansch Europa hun -hon
gerende kinderen uit. En in datzelfdeWeenen wordt op mode
shows en bals de krankzinnigste weelde tentoongespreid. 

Deze krankzinnige- weelde aan de eene zijde is bewijs, dat 
naar de andere zijde het recht verkracht en de barmhartigheid tot 
een aanfluiting wordt. 

Men beoefent. in christelijke en niet-christelijke kringen defilan
tropie in velerlei vorm, maar de gemeenschaps-plicht der ontfer-
ming wordt niet erkend. . . . 

In·den distributie"tijd leden velen aan ondervoeding, maar ·aan 
den diefstal door de schandelijke prijs-opdrijving werd om hun
nentwil geen eind· gemaakt. 

-Ouden van d~gen; invaliden en zwakken scheept men af met 
aalmoezen, die ons het Schriftwoord herinneren: "De barmhartig~ 
heden der goddeloozen zijn wreed." 

J a, de ,barmhartigheden van het kapitalisme zijn wreed. En 
toen .mr. v. d. Laar in de Tweede Kamer voorstelde, de bespotte-
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lijk-lage bedragen der kleine rente-trekkers te verhoogen,\reeg hij 
allerminst steun van de officieele christelijke partijen. Die bekom
meren zich meer om de vraag, hoe ze hun militaii'e budgetten 
sluitend zullen maken en Indië voor het Nederlandsche kapitaal 
zullen behouden, dan om de rechten hunner broeders en zusters 
in Christus, bij wie ieder budget met het saldo "armoede" sluit. 

Waarom kan er heden noch van maatschappelijk recht,· noch 
van maatschappelijke ontferming sprakezijn.? 

Omdat de hOÇJfdlijn van het kapitalisme, de winzucht, vierkant 
ingaat tegen deze Bijbelsche beginselen. Recht en barmhartigheid 
druischen lijnrecht in tegen het wezen van het kapitalisme, dat 
mammonisme is. 

Hier vooral staat de onverzoenlijkheid van Christendom en ka
pitalisme in een schel licht. In dit licht zien wij'het wanhopige van 
al de pogingen tot gedeeltelijke verbetering der maatschappij, 
waarvoor alle burgelijke richtingen; van Smeenk tot Dresselhuys, 
zich heden aftobben. . . 

Een gemeenschap, die naar den "geest der Schrift wil handelen, 
moet de onzuivere bron toestoppen, waaruit den bezitters altiid 
weer hun onrechtmatige rijkdom toevloeit. . . -

Omdat de ontzaglijke productiemiddelen van dezen ,tijd, zich in 
privaten eigendom bevinden, draagfde huidige productiewijze een 
anti-Christelijk .karakter. Zij is een zoodanige verleiding tot zon
digen, dat zij ethisch-religieus ontoelaatbaar is. Zij is gewogen, en 
te licht bevonden. . , 

Dus is'het Christenplicht, haar te weerstaan: 
En Christenplicht is het, mede te werken aan de komst van een 

planmatige, de gansche maatschappij omvattende voorziening in 
aller behoeften, inplaats. van de particuliere winst jacht, waaraan 
wij heden overgeleverd zijn. . 

IV. 

Wanneer dus dr. Kuyper zegt, dat de maatschappij een nieuwen 
grondslag behoeft, dan beaamt deChrisfelijke Volkspartij dit vol-
komen. . 

En in de 30 jaren, die verliepen, sinds dr.Kuyper dit woord 
sprak; is het ons ook duidelijker gèworden,: waarin economisch die, 
nieuwe· grondslag moet bestaan. 

De kapitalisfisch-mammonistischevoortbrengingswijiè, die 
steunt op het privaat bezit der produktiemiddelen"moetver_vangen 
worden door een produktiewijze, Giegefundeerd is in den gemeen
schappelijken eigendom, die zieh richt op de voorziening irra11er 
behoeften en die aan hei Christendom demaatsclzappelijkekansen 
hergeeft, die lut ollderhet kapitalismëiJnherstelbaar heeft verloren. 

9' 

Van. twee zijden wordt deze christen-socialistische opvatting be
streden .. Door mede-christenen. ter. eene, . door mede-socialisten ter 
andere zijde .. 

"Een produktiewijze", zeggende -eersten, "kan, niet· mammonisc 
tischwezen,hoogstens. het 'mammonisme, dat in' 't menschenhart 
woont, bevorderen"; 

En de anderen voeren ons tegen: het kapitalisme is eenvoudig 
een fase· in de ontwikkelingsgeschiedenis . der menschheid,. een " eco
nomisch:.historische noodzakelijkheid, die < met ethiek niets te ma
ken heeft en allerminst onder een religieus oordeel vale'. 

