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ci. Alles herstelles in Christus! - 
*,* De ,,sensus cathoiicus" in het geding! 

Wat de uilslag der verkiezingsstrijd 

sterk heeft beinvloed. 

Elders in dil nummer zullen we den 
Kerkelijken ban, over ons uitgesproken 
door het R.K.W.V. aantreffen. Hier wen- 
schei1 wit aai1 het oordeel onzer lezers 
te onderwerpen op welke wijze ook de 
R.K. Staatspartij het klaarspeelde ons 
uil he! Kerkelijk Veiband te stooten. 

We weten, dat Kardinaal Bourne ge- 
zegd heeft: ,,goede oprechte Katholieken 
vindt men evengoed in de conservatieve 
en liberale partijen, 'als in  de  Lpbour- 
partij" en,,besloot hij met te zeggen: 
.dat iedere Katholiek vrijstaat lid te zijn 
van een politieke partij, die het meest 
zijn sympathie wegdraagt, mits gewaakt 
wordt voor verkeerde beginselen, en dat,. 
wanneer geloof en gewcten met de 
eischen der Partij i n  botsing komen, de 
partijeischen dienen te worden afgewe- 
zen en men zijn geweten volgen moet." 

Dit moet maar eens toegepast worden 
op de liberale staatkunde, door een Chr. 
Ministerie gevoerd en waarbij. de  Kath. 
Kamerfractie en Partij deze aldus Re- 
voerde politiek steunden. Dat is édnl 

De ,,Osservatore Romano," het Pause- 
lijk lijfblad, schreel in 1931 naar aan- 
leiding eener correspondentie tusschen 
Z. Em. Kardinaal Pacelli en Mgr. Kordac, 
Axrts-Bisschop v i n  Praag, het volgende: 

,,De Katholieken die het recht en den 
plicht hebben, mede te werken op poli- 
liek gebied aan de Algemeene Welvaart, 
slaat het vrii, lid te worden van een 
partij, waaraan zij de voorkeur schenken 
en die een geoorlootde partij is» 

Dat is twee1 
Van onzen H. Vader Pius XI, herhalen 

wij hier d e  volgende woorden: 
,,Aan iedereen staat het vrij om zijn 

voorkeur te schenken aan politieke ide- 
alen en programs, welke met d e  Godde- 
lijke wetten en heschikkingen in over- 
eenstemming zijn." 

Dat is drie1 
En nu beschouwe men onze Beginsel- 

verklaring (elders in dit nummer) en, 
bewijze ons dan dat w q  een ongeoorloofde 
partij vormen I 

Maar bovendien citeeren we het Vol- 
gende uit de Encycliek .Immortale Dei" - ,,Als het om zuiver politieke pro- 
blemen te doen is, b.v. welke de beste 

regeerinpvorm is, dan staat het vrij 
daarover van meeiiing te wisselen, mits 
OP eeifQke w&et Hei zou toch waarlijk 
hoogst onbillijk wezen, om het aan 
Katholiekeil waarvan de vroomheid en 
RinhrlijRe gehoorzaamheid aan den H. 
Stoel vaststaat, ten kwade te duiden, dat 
Zi] omtrent dergelijke ziken er denk- 
beelden op na houden, die verschillend 
ZIJ" van de onzen. Hel zougrooter zon. 
de z&, indien men om zoodanige re- 
denen hun Rehof in twhlel trok of hen 
beschuldigde, het te veriaden." 

Dat is vier i 
wij worden dus' dour den H. Stoel en 

de hoogcre geestclijlheid in hei gelijk 
gesteld, wanneer % e  aan de politieke 
idealen, verankerd in de R.K. Arbeiders 
Partij de  voorkeur geven. 

De R.K. Staatspartij nu, heeft een 
verkiezingskrant uitgegeven, waarin de 
Voorzitter der R.K.VP. wordt aangevallen 
om hetgeen hij in een radiorede gezegd 
heeft. Ook de R.K.V.P. voert bovenstaan- 
de uitspraak aan  bij de verdediging van 
haar recht, er een eigen politieke over- 
tuiging op na te houden. 

Wat zegt nu de R.K. Staatdpartij? 
Dat er nog meer in Jinm. Dei" staat 

dat aan de volgelingen der R.K.V.P. ont- 
houden wordt n.1. ,dat de Kaiholieken 
gehoorzaamheid zijn verschuldlgd aan 
de Bisschoppen, die de H. Geest over 
de Kerk gesteld heeft." 

Hiermee is dus door de Staatspartij 
de gemeene voorstelling gewekt, dat de 
Katholieken, in andere daii i n  de Siaats- 
partii georganiseerd, In verzet zijn tegen 
het Kerkelijk gezag. 

