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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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