,,Tegen de Revolutie het Evangelie”,
Zij is tegen de Coalitie, welke innerlijk onwaar is en verle

bannen worden.
Zij is tegen de Dwangverzekering, die verzekeringspremie eischt van duizende gezinnen,
die niets meer missen kunnen, met welke verzekering bovendien slechts loonarbeiders gebaat
zullen zijn, terwijl alle behoeftigen, die zelfstandig zijn, niets zullen erlangen.
Zij is vóór het stelsel van vrijwillige verzekering voor allen, met

breede !ih~!~!l
of gedeeltelijke vrijstelling van pre
O p deze wijze kan het groote gezin geëerd en gesteund worden; en kunnen alle kleine
luyden zich een ouderdomspensioen verzekeren.
Zij is tegen de Tariefwet van minister KOLKMAN,omdat deze vele eerste levensbehoeften
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duurder zal maken, waardoor de armsten het meest zullen gedrukt worden en het groote gezi
het meest getroffen.
Zij is vóór Belasting naar draagkracht.
Zij is tegen het Separatisme, de afscheidingszucht in het algemeen, en in het
bijzonder tegen de door de Coalitie voorgestelde oplossing der Schoolkwestie. Immers volgens
deze zal het bijzonder (let wel dit is niet hetzelfde als Christelijk) onderwijs geheel gelijk gesteld
worden aan het openbare. Aan alle richting, aan alle wind van leer tot de meest verderfelijke,
ja zelfs anfi-godsdienstige toe, zal voor het oprichten alle geld toegestaan worden; de openbare
school daarentegen zal neutraal mieten blijven.
Zij is vóór kersfening der openbare school, echter zoo, dat deze voor ieder toegankelijk
blijve. Derhalve worde ieders overtuiging geëerbiedigd en zij het onderwijs nimmer van dogmatisch karakter. Daarnaast blijve subsidie van bijzondere scholen bestaan.
Zij is tegen het ,,organisch” kiesrecht der Coalitie.
Zij is vóór algemeen stemrecht.
Zij is v o Ó r Evenredige Vertegenwoordiging en dit met den meesten nadruk, daar dit het
eenigste middel is ons voor goed te verlossen van stembus-coalitie en -concentratie. Zoo, maar
zoo alleen is er uitkomst uit het politiek moeras.
Zij is ten slotte sociaal, dat is geenszins socialistisch, doch zij neemt dit woord
in de ruimste beteekenis, die van gemeenschapszin. Zij is dus sa enbindend en derhalve
niet alleen tegen het Separatisme, doch ook tegen den klassensfrij Zij wenscht’ons volk niet
o p te lossen in allerlei groepen, doch wenscht het groot, krdkht
eensgezind maar ook zoo,
dat de sterkeren de zwakkeren steunen.
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