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LIJST Nr. 8.
Het is om een zeer belangrijke oorzaak, dat de mannen en vrouwen van de CHRISTELIJKE
VOLKSPARTIJ, die evenals de overige rechtsche partijen vanuit hun positief-Christelijk beginsel in het
staatkundig leven hun invloed willen doen gelden, zich zelfstandig hebben georganiseerd,
Het gaat niet goed in onze maatschappij.
Wij spreken nu nog niet over een tijdelijk verschijnsel als de huidige malaise, waaraan zoo samengestelde oorzaken ten grondslag liggen.
Wij willen wijzen op het vraagstuk van den arbeid, het sociale vraagstuk.

Hoe staat het met de positie van den arbeider?
Sociale wetten geen gebrek; en in den tijd van voorspoed, dien wij achter den rug hebben, toen
de vette brokken toevielen aan handel en industrie, heeft ook een enkele arbeidersgroep ondanks de
ontzaglijke prijsstijgingen haar positie wat kunnen opvoeren. Maar aan de overgroote massa is dat niet gelukt.
En nu de tegenslag komt zijn zij het eerst aan de beurt om het gelag te betalen.
Hoe wordt niet de arbeidersklasse geteisterd door werkloosheid ! Duizenden bij duizenden zouden
wel willen werken, maar kunnen niet, en hun gezin verarmt onder wekenlange, soms maandenlange
schamele uilkeering. En voor hen die werken, zijn de loonsverlagingen aan de orde van den dag. Neen,
het is ondanks alle sociale wetten met den arbeider nog niet rooskleurig gesteld. Integendeel !
Gaar zijn de ontzettende woahgeoestanden; gezinnen die in ellendige krotten huizen, waarin
ze lichamelijk, maar vooral zedelijk en geestelijk ten gronde gaan. %’ie, die wel eens door de achterbuurten gegaan is, en .daar in de nauwe straatjes op de stoepen de kinderen heeft zien krioelen, is niet
met deernis v e r v d d geworden, en heeft zich met angst aigevraagd wat’er geestelijk en zedelijk van dit
geslacht moet groeien in zulk een omgeving !
Daar is de voorid.urende scherpe iegenstelling tusschen werkgevers en arbeiders, als gevolg waarvan de teikens uitbrekende conilicten, de stakingen en uitsluitingen, waarbij de tien- en honderdduizenden
betrokken zijn,
Wie berekent de verwoestingen door deze industrieele ooriogen aangericht in ons maaischappelijli
leven en in d.e geestesgesteldheid der strijders !
Hoe kunnen wij in onze dagen zien het imperialisme, de naijver der staten als een geesel voor
de menschheid ; de regeeringen, voortgedreven door de belangen van het grootkapitaal, dat niets ontziet
om zijn doel te bereiken. En als gevolg van dien naijver der staten he.&militairsme. Het moderne

monisteer in ieder opzicht!
Moeten wij nog meer aanvoeren om aan te toonen, dat liet in onze samenleving niet goed grzat:)
De CERISTELIJKE VOLKSPARTIJ nu is van meening, dat al deze kavalen, waarvan wij aiice;i
de meest sprekende maar hebben genoemd, niet duurzaam bestreden kunnen worden, kclien nici~cir
gradndnout in onze samenleving weggenomen wordt. Deze fout, n.1. : dat de arbeider gescaeiden 63 van
zijn productiemiddelen, de fabrieken enz., die zich hoe íanger hoe meer ophoopen in handen v a n Iveinigcn.
Totdat deze fout weggenomen wordt zal men de snijdende tegenstellingen houden van overdadige
weelde hier, en bestaansonzekeriieid en armoede daar : van al geweldiger arbeidsconflicten ; van den
naijver der door het grootkapitaal voortgedreven regeeringen.
Is er van de groote Christe!ijke partijen iets te verwachten voor de verSetering van deze liwaien
onzer samenleving? Naar onze meening alleen en d i krom niet, wijl de vooruiistrcvcnde elementen, die
misschien wel anders zouderi willen, er gebonden zijn door iiun conservatieve par-tijgenootsn, die steeds
den toon aangeven. Maar voord niet, omdat men er niet inzict, dat tegen deze mi:;standen gccn sociale
die de fout in den maalwetgeving helpt, noch een prediken van overleg, noch “aPedr~~~3aa$eras~elsôls,
schappelijken grondslag laten bestaan.
DE CHRISTELIJKE VOLKS P. ARS IJ^ wil al haaï krachten geven aan de direct -totstaml te brengen
<Taan in deze richting, dat d
hervormingen, maar voord wil zij het groeiproces onzer mautschappij doen b,.
meer de voortbrengingsmiddelen zullen onttrokken worden aan de heerschappij van de enkelen, om ze te
brengen in het bezit van de gemeenschap.
Alleen zóó is te komen tot. een omvorming der maatschappij naar Christelijke beginselen.
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