Dan wordt in dat vieze krantje nog 
beweerd, dat Wesseling gespeend IS van 
den sensus catholicusl Althans in der- 
gelijke woorden wordt het te  kennen ge. 
geven. 
Nu vinden wij niet de minste aanlei- 

ding den Voorzitter der R.K.V.P. tegen 
deze perfide beschuldiging in bescher- 
mlng te nemen. Maar  wel is er aanlei- 
ding voor ons om te overwègcn, o! dus- 
danige scribenten, die roo huichelachtig 
met ons H. Beginsel ornripriiigen, wel 
ooit iets verstaan hrbben van dezen 
.,sensus catholicus". Hun ,,sensus" ZOU- 
den wij minstens de ,,si*n*us diabolicus' 
willen noemen. 

A bout portant heschiildiyd de R.K.S.P. 
nok ons, middels haar vrrkiezingsorgaan 
niet-Katholiek, ketters Ir ZtJn. 

Wij beschuldlgen de Staatspartij 
hierdoor een schromelijk misbruik van 
ons H. Geloof te hebben gimaaktl 
wq beschuldigen de Staatspartij de 

Godsdienst in dienst der politiek te 
hebben gesteld. 

w@' beschuldigen de Staatspartij, dal 
zij zich geen zier aantrekt van de Pau- 
selijke en Bisschoppelijke vermaningen 
om de eenheid te bewaren. Geen enkel 
offer renscht zij daarvoor te  brengen, 
man; houdt haar fariLeeschen, iiielaat 
schen vinger beschuldigend uitgestrekt 
naar ons en zegt daarbij van zichzelve ; 
"Heer, i k  ben verheugd, dat ik niet ben 
als zijl" 
De .sensus catholicusP Dat is het 

denken en willen (ea handelen) bebvloed 
en geheeI en al beheerschl door een 
krachtig Katholiek geloofsleven 1 
Nu kan het uiting der "sensus catho- 

licus' zijn indien men met Bissclioppe- 
lijke wenscheii volledig rekening houdt. 
We vragen ons intusschen al, of de R.K. 
S.P. dat wel ooit van plan is te doen, 
maar het vastenmandanient misbruikt 
voor hiin politieke doeleinden en als 
wapen tegen ons gericht, aOOgOed als 
volgens dien Staatspartijer Mr. Kcopman 
,,I?ncyclieken" alleen gebruikt worden, 
om er bij verkiezingen . ; niee te geuren. 

Het kan ook een uiting der ,,sensus 
catholicus" zijn, indien mrn met de 
Bisschoppelijke wensch geen rekening 
houdt1 

Neem bijv. de oorlogs-diensiweigering. 
Xndien zooals in den laatsten oorlog 

er Bisschoppen waren, die geen tegen- 
standers van wapengeweld bleken te 
zijn, dan kan het bij een volgende oor. 
log gebeuren, dat het Episcopaat aan- 
spoort ioí aanvaarding van een Gezag, 
dat ons dwingt een moderne verdedi. 
gingsoorlog te voeren. 

Het. kan nu een uiting der ,,sensiis" 
zijn, tegen alle Bisschoppelijke verma- 
ningen in  en met aantasting van het 
wettig Wereldlijk gezag, wanneer er 
Katholieken zullen zijn, die zich in ge- 
weten verdicht achten. alle oorlogsdienrt 
te weigerin. 

blqven. 
Zij zullen k a r  om evengoed Katholiek 

Laten onze tegenstanders dit maar 
eens beetrijden I 

En thans zullen wij aantoonen, datin 
ons geval de zaak niets anders ligt en 
dat onze mede-Katholieken ons groot 

' 



, 

onrechl aandoen, Ja,, volgens d e  ,,imm. 
Dei" zich aan groote zonde schuldig 
maken, wanneer zij ons om die redenen 
verketteren, zooals gebeurd is. 

w i j  lezen aan het einde der Encycliek 
Quad Anno het volgende: 

Laten daarom allen die van goeden 
wil zijn, allen die onder aanvoering 
van d e '  Herders der  Kerk dezen 
goeden en vreedzamen strijd voor 
Christus willen strijden, zich heclit 
aaneensluiten; laten allen e r  naar 
streven, onder de leiding en leering 
der  Kerk, tot d e  Christelijke ver- 
nieuwing der Maatschappij, d i s  Leo 
XIII door zijn onsterfelijke Encycliek 
Rerum Novarum ingezet heeft, het 
hunne  bij te dragen, overeenkomstig 
ieders talenten, krachten en maat- 
schappelijke positie; en laten zij 
daarbij niet zichzev of hun eigerr 
belangen zoeken, maar de belangen 
van Jezus Christus, nog hun eigen 
nieening tegen elken prijs willen 
doordrijven, maar ook de beste 
plannen bereidwillig prijsgeven, als 
het Iioogere, genreenschappelijke be- 
Lang dit mocht vorderen : opdat in 
alles eïi boven alles Christus regee- 
re, Christus heersche, aan Wien, eer 
en glorie en heerschappij toekomt 
in eeuwigheid." 

