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§ 1. Beginselverklaring. 
De Bond van Christen-Socialisten is de gemeenschap van hen, die, 
des zins en willens te leven uit het beginsel der eeuwige Godde-

lijke Liefde, gelijk dit ten volle in Jezus Christus openbaar is, 
en alzoo tot vervulling gedreven van het eene groote gebod 
van dezen heilige Gods: Gij zult liefhebben den Heere uwen 
God met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel 
uw verstand, en uwen naaste als uzelven  (Matt.  22: 37, 39), 

zich echter bevinden in een maatschappij, gegrond op het kapi-
talistisch stelsel, waarvan het individualistisch, atomistisch levens-
beginsel ,,ieder voor zich" in onverzoenlijken strijd is met het 
beginsel huns levens, dat ,,allen voor allen" stelt; waarin een 
ziel- en karakterbedervende oeconomische concurrentie kame-
raadschappelijke samenwerking van allen ten dienste van  alien  
meer en meer onmogelijk maakt; 

leven onder een stelsel van voortbrenging en verdeeling der 
arbeidsproducten, dat gebaseerd is op particulier bezit van de 
voortbrengingsmiddelen der menschheid, en de duidelijk aan 
den dag tredende strekking heeft deze in de macht van weinige 
bevoorrechten te brengen en de groote massa der voortbrengers 
hiervan te berooven en hierop rechtloos te maken — tengevolge 
waarvan reeds thans een bezittende klasse zich meer en meer 
verrijkt en te verrijken tracht ten koste van een aangroeiende 
schare van niet-bezitters, wier arbeidskracht zij zich voor een 
zoo laag mogelijken prijs opkoopt, terwijl zij over het voort-
brengsel van den maatschappelijken arbeid in beginsel naar 
goeddunken kan beschikken —; 

zien, hoe dit alles met zich brengt een wereld van zedelijke en 
lichamelijke ellende zoowel bij de bezittende klasse als bij de 
bëzitlooze, onteering van mensch en menschheid; leidt tot ont-
binding van gemeenschapsleven, en het leven der vrije persoon-
lijkheid meer en meer onmogelijk maakt, — 

en die zich daarom verbonden hebben, tot opheffing van dit kapi-
talistisch stelsel, ieder naar zijn kracht, aanleg en vermogen 
mede te werken, en te strijden voor de samenleving, die zich 
binnen de huidige maatschappij alreede voorbereidt: de ver-
werkelijking van het socialisme, dat bedoelt de voortbrenging 
en verdeeling der goederen gemeenschappelijk te maken, 

opdat het beginsel ,,allen voor allen" in maatschappelijk opzicht 
kan worden doorgevoerd, en de oeconomische voorwaarden ge-
boren worden tot een religieus-bezielde samenleving. 

Zij nemen zich voor hun strijd op heilige wijze te voeren, dien 
beschouwende niet allereerst als een belangenstrijd in den lageren 
zin des woords, doch als een strijd voor Gods zedelijke wereldorde, 
tot welke te vestigen en te handhaven ieder Christen geroepen is. 



§ 2. Rechtsstrijd en klassestrijd. 
In maatschappelijk en staatkundig opzicht doelend op een socia-
lisme, waardoor de persoonlijke vrijheid, de vrije persoonlijkheid 
des menschen ten volle tot haar recht kan komen, voert de 
Bond een rechtsstrijd. 
Terwijl hij den strijd der klassen constateert (klassenstrijd), ver-
werpt hij de klassestrijdleer en aanvaardt hij den klassestrijd 
van het proletariaat in zooverre als deze met zijn rechtsstrijd 
samenvalt. 

§ 3. Staat. 
Op grond van zijn wezenlijk democratisch beginsel eischt de 
Bond, dat de Staat, als zelforganisatie des volks, uitdrukking zij 
van het rechtsbewustzijn, dat in de natie leeft. Aan deze laatste 
verblijft volgens hem het recht, om in verband met politieke en 
sociale omstandigheden over eigen staatsvorm en staatsinrichting 
te beslissen. 

§ 4. Overheid. 
Hij acht de Overheid, als uitdrukking van het staatsdoel geroe-
pen tot rechtsbevordering en rechtshandhaving. 
Slechts in zooverre erkent hij haar als Gods dienares en bij 
Diens gratie, regeerend, als zij door te handelen overeenkomstig 
Matth. 22 37, 39 haar roeping waarlijk vervult. 

