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EEN WOORD VOORAF. 

Katholieke Landg,enooten I 

Wij leven in een hevig bewogen wereld, in een hoogst ernstig, 
een uiterst belangrijk tijdperk. De internationale tegenstellingen 
op politiek en economisoh gebied blijven in onverminderde felheid 
tegen elkaar botsen. Het is nauwelijks mogelijk in den chaos der 
verschijnselen de hoofdmomenten te onderkennen en vast te 
houden. Werèldoorlog en ontwakend Oosten, bolsjewisme en 
fascisme, techniek en chemie, wereldverkeer en nationalisme, 
intelleotualisme en geestelijke ontreddering, ziedaar eenige in de 
bonte versc!heildenheid van strooming~n en werkingen, die samen~ 
ga~d en botsend het wereldbeeld vormen en vertroebelen tevens. 

In dien tijd, waarin volken opkomen en ondergaan, grenzen 
geteekend en uitgewischt, godsdiensten bestreden en menschen 
vera~good wOI'den, waarin weelde en gebrek, ruime oogsten en 
schr.ale maaltijden, geMovervloed en armoede elkaar begeleiden 
en onderling veroorzaken, in zoo'n tijd hebben wij een nieuwe 
Katholieke politieke partij opgericht in Nederlan.d, den Katholiek~ 
Democratischen Bond. 

Het lijkt vreemd. Wat willen wij? Wat verwachten wij? 
De wereld hervormen? De volker·en verzoenen? De armoede, 

·de werkeloosheid oplheffen? "Maar ziet dan -toch! Nederland, dit 
eiland op de wereldzee! In alles afhankelijk van zijn internationale 
betrekkingen. Wat wilt ge? O~ze bespaarde rijkdommen sneller 
opteren? Onze gulden in gevaar brengen? Onze eenheid, onze 
heilige eenheid breken? Dwazen zijt ge tof idealisten! Verbitterden 
en demagogen! Wà:t wilt ge?" 

Wat wij willen is: het geld tot dienstbaarheid terugbrengen, de 
rechtten van tden mensch op arbeid en redelijk welvaartspeil 
herstellen en waarborgen, de lasten van den tij d rechtvaardiger 
verdeelen, de bedrijfstak.ken organiseeren, recht en orde op sociaal 
en economisch gebied. 



Geen eenheid în verdediging en uitbreidi:p.g van onze gods
dienstige rechten en vrijheden breken, maar bouwen 'lan een 
nieuwe een:heid van Katholieke werkdadigheid op sociaal en 
economisch gebield. 

Niet als dwazen willen wij het, wèl als idealisten. met warm 
hart, maar koel hoofd. 

Wij wéten wel: dat alles willen velen mèt .ons, ook in de groot
ste der bestaande katholieke partijen in Nederland, de RK. 
Staatspartij. Maar wij hebben Inet diepe teleurstelli:p.g Inoeten 
constateeren, dat in haar met meer de ware geest leeft, noch het 
inzicht van wat in dezen tijd van haar geëischt Inoet worden. 

Daal'oIn hebben wij ons afgewend en achter een leider ge
schaard, die sedert vele jaren met altijd-jeugdige kracht baan
brekend werk verricht heeft en nog verricht op politiek, sociaal 
en eco:p..omisch gebied, wiens hoofdgedachten haar bekroning 
vonden in de Pauselijke Encycliek "QuadragesiIno Anno", wiens 
woord scherp maar oprecht is, wiens streven beantwoor,dt aan 
echt-katholieke overtuiging en gericht is op het belang van het 
economisch zwakke en het recht va:p. arbeid en onderneming, die 
strij,dt tegen geld- en kapitaalmacht, wij hebben ons geschaard 
achter ·den verdediger van de democratie, Prof. Dr. J. A. Veraart. 

Wij bieden U hierbij aan Crisisprogram en Statuten van den 
Kaotholiek-Democratischen Bond, zooals deze werden vastgesteld 
in de oprichtingsvergadering, gehouden te ' s-Gravenhage op 18 
Januari 1933, waaraan wij eenige korte toelichtingen hebben 
toegevoegd. 

Moge de kennisname hiervan U tot de overtuiging brengen, dat 
wij geen utopieën nastreven, dat onze wenschen economisch en 
financieel verantwoord zijn, dat wij de kenmerkende verschijnings
vorm van het heerschende stelsel, de geld overmacht, kortweg het 
kapitalisme, willen bestrij den door her.ordening op natuurlijk
redelijken, ;dus katholieken grondslag. 