O.-i: draagt een produktiestelselweldegelijkeen bepaaldkarak-
ter. .' . 

-" Het karakter van een produktiewijze wordt bepaald door de be
ginselen, waarnaar de mensch zich arbeidend\! richten. moet,wil 
hij zich maatschappelijk hàndhaven.'· . 

Onze samenleving àls organisme' produceert heden niet. Zij laat 
dit werk a(in 'partiku1ier~n. over en dezen moeten front 
makt:!nnaar versçhillende :z;ijden.·AI~ concurrent bestrijden 
zij hun cOllegà's.SomssèhiJnt het'of deconcur;rf,Ontie op bepaald,e 
gebieçlen is opgeheven, maar dan ineens barst zij los, hetzij tus
schen twee dorpswinkeliers, he~ij t,usschen twee, de 'Yére:ldm~rkt 
beheerschende petroleUlIl-m?atschappijen..M~nderwaa,rq.ige prak-
tijken zijnhieraandeOrdevanden dag: . .... .....' 0' •... . 

. Ten anderemaakf de produceJ;lt-handelàarfi·ónt tegen den conc 
sUI!lent. Men . lette op den leugen,' die gedijt bij het·· aanprijzen van 
inferieure waren. . .. .. .•.. . .' .. ,..' . '.' 

,Ten derde is de w:erkgeverde natuurIijkeJegenstander van den 
werknemer, aangezien zij in gestadig conflictliggeri over, den prijs 
der koopwaar .arbeidskracht, waarvan, d~bezittende. klasse de 
koopster)s, ~n de pezitloozetl de ver~óoperszijn, , " . . 

Zoominde drenkelmg het water'loochenen' .. kàn,wél.arin ,hij . rond
spartelt, ~ zoómin kan men in' dekápitÎilistl~che. maatschappij' den 
klassenstrijd loochenen, die alom. geshedyn wordt, ell dieyoor' den 
christerr7socialist in de. eers,teplaiitsrèchtsshijd is.. , 

Niet yoor niets noemde dr. I<:uyperindertijd den,,Ioona;rbeider 
een "instrument voor kapitaalvoeding,".~'Hoekan men.él.lschristen 
een maatschappij yerdedigen,die .inh?ar:. produktiestelsel.het 
groqtste deel harer leden, jn dezeonte~rendepositie: dringt? Beslist 
dit eene feit niet overhaarkara~ter? 'e •.•..• '. ,...., 

. ~Eu.<iezekarakter-bedreigende )nvloeden,; w(iardoor. het ~<trakter 
der. maatschappij.· zelf bepaaldwon:l.t,. beperken. ·zich .. niet tot, dyn 
engeren kring van den eigenlijken proc1.~l.<tie~~ en. distributie~ilfbeid. 
V; an :de ,zaken-men$chen is in zekeren:: zinde .. gansche~arnenleving 
afhankelijk. Het kapitalisme heeft het recht gebogen, het kapitalis-
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me heeft de kunst van lager allooi bevorderd; het kapitalisme be
heerscht goeddeels het onderwijs, het zet staatslieden en heer
schers naar zijn hand, beheerscht de expansie-politiek van groote 
en ,kleine mogendheden, zoodat tijdens den eenen' oorlog de. vol
gende reeds voorbereid wordt .... het kapitalisme doet zich gelden 
in de Kerk en haar Evangelieprediking. 

Kort geleden hoorden wij in een openbare .samenkomst een Am
sterdamsch predikant deze maatschappij . verdedigen met een be
roep op een familielid van hem, die vóór jaren aan denrand van 
een faillissement had gestaan en nu op twee miIIioen geschat werd. 
Ziet, zulks rijkdomkansenbracht het gesmade heden den werker. 
En deze confessioneele predikant hoorde blijkbaar zelf niet, dat hij 
hier aanprees, wat de Heere Jezus zijn getrouwen Verbiedt: het 
schatten vergaderen op aarde.' 

Hoe laatdunkend wordt ook. vaak door kerkelijke voorgang~rs 
over de eerste christen.-gemeente te Jeruzalem en haar communis
me gesproken. Men noemt het ronduit een dwaling, hoewel er in 
de Schrift nergens in dien zin over gehande1ci wordt. Integendeel 
is het verhaal dier gemeente van eerste christen-socialisten ons ge
boekt met een onmiskenbare liefde en bewondering. Heeft deHei~ 
lige Geest zich hier vergist? Vele geloovigen schijnen dat klakke
loos aan te nemen. Op dit eene punt laten iijhun gewone Bijbel
beschouwing los. Tegen de drogredenen van hun conservatief-ka
pitalistisch klasse-instinkt moet de waarheid, waarop zij anders 
geen inbreuk dulden, het afleggen. 

