
KIESVEREENIGING 
I! VRIJDENKERS NAAR HET PARLEMENT” 

EEN WOORD 
aan allen, die de iiwclrheid verkiezen boven alles; ei; 
bovendien aan allen die haar verkrachten of toelaten dat 
zu verkracht wordt. 

Het doel van dit geschrift is, iedereen, zoowel \;oor- als 
tegenstander en daarenboven nog het groote aantal der 
onverschilligen, juist in te lichten omtrent den waren aard 
der vereenininn, aan liet hoofd dezes vermeid. 

HAAR OPIZICHïING 
is te danken aan een aantal rnenschen, die nieenen, dat 
tot nu de vrijdenkers-beginselen niet, of niet voldoende 
werden uitgesproken eri verdedigd i n  de volksvertegen- 
woordiging van land, provincie en gemeente, eii dat bet 
in het belanrr der ~lenieenscliap noadin is. dat hlinerede- 
naars zich kuiinen doen liooreri, ook i n  liet parlement. 

HAAR DOEL 
is de opheffing van den ineiiscli u i t  dei1 staat van geeste. 
lijke e11 lichamelijke onderworpenheid, waarin liij reeds 
zooveel eeiiwen verkeert en waarin l i i j  zal blijven ver- 
keeren, zoolarig de oorzaken van die onderworpeiihe;J 
niet worden weggenomen. 

Rie oorzaken zijn: domheid, en geloof enlof bijgeloof. 
i De kerk nu iibudt den rnenscli dorii, uit machtsbegeertc. 
Zij is het, die de redelijke ontwikkeling tegenhoudt, door 
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het bestendigen en verdedigen van de grootste onrede- 
lijkheid - het godsgeloof - en vari;het bijgeloof, dat 

* daaraan onverbreeklijk is verbonden. 
De kerk te bestrijden is diis wel de voornaamste taak 

der Vereeniging. Allen, die de kerk steunen; zijii alzoo 
haar tegenstanders en de vijanden der inenscliheid iti 
haar gelieel. 

HAAR W A P E N  
zal de rede zijn. De Vereeniging wijst allen divmig, nriv- 
lieid eii geweld onvoorwaardelijk af; als middel oni haar 
doel te bereiken, zal zij zich uitsliiitencl bedienen van de 
rede. , /  1 ,  I e ,  / i  

' L E D E N  KUNNEN ZIJN, 
allen, die mede wensciien te strijden op de wijze cri voor 
het doels als in dit geschrift omschreven. Een ieder be- 
houdt het recht een eigen rneening te hebben, mits, meli 
slechts tot zijn overtuiging gekomen is als resultaat van 
het zelfstandig denken, dus met verwerping der dogma- 
fiek in al haar vormen. Dit sluit tevens in, dat: 

. L E D E N  KUNNEN NIET ZIJN, 
zU, die door hun woorden of daden nog gerekend nioeten 
worden te beliooren tot de onderschrijvers van het dogma 
van een of andere godsdienstige sekte of politieke partij, 
onder. welk mom of welken naam zij zich o o k ,  mogen 
vetschuilen. I I 

EEN P R O O R A M M A  
voor verkiezingen houdt de  Vereeniging er  niet op ria. 
Een politiek programma is oneerlijk. Veelal bevat het 
beloften, die men toch niet vervullen kan, nog vaker 
echter bevat liet beloften, die men nooit zal>na komen, om 
de eenvoudige reden, dat de vervulling van die beloiten 
in strijd zou zijn met tiet eigenbelang van lienedie beloven. 

De kiesvereeniging der vrijdenkers belooft niets. Wil 
men haar aanhangen, dan moet men dit doen uit liefde 
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voor l i x i r  begiiiseleii, liiet i i i t  !verwaclitiiig dat enkele 
stoffelijke voordeeleii ziillen verkregen wqrden. 

C'I'OFFE L I .I K E n E  LA N Ci EN 
ziilleii dii i  íilleeii wortleii I)eliartigcl, wíiiiiieer ze zijii víiii 
dgcrricerie strekking ei1 niet 'zijn groeps- of persoonluke 
belangen. 

