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Radicale Bond. 

De Radicale Bond, goedgekeurd bij K. B. van 5 Febr. 
1894, telt op dit oogenblik 34 aangesloten Vereenigingen 
met een gezamenlijk aantal van Pl' in. 2300 leden 

Het bestuur is aldus samengesteld 
C. V. Gerritsen, Amsterdam, Voorzitter  
Mr.  Z. van den Bergh, 's Gravenhage. 
P. Nolting, Amsterdam. 
P. W. J. van  Hassel,  Utrecht. 
H. A. van der Houwen, Delft. 
S. Jansma, Leeuwarden. 
H. L. van der Steen, Hoogeveen. 
J. de Jong Pzn. - Rotterdam. 
Een officieel orgaan heeft de Bond niet. De ,,Radi- 

cale Hervorming", waarvan het eerste nommer 17 April 
j. 1. verscheen, kan als officieus worden aangemerkt. 

Het Bestuur geeft op ongeregelde tijden blaadjes uit, 
,,Democratische schetsen", welke als een toelichting op 
het program kunnen aangemerkt worden. 

Het doel van den Bond is omschreven in art. 1 

der statuten. 
Art. 1.  

Dc  bond stelt zich ten doel het eendrachtig optreden 
in Nederland te bevorderen van  alien,  die eene her-
ziening van ons Staatswezen in democratischen geest 
op de volgende grondslagen zijn toegedaan 
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1. 

Gelijkstelling der meerderjarige Nederlanders ten aan-
zien van de uitoefening van staatsburgerlijke rechten:  

II.  
Bestrijding van de sociale aChankeljjkheid en verhoo-

ging van het stoffelijk en zedelijk welzijn der niet- en min-
dervermogenden door 

a. afscb a ifing van die wettelijke bepalingen, welke opeen-
hoopingvankapitaalin de handen van enkelen bevorderen; 

6. invoering van wetten die 
10. Zonder te streven naar den gemeenschappelijken 

eigendom der productiemiddelen, de uit den perso onlijken 
eigendom voortvloeiende bevoegdheden binnen engere 
grenzen beperken en eene meer gelijkmatige verdeeling 
van het maatschappelijk inkomen in de hand werken 

0. de nadeelige gevolgen der werking van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt zooveel mogelijk tegengaan. 

Programma van den Radicalen Bond. 

I.  
Algemeen kiesrecht.  

II.  
Een kiesstelsel, dat de vertegenwoordiging ook der 

minderheden zooveel mogelijk waarborgt. 

Afschaffing der Eerste Kamer.  
Iv.  

Uitbreiding van het onleigeningsrecht. 
V. 

Een regeling van het arbeidscontract en oprichting 
van kamers van arbeid, ten einde; 

a. te voorkomen overmatigen of onvoldoend betaalden 
loonarbeid; 
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b. te verhinderen eiken arbeid van kinderen, welke 
schadelijk is voor hun lichamelijke of geestelijke ont-
wikkeling; 

c. te waken voor gezondheid en veili gheid in fabrieken 
en werkplaatsen; 

d. te voorkomen dat arbeiders, wier arbeidskracht 
door ouderdom, ziekte of ongeval is verminderd of te 
loop gegaan, afhankelijk worden van openbare, kerkelijke 
of particuliere liefdadigheid; 

e. te zorgen, dat de rechten der arbeiders niet minder 
dan die der werkgevers zijn gewaarborgd.  

VI.  

Dadelijke toepassing van de in punt V neergelegde 
beginselen door de overheid, wanneer zij zelve direct 
of indirect als werkgeefster optreedt.  

VII.  
Bestrijding van werkeloosheid en instelling van arbeids- 

beurzen door de overheid. 
VHI. 

Beperking der armenzorg door verplichte verzekering 
tegen de gevolgen van ziekte, invaliditeit, ouderdom 
werkeloosheid.  

lx.  
Concentratie van armenzorg. 
Zorg van de overheid voor voldoenden onderstand 

van hulpbehoevenden, zoo dikwijls die niet of niet vol-
doende wordt verstrekt door kerkelijke en particuliere 
liefdadigheid. 

Ontheffing der gemeenten van overmatigen en onge-
lijken druk der arinenzorg. 

Zorg van de overheid voor verwaarloosde kinderen. 
Toezicht van overheidswege op instellingen ter ver- 
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pleging van onderlo oze en verwaarloosde kinderen. 
X.  

Maatregelen van overheidswege voor betere huisves- 
ting der niet- of min-vermogenden. 

Scherper toezicht tegen vervalsching van levensmid- 
delen. 

Opheffing van het staatsbelang bij en krachtige be- 
strijding van drank- en opiummisbruik.  

XI.  
Invoering van leerplicht. 
Oprichting en instandhouding van openbare lagere 

scholen en herhalingsscholen, en verschaffing van am-
bachts-en landbouw-onderwijs door den staat, overal 
waar het noodig is. 

Kosteloos onderwijs voor onvermogenden. 
Als overgang tot algemeen kosteloos onderwijs pro-

portioneele schoolgeldheffing met afschaffing van de in-
deeling der scholen naar het schoolgeld, bij alle open-
bare inrichtingen van onderwijs. 