En Inoogt gij dan allen tot de heilige overtuiging komen: Wij 
willen medestrij den, wij wiHen medebouwen, in nieuwe eenheid. 
Schaart U in o:p.ze gelederen, maakt onze leus tot de Uwe: 
"Tegenover het Kapitalisme het Katholicisme." 

F. E. EVERS. 
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CRISISPROGRAM 
van den Katholiek ... Democratischen Bond. 

INLEIDING. 

De Kath.oliek-Democratische· Bond is opgericht .om alle Neder
landsche Katholieken te vereenigingen voor een staatkunde, die 
de vrijheid der Katholieke Kerk dient en het algemeen belang 
zoo danig behartigt, dat het maatschappelijk-zwakke ten volle 
wordt besch·ermd en ontwikkeld. 

In dezen tijd sta bij alle staatkundig werk voorop de bestrij
ding van -de economische gevolgen der crisis, die een mateloos 
geestelijk, zedelijk en lichamelijk leed beteekenen voor de groote 
massa des Violks. 

Aan ,die bestrijding moet dan ook in de eerst komende jaren de 
volle aandacht -door afvaar,diging en regeering worden geschon
ken. Ook aan het herstel van de schromelijke fouten, die bij het 
crisisbele~d door de regeering zijn gemaakt. 

Afwachtende een volledige en eendrachtige organisatie van álle 
kath.olieke democraten, besluit de Katholiek-Democratische Bond 
zich te bepalen voor ,de verkiezingen va:p. 1933 tot- een crisis
pl'ogram en er naar te streven, dit door de verkiezing van een zoo 
groot mogelijk getal democratische afgevaardigden tot uitvoering 
te doen brengen. 

Mitsdien wor'dt het crisisprogram beperkt tot een drietal groe
pen Van maatregelen van welvaarts- en herstelpolitiek, namelijk: 
een economische' en een financieele co:p.junctuurpolitiek en de 
daarbij behool'ende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 
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ECONOMISCHE CONJUNCTUURPOLITIEK. 

(1). Ter bestrijding van de geweldige werkloosheid worden 
op zoodanige schaal pl'1oductieve werken - waaronder werken 
v,an woningbouw - bevorderd, dat het overgroote deel der 
werkloozen ,daarmee rechtstreeks en zijdeli~gs aan het werk wor~ 
den gesteld. 

Toelichting. De economische toerusting van Nederland 
moet ~og belangrijk verbeterd worden. Groote werken van 
overheidswege behooren in tij.den van laagconjunctuur in 
zeer versterkte mate te worden aanbesteed, dus geen ver~ 
traging maar versneHing van de Zuiderzeewerken, andere 
belangrijke droogleggingen, bruggenbouw, kanalisatie, we~ 
genaanleg, v.oortgezette electrificatie. Daarnaast - en zeker 
niet het minst - woningbouw, vooral voor mindergegoeden, 
voor wie wegens woningengebrek de huren nog steeds stij~ 
gen I Indien het doel va~ de economie is: behoeftenvoor~ 
2liening, dan mag het niet langer bestaan, dat vele tienduizen~ 
den bouwvakarbeiders en even zoovelen in afhankelijke 
industrieën ledigloopen, terwijl zij door hun arbeid i~ drin~ 
gende behoefte kunnen voorzien. 

De in dit punt vervatte conjunctuurpolitiek was naast de 
punten 1, 2 en 3 van paragraaf 11 van dit crisisprogram 
belichaamd in een voorstel van Kring • s~Gravenhage aan den 
Partijraad van de R.K. Staatspartij, ,die er echter nauwelijks 
eenige aandacht aan wijdde, terwijl het Partijbestuur op liet 
dringend verzoek van de Haagsche afgevaardigden om de 
zaak althans te doen bestudeeren, afwijzend beschikte, onder 
het motief ( !), dat degenen, die er competent voor zouden 
zijn, er zeker geen tijd voor zouden hebben. 

(2). Bij de uitvoering der hiervoren bedoelde werken worde 
het georganiseerd bedrij fsleven, werkgevers en werknemers ge~ 
zamenlijk, onder nauwkeurig toezicht van ,de plaatselijke en 
landelijke overheid, onmiddellijk betrokken. 

(3) . De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in georga~ 
niseerd overleg tussCihen werkgevers~ en werknemersorganisaties, 
onder toezicht en medewerking der overheid, krachtens de rege~ 
lingen der in paragraaf 111 van dit cr.isisprogram bedoeld'e publiek~ 
rechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Toelichting. Niet de o~eltheid zeIf mo~t de beoogde 
werken uitvoeren, maar zij moet het particuliere bedrijfs~ 
leven, volledig georganiseerd, aan het werk zetten met zoo 
groot mogelijke ontplooiingsv'rijheid voor het particulier 
initiatief binnen de bedrijfsgewijze gestelde normen. 