§ 5. Volksvertegenwoordiging. 
Een volksvertegenwoordiging, met overheidsgezag bekleed, nood- 
zakelijk achtend, aanvaardt hij het parlementaire stelsel. 
Opdat het parlement het volk zoo zuiver mogelijk vertegen- 
woordige, eischt hij 
a. algemeen, enkelvoudig, rechtstreeksch kiesrecht voor mannen 
en vrouwen boven 21 jaar; 
b. evenredige vertegenwoordiging, bij voorkeur van de politieke 
staatspartijen; 
c. één college van volksvertegenwoordigers, die volgens eigen 
consciëntie handelen, zonder imperatief mandaat der kiezers. 

§ 6. Staatsvorm. 
De Bond streeft naar een republikeinschen staatsvorm. 

§ 7. Decentralisatie. 
Hij wenscht meerdere autonomie van provincie en gemeente; en 
samenstelling harer vertegenwoordigende lichamen naar de 
beginselen van algemeen-kiesrecht-voor-mannen-en-vrouwen en 
evenredige vertegenwoordiging. 

§ 8. Onderwijs. 
De Bond staat het vrije onderwijs voor onder wettelijk voorge- 
schreven waarborg van deugdelijkheid. 
Hij eischt kosteloos onderwijs op lagere, middelbare en hooge 
scholen en inrichtingen van vakonderwijs, verplicht lager onder- 



wijs tot het 14e en verplicht herhalingsonderwijs tot het 18e jaar. 

§ 9. Volksgezondheid. 
De Bond eischt overheidscontrôle van levensmiddelen, bevor-
dering van hetgeen tot volksgezondheid strekt en bestrijding 
van wat daarvoor schadelijk kan zijn. 

§ 10. Openbare zedelijkheid. 
De B. v. C. S. acht de overheid verplicht te waken voor de 
openbare zedelijkheid. 
Hij eischt wettelijke maatregelen ter bestrijding van het alcoholisme 
met name door het stelsel van plaatselijke keuze. 

§ 11. Arbeidswetgeving. 
Ter normaliseering van het arbeidsleven strijdt hij voor wette- 
lijke maatregelen tot: 
a. geleidelijke invoering van den 8-urigen arbeidsdag en verdere 
verkorting van den arbeidstijd in voor de gezondheid schadelijke 
bedrijven; 
b. vaststelling van een wekelijkschen rustdag, zooveel mogelijk 
den Zondag; 
c. afschaffing van den nachtarbeid, voor zoover deze vermijdelijk 
is; voor het overige uiterste beperking; 
d. afdoende hygiënische bedrijfsinrichting; 
e. bizondere bescherming van arbeidsters in verband met de 
wetten van het sexueele leven; 

f, verbod van arbeid voor kinderen beneden 14 jaar; 
g. bizondere bescherming van in loondienst arbeidenden tot 
18 jaar; 
h. doeltreffende regeling van de huisindustrie; 
i. verbod van gedwongen winkelnering; 
/. vrijheid van handelen en ontwikkeling van de vakbeweging; 
k, bevordering van vakopleiding en regeling van het leerling- 
wezen; 
1. vaststelling van loonminima; 
ni. herziening van het arbeidscontract; 
n. verbetering der arbeidsinspectie; 
o. bestrijding en voorkoming van werkloosheid; 
p. aanmoediging, bevordering en zoo noodig steun van coöperatie. 

§ 12. Wettelijke bestaanszekerheid. 
De B. v. C. S. eischt, dat door middel van directe kapitaal- 
belasting bestaanszekerheid wettelijk gewaarborgd zij bij: 
a. ziekte; 
b. ongevallen; 
C. invaliditeit; 
d. ouderdom boven 65 jaar; 
e. overlijden van kostwinners; 
f. zwangerschap; 



g. werkloosheid;  
Ii.  armoede. 

§ 13. Socialisatie van arbeidsmiddelen en arbeidskrachten. 
Ter bevordering van socialisatie eischt hij: 
a. verbod van overgang van publiekrechtelijk grondbezit in 
privaat bezit; 
b. aanmoediging van grondaankoop door publiekrechtelijke 
lichamen; 
c. naasting van monopolistische bedrijven door den staat, de 
provincie of de gemeente; 
d. monopolie van het transportwezen voor den staat of zijn 
onderdeelen; 
e. socialisatie van beroepen en bedrijven ten algemeenen nutte. 

