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17. De leden van den Centralen Landbouwraad, van het dagelijksch Algemeen 
Bestuur zoowel als die van den Dorps-Raad kunnen ten  alien  tijde door de kiezers 
worden afgezet.  

Dc  bureaucratische voogdijschap over de bevolking van het land wordt op 
deze wijze door haar zelfbestuur vervangen. 

Resolutie inzake de vakbeweging. 
Zie Aanvullingen en Verbeteringen. 

DEMOCRATISCHE PARTIJ, 

Hoofdbestuur: Prof.  Mr.  J. E. Heeres te 's-Gravenhage, Voorzitter;  Mr.  K. 
Koppius te Groningen, Secretaris; H. F. Tillema te Groningen, Penningmeester; 
G. J. A. Bakker, te Herveld; K. Dilling, te Zutphen; H. Eriks, te Petten; N. de 
Jong, te Rotterdam; Mevr. de Jong—Paardekooper Overman, te Tholen; H. 
Vos, te Koekange; Dr. R. de Waard, te Groningen. 

Beginsel- en verkiezingsprogram. 

Doel der Democratische Partij is het bevorderen van de toepassing in staat en 
maatschappij der democratische beginselen. 

Daarvoor acht de partij noodig het brengen in één politieke organisatie van de-
mocratisch gezinde Nederlanders van verschillende godsdienstige richting en het 
verbreken van de tegenwoordige onjuiste politieke scheidingslijn, voor zoover deze 
nog wordt beheerscht door de z.g. antithese. 

Om hiertoe te geraken, wenscht zij krachtig te bevorderen de verwezenlijking 
van de eerstvolgende beginselpunten in de nader omschreven uitwerking. 

I. VERSTERKING VAN DEN INVLOED EN HET GEZAG VAN DEN VOLKENBOND. 

a. Nederland dringe met kracht aan op toelating van alle volken tot den Volken-
bond; 

b. Nederland dringe met kracht aan op internationale ontwapening; 
c. Nederland bevordere de invoering van een wereldhulptaal; 
d. Nederland bevordere de algemeene erkenning van de principieele gelijkwaar-

digheid van alle rassen; 
e. Afschaffing van de geheime diplomatie. 

2. ONTWAPENING VAN NEDERLAND BEHOUDENS DE VERPLICHTINGEN WELKE 
DOOR NEDERLAND WORDEN AANVAARD ALS LID VAN DEN VOLKENBOND. 

3. WETTELIJKE REGELING TOT TEGEMOETKOMING AAN DE GESIOEDSBEZWAREN 
TEGEN HET VERVULLEN VAN DEN MILITAIREN DIENSTPLICHT, ZOOLANG DEZE 

NOG WORDT GEVORDERD. 

4. HANDHAVING VAN ONS VRIJHANDELSTELSEL. 

Verzet tegen tijdelijke afwijkingen daarvan, die met het oog op den tegenwoor-
digen economischen toestand worden verdedigd. 

Nederland dringe met kracht aan op internationalen vrijhandel en afschaffing 
van alle in- en uitvoerrechten. 

5. PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE, MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE 
GELIJKSTELLING VAN VROUW EN MAN. 

a. Opheffing van alle wettelijke bepalingen, welke in den weg staan aan de 
benoembaarheid der vrouw tot openbare bedieningen; 
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wlijksch Algemeen 8. Verbetering onzer huwelijkswetgeving; 
[de door de kiezers c. Geen wettelijke beperking der arbeidsvrijheid van de vrouw, waar deze 

niet in dezelfde omstandigheden wordt vastgesteld voor den man; 
et land wordt op if.  Geen beperking van de arbeidsvrijheid der vrouw bij de uitvoering van wet-

telijke bepalingen en de uitoefening van het bestuur; 
e. Gelijk loon voor gelijken arbeid; 
/. 5Gelijke aanspraak voor beide sexen op pensioen. 