Of dan de wereld van toen al rijp was voor een communistische 
gemeenschap? Of ze eerst, na allerlei voorbereiding, het kapitalis
me niet als een economisch-historische noodzakelijkheid moest 
doormaken? . 

Hier raken de uitersten elkaar. Volgens den consequent€~n Mar
xist zoomin als volgens den conservatieven Christen mogen wij het 
kapitalisme als een anti-christelijke produktiewijze, als de roepen-
de zonde van dezen tijd brandmerken. . . 

Zij bezien één kant van de zaak. 
Zeker is het, dat het kapitalisme de vermogens dermenschentot 

het uiterste gescherpt heeft door het' eigenbelang van al zijn' mid-
deleeuwsche, kerkelijke breidels te ontdoen.' . 

Onder de scherpe sporen van de winzucht is het produktiever
mogen met ongekende kracht voortgehold en heeft tof werkelijk-' 
heidsgebieden gemaakt wat vroeger droómlariden waren. 

Maar doet dit onze verantwoordelijkheid inzake een anti-christe
lijk stelsel te niet, waarover de christelijke voormannen tot heden 
toe zoo luchtig heengestapt zijn? 

Feitelijk is deze kwestie te herleiden tot het oude, onopgeloste 
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probleem. van Gods souverein. al-bestier en's menschen vèrant
woordelijkheid en schuld. 

"Moest de Christus niet deze dingen lijden.en alzoo in zijne heer-
lijkheid ingaan?" . 

In Gods raad was Christus' lijden besloten, niettemin nam dit 
de schuld van zijn beulen niet weg. ' 

De ethisch-religieuse ontoelaatbaarheid van. het kapitalisme, 
waartoe de christen krachtens Gods Woord beSÎuit, brengt een 
nieuw element in den strijd voor het socialisme: het element van 
't "om Gods wil". Deo aanvaarding van het christen-socialisme is 
een daad van gehoorzaamheid jegens God. 

Gelijk de Heere Jezus, wel wetende, dat na zijn daad nieuwe 
misbruiken zouden insluipen;' in goddelijken ijverden tempel rei
nigde, die een moordenaarskuil . geworden was, zoo moeten wij, in 
brandenden ijver voor· Gods eer eninet innerlijke ontferming je
gens de zwakken (rijken. en armen)bewogen,denkapitalistischen 
moordenaarskuil reinigen,die soms nog "christelijke" maatschap
pij genoemd wordt. 

"Och, dat éll het volk des Heeren' profeten waren !" 
Maar veler oogen zijn gehouden, dat zij nief zien. , 

, AI waren wij als Abraham, niet wetende, naar welk land wij 
gevoerd zouden worden, dan nog moesten wij het goddelijk woord 
,verstaan: breekt met uw Mammonistisch maagschap, o'ok al roept 
zij Gods Naam aan over haar winzuchtig dóen, .breekt met uw 
Mammon-land. Zie, het recht en de waarheid liggen ,er gestrui-
keld op de straten.' . ' 

,: 

V. 

"AI waren wij als Abraham" .... Maar zoo sfaan de zaken 
niet. .' , . . . 
, Gelijk het kind in den moederschoot, zoo ontwikkelt zich de .nieu
wegemeenschapsvormin den schoot der oude. 
. De heerschappij van handwerk en kleinbedrijf is voorbij. De ar

beid zelf is reeds goeddeels gemeenschappelijk' geworden .. Zèlfs in 
ons land,datlang'industrieelachterIijk gèbleven is, werken hon
derden arbeiders in. één fabriek, duizenden (men' denke aan Twen
te) ÎIL éénnijverheids-branche. Het industrieel-, het handels-, het 
landbouw-kapitaal vinden in het bankkapitaal hun knooppunt. En 
dit bankkapitaal hedt,sterke,intemationale relaties. Telegraaf en 
telefoon herleiden tot een minutenwerk waL vroeger langwijlige 
onderhandelingen kostte. 

Het zakenleven concentreert zich àl meer) gehoorzaamt àl ge-
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makkelijker aan een centrale leiding, die door middel van een'\tit
nemende statistiek produktie en behoefte in harmonie kan brengen. 

De produktie is technisch klaar voor een werkelijke gemeen
schap. Maar bij de distributie stokt het. Omdat zij een zeer slech
ten motor,de. winzucht,heeft, waardoor op de meest ongelegen 
tijden de machinerie in de war gestuurd en stop gezet wordt. 

