
IV. 

LIBERALE UNIE. 

(Hervormingsprogramma, vastgesteld 30 Maart 1901). 

In het eerste deeltje van deze verzameling vonden 
het Hervormingsprogramma en het Programma van 
Urgentie (pag. 28-37) een plaats. 

In het tweede deeltje werd vermeld de kiesrecht

paragraaf, zooals ze door de Algemeene Vergadering 
van de Liberale Unie van 2 Juni 1900 werd vastgesteld. 

Ze luidt aldus: 
"De Liberale Unie handhavende haar herhaaldelijk 

uitgesproken meening ten gunste eener regeling van 
de kiesbevoegdheid, los van elken band met belastin
gen, is van oordeel, dat ter verkrijging daarvan wij
ziging der artikelen 80, 127 en 143 der Grondwet 
noodzakelijk gebleken is, en dat deze wijziging behoort 
te geschieden in dien zin, dat invoering van het al
gemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen mogelijk 
worde." 

Daarop werd door het Bestuur aan de Algemeene 
Vergadering van 26 Januari 1901 voorgesteld, het 
volgende besluit te nemen: 

"De Liberale Unie in hare algemeene vergadering 
van 26 Januari 1901 spreekt den wensch uit, dat bij 
de algemeene verkiezingen van 1901 op den voorgrond 
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trede de Grondwetsherziening in § 1 van haar "Her
vormingsprogramma" genoemd en dat van de te stellen 
candidaten worde verlangd, niet enkel dat zij instem
ming betuigen met de strekking van het geheele 
,,Hervormingsprogramma" maar ook dat zij met volle, 
overtuiging de urgentie van den in § 1 genoemden 
maatregel erkennen." 

De verwerping van dit bestuursvoorstel met 44-
.. tegen 33 stemmen had het gezamenlijk aftreden van het 

bestuur tengevolge en gaf den stoot tot de oprichting 
der Vrijzinnig-Democratische partij. 

De Liberale Unie, telt thans 49 aangesloten Kies
vereeniging met 7218 leden. Zij heeft 360 buitengewone 
leden en beschermers. 

Het tegenwoordige bestuur bestaat uit de h. h.: 

Dr. W. P. Ruijsch, den Haag, voorzitter. 
Mr. H. Ph. de Kanter, Haarlem, vice-voorzitter. 
A. Roodhuyzen, Enkhuizen, secretaris.
W. Kops, Hoorn, Penningmeester.
C. A. van Enschot, Amersfoort.
D. J. van Houten, te Weesp.
A. Bouman, den Haag.
Mr. R. Macalester Loup, den Haag.
Jac. v. d. Laan, Sneek.
C. Schillemans, Zutphen.
J. van Ravenhorst, Apeldoorn.
Hubert Veth Hzn., Dordrecht.

Hervormingsprogramma. 

§ 1. De Liberale Unie handhavende haar herhaal-
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<lelijk uitgesproken meening ten gunste eener regeling 
van de kiesbevoegdheid, los van elken band met be
lastingen, is van oordeel, dat ter verkrijging daarvan 
wijzigingen der artikelen 80, 127 en 143 der Grond
wet noodzakelijk gebleken is, en dat deze wijziging 
bèhoort te geschieden in dien zin, dat invoering van 
net algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen 
mogelijk zal worden. 

Indien en voor zooverre algemeen kiesrecht wordt 
ingevoerd, acht zij evenredige vertegenwoordiging door 
de rechtvaardigheid geboden. 

Herziening van grondwettelijke bepalingen met be
trekking tot de verkiezing der leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal acht zij een vereischte. 

§ 2. Ten aanzien van de sociale vraagstukken worde
v,an àen wetgever verlangd : 
· regeling van het arbeidscontract, tot betere verze
kering van de wederzijdsche rechten en verplichtingen;
·· nadere regeling van de pachtovereenkomst, ter voor
koming dat de eigenaar alle risico ten nadeele van
den pachter brenge en hem rechtmatige vergoeding
voor aangebrachte verbetering onthoude;

beperking van overmatigen arbeidsduur ook voor 
volwassen mannelijke arbeiders, en verzekering van 
een wekelijkschen rustdag, zooveel mogelijk den Zondag; 

invoering van een stelsel van verplichte verzekering

tegen de nadeelen, waaraan de arbeid blootstaat, ten 
gevolge van ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouder
dom, en zulks, althans voor invaliditeit en ouderdom, 
ten deele op kosten van den Staat ; 

vaststelling van bepalingen tot ingrijpende verbe
tering van woningtoestanden;
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hervorming van het onteigenings-recht, noodzakelijk 

niet alleen met het oog op woningbouw, maar ook 

ter bevordering van productieve bearbeiding van on

ontgonnen gronden en van doelmatige uitbreiding van 

de bebouwde kommen der gemeenten ; 

meer afdoende behartiging van de volksgezondheid, 

ook door toezicht op de volksvoeding en het tegen

gaan van vervalsching van levensmiddelen;, 
meer ingrijpende maatregelen tegen drankmisbruik; 

herziening der armenwet, tot verzekering der samen

werking van alle armbesturen en tot erkenning van 

den plicht der overheid, om voortwoekering van het 

pauperisme te keeren en de armenverzorging niet aan 

te merken als uitsluitend uitvloeisel van haar politie

zorg. 