In bovenstaande ligt de kerh der 
grondslag, waarop onze verwijdering 
van de R.K. Staatspartij is gebouwd. 

Kortweg gelormuleerd zeggen wij het 
aldus : 

,,Ten opzichte der  Clir. vernieuwing 
der maatschappij heeft de Staatspartij 
haar taak niet alleen niet aangedurlt, 
maar aangetoond door de handelingen 
der laatste jaren, dat men deze door 

' Christus' Stedehouder opgelegde taak 
vrijwillig en opzettelijk verwaarloost. 
I Ons geweten is hier norm bij het 
stellen onzer daden. En zoo kon het 
gebcuren, dat de .,sensus catliulicus" 
vreemd is geworden aan hen die zich 
geroepen gevoelen er het hardst rncde 
te colporteeren. 

Wij zullen echter protesteeren en blij. 
ven protesteeren, te Romc zoowel a l s  
te Utrecht, tegen de Kerkelijke verban- 
ning, mede over ons uitgespro 'en door 
de Staatspartij. 

De toepassing dezer middelen door 
de R.K.S.P. en waardoor zij haar politie,. 
ke doeleinden wenscht te berelken, is 
wel de grootst mogelijke verwording 
van politieke zeden - is verwilderde 
politieke corruptie. 

Daarenboven is de toegepastc stciiiiig: 
,,het doel heiligt' de  middelen" de meest 
onreelc, unfaire en valsche strijdwijze 
die ooit op  de verschitleride Katholieke 
democratische groepeti toegepast kon 
word e n. 

Men zal zich aan die zijde voor ons 
in acht hebben te nemen. Men wordt 
thans ook elders gewaar, wat de gevol- 
gen zijn, wanneer men zich niet vol- 
doende tegen ons in acht neemt. 

Wij gaan door1 
De leuze der Graalmeisjes maken W C  

tot d e  onze:  ,,De wereld moet bekecren 
en God zal triomfeeren 1'' 

Maar dan eerst de Katholieke wereldl 

Kort Verslag. 
Partijbertuurs vergadering, gehouden 

o p  Zaterdag 29 April j.1. tel den Haag 
van 5 - I I uur. 

Vocht en van der 
Tas te A'dam, Hoogduin e n  Poelgeest 
te Den Haag, Reulink te Schiedam, Bik 
te Rdam, Penninger te Maastricht, Luy- 
ten te Breda, en Lamers te Arnhem. 

Aanwezig waren: 

I- 

- DE WACHT 
,Berroemd .werden ..tot tweede Voorz 

den '  Heer G. J. Bik,'tot tweede ' s ec re t i  
ris A. J. J. Luyten en' tot twhede Pen. 
ningmeester' G.' Poeigeest. 

Wijziging Partijprogram was ond'er. 
werp van bespreking. 

De uitslag der verkiezingen wekt den 
indruk dat a lmi  in het land belangstel. 
ling voor onze Partij aanwezig is. Het 
werd betreurd dat 'de  bekrompen finan- 
ciën onzer nog jonge Partij niet in staat 
stelden, meer naar buiten te werken om 
ons te verdedigen tegen de, voor den 
Katholiek, meer dan ergerlijke bestril. 
ding die ons van de zijde der RK.S.P. 
gewerd. 

De organisatie en verstcviging onzer 
Partij was onderwerp van diepgaande 
meenirigswisselinRcn. 

Hct werd gelukkig gsachi, dat, mede 
door het juiste en discreie optreden van 
onzen Partijvoorzilter, Mr. Pius Arts 
gekozen is kunnen worden. 
Dat de Heer van IJseliniiidcri het Kanier- 
lidmaatschap ten dcel wel, oordeelde 
men een gelukkig verschijnsel. 

Na eeii, bespreking, gewijd aan o n s  
a.s. Congres. werd overgegaan tot iii- 
stelling eener Landelijke Pers- en  Pro- 
paganda Commissie, waarin werden be- 
noemd: G. J. Bik. Voorz. Jachthuisstraat 
43a. Rotterdam. Telefoon 3 6 5  83. 
A. J. J. Luyteri, Secr. Visserstr.3b. Brcda 
G. Poelgeest te den Haag, Penningm. 

Deze Commissie heeft ten doel, lei- 
ding te geven aan d e  landelijke te voe- 
ren 'propaganda en nclvist-erend op  te 
treden bij de pla:itselijke propaganda 
in de afdeelinpen. Er zal verband wur- 
den, gelegd tusschen de Landelijke pro: 
pagandaconimissie en de propaganda 
commissie's der diverse afdeelingen. 
Door het gohede land zal een inten- 
sieve propaganda-actie gevoerd worden, 
waarbij alle afdeelin ren ingeschakeld 
worden bij het te verrichten werk. 