God geeft heden overvloed en verdereovervloedskansen, dat 
staat vast. Maar de menschheid, Gods rentmeester, speelt het 'goed 
van zijn Meester aan ,stroopers en smokkelaars in handen. 

De gemeenschap moet produktie en distributie in haar eigen 
-handen nemen door de' socialisatie van grond, produktie en. ver-
keersmiddelen. . 

Alleen op de.ze wijze kan de arheidsplichtcvóorallen, die Bijbel
eisch, erkend en verwezenlijkt worden. 

Alleen in een· maatschappij op dezen nieuwen grondslag . kan 
ieder zijn redelijk deel ontvangen uit de opbrengst van aller ar
beid. 

Zoo alleen kan Agur's bede voor allen in vervulling gaan: "Ar
moede of rijkdom. geef .mij . niet, voedt mij met het· brood mijns be
scheiden deels." (Spreuken 30). 

Of dan de nieuwe maatschappij er een zonder vlek of rimpel: zal 
zijn? . 

Onder ·christenen een overtollige vraag. 
Immers aanvaarden wij de zonde als de noodlottige macht, die 

knaagt aan de wortels van al het bestaande, ook aan de socalisti
sche gemeenschap van straks. . 

Maar botheid is het, wanneer de christenen meen en, met het 
eene argument "de zonde", de onmogelijkheid van het gansche so
cialisme. en in 't bijzonder van het christen-socialisme te hebben 
bewezen. 

De Christelijke Volkspartij bedoelt 111et haar christen-socialisme 
geen gemeenschap van engelen te stichten. Zij bedoelt een ma.at
schappij, waarin, onder stevige .corztrole,door allen voor allen,zal 
gearbeid worden, niet omdat dit vanzelf in liefdevolle toewijding 
geschiedt,. maar omdat·het geschieden.moet, wijl het door de op
heffing van den privaten eigendom onmogelijk is, zich' de· sCllatten 
te vergaren, die volgens Jezus~ woord. de. herne1poortvo()r de 
meeste rijken toesluiten. 

Het christen-socialisme bedoelt een krachtdadige poging, f.Çlm de 
heerschappij van het materialisme maatschappelijk te . fnuiken. 
]uistterwille van den zondigen, zwakken mensch moetmet het ka
pitalisme worden gebroken. Dagelijks bidden wij.: "leidt ons niet 
in verzoeking" en wij houden een' stelsel in stand, dat een middel 
is, om de gewetens toe te schroeien, om de sterken bruut,de zwak-
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ken karakterloos te maken. Het brengt él.,éintallooze zielen desclIa
de . toe, waartegen. geen wereldwinst opweegt. 

Mag men berusten in het slechte, omdat ook het betere niet vol
maakt zal zijn ?Laat een zieke zijn geneesmiddelen staan, omdat 
er toch eenmaal' in zijn . leven een dag komt, waarop hij sterven 
moet? 

Men zegt, dat een maatschappij niet bestaan kan zonder den 
prikkel van het particulier initiatief. 

Praktisch vragen wij: voor hoe weinigenbesfaat deze prikkel? 
Hoe weinig menschen'staan aan het 'hoofd van eigen zaken? 

Marx vroeg reeds in 1847, of dan aan deze weinigen al dean
deren. maar opgeofferd moesten worden. 

Maar voelt de christen niet, 'hoe hij met dit argument hefegoïs
me tot den hoeksteen van het maatschappelijk gebouw maakt? Is 
het . niet . schooner, de strijder~vooreen maatschappelijk. ideaal te 
wezen, dat.eenreligieus bezielde samenleving mogelijk maakt, dan 
de principieele beruster te zijn in een "gemeenschap", waaruit u, 
volgens dr. Kuyper, voor dertig jaar reeds een lijklucht tegen-
woei? .. . ., 
. ,0. i..zijner geen theoretische bezwarenfegen de socialisatie van 
gronden prbduktieroiddelen, die stand houden voorde christelijke 
consciëntie; ontrust over het maatschappelijk wrak, dat twintig 
eeuwen.na Christus ,de samenleving is. . 

Praktisch plaatst de socialisatie ons, voor ontzaglijke proble
men; voor een jarenlangen, moeilijken overgang~ 

Maar is het imperialistisch kéipitalisme niet één hopeloos' pro
bleem geworden, aan welks oplossing de machtigen van geest en 
bezit vergeefs hun krachten beproeven? 

Er zijn socialisten, "zóó optimistisch ten aanzien van de mensche
lijke natuur, dat ze van een rusteloozeprediking den triomf der 
nieuwe maatschappij verwachten. 

De bezitters zullen dan bereid zijn, terwille van. het recht, hun 
voorrechten prijs te geven. "Deevolrttionaire levensbeschouwing 
hoopt alles van het rijp-worden der menschen. 