, 
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( 4) . Aan !de werkloozen, die niet, hetzij rechtstreeks, hetzij 
zij,delings, door ,deze werkverruimi~g op gr.oote schaal, aan werk 
kunnen worden geholpen, worde een zoodanige steun verstrekt, 
'dat hun een menschwaardig bestaan wordt verzekerd en in het 
bijzonder hun vrijheid en zelfstandigheid w:orden geëerbiedigd. 
Met de gr,ootte der ge2lÎ~nen :der werkloozen worde zeer bijzonder 
rekening gehouden. 

(5). Vooral ten bate v,an ,den export en van de tecih~ische 
toerusting van het bedrijfsleven wOl1de aan de levensvatbare be~ 
drijven krachtige steun door ,de overheid verleend. 

Toelichting. Aangenomen moet worden, dat het econo~ 
misch wereldverkeer binnen korter of langer tijd althans ten 
deele hersteld zal worden. Op dit 'herstel moeten de be~ 
drijven, wier levensvatbaarheid op redelijke gronden waar~ 
schijnlijk is, zioh voorbereiden, daarbij door de overheid 
krachtig gesteund. Sommige bedrijfstakken zullen op een 
veranderde structuur moeren worden ingesteld of op nieuwen 
basis rendabel gemaakt. 

( 6) . De Nederlandsche Bank worde vervangen door een 
staatscirculatie~ en crE~dietbank. Deze bank drage zorg voor een 
aanzienlijke credietverruiming. 

Toelichting. De geweldige macht, die van de centrale 
bank uitgaat, behoort reohtstreeks onder het staatsgezag te 
vallen. De staatspolitiek moet geheel vrij zijn van particuliere 
geld~ en credietbelangen. Wanneer deze het credietwezen 
doen verstarren, moet de centrale bank verruimend werken. 
Geen inflatie, maar ook geen deflatie worde geduld. 

(7). De overheid beVlordere, vooral ten behoeve van het 
kleinbedrijf, verlaging van rente ,en Vlaste lasten. 

Toelichting. Het kleinbedrijf, in hoogconjunctuur dikwijls 
al te gereedelijk aan crediet geholpen, gaat bij laagconjunc~ 
tuur gedrukt onder zware rentelasten en aflossingseischen. 
Pachters en hypotheekboeren zijn met een fractioneele ver~ 
laging van paoht en rente niet geholpen. De gronalasten 
moeten worden afgeschaft, voorloopig althans op "onge~ 
bouwd" en bedrijfsgebouwen. 

(8) . Het vraagstuk van de verkorting van den arbeidsdag 
worde aanstonds in behandeling genomen. Daarbij worde in het 
bijzonder gelet op de handhaving van het arbeidsloon op een 
peil, in overeenstemming met het geheele welvaartspeil van het 
Nederlandsche volk. 
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(9). De zorg voor ouden v~ dagen worde aanzienlijk ver~ 
beterd en maatregelen ten behoeve van die ouderen, dit!! ontijdig 
uit het productieproces worden gestooten, worden aanstonds ter 
hand genomen.' 

(1 0) '. De zorg voor de gr;oote gezinnen worde in ,dezen c.risis~ 
tijd met groote kracht bevorderd. Naast maatregelen van herstel 
op belastingsgebied, . waarover in paragraaf II v~ dit crisispro~ 
gram, kome in aanmerking de instelling van een Rijkskinderfonds 
en woni~gbouw, benevens huurt.oeslag v·oor groote gezinnen. 

II. 

FINANCIEELE CONJUNCTUURPOLITIEK. 

( 1 ) . De uitgaven voor uitvoering der economische conjunc~ 
tuurpolitiek als bedoeld in paragraaf I onder (1) en (5) worden 
gebracht ten laste van een in te stellen crisisfonds, waarvoor de 
noodige middelen door uitgifte V'an leeningen moeten worden 
verkregen. 

Toelichting. Het werkeloos opgelegde geld moet weder 
in beweging gebracht worden en zoo noo·dig gedwongen in 
dienst gesteld van de vcilksaotiviteit. Voor economische 
werken aangewend zal het geleende geld tevens een con~ 
sumptie~bevorderende werking uitoefenen en dus aan den 
middenstand opleving brengen. De bedrijven en ten slotte 
ook de fiscus zullen er wel bij varen. 

(2). Deze leeningen, zoomede de reeds bestaande staats~ 
schulden worden zoodanig uitgegeven en vel'der geconverteerd, 
desn:oods met dwang, dat over de geheele geconsolideerde staats~ 
schuld een gemiddelde rente van ten hoogste 3112 procent wordt 
vergoed. 