§ 3. Onaf hankelijk van wettelijke maatregelen be

hoort de overheid, waar zij, rechtstreeks of middellijk, 

als werkgeefster optreedt, tegen misbruik van werk

krachten te waken, o.a. door voorschriften omtrent 

arbeidstijd en loon. 

§ 4. Ten aanzien van de volksopvoeding zijn drin

gend noodzakelijk: 

invoering van leerplicht, voor voortgezet of voor 

herhalingsonderwijs, en betere regeling der onderwij

zerstractementen; 

verbetering van de opleiding voor verschillende be

roepen en bedrijven door uitbreiding van vakonderwys 

en bevordering van een practische richting bij het 

onderwijs, alsmede door wettelijke regeling van het 

voorbereidend onderwijs; 

behartiging van het lot van verwaarloosde kinderen, 
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waar noodig onder opheffing of beperking van ouder

lijke macht. 

§ 5. Herziening van het personenrecht en van het,
erfrecht, met name tot : 

verbetering van den rechtstoestand der vrouw, zoo 
wat haar persoon als wat haar vermogen betreft, en 
in 't bijzonder tot waarborging van het recht der 
gehuwde vrouw op de opbrengst van haar arbeid ; 

verbetering van den rechtstoestand van natuurlijke 
kinderen, in het bijzonder door opheffing van het ver
bod van onderzoek naar het vaderschap; 

uitbreiding van het erfrecht van den langstlevenden 
echtgenoot; 

Opheffing van de wettelijke erfopvolging van ver
wij derde bloedverwanten. 

§ 6. ,,Behartiging van de ontwikkeling van land
,,en tuinbouw, veeteelt, visscherij, handel en nijverheid, 
,,niet door beschermende rechten, maar door andere· 
"maatregelen, o.a. : door verbetering van verkeers- en 
"gemeenschapsmiddelen, ook tusschen afgelegen streken 
"en de centra van bevolking; door bevordering van 
"den afzet van Nederlandsche producten naar het 
"buitenland; en, wat in het bijzonder den land- en 
,,tuinbouw aangaat, o.a.: door verbreiding van land-
>,en tuinbouw-onderwijs ; door bevordering van ont
"ginning van heidegronden en verbetering van andere 
,,minder waardige gronden ; door herziening der wet
,, telijke maatregelen tot bestrijding van veeziekten;. 
"door herziening van de bepalingen op het stuk van 
,,de jacht.'' 

§ 7. ,, Ten aanzien van het defensiewezen, - bij
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"welks inrichting eenerzij ds op den voorgrond moet 
"staan de verplichting om de onaf hankelijkheid van 
"den staat afdoende te verzekeren, anderzijds moet 
"rekening worden gehouden met de internationale 
"verhoudingen, die in redelijkheid kunnen worden 
,,voorzien en met de financiëele lasten-: 

,,regeling der levende strijdkrachten op den grond
"slag van het stelsel der persoonlijke vervulling van 

,,den dienstplicht, aangevuld door algemeene oefenplicht, 

1,en met opheffing van de schutterijen in haar tegen-
1,woordigen vorm, 

"nieuwe regeling van den rechtstoestand van den 

,, militair.'' 

§ 8. Invoering van administratieve rechtspraak ;
vereenvoudiging van het procesrecht tot verkrijging

van snel en goedkoop recht en tot bespoedigde berech
ting van lichte vergrijpen. 

§ 9. Herziening der gemeentewet ter verzekering
van een krachtiger werkzaamheid der gemeentebe
-sturen, vooral op sociaal en hygiënisch gebied. 

§ 10. Op het ge bied der financiën :
A. Gemeente-financiën: aan de gemeente worde van

-staatswege tegemoet gekomen in den druk, die het
gevolg is van uitgaven, haar in het rijksbelang op
gelegd;

B. Rijks-financië'n: een zuinig beheer, ter voorkoming

van belastingverhooging, sta op den voorgrond ; 
waar niettemin ten lehoeve van ingrijpende sociale 

hervormingen versterking van middelen noodzakelijk 

moet worden geacht, behooren hiervoor in aanmerking 
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te komen niet accijnsen op de eerste levensbehoeften, 
maar andere middelen, met name : 

"debietrechten en soortgelijke indirecte heffingen op 
voorwerpen of verteringen van weelde ; 

"herziening der regeling van het successierecht en 
belasting op goederen in de doode hand ; 

hervorming in het samenstel der belastingen worde 
voortgezet, door, met verlichting van den druk der 
minder gegoeden, het beginsel van progressie, ook bij 
de successiebelasting, ruimer in toepassing te brengen. 

§ 11. Op het terrein der koloniale staatkunde:

bevordering van de vrije ontwikkeling der particu
liere nijverheid, onder krachtdadige bescherming van 
de rechten en belangen der inlanders; 

behartiging van de geestelijke en stoffelijke ontwik
keling der bevolking ; 

hervorming van het bestuur onzer Oost Indische 
bezittingen, met name in de richting van overbrenging 
van een deel der bestuurstaak van het centraal gezag 
naar onderdeelen ; 

maatregelen tot verbetering van de welvaart der 
West-Indische koloniën. 

Mij bekend: 

De voorl. Secretaris der L. U. 

A. ROODHUIJZEN.

Politieke en social0 programma's. III. 

!, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