Andel'en' bouwen hun verwachtingen op de "machtsposities" der 
arbeiders: Als deze machtspQsities' in vertegenwoordigende en wet
gevendelichameh, inden Volkenbond en de' internanonalevakbe
weging tot een sterke burcht geworden zijn; zalshaks d~ bour
. geoisie haaronmachtinzien i zij zal de vlag shijkenenhaar gees-
telijken en stoffelijken rijkdom. noodgedwongen' in' dienst der ge-
meenschapstèllen: . 

Wi; vo6rons, juist als rechttimiige christenen, gelooven aan dien 
vreedzamen overgang niet Wij weten, dat uit het hart des m'en
scheil :booze bedenldngenvoortkomen, dat hij vele vonden zoekt, 

. waar het om het behoud van eigen voordeel gaat. 
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Daarom zal, vreezen wij, de bezittende klasse niet goedsch1ks 
van haar macht afstand doen. Nooit deed ~en 'heerschende klasse 
gewillig afstand van haar troon. 

Tot concessies is zij wel bereid. Algemeen kiesrecht staat zij toe, 
de schaduw van sociale wetgeving laat zij op hetarbeidersleven 
vallen. Maar daarna saboteert zij haar eigen werk. Den achturen
dag maakt zij goeddeels tot een paskwil; onder het régime van 
het algemeen kiesrecht trekt de regeering meer en meer de macht 
aan zich, met voorbijgang van het parlement. In Frankrijk en En
geland is dit proces inivollen gang; in Nederland volgt men dat 
spoor. ' 
. En omdat de bezitters . leger en vloot wantrouwen, werken zij 

hard aan hun officieuse verdediging in burgerwachten en vrijwilli-
ge landstorm. . 

Het is het vreeselijke, dat door deze instituten juist de ,christe
nen de hechtste steunpilaren van een rot stelsel zijn, de fanatieke 
ijveraars voor zijn behoud. Hun leiders hebben in . hen een gezags
fanatisme gekweekt, dat. niet vraagt naar het karakter van het 
gezag. Indien het maar gezag is, is het heilig, taboe. 

Gods Woord eischt evenwel van een óverheid, dat zij Gods 
dienaresse zij. Overtreedt zij de goddelijke geboden om Mammon 
naar de oogen te zien, dan is aanklagen plicht. En wanneer in dit 
conflict geweld gebruikt moet worden, zoo is dat niet te wijten aan 
de verdrukten, de aanklagers, maar aan hen, die weigeren, hun 
rechtvaardig vonnis te ondergaan. Was God zacht jegens . de 
Egyptenaren, toen het geschrei der Israëlieten tot Hem wasopge
klommen? 

Wij, Christenen, houden het ouderlijk gezag hoog, maar niette
min werken wij mede,om ontaarde ouders uit de ouderlijke macht 
te ontzetten, terwille van het kind. 

Zoo meen en wij, het gezag der overheid hoog houdend, dat be
paalde gezagsdragers uit hun macht mogen worden ontzet. Om 
der zwakken wil, wier geschrei opklimt tot de ooren van den Hee-
re Zebaöth. . 

Vele christenen meenen, dat wij deze dingen aan den Almachti
ge zelf moeten overlaten. Die zal te zijner tijd recht doen. 

Maar werkt de Heer niet altijd langs den middellijken weg? 
Verkiest Hij den mensch niet tot zijn mede-arbeider? - Zij, die 
op Gods onmiddellijke tusschenkomst rekenen, zijn als de Joden 
uit Jezus' dagen, die een teeken begeerden. ',. 

Maar wat antwoordde de Heiland? "Hun zal geen teeken. gege
ven worden dan het teeken van Jona, den profeet." D. i. het teeken 
van den Christus, die door den ondergang ten leven ging: Daartoe 
moeten ook wij bereid zijn in den strijd voor een betere samenle
ving, die ons opgelegd wordt. 

r 
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Ofschoon wij vreezen, dat de ondergang der kapitalistische 
maatschappij niet in een rustig, gelijkmatig proces, maar met ge
weldige schokken zich zal voltrekken, kan toch de' socialisatie, de 
overgang. tot de socialistische gemeenschap; niet genoeg tot in 
haar fijnste onderdeel en· bestudeerd worden. Maar de Christelijke 
Volkspartij behoeft met de prediking van haar christen~socialisme, 
waarvan de hoofdlijnen getrokken zijn, niet te wachten, tot de uit
komsten van dat onderzoek in de finesses vast staan. . 

Het wetenschappelijk onderzoek is het werk van enkelen. Tot den 
strijd voor een zuiverder gemeenschap worden allen geroepen. 