Waiineer de verdediging vaii stoffelijke belangen kan 
leiden tot opheffing vair den iiienscli uit den staat van 
geestelijke en licliatnelijke oiiderworperilieid, dan ziillen 
ook daaraan de kracliten der vereenigirig worden gewijd. 

De \>erfegerriiioorrIiRers der vrUdenkers behouden hun 
volkomen vrüheid van Iinriclelen in de vergaderingen der 
besfirren sart land, provincie err gemeenten, zoolang zii 
nls voornnnrnste Irrrnner begiiisderr voorncin stellen, de 
vrüninking vnn den mensclr. in den geest als hier om- 
schreven. 

HET STANDPUNT DER VEREENIGINO 
ten opzich te van eenige belangrijke maatschappelijke 
vraagsttikken, u i t  het oog van den vrijdenker bekeken, 
zooals dat van: 

KERK EN STAAT. 
De Vereeriiging zal voortdiireiid strijden voor de 01)- 

heffing van de bevoorrecírlc posi'fie die de kerk iiineenit 
iii ons staatsverband, in vergelijking met de gewone ver- 
eeiiiging op mnatscliappelijk of 'geestelijk gebied. De 
bijzondere finíincieelo verlioiiding tiissclieri kerk en staat, 
iiioet ook teii spoedigste gelieel worden verbroken. 

De sclieidirig víiii Kerk ei1 Staat iiioet volledlx zijn. 

0NDERWI.JS. 
Eeii der voornaaiiiste oofzakeii v a i i  de instandldijving 

der kerk, is wel liet oiideiwijs i n  gotlsdieiistiw riclitinK. 
Door liet kind in een of andere godsdienstige richting OP 

te voeden, ontwikkelt meii zijn geest éénzijdig, ten op- 
5 



ziclite van de groote vraagstukken des IeveIis eii oiit- 

iieenit iiieii liet de ni.ogelijltlieid 0111, inenscii Keworden. 
oiibevo»roordeeltl te denken eri zijn Keest verder te 
oritplooieii. 

Ieder iiieiiscli heeft liet recht op een eigen overtiiinin.c: 
h i j  h e f t  echter niet liet recht ziin overtiiixinx op te drinaen 
aan  zijn everiiiieiiscli, ook a l  is deze menscli  rio^ maar  een 
kind. zijn kind. 

Het recht van de vrije geestesoiitwikkelina voor lier 
kiiid te veroveren, is de taak v a n  deii vriidenker. hlaar 
bovendien moet ieder kind, diis niet alleen het riike, de 
gel e gen Iie i ti m b o  den i vo  r den, o 11 i ,  w ii ri i1 e er 1 i e t d a a ra ;I i i 
behoefte gevoelt, zijn vrijen mest I i o o ~ e r  te ontwikkelen. 
Ook voor hem moet het hooger onderwijs in iederen tak 
der wetensctiap openstaan, zoo noodirr d el ie el kosteloos. 

t 

KA PITA L I S M E EN M I L U A  i< IS M E. 
Overal, waar tieze twee institiiteii iiihreiik iiiaken op de 

persooiilijlte vrijheid, zal de Vereenigi,nK Kereed staan 
z0 te bestrijden. 

sLol~wooR11. 
Het bestek van dit xesclirift Iíiiit  iiiet toe. dat  dieiIer 

ingegaan wordt op de hier beliandelde onderwerpen, noch 
dat andere belangrijke kwesties worden aangeraakt. 

Werischt Gij meer te weten omtrent tiet streven der 
vrijdenkers in liet algemeen, wendt U dan tot liet Restiiiir 
der Kiesvereeniging, dat U gaarne een opgave zal ver- 
strekken vaii de iiitgehreide literatiiiir op  dit gebied. 

'I ' f  IANS AAN U HH'I' W001<1), 
of Gij liiede weiiscli t te werken x i n  de vriic oii!i)looiiri~ 
v;w dcii iiieiisclielijlteii geest w i i  deze eii de koiiieiitle 
tijdeii. 

Oij kimt blijk geven van Uw vooriiernen daartoe, door 
inviilling en toezending van achterstaand inteekenbiljet. ' 

HET RES'i'UUIZ. 
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