Een woord van dank! 
Aan al' onze Vrienden, die zoo stevig 

hebben meegewerkt met onze Verkie- 
zingspropaganda, rn die zooveel laster, 
hoon e n  spot helibeii , te  verdragen ge. 
had, zij hier deii wclireiii<en(len dank 
van liet Partijbestuiir Cehraclit. 

,,NIET VERSAGEN, IONGENS i" 
Ook wnrde hier Iieriiiricrtl aan  de vele 

oflers door on ïe  vrouwen en meisjes 
gebraclit. Daarvor)r eeii ~ woord van 
hulde en dank! 

Naast onzen dank caal, aan die allen, 
ons verzoek, om Ir blijven wat zij zijn, 
namdijk: ,,het lichtende voorbeeld VOOI 
anderen I I 

Partijvoorzitter. 
W i j  r o e p e n  i e d e r e  man e n  v r o u w  
o p ,  d i e  h e t  wel m e e n t  m e t  de 
paupers e n  v e r d r u k t e n  d e z e r  maat- 
s c h a p p i j ,  om met ons samen te 
w e r k e n  a a n  d e  e m a n c i p a t i e  van 
den a r b e i d .  

W i e  wil  ons  s t e u n e n  met  woord 
e n  d a a d ?  W i j  v e r w a c h t e n  v e l e  
a n t w o o r d e n  u i t  h e t  a e h e e l e  Innd.  
Een k a a r t j e  aart l i c t  R e d a c t i e -  
adres is v o l d o e n d e .  

W i e  h e l p t  mee?  

W i j  w a c h t e n  af. 

.' Beginselverklaring 
en 

,. Werkprogram 
van de 

R. K. Arbeiderspartij.. 
- 

Beginselverklaring. 
De Roomsch- Katholieke Arbeiders. 

Partij,( R. K. A. P. ) stelt ten doel: 
. Pauselijke Ericyolieken meer dat1 t o t .  , 

dusverre den practischen grondslag te 
doen zijn voor positieve Staatsbemoei- 
ing. 

Derhalve stelt zich de R. K. A. p. op 
den grondslag der uitspraken in deze 
Pauselijke Encycliekcri gegeveii cri is 
haar werken en streven er op gericlit,. 
deze Pauselijke Voorschriften Z O O  spoe- 
dig mogelijk tot werkelijkheid te niaken. 

De R. K. Á. P. onderschrijft al datge- 
ne, wat den H. Stoel voorschrijft; zij 
verwerpt alles wat door den H. Stoel 
wordt verworpei. . 

De R. K. A. P. is van oordeel : 
1 .  Dat de Regeeringsbernoeienis be,, 

hoort te steunoii o p  de wilsuiting 
van alle meerderjarige mannen e11 
vrouwen van Nederlandsche Natio- 
naliteit. - 

2. Dat de Regeeringsbernoeienis e r  
, op gericht moet zijn, de Welvaart 

vati, de  gelieele bevolking na te 
streven, waarbij d e  belangen der 
minst draagkrachtige groepen der  
bevoliing, onvoorwaardelijk het eerst  
gediend zullen worden, zooals Chr. 
Staatkunde voorschrijft: , 

Dat het oude wijsgeerige beginsel, 
- neergelegd in Qtiad. A n n o  - n.1. 
,,Wat ieirtarad zich door cigeii inspan- 

) ,  ning verworven /zeeft, hem niet mag 
ontnonterr wòrúen door een geniecri- 
schap," tot uitdrukking brengt, dat 
het persoonlijk of privaat eigendom 
in d e  .Maatschappij oiiaangetasf wor- 
de gelaten. De Overheid dient ech- 

omvang overschrijdt, die hieraan 
door het Clir. beginsel is gesleld ge- 
.worden en  door welke ovcrschrijding 
de maatschappelijke ontwikkeling en. 
d e  Nationale Welvaart wordt beiia- 
beeld. Niet derhalve liet Volk in 
dienst van het Kapitaal, maar het 
/capitaal ten dienste van het Volk. 

4. Dat arbeid - dus  de arbeidende 
mensch - bij d e  voortbrenging het 
eerste en belangrijkste woord moet 
spreken ; dat aan den arbeidenden 
mensch toekomt: de vrucht van zijn 
arbeid. De Overheid vervulle der- 
halve in het bedrijlslevcn haar lei- 
dende taak, waar een rechivaardige 
verdeeling van liet arbeidsproduct 
dil vordert en gr;jpe i n ,  waar de 
private eigendom het algemeen be- 
lang schaadt - wcrkc er toe mee, 
door het instellen van publickrechte- 
lijke lichamen, dat aan allen, in het 
bedrijfsleven werkzaam, medezeggen- 
schap in de regeling der Arbeids 
voorwaarden, in de organisatie van 
het bedrijf en  in de uitkomsten daar-- 
van worden verleend. 