En sinds wanneer deinzen· de Christenen, die geroepen pioniers 
op elk' levensterrein, voor een zw aren strijd terug, wanneer het 
gaat om' Gods eere én ,der menschen heil? . 

Daarom gaat het in den maatschappelijken strijd onzer dagen. 
In zijn . openingsrede van de antirevolutionaire Deputatenverga

dering op 13 April 1920 zei de heer Colijn: 
"Op zichzelf, is het christendom stellig niet gebonden aan één 

bepaalden vorm van voortbrenging en verdeeling, van goederen, 
maar een bepaalde vorm kan wel tot gevolgen leiden, die met de 
christelijke grondwaarheden en levenswandel in strijd zijn. '1;:n 
dan zullen we er front tegen moeten maken". . 

Dat is naar het hart van den werker voor een nieuwe gemeen-
schap gesproken. ' 

Het kapitalisme is zulk een maatschappelijk stelsel, dat door 
Gods Woord veroordeeld wordt. . '. 

Tusscben het materialistisch kapitalisme en het christen-socialis-
me staat voor deI), christen de keus. -
. Terecht heeft dr. Kuyper er indertijd den nadruk op gelegd, dat 

het sociale vraagstuk niet anders· dan internationaal kon worden 
opgelost. En socialisatie is het' maatschappelijk doel, waarvoor 
de arbeiders internationaal in beweging zijn. 

Mogen wij de leiding van deze sociale ontwikkeling overlaten 
aan hen, die zeggen, met den godsdienst van Jezus Christus te 
hebben gebroken? 

En daarnaast: mogen wij toelaten, dat de christelijke' kringen 
het bolwerk blijven van reactie enconser.vatisme? 

Christenen van Nederland - bedenkt, wat gij doet. Geeft uw 
christelijk-historisch eerstgeboorterecht, uw recht op leiding, niet 
prijs voor wat kwakzalverij aan een tendoodegedoemdkapitalisme. 

Het gaat om den opbouw van een christen-socialistische maat-
schappij .. 

Helpt mede aan dien bouw. 
En is het werk ook moeilijk en zwaar'- wij staan 'in het geloof. 

God van den hemel zal het ons doen gelukken. , 

.1,. 
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BEGINSELVERKLARING VAN DE CHRISTELIJKE 

VOLK.~PARTIj. 

Art. 1. De Christelijke Volkspartij is de organisatie van hen, 
die belijden te gelooven in God, die zich heeft geopenbaard in Je
zus Christus, zijn eenig geboren Zoon, overgeleverd om onze zon
den, opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Rom. 4: 25), en die, 
de eeuwige beginselen van Gods Woord aanvaardend als uit
gangspunt en richtsnoer van hun denken en doen op alle levensge
biea, bij het reformatorisch beïnvloeden vàn de ontwikkeling der 
menschelijke samenleving, trachten te bewerken de omvorming van 
maatschappij en staat op den grondslag der christelijke beginse
len. 

Art. 2. Eenerzijds belijdend, dat naar· den eisch van. Gods 
scheppingsordening de samenleving van de menschen behoorde te 
zijn een broederschap van de meest absolute maatschappelijke ge
lijkheid en meest volstrekte vrijheid aller menschen in de gehoor
zaamheid aan God, belijdt zij anderzijds, dat door het feit der 
zonde de volkomen realiseering van dit Goddelijk gemeenschaps" 
ideaal· op aarde niet mogelijk is en eerst dan bereikt zal worden, 
als GGd alles in allen zal zijn, doch erkent onmiddellijk in verband 
hiermede, dat de eisch der volmaaktheid, door Gods evangelie tot 
den mensch niet slechts voor net private leven, maar ook voor het 
sociologisch leven gericht, den plicht oplegt, om' dit ideaal in dit 
aardsche leven reeds te verwezenlijken, zoover als dit bij de des
organiseerende werking van de zonde maar eenigszins mogelijk is. 

Art. 3. Zij belijdt, dat, als noodzakelijk correctief van de demo" 
raliseerende werking van de zonde, door God aan den arbeid, 
naast' zijn bestemming om "beheersching der natuur" (menschelij
ke schepping) te zijn, ten doel is gezet de voorziening in de levens
behoeften Van de menschen. 