Dienstbaarmaking van de lagere school door den 
staat ook aan de lichamelijke ontwikkeling der kinderen. 

Invoering van een uitgebreid beurzenstelsel van 
staatswege. 

XII.  
Herziening der rijks directe belastingen naar het be-

ginsel van belasting naar draagkracht. 
Afschaffing der accijnsen op levensbehoeften. 
Invoering van progressie in de successie-belasting. 
Betere regeling in de verhouding tusschen rijks-en 

gemeentefinanciën. 
XIII.  

Exploitatie van overheidswege van ondernemingen die 
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een monopolistisch karakter dragen. 
XIV.  

Afschaffing van de dienstvervanging en beperking 
der uitgaven voor leger en vloot tot het volstrekt  on~  
vermij delijke. 

XV.  
Volledige scheiding van kerk en staat. 

XVI.  
Eenvoudige en goedkoope rechtspleging. 
Administratieve rechtsspraak. 
Hulp van overheidswege aan misdadigers bij hun te- 

rugkeer in de maatschappij. 
H XVII. 

Gelijkstelling der burgerlijke rechten van de ongehuwde 
vrouw met die van den mail. 

Herziening onzer huwelijkswetgeving. 
XVIII.  

Ongeschonden handhaving der vrijheid van vereeni- 
ging en vergadering. 

XIX.  
Wettelijke regeling van het landbouwcrediet; ophef-

fing van het heerlijk jachtrecht; verbetering der rechts-
verhouding tussciicn eigenaar en gebruiker van het lan.d 
herziening der wetgeving op den grondeigendom en op het 
notariaat.  

XX.  
Ontwikkeling en zelfbestuur en volledige toepassing 

van het stelsel van vrijen arbeid in  Ned-Indië. 
Scheiding der financiën van het moederland en de 

koloniën. 
VERKIEZINSPROGRAM. 

(Vastgesteld in de algemeene vergadering van 3 
Januari 1897.) 
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De Radicale Bond spreekt als zijn oordeel uit: 
dat de nieuwe kieswet zoodanig strijdt tegen de demo-
cratische beginselen dat, zo olang grondwetslierziening 
niet te verkrijgen is, een uitbreiding van het kiesrecht 
tot de uiterste grens der grondwet een der voornaamste 
eischen blijft; dat liet tot stand komen der navolgende 
hervormingen niet mag worden vertraagd: 

a. Verplichte verzekering tegen de gevolgen van onge-
vallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom met geldelijken 
steun van den Staat. 

Wettelijke regeling van het arbeidscontract, met name 
ter voorkoming van overmatigen arbeidsduur en van 
kinderarbeid zoolang het kind leerplichtig is. 

Kamers van Arbeid, welker samenstelling voldoenden 
waarborg bevat, dat het belang van den arbeider tot 
zijn recht komt. 

Maatregelen tot onverkorte handhaving van het ver-
eenigingsrecht. 

Bepalingen omtrent loon en arbeidsduur in bestekken 
en concessiën van de overheid uitgaande. 

Reorganisatie en uitbreiding der afdeeling Arbeid van 
het ministerie van Waterstaat. 

b. Vermeerdering van den productieven landarbeid door 
de overheid of met haar steun. Verbetering der woning-
toestanden. Uitbreiding van het onteigeningsrecht voor 
die maatregelen noodig. 

c. Herziening der armenwet ten einde te komen tot 
een stelselmatige en afdoende lenzçing van armoede. 

Ter voorkom  lug  van armoede, maatregelen tegen 
werkeloosheid en hare gevolgen. 

d. Leerplicht tot 1.4-jarigen leeftijd en veiplicht herha-
lingsondeiw ijs. 
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Wettelijke regeling van het vakonderwijs. 
Wettelijke regeling van het voorbereidend onderwijs. 

Betere regeling van de opleiding, de zelfstandigheid 
en de tractementen der onderwijzers. 

e. Voortzetting van de herziening der belastingen en 
we] volgens het beginsel : belasting naar draagkracht, 
met name progressie in de successiebelasting. 

Vervanging der accijnzen op levensmiddelen door 
belasting van weeldeartikelen. 

f. Samentrekking der staatszorg voor den landbouw. 
Pachtcoïnmissies die door den steun der overheid, 

allerwegen de bemiddelaars en de scheidslieden kunnen 
worden tusschen eigenaar en pachter en het uitgangs-
punt eener wettelijke regeling van het pachtcontract, 
voldoende aan plaatselijke behoeften. 

Afschaffing der tollen. 
g. Afschaffing van de plaatsvervanging en beperking 

der uitgaven voor leger en vloot tot het volstrekt 
onvermijdelijke. 

h. Verbetering van den rechtstoestand der vrouw. 
Afschaffing van het verbod tot onderzoek van het 

vaderschap. 
Bescherming van verwaarloosde kinderen, met de 

daarvoor no o dige beperking der ouderlijke macht. 
i. Ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het 

drankmisbruik. 
k. Sneller en goedkooper rechtspleging. 
Schadeloosstelling aan hen die ten onrechte zijn ge-

vangen genomen. 
Invoering der voorwaardelijke vero ordeeling. 
Administratieve rechtspraak. 
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