Toelichting. De rentabiliteit van het geld moet blijvend 
omlaag. De snelle ontwikkeling der techniek met daaraan 
gepaard gaande kapitaalsintensiviteit en voortdurend kapi~ 
taalsverlies maakt het onmogelijk, dat duurzaam een hooge 
kapitaalrente wordt gekweekt, tenzij door monopolistische 
machtspositie. Daarom moet de met zooveel minder risico 
verkregen leenrente voor goed belangrijk omlaag, in het 
bizonder wan~eer het crediet ,door staatsgarantie gedekt is. 
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(3). De aflossingsschema's dienen met de con1u~ctuurswisse~ 
lingen in verbanrd te wOrlden gebracht. 

Toelichting. In tijden van hoogconjunctuur moet de 
staat zoo min mogelijk op de geldmarkt beroep doen, daar 
het bedrijfsleven dan het beschikbare geld opvraagt en de 
rentevoet niet opgedreven mag worden. Voor zoover de 
sta<l!t vermogen aan zich trekt (successie~ en schenki~gsrech~ 
ten, vermogensheffingen) moeten bij hoogco~junctuur deze 
ruimer vloeiende middelen tezamen met overschotten op den 
gewonen dienst voor versterkte aflossing en fondsvorming 
(belegd in staatsschuld) aangewend worden. Daarentegen 
moet bij laa!gconjunctuur ,de aflossing belangrijk verminderd 
wOIiden. 

( 4). Nadat op de aldus ontlaste rekening van den gewon en 
dienst nog verder is bezuinigd, ,door het tot een mi~imum be~ 
perken van de militaire uitgaven, worde tot ViOOl'tgezette verlaging 
Vian de salarissen en loonen van het overheidspersoneel, tot ver~ 
rninking van de wetgevi~g op het oniderwijs, tot verzwakking van 
de grondslagen der sociale verzekeringen en tot inkrimping van 
de sociale wetgeving, van de zorg voor de v.olksgezondheid en 
van de rechtsbedeeling, niet dan in de uiterste noodzaak over~ 
gegaan. 

(5). De in:directe belastingen 'als accijnzen op suiker, vleesch 
en zout, worden wegens ·hun onrechtvaardigen druk zooveel 
mogelijk opgeheven. De personeele belasting warde vermintëlerd, 
doordat de lasten, 'V'oor de gemeensc'hap uit de werkloosheid 
voortspruitende, voor 90 procent ten laste van het Rijk worden 
gebracht. 

Toelichting. Het niet~verhoogen van onrechtvaardige 
belastingen als accijnzen in crisistijd is niet voldoende. W~~ 
neer een belasting onrechtvaar,dig werkt, wordt de druk in 
moeilijke tijden te meer onduldbaar. Ook uit ander oogpunt, 
n.l. verruiming van den afzet, 'dus in het belang van het 
bedrijfsleven, is afschaffing van accijns op eerste levens~ 
behoeften en verlaging der overige accijnzen noodzakelijk. 

Vele gemeenten worden ,door werkeloosheid bovenmate 
in haar financiering bemoeilijkt. De billijkheid eischt, dat het 
geheele volk gelijkelijk ,de lasten van den tijd draagt, dus via 
het rijksbudget. 
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( 6) . De druk van steu~maatregelen ten behoeve van produ
centen van eerste levensbehoeften worde niet op de verbruikers 
gelegd. 

Toelichting. Een zoo laag mogelijke prijs voor eerste 
levensbehoeFten is een groot volksbelang. Door steunmaat
regelen ten behoeve van producenten mogen de prijzen van 
eerste levensmiddelen niet boven het normale peil stijgen. 
waarbij de normen verband moeten houden met gewijzigde 
omstandigheden. 

(7). De V'oorschotten ingevolge de Woningwet worden her
zien in verband met en naar maatstaf van de geldende bouwkosten. 
De rente wOI'de verlaagd tot 3112 procent. 

Toelichting. De gmote waardeschommelingen van het 
geld zijn oorzaak. dat de voorschotten voor woningen van 
gelijk welstandstype in den loop der jaren verstrekt zeer 
uiteenloopen. Daar deze voorschotten gegeven zijn ter voor
ziening in woningnood en voor woningbouw. waarbij geen 
winst beoogd werd. is het billijk, dat de staat corrigeerend 
optreedt en de voorschotten in hoofdsom nivelleert. daarbij 
rekening houdende met de geldende bouwkosten. 

In verband met punt 2 van deze paragraaf dient de rente
voet tot 3112 procent verlaagd te worden. 