§ 14. Rechtswezen. 
De B. v. C. S. strijdt voor: 
a. grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw; 
b. herziening van het burgerlijk recht ten opzichte der vrouw; 
c. wijziging van de eedsformule en afschaffing van den eedsdwang; 
d. schadeloosstelling voor niet schuldig gebleken in hechtenis 
gehoudenen en ten onrechte veroordeelden; 
e. afschaffing van militaire rechtsspraak; 
f. herziening van de jachtwet; 
g. kostelooze burgerrechtelijke procedure; 
h. invoering van het leekenelement in de rechtsspraak; 
i. meer en meer zich uitbreidend staatserfrecht, waarvan de op-
brengst diene voor het doel, genoemd sub b, c, d en e van § 13. 

§ 15. Kerk en Staat. 
De B. v. C. S. eischt spoedige afwikkeling en opheffing van alle 
financieele verplichtingen tusschen kerk en staat. 

§ 16. Ontwapening. 
Uit beginsel zich stellend op anti-militairistisch standpunt, streeft 
de B. v. C. S. naar algemeene ontwapening der volken. Daartoe 
keert hij zich tegen het in stand houden van leger en vloot in 
elken vorm, zoowel voor den staat als voor zijn koloniën en 
bezittingen. 
Zoolang echter een weermacht bestaat eischt hij vrijstelling 
van militairen dienst op grond van gewetensbezwaren. Voor dit 
geval verzet hij zich evenwel niet tegen het opleggen van 
andere verplichtingen in gemeenschapsdienst ter vervanging 
van militaire. 

§ 17. Belastingen. 
De B. v. C. S. staat het stelsel van directe belastingen voor. 
Hij eischt heffingen van het vermogën van particulieren en in-
stellingen, successie en inkomsten naar een progressief systeem. 
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§ 18. Koloniën en Bezittingen. 
Ontkennend, dat de koloniën en bezittingen rechtens aan Ne-
derland toekomen, erkent de Bond, dat Nederland tegenover de 
volken die het gebied bewonen dat thans gerekend wordt als 
Nederlandsch koloniaal bezit, een zedelijke verplichting heeft. Hij 
eischt een koloniaal bestuur, dat ontwikkeling der bevolking 
beoogt om deze tot zelfbestuur en staatkundige vrijheid te doen 
geraken. 

§ 19. Diplomatie. 
Ter bevordering van een buitenlandsche staatkunde, die beant-
woordt aan het rechtsbewustzijn, dat in de natie leeft, eischt de 
Bond opheffing van het geheim karakter der diplomatie en con-
trôle door de volksvertegenwoordiging over hare handelingen. 

§ 20. Volkenrecht. 
De Bond eischt, dat de Nederlandsche Staat ijvere voor een 
volkenrecht, dat gedragen wordt door het internationaal rechts-
bewustzijn. 

§ 21. Internationale geschillen. 
De B. v. C. S. strijdt voor oplossing van internationale ge- 
schillen langs scheidsrechterlijken weg. 

§ 22. Statenbonden. 
Ter voorbereiding van een gemeenschapsleven, dat de eenheid 
der menschen politiek zoekt te vestigen in een wereldverbond 
der staten, streeft de B. v. C. S. naar en  vereeniging in bonden 
van die staten, die door natuurlijke ligging, verwant cultuur-
leven, enz. op elkander zijn aangewezen en door de economi-
sche ontwikkeling van het maatschappelijk leven reeds in nauw 
onderling verband gebracht. 

i'rn11BT 

Orgaan van den Bond van Christen-Socialisten 

Onder Redactie van: 
A. R. DE JONG, TR. KRUYT-HOGERZEIL, B. DE LIGT. 

Voor proefnummers of abonnementen richte men zich 
tot: Administratie ,,Opwaarts", Lijsterstraat 39, Utrecht, 
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Voor inlichtingen omtrent den Bond van Christen. 
Socialisten kan men zich wenden tot: 
H. W. Everaars Secr. van het Bondsbestuur 

Lijsterstraat 39, Utrecht. 
E. Klompmaker Akkrum. 
Mej. J. T. van Dijk Kattenlaan 2, Amsterdam. 
A. M. van Schenk Bril! Veerstraat 4111, Amsterdam. 
G. J. Tieker Gerard Schaepstraat 10, Amsterdam. 
F. J. Welzenbach Kerkstraat 237, Amsterdam. 