Hiernevens vindt zij in Gods openbaring voor de economische 
structuur van de samenleving o.m. de volgende, voor alle tijden 
geldende beginselen: dat de arbeidsplicht, behalve bij ongeschikt
heid tot arbeiden, op alle menschen rust .en het voldoen aan dien 
plicht alleen recht geeft op wat noodig is voor het levensonder
houd; dat van eigendom in volstrekten zin alleen bij God sprake 
kan zijn en mitsdien onder menschen slechts een relatief bezits
recht mag worden erkend; dat de vorm, waaronder de eigendom 
onder· menschen optreedt, afhankelijk is van de eischen van den . 
tijd, doch altoos zoodanig geregeld behoort te worden, dat aller 
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menschen deelgenootschap aan het bezit van de arbeids-(voort
brengings-) middelen verzekerd zij en behalve als gevolg van ver
erving of schenking geen andere eigendom van de genotmiddelen 
(verbruiksartikelen) toelaatbaar zij, dan als vrucht van eigen ar
beid en dan nog slechts. in verband met den organischen samen.: 
hang van de menschheid en· haar goed, waarom bij ongeschiktheid 
tot arbeiden: een rechtmatig deel van anderer arbeidsvruchi:· ver.: 
zekerd behoort te wezen.. . 

Art. .4. Zij bestrijdt de huidige . kapitalistische maatschappij, 
deze toetsend aan de hiervoor omschreven beginselen als een on
christelijke, omdat ze, in plaats van het beeldeener zoover moge.: 
lijk doorgevoerde sociale gelijkheid, dat van de grootst denkbare 
sociale ongelijkheid vertoont, waardoor bij de mogelijkheid om· zich 
te onttrekken aan den arbeidsplicht, enkelen zich baden in weelde 
ten koste van de velen, die in armoede gedompeld zijn. . 

Zij vindt de oorzaakvari dit verschijnsel inhei feit, dat de voort.: 
brengingsmiddelen in onze maatschappij zich bevinden in den pri
vaten eigendom van enkelen,terwijl de groote massa der arbeiden
den van het bezit daarvan verstoken is en dientengevolge in een 
toestand van slavernij en uitbuiting verkeert, waarbij de arbeid 
niet ten doel heeft,te voorzién in de behoeften van demenschen, 
maar als object van kapitaalvorming door de bezitters in de syste
matische toepassing van de diefstalzonde wordt dienstbaar ge
maakt aan mammonnistischeheb- en winzucht. 

Strevend naar de vervanging van deze onchristelijke maatschap
pij door een samenleving, waarin de arbeid bevrijd en aan zijn bee 

stemming hergeven zal zijn, acht zij deze bevrijding niet anders 
mogelijk dan door de opheffing van den privaten eigendom op de 
voortbrengingsmiddelen en de socialiseering van het bedrijfsleven 
als den voor onzen tijd eenigmogelijken vorm om naar den eisch 
der christelijke beginselen aller deelgenootschap aan hetbèzit 
daarvan te verzekeren en allen te doen toevallen het rechtmatig 
deel van eigen arbeiqsopbrengst. 

Art. 5. Belijdend eenerzijds, dat. door God de overheid isinge
steld"voor de handhaving van het rècht in de samenleving als 
noodzakelijk correctief· van· de destructieve werldng van de zondé, 
erkent zij anderzijds als den staatsvorm, die het meest strookt met 
het christelijk gemeenschapsideaal, . de democratische republiek, 

. waarin ieder lid der volksgemeenschap, overeenkomstig de per
soonlijke verántwootdelijkheid, zijn gelijkgerechtigd aandeel in de 
samenstelling der règeermacht heeft. 

·Art. 6. Belijdend, dat de overheid als dienaresse Gods tot taak 
heeft de handhaving van Gods Recht, stelt zij den eisch,dat dè 
overheid hare roeping versta, om de Goddelijke ordening van de 
menschelijke samenleving binnen het kader van haar rechtstaak te 
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verwerkelijken, waarom zij in onzen tijd den plicht heeft de sO*tiali
seering van het bedrijfsleven te bevordereu. 

Art. 7. Socialiseering wel onderscheidend van staatsexploitatie 
van de bedrijven die zij in de kapitalistische maatschappij voor mo
nopolistische bedrijven gewenscht acht, maar als stelsel verwerpt, 
eischt zij, dat de overheid, zich beperkend tot haar rechtstaak, haar 
plicht .ten aanzien van de. socialiseering vervulle door het scheppen 
van de daarvoor noodige maatschappelijke organen met publiek
rechtelijk karakter, zooveel mogelijk met gebruikmaking van de 
vakorganisaties en 'fat daaruit opbloeit en de daarmede gepaard 
gaande onteigening van de bezitters der voortbrengingsmid
delen. 

Art. 8. In onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods absolute 
souverei~iteit, gehoorzaamheid aan hetgezag der overheid om 
Gods wil, plichtmatig achtend, handhaaft zij het recht en den 
plicht, gehoorzaamheid te weigeren aan een overheid, die ingaat 
tegen Gods geboden. 

