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De wordingsgeschiedenis van oqze Protestantsche vrijheid dient de jeugd on- 
demezen, opdat het volk wete hoe de Heere onze God ons het land heeft gegeven 
en hoe onze dagen verlengd worden in rust en vrede. 

Tuchteloosheid onder de jeugd worde tegengegaan; lijfstraffen en kinderrecht- 
banken worden overwogen. Opruiing tegen het wettelijk gezag worde gestraft. 

VI. ,,Gij zult niet doodslaan”. 
De doodstraf worde mogelijk, om het leven te beschermen. 
Verantwoordelijkheids- en schuldbesef worde door de rechtspraak gekweekt en 

vergelding aan de strafvordering ten grondslag gelegd. 
Kort en snel recht worde ingevoerd, opdat het verband niet te loor ga tusschen 

overtreding en straf. 
Het leven beschermd door gezondheidswetten en wetten op voedseivervalsching 

en misleidende reclame voor geneesmiddelen. 
Ter bescherming van de veiligheid en de levensbelangen der volksgenooten 

worde een volksleger onderhouden, dat meer steunt op lichaamsharding en volks- 
soberheid, dan op kostbare kazerneering. Ontzenuwende weelde en andere volks- 
zonden, die de volkskracht verslappen, worden belemmerd. 

VII. ,,Gg sult niet echtbreken‘’. 
Zedelijkheidswetten worden uitgebreid en verscherpt, ook op ’t gebied van too- 

nee1 en bioscoop, door welke de volkszeden omlaag worden gehaald; dit mede door 
zwaardere belasting. 

Echtscheiding worde niet vergemakkelijkt; het R. K. kerkelijk huwelijk niet 
erkend ais van gelijken rechte met dat voor den Bnrgerlijken Stand gesloten. 

VIII. ,,Gij zult niet stelen”. 
De Overheid geve het voorbeeld van goede huishouding en brenge evenwicht 

tusschen inkomst en uitgaaf. 
Sterke bezuiniging en versobering worde doorgezet van boven af. Forsche be- 

perking der bureaucratie is eisch. 
Ook het nageslacht mag niet bestolen door zware leeningen te sluiten tot dek- 

king van de onmatige eischen van het heden. 
De wetten gaan het bestelen van den arbeider tegen; hem worde recht gedaan, 

niet omdat hij het eischt met dreiging, doch omdat dit is naar het recht Gods. Ook 
de arbeider stele niet (door te leunen op ondersteuningskassen), maar arbeide liever. 
Tegenover de eischen van de democratie met haar verbitterenden klassenstrijd 
stelle men het recht Gods, waarvoor alle klassen hebben te buigen. 

1x1 ,,6+ zzalt geerte vabche getwigmis spreken tegen uwen naaste”. 
Openbaarheid en eerlijkheid worde in buiten- en binnenlandsche politiek nage- 

streefd, door de school en de pers bevorderd, ook in hare advertentierubriek, op- 
rechtheid en trouw bij allen arbeid gekweekt en beloond. 

De Overheid zij met het volk indachtig het Wwrd: ,,Gerechtigheid verhoogt 
een volk, maar de zonde is.de schandvlek der natie.” 

X .  ,,Gij zult niet begeeren”. 
De landswet zette zich tegen al wat.de begeerlijkheid prlkkelt ; bevordeze sober- 

heid en eenvoud; ga overdadige weelde in levenswijze en Meeding tegen; prente 
door de school de jeugd tevredenheid in. 
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Het Comité ter bevordering van de verkiezing van liberalen in de Tweede Ka.’ 
mer der Staten-Generaal te ’s-Gravenhage heeft in overleg met de candidaten 
die reeds de candidatuur hebben aangenomen, het volgend program vastgesteld 

IO. De leden der Tweede Kamer oefenen hun invloed op wetgeving en bestuu: 
uit zonder begunstiging van eenige volksklasse of eenige kerkelijke of andere bij 
zondere vereeniging. 

zo. Zij houden streng toezicht op de bestuursdaden van de regeering en haar’ 
ambtenaren en de daarmede verbonden bemoeiingen en uitgaven, doch zijn zel.’ 
geen ambtenaren en kunnen slechts aanspraak maken op schadeloosstelling, niet 

3”. De leden der te kiezen groep plegen onderling overleg over belangrijke aan4 
hangige voorstellen en over door hen te nemen initiatief, doch handelen naar plich. 
en geweten zonder aan meerderheidsbesluiten der groep gehouden te zijn. 

4 O .  
a. Herziening der Kieswet, zoodat weder volksvertegenwoordigers in de Twee- 

de Kamer zitting nemen, die tegenover een bepaalden kiezeskring verantwoorde: 
lijkheid gevoelen. 6 

b. De noodzakelijkheid voor een goede staatsinrichting van een Eerste Kamer 
met zoodanige verkiezing en aftreding, dat zij niet enkel strekt ter voorkoming 
van overijling en corruptie, maar ook ais waarborg tegen machtsmisbruik van een 
ééndagsmeerderheid van de Tweede Kamer. 

c. Meerdere vrijheid van werktijd voor volwassenen, waarbij hoogstens regelen, 
te stellen, ook voor mannen, als in de wet van 19 1 I reeds voor vrouwen en kinderei 
waren neergelegd. 

d. Opheffing der huurwetten, geleidelijke doch spoedige terugkeer inzake den: 
bouw van woonhuizen tot normale toestanden. 

e. Spoedige vermindering der door den oorlogstoestand ontstane werkioozen, 
verzorging. Waar daartoe gelegenheid is, bevordering van emigratie. i 
f. Bestrijding van alie pogingen om den loonstandaard te beïnvloeden tot scha. 

de van den economischen toestand. 
g. Vermindering van overheidsbemoeiing en Staatsuitgaven en daardoor van 

belastingdruk. 
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Sociaal Program. 
Het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium acht het oogenblik gekomen 

om ook zijnerzijds uit te spreken, welke de wenschen zijn, naar welker vervulling 
het op sociaal gebied streeft. Het oordeelt in duidelijke woorden uiting te moeten 
geven aan de wenschen, die in zijn boezem leven en gelijk de werklieden, die bijna 
uitsluitend zijn ledental uitmaken, die verstaan. Heeft het uit voorzichtigheid tot I 
dusverre nog steeds voor de uitvaardiging van zulk een program teruggedeinsd, i 
thans, nu ook de werklieden tot de stembus staan toegelaten te worden, acht hei 

op bezoldiging. i 

! In het bijzonder wordt hun aandacht gevestigd op de volgende punten: 
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