(8) . Tot behoud van het ~ancieel evenwicht worden ge
heven: 

a. een progressieve crisisbelasting op de inkomens; 
b. een algemeene proportioneele opbrengStbelasting, met ver

,dubbelde heffing over de Wlinst van rechtspersonen; 
c. verhoogrde invoerrechten op artikelen van weelde als bont, 

parfumerieën. wijnen, enz. 

Toelichting. De 'heffi~gen sub a en b moeten het zwaarte
punt van de staatsbelastingpolitiek uitmaken, daar alleen 
inkomen en winst maatstaf voor billijke belastingheffing 
kunnen zijn. 

De progressieve inkomstenbelasting - hoewel in crisis
tij,d zeker nog voor verhooging vatbaar - kan in haar 
bestaanden vorm niet genoeg opbrengen om de tekorten te 
dekken, zeker niet wanneer overeenkomstig de wenschen 
van dit program onrechtvaardige IÎndirecte belastingen wor
,den opgeheven of verminderd. Daarom moet een evenredige 
heffing van alle inkomsten en winsten als eenig duldbare 
aanvulling ingesteld worden. Ook de rechtspersonen behoo-
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ren i~ deze heffing betrokken te worden. terwijl het billijk 
is, aangezien de niet-uitgekeel'de winst aan de progressieve 
inkomstenbelasting onttrokken blijft, dat zij zwaarder belast 
worden. Het spreekt vanzelf, dat eenmaal belaste winst van 
reohtspersonen niet als inkomen van natuurlijke personen 
nogmaals in de opbrengstbelasting betrokken mag worden. 

Indien als bezwaar gevoeld wordt, dat ook van :kleine 
inkomsten belasting ge!heven worot, dan staat daar tegen
over, dat de heffing verb~d houdt met de grootte van het 
inkomen en niet, zooals de af te schaffen indirecte lasten, 
met de grootte van het gezin. De lasten moeten nu eenmaal 
gedragen worden, willen wij met recht aan den staat eischen 
kunnen stellen. Het geheele volk moet offerzin too~en en 
zal dit ook toonen, mits de overheid een krachtige, actieve 
politiek voert. 

Hoewel voor weeldevertel'ingsbelasting in principe veel te 
zeggen is, moet er toch wegens groot gevaar voor willekeur 
en meer nog voor verzwaring van de zorgen der op die 
verteringen ingestelde bedrijven van afgezien worden. 

Tegen verhoogde invoerrechten op artikelen van uitge
sproken luxe-karakter zijn deze bezwaren, hoewel niet geheel 
afwezig, toch veel minder doorslaand. Voor zoover de invoer 
erooor vermindert, wordt onze handelsbalans verbeterd. 

(9). Kapitaalvlucht worde met de krachtigste maatregelen 
tegengegaan. Het bankgeheim worde opgeheven. 

( 1 0). Een aantal maatregelen worden gen:omen teneinde de 
ook voor het crisisbeleid zoo schadelijke chaos op het gebied der 
,overheidsfinanciën te d:oen ophouden, in het bijzonder op liet 
gebied V'an de nationale scbulcl en de belastingen. 

Toelichting. Ons samenstel vap, belastingen is bij lange 
na nog geen 10gisClh sluitend stelsel. Zegel- en registratie
rechten werken belemmerend op het rechtsverkeer en missen 
grootendeels een redelijken grondslag. Successierechten 
worden geheel ten onrechte onder den gewonen dienst ver
teeNl. 

Wat de nationale schuld betreft Idient vastgesteld te 
worden in ho'everre er productieve waarden 'en rendeerende 
vorderingen tegenover staan. Ter aflossing van de niet aldus 
gedekte scihuld en <ter fondsvorming voor tijden van laag
conjunctuur zullen successie- en sohenkingsrechten, zoomede 
matige, maar herhaalde vermogensheffingen moeten dienen. 
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PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE. 

( 1 ). Om een einde te maken aan ,de vooral ,door de crisis zoo 
pijnlijk gevoelde, bijna volslagen rechteloosheid der arbeiders, 
scheppe de wet onverwijld de mogelijkheid, dat ,de beldrij'V'en 
worden gevormd tot publiekrechtelijke lichamen. De door de crisis 
het meest getroffen bedrijven gaan daarbij Vloorop. 

Toelichting. Het is duidelijk, dat met de Bedrijfsraden~ 
wet~ Verschuur nog maar nauwelijks een stap is gedaan voor 
de zoo noo,dzakelijke publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 
Die wet immers doet niets om aan de bijna volslagen rechte~ 
loosheid der arbeiders een eind te maken. En juist in den 
crisistijd wordt ,deze h'et scnellpst gevoeld. Er moet dus ten 
spoedigste een andere wet komen, die, beginnende bij de 

,bedrijven, het meest door de crisis getroffen, de publiek~ 
rechtelijke bedrijfsorganisatie in het geheele bedrijfsleven 
mogelijk maakt. 