J. B. Wychers da Costastraat 22, Amsterdam. 

J. H. Broen Wa!hofsweg 113, Enschedé.  
Ds.  J. W. Kruyt Gennep. 

J.  Berton  Tollerisstraat 39, Den Haag. 
C. Bommeljé Jan Blankenstraat 15, Den Haag. 
Mevr.  Ch.  Koomans-Timmer Van Hovestraat 28, Den Haag. 

J. P. v. Muilwijk Ruysdae!straat 13, Den Haag. 
H. R. Wie!inga Feitssingel 601, Heerenveen.  
Ds.  A. R. de Jong Helmond. 
H. H. Cats Prins Hendrikplein 7, Leiden. 
Mej. Chr. v. d. Laaken Hoogewoerd 8a, Leiden. 
P. v. d. Haak Binnenweg 2, Noordwijk a/z  

Ds.  B. de Ligt Nunen. 
W. H. A. de Haan Wil!ebrordusstraat 665, Rotterdam. 
G. J. Karssen Plantageweg 63, Rotterdam.  
Ds.  P. Eldering Prins Hendriklaan Rotterdam. 
A. Overbeeke Oude dijk 118A, Rotterdam, 
B. Quispel Jericholaan 73, Rotterdam. 
D. v. d. Zee Damlaan 5, Schiedam. 

J. Bomme!jé van 's Gravenzandestraat 6, Utrecht. 
H. Kapteijn Lagenoord 42, Utrecht. 
Mej. M. de Klerk Wijde Begijnestraat 15, Utrecht. 
A. Storm Kruisdwarsstraat 27, Utrecht.  
Ds.  J. B. Th. Hugenholtz Vledder (Dr.) 



J. B. TH. HUGENHOLTZ. - Gij zult niet doodsiaan. . 10.10  
Ds.  A. R. DE JONG. Maar één Uitweg, een woord 

ten gunste van het christen-socialisme ..... - 0.10 
TR. KRUYT-HOGERZEIL. De Vrouw en de Oorlog. . - 0.10 
B. DE LIGT en F. J. WELZENBACH. Toelichting tot de 

nieuwe Beginselverklaring van den Bond van 
Christen-Socialisten . . . . . . . . . . .  - 0.50 

B. DE LIGT. Protect  en Volksfeest, rede naar aanlei- 
ding van het verzoek van de Algemeene Synode der 
Nederlandsche Hervormde Kerk om den 16en Nov. 
1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te 
vieren. Met Voorwoord, Bijlagen en een Naschrift 
Over de Beteekenis der Profetie voor Religie 
en Gemeenschap, 125 blz .. . . . . . . . .  - 0.30 

B. DE LIGT. Christensocialisme en S. D. A. P. -  Ii  . - 0.30. 
B. DE LIGT. - De Zin der Religieus-Socialistische 

Bijeenkomsten ............. - 0.20 
B. DE LIGT. - Profeet en Volksnood, rede naar aanlei-

ding van den wensch, dien de Algemeene Synode 
der Nederlandsche Hervormde Kerk den isten Au-
gustus 1914 uitsprak, dat alle Nederl. Hervormde 
Gemeenten zoo spoedig mogelijk in hare bedehuizen 
zouden worden saamgeroepen in verband met den 
naderenden wereldstrijd. Met XXII bijlagen over 
Kerk en Imperialisme ............ -0.60 

B. DE LIGT. Wereldstrijd, een woord tot de Kerken, 
haar voorgangers en leiders, in het bizonder tot 
de Synode der  Ned.  Herv. Kerk van 1915 . . - 0.05 

B. DE LIGT. Tegen de Revolutie het Evangelie . - 0.05 
DAAN VAN DER ZEE. - Een nieuwe Stem. 

Verminderde prijs . . . . . . . . . . . .  - 0.80  0.80 
DAAN VAN DER ZEE. - liet Christen-Socialisme. . - 1.25 

gebonden - 1.75 
DAAN VAN DER ZEE. - Openingsrede voor het 2e Chris-

telijk Sociaal Congres in aansluiting met de Rede, 
gehouden door Dr. A. Kuyper, bij de opening van 
het le  Christ.  Sociaal Congres op 9 Nov. 1891 en 
bekend onder den titel ,,Het sociale Vraagstuk en 
de Christelijke Religie" .............- 0.20 

DAAN VAN DER ZEE. - liet militaire Vraagstuk. . -0.075  0,075  
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