.5. Dat de Overheid het materieel 
welzijn van de arbeiders in  het alge- 
meen en der groote gezinnen in het 
bijzonder behoort te bevorderen door  

3. . 

, ter in te grijpen, waar dit recht dcn . 



het nemen van krachtige Socimle 
maatregelen, waardoor tevens den 
grondslag wordt gelegd voor d e  
geestelijke verhelling van het Volk, 
omdat ter beoelening der Christelijke 
deugden, een zeker welzijn wordt 
nondig geecht. 

Dat d e  Regeeririgsberroeirnis r r  op 
gericht moet zijn, dat aan elk arbei- 
der - recht op arbeid bezittend - 
tegen een etisch te  verdedigen loon, 
arbeid worde verschaft. 

6. 

Werkprogram., 

Krachtens de beginselen neergelegd, 
in de Beginselverklaring. vordert de 
R. K. A. P. 

0 I. STAATSINRICHTING. 
a. De R.K.A.P. aanvaardt de constitu- 

tioneele Regeeriiigsvoriii, welke bij 
de Ned. Grondwet is  geregeld. 

b. I-lct Ministerieel Kahiiiet e n  Iiaar 
Regeeringprogram steune o p  een be- 
volkingsrnccrderlici~l tot iiiklrukkirig 
xebracht in de meerderheid der 
Volksvertegenwoordigers. 

C. De VolksvertegenwoordiginR word 
gekozen door alle meerderjarige, 
mannen en vrouwen van Ned. natio- 
naliteit op den grondslag van everi- 
redige veriegenwoordiging. 

d. ' irislelling van publiekrechtelijke 
bedrijlsorganen bekleed met wetgc- 
vende en besturende bevocgdlieden 
en gekoren op Democratischen 
grondslag. 

e. A l scha lhg  van Militairen Dieiist- 
plicht cn geleidelijke Nationalc Oiit- 
wapeniiih. - 

' 

I .  

0 11. GODSDIENST. 
. .  

a. 

b. 

Inslclling van een Gezantschap bij 
den f-i. Stoel. 

Wijziging van Art. 171 der Grond- 
wet in den zin van: Vrijheid i n  het 
uitoefeiieii van opeiihare Godsdienst 
oeleningen en ophclling 'van liet 
processieverbod. 

c. Intrekking van Art. 123 vari het 
Indiache RcgeeriiiKsreglemont waar- 
door d e  Katholieke Missiearbeid 
zich kunne ontplooien i n  eigeii In- 
dische gewesten. 

d. Bestrijding viiii onzedelijke lectuur 
en iilms eii de zederiverwilderiiig 

. der dancings. 

fj 111. FINANCIEN. 

a. Sterk progressieve vermogensbe- 
last ing. 

b. Vereenvoudiging van liet belasting- 
stelsel. 

c. Alschalfirig van belastind en ac- 
cijnzen op eerste levensbehoeften. 
InntclliriK eeiier wecldebelasting. 

d. Verlaging van den rentevoet var 

e. Ophelling van het Bankgeheim. 

f .  Meer progressieve belasting n a i  
het inkomen en hooger belasting 
van hen, die geen zorg voor eer 
huisgezin te dragen hebben. 

g. Strengere maatregelen tegeri be. 
lasting ontduiking. 

, Staatsleeningen. 

DE WACHT - -- 
i. Uitgebreide subsidieverieening aan 

iriitdliiipen van algemeen nut en- 
liefdadigheid. 

. Instelling van een Síaatscirculatie- 
en Credietbank. ' 

. Bestrijding van cumulatie van sa- 
larisrm en (of) pensioenen. 

i. Wijziging in progressieven vorm 

. Glydendc Filiaal-omret belasting. 
van dividend en tantième belasling. 

5 IV. SOCIALE WETGEVING. 
Instelling de publiekrechtelijke be- 

drijfsorganisatie met wetgevende 
en besturende bevoegdheid in alle 
bedrijven, die daarvoor in aarimer- 
k i n g  komen, met vollediRe mede+ 
zeggenschap der arbeiders in d e  
regeling der arboidsvoorwaarden, de 
orcaniaatie en d e  uitkomsten van 
het bedrijf. I 

I. I n  afwachting dezer regeling, spoe- 
dige welt. verbirideiidverklarinR der 
coll., contracten in bedrijf en onder- 
11 ern III g. 

. Instelling der '36-urige werkweek. 

. Instelling .van een ' R i j k 6  kinder. 
toeslagfonds. 

:. Verbod van arbeid van de gehuw- 
de vrouw in fabrieken en werkplaats. 