(2). In ,deze publiekrechtelijke lichamen komen colleges tot 
stan,d waarin de vertegenwoordig'ers van werkgevers en werk~ 
nemers gelijkelijk zitting hebben en die onder toezicht van de 
overiheid de bevoegdheid bezitten: 
a. regelen te stellen voor arbeidsvoorwaarden en bedrijfspolitiek; 
b. recht te spreken over bedrijf~ en arbeidsgeschillen; 
c. de 'onder a bedoelde regelingen uit te voeren. 

Toelichting. In elk publiekrechtelijk~georganiseerd bedrijf 
moet de hoogste leiding worden toevertrouwd aan een 
college, met evenveel werkgevers~ en werknemersafgevaar~ 
dig.den. De bevoegdheid van dit college moet zeer uitgebreid 
zijn: over alle zaken van het bedrijf verordenen, de verorde~ 
ningen uitvoeren en bedrijfsrechtspraak. Maar dit alles onder 
toezicht van de over.hei:d, opdat het algemeen belang de 
overhand houde over het groepsbelang. 

(3). de o:p:der (2) bedoelde colleges krijgen bij deze wet 
de verplichting, onverwijld regelen te stellen voor: 
a. de vorming van een arbeidsreserve; 
b. ,de geldige r,edenbij ontslag, Ihet redht op arbeid in de onder~ 

neming en de medezeggenschap in de onder~eming. 

Toelichting. Door den crisistijd hebben echter enkele 
maatregelen den v-Oorrang. Het bedrijfsleven schreeuwt thans 
om de insteHing 'Van arbeidsr'eserves, in elk bedrij f 'één, 

'waarin de door werkloosheid ontslagen arbeiders terecht 
komen en waaruit zij, bij veranderi~g ,der conjunctuur, met 
voorrang boven andere arbeiders, weer aanstonds in het 
bedrijfsleven worden teruggeplaatst. 

Ook moeten ,de colleges, .die in de publiekrechtelijk~ 
gevormde bedrijven tot stand komen, onmiddellijk aan het 
werk voor de rechtspositie der arbeiders, die werkzaam zijn. 
Niet ~ders .dan met een geldige reden mogen voolltaan ae 
arbeiders worden ontslagen; de duur van werkzaamheid in 
een onderneming moet de vastheid ,der economische positie 
in de onderneming bepalen; de arbeider moet, zoo'Ver als 
maar mogelijk is, medezeggenschap hebben i~ de onaer~ 
neming van zijn dagelijksche werkzaamheid. 

( 4). De Wet scheppe regelingen voor het distributie~ en 
ambachtsbedrijf, waardoor eenerzijds de tot n'oodelooze duurte 
leidende over.bezetting van die bedrijven worde beëindigd en 
anderzijds aan de overdadige ~sten in deze bedrijven een einde 
worde gemaakt. 

Toelichting. Het middenstandsbedrijf roept reeds veel 
te lang om doelmatige bescherming. Twee vraagstukken 
vragen vooral de aandadht: ·het te veel aan middenstanders 
of zoogenaamde middensta~dersen' de veel te rijke positie 
van bepaalde groepen van middenstanders. De eersten lijden' 
gebrek en brengen anderen tot ellende; de laatsten parasi~ 
teer en op de economische positie der verbruikers. Aan beide 
misstanden moet door een publiekrechtelijke organisatie van 
het middenstandsbedrijf een einde worden gemaakt. Vooral 
i~ den crisistijd! 

(5). De Wet scheppe, ten behoeve van de kleine zelfstandige 
boeren en pachters, regelingen, waardoor de economische positie 
dezer groepen aan menschwaardige eische:n voldoet. 

Sterke Ilechtspositie va~ den pachter en verlaging van de 
hypotheken staa~ daarbij op den voorgrond. 

Toelichting. Slachtoffers zijn thans ook de kleine zelf~ 
standigeboeren en pachters. Hun lot is diep ellendig; van 
een menschwaardig bestaan is eenvoudig geen sprake. Ook 
hier moet de wet helpen. De rechtspositie van den pachter 
moet thans eindelijk wor,den verstevigd, wat vooral kan bij 
een behoorlijke pachtwet. Voor de kleine zelfstandige boeren 
kan vooral worden gezorgd, als met krachtige maatregelen 
de hypotheken worden vedaagd. 
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STATUTEN 
van den Katholiek .. Democratischen Bond. 