6. ERNSTIGE BEZUINIGING IN DE HUISHOUDING VAN RIJK, PROVINCIE EN GE- 
MEENTE. 

a. Vergaande bezuiniging op onze defensiemiddelen; 
oorzitter;  Mr.  M. 8. Zuinigheid bij aankoop en bouw van openbare gebouwen en bij uitvoering 
Penningmeester; van openbare werken; 
te Petten; N. de c. Centralisatie en vereenvoudiging van de landsgebouwen; 

n, te Tholen; H.  if.  Bezuiniging in den bouw van openbare en bijzondere scholen; 

C,
Practische arbeidiverdeeling tuischen en aan de Ministeries en verdere 

Rijks-, Provinciale- en Gemeente-diensten en administraties. Betere recruteering 
der ambtenaren o.a. door betere regeling der opleiding; 

assing in staat cii 
J. Vereenvoudiging bij de uitvoering van wetten, b.v. de Invaliditeitswet (af- 

schaffing der rentekaarten). Inkrimping van de werkzaamheden van de Raden 
- rgamsatie van de- 

van Arbeid; 
g. Beperking bij het subsidieeren van particuliere handels- en industrifele  on- 

ge richting en het dernemingen- 
voor zoover deze 8. Instelling eener commissie uit de Staten-Generaal ter controleering van de 

le verwezenlijking 
wijze waarop de Departementen de Begrootingen in praktijk brengen en van het 

uitwerking. 
beheer der Staatsbedrijven 

f. Het betrekken der ambtenaarsorganisaties in de maatregelen ter bezuini- 

EN VOLKENBOND. 
ging; 

j. Herziening onzer rechterlijke indeeling om te geraken tot inkrimping van het 
sn tot den Volken- aantal onzer rechterlijke Colleges;  

8. Bevordering van het leggen van onderling verband tusschen Universiteiten 
vapening en Hoogescholen ten einde daardoor te komen tot beperking en bezuiniging bui de 

op- en inrichting van laboratoria en andere onderwijsinrichtingen en tot vermin- 
ijieele gelijkwaar- dering van het aantal onderwijzende krachten. 

. BELASTINGHEFFING NAAR DRAAGKRACHT. 

HTINGEN WELKE 
V Ô LKENBOND.  a. Zooveel mogelijk wegneming van indirecte belastingen; 

8. Zooveel mogelijk uniformiteit bij het innen van belastingen; 
CMOEDSBEZWAREN c. Wegneming van den bestaanden en voorkoming van mogelijken achter- 
ZOOLANG DEZE stand in de toekomst in zake belastingvordering;  

if.  Belastingheffing naar draagkracht, met inachtneming van de gezinssterkte. 

SEL. 8. BETER REGELING DER FINANCIEELE VERHOUDING TUSSCNEN RIJK EN 

p den tegenwoor- GEMEENTEN. 

del en afschaffing Wettelijke regeling der vergoeding aan de Gemeenten van uitgaven door haar 
gedaan in het algemeen rijksbelang. 

EN ECONOMISCHE 
9. EXPLOITATIE VAN GEMEENSCHAPSWEGE VAN DAARVOOR IN AANMERKING 

KOMENDE BEDRIJVEN, WANNEER DIE IN HET BELANG DEK GEMEENSCHAP 
eg staan aan  dc  MOGELIJK BLIJKT; ZONDER GEBONDENHEID AAN EENIG VOOROPGEZET 

PRODUCTIE-SYSTEEM. 
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10. REGELING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP DER WERKNEMERS (zoowEL INTELLEC-
TURELE ALS SIANDENARBEIDERS) IN BEDRIJVEN, VOORZOOVER N000IG DOOR 

WETTELIJKE MAATREGELEN.  

II.  HANDHAVING VAN HET BEGINSEL DER ARBEIDSWET 2)29, zoodat afwijkin-
gen van het principe van den achturendag moeten worden afgewezen die Strijden 
tegen de moreele en hygiënische belangen van de werknemers of die de strekking 
hebben, het loon te drukken. 

22. RECHT OP GELIJK STAATSPENSIOEN aan alle Nederlandsche mannen en 
vrouwen beneden een bij de wet te bepalen inkomensgrens en boven een bij de wet 
te bepalen leeftijd, zonder premiebetaling. 

Losmaking van het Staatspensioen van de Invaliditeitswet en de Raden van 
Arbeid. Overbrenging van het Staatspensioen van het Departement van Arbeid 
naar het Departement van Financiën. 