. Maalregei te  vergemakkeliiking van 
liet sparen door arbeiders. Bevorde- 
ring van het verkrijgen van eigen 
bezit voor d e  arbeiders. 

f. Uitvoering van productieve werken 
met inschakeling van het vrije bedrijf 
ter bestrijding der werkloosheid. 

i. Wettelijke Regeling der Werkloos- 
Iieidsver7ekcring. 

, In afwachting daarvan, bij onvrij-' 
willige werkloosheid uitkeering van 
een bedrag aan steun, dat niet 
meer dan IOo/o lager mag zijn, dan 
het plaatselijk geldende loonbedrag. 

. Alsihaffing der  on-productieve 
werkverschafling en waarbij de ar- 
beiders gedwongen wordcii gerriimen 
tijd buitenshuis te verblijven. 

t. BijLondere zorg voor het groote 
gezin, door gezinstarieven, grooter 
belasting aftrek en ten opzichte der  
huisvesting. 

. Bestrijding van drankmisbruik, van 
alle woeker en bevordering der sociale 
verzekering op elk gebied, door 
seinenvoeging tot één verzekering. 

m. Instellìng van premievrij ouder- 
domspensioen op 55 jarigen leeftijd 
tot een bedrag, dal iri staat stelt een 
redelijk beslaan te leiden. 

n. Uitbreiding welt. bepalingen tot 
bescherming van dieren - Bescher. 
ming vim Natuurschoon - Steun 
aan instellingen ter bevordering der  
Vrltsgezondheid. 

o. Krachtige fiiiaiicieelc hevorderiiig 
der Arbelderswonhgbouwbotiden. 

p. Moederschapsrorg. 
q. Verhooging der Pensioenen dei 

oiid-gepensioneerden. 

r. Ruimsre uitvoering der Zuiderzee. 
Steunwet. ' 

fj 5 LANDBOUW. 

a. Herziening van de wett. regeling 

van het pacht-contract, waarbij d e  
pachter in bepaalde gevallen, bij ge# 
rechtelijk vonnis, recht heeft op ver- 
goeding wegens door hem aange- 
brachte verbeteringen, alsmecle op 
. scliadeloosstelling ingeval van orire- 

delijke PaChtOpZeggirig. 
Het eontinuïeteiisbeginsel worde in 

, d e  wet neergelegd. 
I. Bevordering van landbouwonder. 

wijs en afschalliiig van alle zakelijke 
rechten, welke den kleinen pachter bij 
de uitoefeniiig van zijn bedrijf in  't 
gebruik van den grond belemmereri: 

. Onmiddellijk verbindend verklaring 
der coll. overeenkomst in die deelen 
van het landbouwbedrijf, die van 
Overheidswege gesleurid worden. 

5 VI. HANDEL EN INDUSTRIE. 

. Bestrijding der misbruiken van 
Trusts en Kartels, waar noodig zeg. 
genschap der  Overheicl over hiin 
prijspolitiek en onteigening der be. 
drijven indien gehandeld wordt in 
strijd met de Volkswclvaart. 

. Overlieids exploitatie van onderne- 
mingen van algenieen belang met 
monopolistisch karakter. 

Steiin aan en bevordering van 
coöperatieve instellingen. 

I. Bevordering van leerling-regeling 
in d e  onderscheidene vakken. 

Uitreiking door de Overheid van 
diploma's van vakbekwaamheid ais 
meester of gezel, na gedaan verplicht 
examen. 

. Actieve handelspolitiek. Inkrimping 
der vrije concurrentie en bestrijding 
der  oneerlijke concurrentie en diiin- 
ping vanuit het Buitenland. 

-Rag& 

0 VIL KOLONli?N. 
I. Bevordering van Staatkundige en 

finaricieele zelfstandigheid der  tliiar- 
toe i n  aanmerking komende deelen 
van het Rijk buiten Europa. 

I. PorSnale Sanctie, cultiiurdwi+ng en 
exorbitante rechten worden afgeschaft 
en het recht van vrije verceriiging 
en vergadering erkend. 

:. Voor ieder zil de gelegenheid 
opengesteld, het onderwijs te ont- 
vangen, dat  tot d e  ontwikkeling van 
zijn aanleg in verband niet het ge- 
kozen beroep noodig is. 

I. Bevordering en steun aeri de In- 
landsclie nijverheid. 

:. Reehtsbedeeling aan allen met ge- 
lijke waarborgen van rechtszekerheid. 

VerheflinR von het zedelijk peil der  
Inlandsclie bevolking door maatrege- 
len gericht tegen het uitbuitingssys- 
teem van part.- exploitauten. 

3. Afsrhafling der concentratiekampen 
te Digoel. 

. 