Hoofdstuk I. 

NAAM, ZETEL, DOEL EN MIDDELEN. 

Art. 1. 

De Katholiek-Democratische Bond, K.D.B., is opgericht den 
J 8den Januari J 933 te 's-Gravenhage. Hij is te 's-Gravenhage 
gevestigd. 

Art. 2. 

De K.D.B. heeft ten doel alle Nederlandsche Katholieken te 
vel"eenigen voor een staatkunde, die ,de vrijheid der Katholieke 
Kerk dient en het algemeen belang zoo danig behartigt, dat het 
maatschappelijk-zwakke ten volle wOIldt'besc'hermd en ontwikkeld. 

Art. 3. 

De K.D.B. tracht dit ,doel te bereiken: 
a) ,door staatkundige ontwikkeling in den uitgebre~dsten zin; 
b) ·door het .deelnemen aan v.erkiezingen Vloor de verschillende 

publiekrechtelijke lichamen en ,de bevol"dering van de keuze 
van afgevaardigden, van wie mag worden verwacht, dat zij 
·het doel v~ den K.D.B. zullen bevorderen; 

c) door het zoo krachtig mogelijk organiseeren van de Neder
landsche Katholieken, ook van ,de jongeren onder hen; 

d) a'oor alle overige wettige middelen. 

H 0 0 f d s tuk 11. 

LEDEN. 

Art. 4. 

Gewone leden kunnen zijn alle Nederlandsche Katholieken, die 
den leeftij'd va~ vijf en twintig jaren hebben bereikt. 

Aspimnt .. leden kunnen zijn alle Nederla'DJdsche Katholieken, die 
den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en nog niet dien 
van vijf en twintig. 

Het gewoon ~dmaatschap of aspir:a~t-liJdmaatschap van den 
K.D.B. wordt uitsluitend verkregen door de onderteekening van 
een formulier, dat door het hoofdbestuur is opgesteld. 

Art. 5. 

De leden worden o~dersc'heiden in verspreide- en afdeelings
leden. 

Indien in een gemeente een afideeling van den K.D.B. is ge
vestigd, zijn de leden ,daar gevestigd, leden ,der a~deeling. 

Als leden wOllden slechts erkend zij, wier onderteekende for
mulieren zijn ingezonden bij den secretaris van het hoofdbestuur. 

Art. 6. 

Het lidmaatschap gaat verloren: 

a) door schriftelijke opzegging; 
b) ,door royement, hetzij door het afdeelingsbestuur. hetzij door 

het hooFdbestuur. De geroyeerde heeft beroep op het congres. 

Art. 7. 

Het lidmaatschap van den K.D.B. is onvereenigbaar met net 
lidmaatschap van een andeTe staatkun,dige partij. 

Hoofdstuk 111. 

AFDEELINGEN. 

Art. 8. 

In elke gemeente of groep van gemeenten kan een afdeeling 
van ,den K.D~B. worden gevestigd. 

Geen afdeeling kan worden gevormd dan met medewerking 
van het hoofdbestuur. 

Afdeeli~gen kunnen wonden opgeheven door een besluit van 
de afdeelingsvergadering en door een besluit van het hoofd
bestuur, ,dit laatste met beroep op het cong:res. 

In de afideelingsvergadering hebben slechts de gewJone leden 
een gewone stem. 



H 0' 0' f d s tuk IV. '\ .". 

CONGRES. 

Ar-t. 9. 

De algemeene vergadering van den K.D.B. heet cO'ngres. 
Het cO'ngres is samengesteld uit de gewO'ne leden, ,de afge~ 

vaa:rdi~çlen ,der afdeelingen en het hO'O'fdbestuur. 
Het cO'ngres staat onder leiding van het hO'O'fdbestuur. 
Elke aF.deeHng zendt een afgevaardigde naar het cO'~gres. 
Afideelingen met meer clan hO'nderd leden zenden twee afge~ 

vaardigden. 
Afideelingen met meer dan twee ,honderd leden zenden arie 

afgevaar,digden. 
Elke afdeeling brengt 'op het cO'ngres ,dlO'O'r haar afgevaaIidigden 

evenveel gewO'ne stemmen uit als de afideel~g gewO'ne leden telt. 
Heeft een afideelinlg meer dan een afgevaardJigde, dan ver~ 

deelen de afgevaardigden ,de stemmen der aF.deeling in zO'O'veel 
mO'gelijk gelijke deelen. 

Slechts gewone leden kunnen als afgevaardi~den wO'rden ge~ 
kozen. 

Art. 10. 

