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Art. 34. In de maatschappij worde, afgezien van alle Overheidsbemoeiing, de 
sociale rechtsstrijd gestreden, ter vermindering van de huidige sociale wantoestan- 
den. Waar in de gescheidenheid van arbeiders en productiemiddelen een hoofd- 
oorzaak dier sociale disharmonie valt te speuren, moeten de productiemiddelen 
zooveel mogelijk in het medebezit van alle producenten worden teruggebracht. 
Zoo worde in alle particuliere bedrijven, waar dit niet op bizondere moeilijkheden 
afstuit, bedrijfsmedebezit der arbeiders ingevoerd. Voorzoover geen bedrijfsmede- 
bezit bestaat, kome althans allerwege een deel der gemaakte winst aan de arbeiders. 

De bedrijfsinrichting worde, langs heel de lijn der voortbrenging, 
zooveel mogelijk in constitutioneelen zin hervormd, zoodat aan de arbeiders zelf 
op de regeling van den arbeid invloed toekome. De rechtspositie worde daarbij 
zoodanig geregeld, dat de geestelijke vrijheid zooveel mogelijk wordt gehandhaafd, 
en het ontslag aan bepaalde regelen wordt gebonden, en willekeur hierbij wordt 
uitgesloten. 

Art. 36. De vakbeweging der arbeiders worde krachtig gesteund. Het zij hier 
steeds een strijd om recht, naar eisch van de Christelijke zedeleer, en niet om macht. 
In de vakvereenigingen worde een krachtig middel aangegrepen tot economische 
en geestelijke verheffing der arbeiders, doch men zie geenszins in deze vakver- 
eenigingen een oplossing van de maatschappelijke disharmonie, wijl de gescheiden- 
heid van arbeiders en productiemjddelen nimmer in de lijn dier vakvereeniging 
kan worden verminderd en opgeheven. 

Art. 37: Het drukkende en eentonige van den tegenwoordigen nijverheidsarbeid 
worde zooveel mogelijk weggenomen. De vereeniging van onderscheiden arbeid, 
vooral van fabrieksarbeid en lda rbe id ,  worde bevorderd, opdat aldus het ar- 
beidsleven op hooger peil kome, en de economische toestand der arbeiders worde 
verbeterd. 

Art. 38. De overmatige arbeidstijd worde, naar Christelijken levensekch, aan- 
merkelijk verkort. In alle bedrijven, waar dit economisch mogelijk blijkt, worde 
de achturige arbeidsdag ingevoerd. De Zondagsrust worde bevorderd door invoe- 
ring van den vrijen Zaterdagmiddag. 

De Kerk ontwake tot sociale ontroering. Bizonderlijk de Volkskerk 
heeft Christus te belijden in het industrie-leven van onzen tijd. Zij moet naar ekch 
van de Christus-prediking èn de stem van het sociale recht èn de stem van de 
sociale deernis met alle kracht laten vernemen. Zoo worde ook de band tusschen 
Volkskerk en arbeiders gesterkt. In de Kerk worde alle verschil naar rijkdom aan 
goederen, zoo b.v. ook op het punt van plaatsengeld, vermeden. Ook aan de vrouwe- 
lijke lidmaten worde het gemeentelijke kiesrecht toegekend. Bedeeling zij geen reden 
tot uitsluiting. 

De kunstzin van het volk worde verhoogd en het besef versterkt, dat 
God in en door het schoone moet worden verheerlijkt en zoo ook door het woe- 
keren met aile talenten, die Hij op dit terrein in een volk heeft gelegd. 

Art. 35. 

Art. 39. 

Art. 40. 
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Grondbeginselen. 
(I). 
a. 

De Partij stelt zich ten doei: 
het met wettige middelen bevorderen van de belangen van het geheele Ne- 
derlandsche Volk; 
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b. he: verzekeren van gepaste vrijheid en gelijk recht, in de ruimste beteekenis, 
aan iedereen. 

(2 ) .  A h  daarmede in strijd beschouwt zij elk streven, om de macht in de be- 
stuurscolleges in Staat, Provincie en Gemeente te leggen in handen van èèn enkele 
politieke partij, van eene bepaalde politieke combinatie of van eene bepaalde volks- 
klasse. 

(3). De maatregelen, welke, ter bereiking van het beginsel der Partij, allereerst 
wenschelijk worden geacht, zijn: 

a. 1. Kiesrecht voor- en verkiesbaarheid van alle mannen en vrouweqdie 
niet om redenen van gewichtig Staatsbelang daarvan behooren te 

11. 
111. 

b. I. 

11. 

111. 
IV. 

V. 
VI. 

c. 1. 
11. 

111. 

d. 

e. I. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

worden uitgesloten; 
invoering van evenredige vertegenwoordiging ; 
vertegenwoordiging van de Nederlandsche Koloniën in het Parlement; 
met inachtneming van ieders godsdienstige begrippen, dient door de 
Overheid deugdelijk onderwijs te worden verstrekt, overal waar daaraan 
behoefte bestaat; 
toezicht,waarborgende, dat het onderwijs, van particuliere zijde gegeven, 
deugdelijk zij ; 
bevordering van vak- en ambachtsonderwijs; 
leerplicht gedurende een tijdperk van ten minste zeven jaren, met ver- 
bod van allen kinderarbeid gedurende den leerplichtigen leeftijd; 
bevordering van de geestelijke ontwikkeling van de koloniale bevolking; 
bevordering vande lichamelijke ontwikkeling van het NederlandscheVolk ; 
eene algemeene Rijksinkomsten-belasting ; 
herziening van deSuccessiebelasting envan het erfrecht in de doode hand; 
technische herziening van het Tarief van Invoerrechten en regeling van 
verouderde belastingen,waaronder begrepen tolheffing op publieke 
land- en waterwegen; 
snelle en goedkoope rechtspraak, waaronder begrepen politierecht- 
banken, ter berechting van baldadigheden en kleine overtredingen; 
Oordeelkundige bezuinigingen op de uitgaven voor militaire doeleinden; 
Beleidvol beheer, opdat aan de draagkracht der bevolking geen te zware 
eischen behoeven te worden gesteld; 
Betere regeling van de verhouding tusschen Staat en Gemeenten; 
Verbetering der verkeerswegen te water en te land; 
Voorziening tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom voor alle 
staatsburgers; 
Verbetering van het Consulaatswezen; 
Organisatie van den arbeid, mede door het instellen van permanente 
scheidsgerechten ; 
Maatregelen tegen water-, lucht- en bodemverontreiniging. 

VEREENIGINGEN TER VERKRIJGING VAN KIESRECHT 
VOOR DE VROUW. 

I. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 

Opgericht 5 Februari 1894. 

De vereeniging stelt zich ten doel het verkrijgen van het kiesrecht voor de vrouw. 
' Zij tracht dit doei te bereiken langs wettigen weg en wel door: 
' a. het houden van vergaderingen; 

b. het uitgeven van tijdschriften; 
c. het verspreiden van geschriften; 
d. het indienen van adressen bij de bevoegde macht; 
e. het aanwenden van andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk 

kunnen zijn. 