13. SOCIALE VOORZORG. 

a. Voortzetting van den opbouw der sociale verzekering en van geheel de sociale 
voorzorg (o. a. de ziekteverzekering)  zóó  dat deze geschiedt niet alleen in het be-
lang der loonarbeiders, maar ook in dat van andere daarvoor in aanmerking ko-
mende volksdeclen; 

b. De uitvoering der sociale verzekering blijve opgedragen aan overheids-orga-
nen, in elk geval zoolang er niet voldoende zekerheid bestaat voor Strikte onpartij-
digheid, wanneer deze uitvoering aan eene combinatie van belanghebbenden wordt 
overgelaten; 

c. Geen vermenging van armenzorg en sociale voorzorg; 
d. Nadere regeling der werkloosheids-verzekering met toepassing van doelma-

tige werkverschaffing en practische arbeidsbemiddeling. 

14. LANDBOUW. 

a. Instelling van een afzonderlijk Ministerie van Landbouw; 
9. Krachtige bevordering van het landbouw-onderwijs aan vrouwen en man- 

nen; 
C. Bevordering van het klein grondgebruik; 
cf. Wettelijke regeling der ruilverkaveling; 
e. Bevordering van landontginning; 
/. Voortzetting der werken ter droogmaking van de Zuiderzee; 
g. Verbetering der verkeerswegen en andere communicatiemiddelen;  
Ii.  Betere regeling van het pachtwezen; 
i. Afschaffing der jachtwet; 
j. Wettelijke regeling van den landarbeid; 
9. Afschaffing van den zomertijd. 

25. DOELTREFFENDER MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE VOLKSGE- 
ZONDHEID. 

a. Instelling van een Ministerie van Volksgezondheid; 
9.- Moederschaps. en zuigelingenzorg; 
c. Hygiëne van het kind; 
d. Verbeteringen van woon- en woningtoestanden; 
e. Bestrijding van tuberculose en van geslachtsziekten, beide meer gericht 

op het voorkomen der ziekten; 
t. Bestrijding van het alcoholisme; 
g. Verbetering van de levensmiddelenkeuring;  
Js.  Bevordering van de naleving en zoo mogelijk uitbreiding der maatregelen tot 

internationale bestrijding van den handel in vrouwen en jeugdige personen, 
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JOWEL INTELLEC- 16. VERBETERING VAN HET VOLKSONDERWIJS. 
NOODIG DOOR 

a. Handhaving der z.g. financieele gelijkstelling volgens artikel iz der Grond- 

zoodat afwijkin- 
we

b. 
t,  

Uitbreiding van den leerplicht tot het herhalingsonderwijs; Wegneming van 
Tezen die strijden den leeftijdsgrens naar boven; 
die de strekking c. Geheele afschaffing der landbouwverloven; 

d. Bevordering van vak- en nijverheidsonderwijs, mede dienstbaar te maken 
aan de voortzetting van algemeen vormend onderwijs  aan volwassenen; 

sche mannen en e. Krachtige steun aan en verbetering van het instituut der Volksuniversi- 
en een bij de wet teiten, openbare leeszalen en volkskunstinstellingen; 

/. Doeltreffende regeling van de lichamelijke opvoeding voor meisjes en  
ii  de Raden van jongens 
nent van Arbeid g Bestrijding van de geestelijke overlading bij ons onderwijs;  

Ii.  Onderwijs aan volwassenen; 
I. Regeling van het bioscoop-vraagstuk, door instelling van Rijkskeuring met 

medezeggenschap van de belanghebbenden. 

geheel de sociale 
alleen in het be- 17, VERBETERINGEN IN ONS RECHTSWEZEN. 

aanmerking leo- 
a. Vereenvoudiging van ons burgerlijk procesrecht; 

1 overheids-orga- b. Aanpassing van ons handels- en zeerecht aan de bestaande toestanden; 
strikte onpartij- c. Verbetering van ons strafstelsel, daarbij meer rekening houdende met de be- 
ebbenden wordt langen van den veroordeelde; 

d. Regeling van een staatstoezicht op naamlooze vennootschappen en maat- 
schappijen ter bescherming der belangen van aandeel- en obligatiehouders; 

ing van doelma- e. Behandeling der reeds ingediende psychopathen-ontwerpen. 