5 VIII. ONDERWIJS. 

a. Uitbreiding der mogelijkheid voor 
ieder, onalhankelijk van de geldelijke 
draagkracht de r  ouders 01 
verzorgers, om het onderwijs te vol- 
gen, hetwelk i n  verband met aanleg 
en (of) gekozen beroep iioodig is. 

b. Volledige wett. gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs 
vanaf de voorbereidende school tot 



. 
en met de univeraiteit. 

c. Regeling van het onderwijs aan 
achterlijke en aan geestelijk en 
lichamelijk gebrekkige kinderen. 

d. Omzetting van het militairisticeh 
karakter van het geschiedkundig on- 
derwijs op alle scholen in een meer 
vredes-gezind karakter. 

Uitbreiding der leerplicht ten op- 
zichte van het ambacht, vak en larid- 
bouw onderwijs. 

I. Evenredige progressieve school- 
geld helling op alle onderwijs iri- 
richtingen, met vrijstelling van 011- 
vermogenden. 

e. 

g. In,vocring van den 8 jarigen leer- 
plicht. 

h. Instelling voor meisjes van het 
verplicht leervak : huishoudonderwijs 

5 IX. RECHTSWEZEN. 
a. 

b. 

Herziening en wijziging der wet.. 
ten in den geest  der Chr. beginselen. 

Wettelijke regeling van den rechls- 
toestand der  ambtenaren. Herstel 
art. 40 Bezoldigingsbesluit. 

e. Regeling der  arbeidsvoorwaarden 
van het Overheidspersoneel, en seini 
Overheidspersoneel, in 't bijzonder 
het spoorweg personeel en de ar- 
beids contracten, 

Hoe ver zij gingen. 
In liet Verbondsblad ,,de Volkskrant" 

van 14 April j.1. troffen .we een artikel 
aan, waariii we door d e  sciribent daarvan 
in dcn I<erkelijltcri ban rijn gedaan. 

Het gelieele artikel zou te veel plaats- 
ruimte vergen, waarom we slechts liet 
godeelte waar het op aankomt hier laten 
volgen, e r  staat  letterlijk: 

,,De voorvechters van de afge- 
splinterde groepjes mogen den mond 
nog zoo u01 nemen over Katholieke 
belangen, dat isniet  anders dan hol 
kabaal, want zij staan in conflict 
met d e  kerkelijke Overheid. 

Ook al halen zij er  soms  op bijna 
heiligschennende wijze godsdiensti- 
g e  waarheden en katholieke geloofs- 
punten bij, zij verzetten zich tegen 
het wetlig kerkelijk gezag." 

Wij hebben enkele woorden gecursi- 
veerd. Het i s  er ons namelijk om te 
doen, aan ieder Katholiek, priester of 
leek, objectief te laten beoordeelen, hoe 
ver men zelfs in Katholieke Vakbewe- 
giiigskringeii (die de politiek immers 
uit d e  vakbeweging willen houden) in 
verkiezingsdagen sfdwaalt zoodat e r  
zelfs niet geschroomd wordt, zichzelve 
met Hoogepriesterlijke macht te beklee- 
den om eigen Katholieke broeders buiten 
d e  gemeenschap onzer Moederkerk te 
stooten. 

Want indien waar is dat wij ons ver- 
zetten tegen het wettig kerkelijk gezag 
daii staan we buiten de Kerk e n  moetcr 
ons ook de H.H. Sacramenten worden 
geweigerd. 

Wii zijn volgens dit Verbondsorgaai 
niet Katholiek, dus  ketters1 

Nu gevoelde men daar wellicht, da  
men te  ver was gegaan. 

In  het volgende verbondsorgaan va 
21 April j.1. poogde de Kedactie eeriig 
zalf te smeeren op de door haar aa  
ons toegebrachte hartsteek. 

Uit een artikel getiteld ,,Opgepast' 

DE WACHT - -- 
mtleenen we d e  volgende passages,'die 
iolgden op  een aanval o p  d e  leiding 
i e r  ,,zoogenaamde" R.K. Volltspartij. 

,,Dte ,,heeren" behooren. zoodarlig 
tot het ,,uitschot", dat een andere 
,,partij" de Katholieke Ar beideppartij 
die, hetzij tot haar vuortleel gezegd 
zich niet enkel aan Onze bewt-girlg 
vergrepen heeft, doch haar verdedigd -- hei beneden haar fatsoen achtte 
om met de leiding der  Volkspartij 
in vaste relatie te tiedeii. 
De Arbeiderspartij blijkt nog niet 

ZOO mis te hebben gezien, nu  de 
leiding der z.g. ,,Volks"partij zelf 
erkennen moet, dat  er iets rots in 
die partij is, waarbij wei verschil 
van meeiiing bestaan zal over de 

' vraag, wie en wat ,,rot". is., 
Hierin worden wij dus niet als de 

Z.K.V.P. met ,,zoogenaamcl K'atholiek" 
)estempeld en houdt dit een erkenning 
n onze Katholiciteit, maar tevens is  het 
:en herroeping van het Kerkelijk m a -  
hema, dat een week te voren in dat 
brgaan over ons werd uitgesproken. 