Art. 9. In haar strijd voor de vrijmaking van den arbeid uit
gaande van de door Jezus zelf gestelde antithese: of de dienst van 
God of de dienst van den Mammon, verwerpt zij even beslist als de 
mammonistisch-kapitalistische uitbuiting de organisatie van de ar
beidersklassein den strijd tegen het kapitalisme uitsluitend op den 
grondslag van hun klassebelang doch wenscht de belijders van 
den Christus te organiseeren in den strijd voor het Recht Gods. 

Zooveel mogelijk wenscht zij deel te nemen aan de. parlementaire 
actie, niet slechts met het oogmerk om binnen het raam van de ka
ptalistische maatschappij direct van belang zijnde hervormingen 
tot stand te brengen, maar ook met verder strekkend doel om de 
overheid te brengen tot haar plicht, de socialiseering te bevorderen 
en zooveel mogelijk de voorwaarden .daarvoor te scheppen of haar 
ontstaan mogelijk te maken. 

Zij overschat daarbij de beteekenis van de parlementaire actie 
voor de sociaal-economische omzetting van de maatschappij niet 
en wenscht bij haar deelneming daaraan niet uit het oog te ver
liezen de leering van de geschiedenis, dat dan alleen het Christen
dom zijn volle beteekenisals sociologisch-reformatorische kracht 
behoudt, wanneer het, levend in het hemel-ideaal, critisch blijft 
staan tegenover den tijdelijken samenlevingsvorm, waarin het zich 
bevindt. Daarom zoekt zij haar voornaamste strijdmiddel ineen 
rustelooze critiek op het kapitalisme totopschrikking van het 
Christelijk geweten en de zedelijke propaganda tot bewustwording 
in de christenheid van haar plicht, om in ernstig strevènhet chris
ten-socialisme te bevorderen om Godswil. 

Aan 

den Heer P. T JEBBES, 
Secretaris der Christ. Volkspartij, 

. NOORDENDIJK 146rood, 

DORDRECHT. 

Ondergeteekende .............................................................................................. . 

wonende 

wenscht toe te treden als lid der Christelijke Volks

partij (C. V. P.) en betaalt eene contributie van: 

f ..................................................................... per jaar. 

f ........................... , ....... _ ............................... per half jaar. 

f ....... _ ........................................................... -per 3 maanden. 

~ Minimum-contributie f 5,20 per jaar. 

Met 11/
2 

cts. postzegel frankeeren. 
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mammonistisch-kapitalistische uitbuiting de organisatie van de ar
beidersklassein den strijd tegen het kapitalisme uitsluitend op den 
grondslag van hun klassebelang doch wenscht de belijders van 
den Christus te organiseeren in den strijd voor het Recht Gods. 

Zooveel mogelijk wenscht zij deel te nemen aan de. parlementaire 
actie, niet slechts met het oogmerk om binnen het raam van de ka
ptalistische maatschappij direct van belang zijnde hervormingen 
tot stand te brengen, maar ook met verder strekkend doel om de 
overheid te brengen tot haar plicht, de socialiseering te bevorderen 
en zooveel mogelijk de voorwaarden .daarvoor te scheppen of haar 
ontstaan mogelijk te maken. 

Zij overschat daarbij de beteekenis van de parlementaire actie 
voor de sociaal-economische omzetting van de maatschappij niet 
en wenscht bij haar deelneming daaraan niet uit het oog te ver
liezen de leering van de geschiedenis, dat dan alleen het Christen
dom zijn volle beteekenisals sociologisch-reformatorische kracht 
behoudt, wanneer het, levend in het hemel-ideaal, critisch blijft 
staan tegenover den tijdelijken samenlevingsvorm, waarin het zich 
bevindt. Daarom zoekt zij haar voornaamste strijdmiddel ineen 
rustelooze critiek op het kapitalisme totopschrikking van het 
Christelijk geweten en de zedelijke propaganda tot bewustwording 
in de christenheid van haar plicht, om in ernstig strevènhet chris
ten-socialisme te bevorderen om Godswil. 

Aan 

den Heer P. T JEBBES, 
Secretaris der Christ. Volkspartij, 

. NOORDENDIJK 146rood, 

DORDRECHT. 

Ondergeteekende .............................................................................................. . 

wonende 

wenscht toe te treden als lid der Christelijke Volks

partij (C. V. P.) en betaalt eene contributie van: 

f ..................................................................... per jaar. 

f ........................... , ....... _ ............................... per half jaar. 

f ....... _ ........................................................... -per 3 maanden. 

~ Minimum-contributie f 5,20 per jaar. 

Met 11/
2 

cts. postzegel frankeeren. 