Indië, 

I. RICHTSNOER VOOR DE STAATKUNDE TEN AANZIEN VAN INDIË ZIJ ALLEEN HET 
BELANG VAN INDIË ZELF. 

rouwen en man- 

2. IN INDIË WOEDE EEN ZELFBESTUUR ONDER LEIDING VAN DE DAAR THUIS BE- 
HOORENDE BEVOLKING MOGELIJK GEMAAKT EN TOT STAND GEBRACHT, WAARBIJ 

DE REGELING EN HET BESTUUR HARER BELANGEN AAN DIE BEVOLKING 

ee; WORDT GELATEN. 

niddelen; 
3. MET KRACHT WOEDE AANGESTUURD OP DE ERKENNING VAN INDIË ALS ZELF- 

STANDIG DEEL VAN HET KONINKRIJK DOOR OPDRACHT VAN DE REGELING DER 
INWENDIGE AANGELEGENHEDEN VAN INDIË, BEHOUDENS TOEZICHT VAN DE WET- 
GEVENDE MACHT IN NEDERLAND, AAN DAAR TE LANDE GEVESTIGDE, UIT INGE- 
ZETENEN VAN INDIË GEVORMDE ORGANEN. TOEKENNING VAN MEDEZEGGENSCHAP 

I DE VOLKSGE- AAN DIE INGEZETENEN IN WETGEVING EN BESTUUR. 

4. KRACHTIGE UITBREIDING VAN HET ONDERWIJS DOOR: 

a. dadelijke invoering van volledig hooger onderwijs; 
b. dadelijke uitbreiding van het algemeen middelbaar en middelbaar vakonder- 

Ie meer gericht 
wijs; 

C. vergrooting van het aantal kweek- en normaalscholen; 
4. harmonische organisatie en Sterke uitbreiding van het lager- en volksonder- 

wijs o. a. door opvoering van het onderwijspeil der volksscholen; 
e. oprichting van landsscholen voor (inheemsche) meisjes in den trant der Kar- 

maatregelen tot tini- en Van Deventerscholen. 
personen. Ten einde bovenstaande eischen te kunnen verwezenlijken, worden onder meer 
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afdoende maatregelen genomen om Nederlandsche werkkrachten tot dienstne- 
ming in Indië aan te trekken. 

5. VOLKSGEZONDHEID. 

a. Instelling van een Departement van Volksgezondheid; 
b. Opdraaht van de zorg voor de volksgezondheid aan  locale  besturen met 

krachtigen landssteun; 

C, 
Stelselmatig onderzoek naar de oorzaken van het uitsterven van verschillen- 

de volksstammen in Indië. Het treffen van maatregelen tegen dit verschijnsel. 

6. SOCIALE WETGEVING. 

a. Privaatrechtelijke regeling der arbeidsovereenkomst, waarbij de rechten en 
verplichtingen van den werkgever en werknemer worden beschermd en ge-
waarborgd en misbruik van economisch overwicht wordt voorkomen door dwin-
gend recht; 

b. Publiekrechtelijke arbeidswetgeving betreffende onder meer arbeidsduur, 
nachtarbeid, arbeid van vrouwen en kinderen, bedrijfsongevallen en geneeskun-
dige behandeling; 

c. Bepalingen tegen voor de gezondheid schadelijke bedrijven; 
d. Uitbreiding van de werkzaamheid der arbeidsinspectie tot geheel Indië. 

7. FINANCIEN EN BELASTINGPOLITIEK. 

a. Van de door Indische ondernemingen te behalen winsten wordt in de eerste 
en voornaamste plaats belasting geheven ten bate van Indië zelf; 

8. De noodige geldmiddelen dienen in meerdere mate te worden gevonden uit 
commercieel beheerde staatsbedrijven, ook uit zoodanigen die geen monopolis-
tisch karakter hebben. 

8. MIJNBOUW. 

Ontginning der minerale rijkdommen van Indië alleen in het belang van Indië 
zelf. 

9. ONTWAPENING. 

Ontwapening van Indië behoudens de verplichtingen, welke door Nederland 
worden aanvaard als lid van den Volkenbond. 

Instandhouding van een politiemacht te land en te water tot handhaving van 
orde en rust. 

10. SURINAME EN CURAÇAO. 

a. Grootere zelfstandigheid der Regeering van Suriname; 
b. Betere regeling van den aanvoer van werkkrachten in Suriname; 
c. Verbetering der communicatie-middelen; 
d. Betere recruteering der ambtenaren. 

HERVORMDE (GEREFORMEERDE) STAATSPARTIJ. 

Statuten.  

Art. z. Er bestaat eene Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij in Neder- 
land. 

Art. 2. Zij erkent, in tegenstelling met de beginselen van Rome en van de 
Revolutie: 

z. de Souvereiniteit Gods, als bron van alle gezag: 
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