Wij stellen hier 6611 vraag: Over 
ioeveel Pausen beschikt de Redactie 
'an het Verbondsblad toch wel? ' 

Het is  toch alles inderdaad zeer fraai 
neer dan fraai. 

En wat ook een prachtvondst bleek te 
:ijn, dat was, toen een aldeeling va11 het 
t.K.W.V. er toe over ging, een onzer 
Camgrcandidaten te weigeren aan het 
:erneen.schappelijk ontbijt deel te ngmen 
lat na een Alg. H., Comiri. dcr leden 

werd gehouden. Deze man is tot in het 
diepst zijner ziel gekrenkt geworden. 

Publiek werd hij zoodoeride teritoon- 
gesteld als een misdadiger, di$ zich 
aan een heiligschennende coinriiunie ,te 
buiten' ging. 

Wij gevoelen ous bewogen niet het 
lot van veie onzer partijgenoole 
maar af, Vrienden, eens .ktimt 
antwoording. 

Mishandeling, geestelijk en lichamelijk 
wns ook Christus' deel. Dit zij ons tot 
troost1 Maar we zullen door blijven 
gaan, o m  de heele huichelachtige, tari- 
zeeSche bende te ontmaskeren en aan 
de kaak te stellen. 

Daar kuil j e  donder op zeggen1 

i 

Ons LiduinaPCongres. 
Voorloopige Beschrijvingsbrief. 

Het Partijcongres der R. K. A. IJ. zal 
gehouden worden op Zondag 11 Juni 
a.s. in' gebouw .Eendracht" Plein Een- 
dracht (.e Schiedam. 

9 uur. H. Mis met algemeene H. Com- 
munie in de kerk St. Liduina, Nieuwe- 
haven en bezoek aan de St. Liduinakapel. 
Daarna gemeenschappelijk ontbijt. 
p1.m. 10.30 uur. 
i. Opening van' het Congres. 

Inleiding door den Voorzitter 
2. Behandeling voorstelling en amende. 

menten der afdeelingen ter wijziging 
van Beginselverklaring en Program. 

3. Verwerking Partijbestuursbesluit d.d 
8 Maart  '33. inzake vergoeding. 

4. Voorstel Partijbestuur om uiterlijk 1( 
dagen na de Kamerontbinding dl 
candidaatstelling in de afdeelingen ti 
doen plaats hebbeq. 

5. Instellen eener geschillencommissie. 
*(voorstel P.B.) Deze commissie zal 
ten doel hebben arbitrage toe te  pas- 
sen bij eventueele geschillen in de 
afdeelingen. 

.' , 
7. ,Voorstel  P.B. tot instelling van een 

Algemeene Feestdag met alg. H. Com. 
D e  voorstellen der Afdeelingen ter be- 

handeling o p  het Congres moeten uiter- 
lijk 13 Mei a.s. in her bezit zijn van 
den Partijsecr. den Heer Hoogduin, 

v.d. Neerstraat 148 te den Haag. 
Omdat ons Congres meer in het tee- 

ken zal staan van Bedevaart naar de 
stad van de H. Maagd St. Liduina en 
daarom een groote deelname verwacht 
mag worden, zoo verzoekt het Partij- 
bestuur drinaend aan alle Afdeelingen 
en Corr-schappen. om uiterlijk 27 Mei 
upgave te doen van het aantal te ver- 
wachten dielnemers(sters). 

Alle corresp8ndentie hierover te rich- 
:en aan den Partijsecretaris. 

Mededeeling van het 
Partij bestuur. 

Binnen korten tijd zullen aan alle 
?artijleden het lidmaatschapsboekje wor- 
jen uitgereikt. waarin Beginselverklaring 
Werkprogram, Statuten en Reglement. 

Het  aanschaffen daarvan is ,door het 
Dart!jbestuur verplichtend gesteld voor 
alle leden. D e  kosten bedragen slechts 
10 cent. 

eelingen. 

Nadat te Bargercompascuum voor 
eenige weken een nieuwe ald. der  R.K 
A.P. was opgericht, is dezerdagen ook 
in Zwartemeer een nieuwe aid.gevolgd. 

Nog deze week zal in Klazieriaveeri 
een ald. tot stand worden gebracht. ' 

In  Roosendaal worden besprekingen 
gevoerd tot oprichting eerier afdeeling, 
terwijl de oprichting in Krommenic, 
Wormerveer en lieernskerk binnen zeer 
korten tijd verwacht niag worden. 

Met Vaals en Oss zijn tlians ook be* 
sprekingen gaande, welke met gunstig 
resultaai zullen bekroond worden. , 

Elke bestaande afdeelitig werke er 
toe mee, in hare omgeving contact te 
verkrijgen ter oprichting van afdeelingen. 