Het cO'ngres kiest het hO'ofdbestuur. 
Het cO'ngres kan deze statuten en het program van den K.D.B. 

wijzigen. 
Het cO'ngres stelt het advies vast O'mtrent de lijsten der can~ 

dÎ!daten en hun y.O'lgO'rde O'p ,de lij'sten, vO'O'r de verkiezingen der 
Trweede Kamer. 

Het cO'ngres stelt r,eglementen vast vO'O'r de verkiezingen vO'O'r 
PrO'vinciale Staten en Gemeenteraden. 

Art. 11. 

Jaarlijks vergadert het cO'ngres in de maand April. 
Vellder ZO'O' dikwijls als het hO'O'fdbestuur O'f tien vergaderingen 

van afdeelingen ten minste tellende 300 leden, dit noO'dig achten. 
Op de jaarvergadering van het cO'ngres brengt het hO'O'fdbestuur 

verslag uit over het gev'oerd beleid en de penningmeester O'ver 
het fiinancieel beheer. 

H 0' 0' f d s tuk V. 

HOOFDBESTUUR. 

Art. 12. 

Het hO'O'fdbestuur bestaa,t uit zeven leden, ~amelijk een vO'O'r~ 
zitter, een secretaris, een penningmeester en vier cO'mmissarissen. 

Slechts gewone leden kunnen als leden van het hO'O'fdbestuur 
wO'roen gekO'zen. 

Bij ,ontstentenis van den vO'O'rzitter treedt een der cO'mmissaris~ 
sen als plaatsyervang,er O'p. 

De secretaris hO'udt het register bij van de in art. 5 bedO'elde 
fO'rmulieren. 

H 0' 0' f d s tuk VI. 

AFDEELlNGSBESTUREN. 

Art. 13. 

Een afdeeli~gsbestuur bestaat uit vijf ,leden, namelijk een 
vO'O'rzitter, een secretaris, een p'enningmeester en twee cO'mmis~ 
sarissen. -

Slechts gewO'ne leden kunnen als leden van een afdéelings~ 
bestuur wooden gekO'zen. 

Bij O'ntstentenis van den vO'O'rzitter treedt een der comnûssaris~ 
sen als plaatsvervanger IOp. 

De secretaris hO'udt het register bij van ,de afschriften van de in 
artikel 5 bedO'elde fO'rmulieren. 

H 0' ° f d s tuk VII. 

GELDMIDDELEN. 

Art. 14. 

De leden betalen leen dO'O'r hen zelf in het artikel 5 bedoelde 
fO'rmulier te bepalen maal1idelijksche cO'ntr.ibutie. 

De cO'ntributie der afdeelingsleden mO'et wO'I'den vO'ldaan bij 
den penningmeester van het afdeelingsbestuur, die vO'O'r regel~ 
matige ~ning zO'rg draagt en elke maand d'e helft van het geïnde 
bedrag aan den ,penningmeester van het hO'O'fdbestuur afdraagt. 

De cO'ntr~bume ,der v,erspreide leden mO'et wO'rden voldaan bij 
den penningmeester van het hO'O'fidbestuur. 

Alle giften en schenkingen buiten ,de in dit artikel bedO'elde 
maa~delijk!sche cO'ntributie mO'eten worden voldaan of afgedragen 
bij den penningmeester van het hO'O'fdbestuur. 



'Ii 

I 
I:: 
r 
~I i 
1I 
!I 
q" 
I 
Il 
lil 
~ 'I; 
Ol 

Hoofdstuk VIII. 
'\ 

REFERENDUM. 

Art. 15. 

Over het in artikel 1 0 bedoeltde a.dvies van het congres stemmen 
de gewone aMeelingsleden bij referendum. 

Het reglement voor -dit referendum wordt ,door het congres 
vastgesteld. 

H-oofdstuk IX. 

WIJZIGING DER STATUTEN. 

Art. 16. 

Wij'zigmg dezer statuten kan geschieden door een besluit van 
helt congres, op voorstel van het hoofdbestuur ,of van .ten minste 
tien afdeelingen, met ,drie vierden ,der uitgebrachte geldige gewone 
stemmen g,enomen. 

Hoofdstuk X. 

OVERGANGSBEPALING. 

Art. 17. 

T'ot het in April 1 933 te houden congres treedt een voorloopig 
cO'IIl!ité, bestaande uit de Heeren Prof. Dr. J. A Veraart, voor
zitter, Mr. A. P. C. Peters, secretaris, F. E. Evers, penningmeester, 
Mr. W. Buve, M. ]. Gelauff, J. C. C. Gerrebrands en S. L. P. van 
der Lans, commissarissen, als hoofdbestuur op. 


