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KOLONIËN. 

Wijziging van art. 123 Regeerings-Reglement, zoodat aan de vrije verkondiging 
van het Evangelie geenerlei belemmering worde in den weg gelegd. 

Volledige regeling der rechtspositie der Inlandsche Christenen. 
Bescherming door de Overheid van de Christelijke zending. 
Rechtsgelijkheid voor bet bijzonder en overheidsonderwijs. 
Krachtig doorgevoerde bestrijding van opium- en drankgebruik en van de 

ontucht. 
Strenge strafbepaling tegen den handel in en de mishandeling van koelies. 
Verheffing der sociale positie van den inlander. 
Voor zoover doenlijk, bevordering van gewestelijk en gemeentelijk zelfbestuur. 
Bevordering der productiviteit van den bodem en der industrie met, voor 

zoover gewenscht ten nutte van bet volksbelang, daartoe ruim beschikbaar te 
stellen middelen. 

Afdoend Rijkstoezicht op particuliere ondernemingen met name wat betreft 
den arbeid en de arbeidsvoorwaarden en invoering van Staats-exploitatie, waar 
ten deze de algemeene volksbelangen door nalatigheid of onmacht worden ge-
schaad. 

BUITENLAND. 

Volledig toezicht op en medezeggenschap der Staten-Generaal inzake het 
buitenlandsch beleid, dat, zoover eenigszins mogelijk openbaar zij. 

Reorganisatie van den consulairen dienst, meer speciaal ter volledige voor-
lichting van handel en nijverheid en tot meer afdoende kostelooze verleening 
van bijstand aan in den vreemde vertoevende Nederlanders, zoomede ter infor-
matie van landgenooten die in het buitenland en in onze koloniën arbeids-
gelegenheid of positie wenschen te vinden. 

COMMUNISTISCHE PARTIJ IN NEDERLAND 

(vroeger S. D. P.). 

Voorzitter: D. J. Wijnkoop, Amsterdam; secretaris-penningmeester: J. C. Ceton, 
Laing's Nekstraat 33,  Amsterdam. 

Partij-orgaan: Dagblad De Tribune, Amstel 85. 

Beginselprogram,  vastgesteld door het Congres van 18/19 Mei 1912. 

De ontwikkeling der maatschappij heeft geleid tot de kapitalistische productie-
wijze, waarin de meerderheid der producenten gedwongen is, voor haar noodzake-
lijk onderhoud hare arbeidskracht te verkoopen aan de klasse der bezitters van de 
productiemiddelen. 

Dit stelsel van meerwaardevoortbrenging beteekent voor de arbeiderskiasse een 
toestand van blijvende afhankelijkheid en onzekerheid van bestaan, van lichamelijke 
en geestelijke achterlijkheid en ontaarding. Het dwingt door middel van een voort-
gaande arbeidssplitsing en vervanging van handen- door machinalen arbeid de 
arbeiders tot het verrichten van steeds geesteloozer arbeid en drijft door de snelle 
toeneming van vrouwen- en kinderarbeid tot vernietiging van het gezinsleven; het 
leidt tot een verzwaring van den arbeid, clie het arbeidsvermogen der producenten 
vroegtijdig breekt en hun levensduur beneden den geniiddeld-maatschappelijken doet 
dalen; het bestendigt pauperisme en prostitutie, alcoholisme en misdadigheid; het 
voert in zijn regelloosheid tot werkloosheid naast overarbeid; het jaagt de pro-
ductiviteit van den arbeid tot een ongekende ontwikkelingshoogte op, maar, onder 
den prikkel van het winstbejag, als middel slechts om de uitbuiting der arbeids-
kracht te doen stijgen. Het blijft aldus de bron van elkaar snel opvolgende cri-
sissen, waarin alle vormen van ellende zich verscherpen naast overvloed van pro-
ducten om haar te lenigen of te voorkomen. Het brengt op deze wijze de nood- 
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druf t der arbeidersklasse in een steeds scherper tegenstelling tot den door haar 
e verkondiging voortgebrachten rijkdom, waarvan zij een steeds grooter hoeveelheid ziet verspillen 
legd in de tergende weelde der bourgeoisie en in de toenemende schatten die deze,(het 
neIl oorlogsgevaar onderhoudend, door haar militarisme en hare koloniale politiek 

tot vernieling en verderf misbruikt. 
Maar in den gang zijner ontwikkeling - die aldus de massa der ellende vergroot 

uik en van de en de tegenstelling tusschen arbeiders- en kapitalisten-klasse verscherpt - schept 
het kapitalisme zelf de factoren van zijn ondergang. De concurrentie - de kleinere 

ig van koelies. ondernemers meer en meer afhankelijk makend of in directen loondienst brengend 
van de grootere - voert tot een voortgaande vergrooting e verbinding der onder- n 

ijk zelfbestuur. nemi ngen in de belangrijkste bedrijfstakken en ondermijnt ook daar, waar de 
trio met voor bedrijfssamentrekking - zooals in de agrarische vakken - zich op bizondere 
beschikbaar te wijze voltrekt, de zelfstandigheid der kleinere ondernemers vooral, die hun ver- 

andering in loonarbeiders slechts kunnen voorkomen door een meer dan gemiddeld- 
ne wat betreft proletarische ontbering en overarbeid. In verband hiermede leidt zij, door middel 
:ploitatie waar van een hoogontwikkeld kredietstelsel - dat voortgaat, in overeenstemming met de 
dit worden ge- grondrente-heffing, de winst-heffing onafhankelijk te maken van elke functie in 

voortbrenging en ruil - tot de vorming van voortdurend reusachtiger centrali- 
saties van kapitaal, terwijl de beschikking over deze enorme machtsmiddelen wordt 
overgeleverd aan de willekeur van enkele monopolistische kapitaal-magnaten, die  

sal  inzake het door hun heerschappij over de grondvoorwaarden van het ekonomisch leven meer 
zij. en meer de geheele maatschappij aan zich schatplichtig maken. - In dezelfde 

volledige voor- mate, waarin de ekonomische ontwikkeling aldus de mogelijkheid schept tot be- 
ozo verleening l heersehing der voortbrenging, leidt zij, door de beperking of opheffing der con- 
mede ter inf or- currentie tusschen de kapitalisten en door hun vereeniging in ondernemersbonden, 
Loniën arbeids- tot versterking hunner heerschappij over de voortbrengers. Maar tevens kweekt 

zij, anderzijds, in de steeds aanzwellende arbeidersklasse mèt het gevoel van saam- 
hoorigheid en het begrip van discipline de voorwaarden aan voor hare hechte 
organiseering en haar vruchtbaar verzet. Met de versterking der weusehehijkheid 

iD groeit op deze wijze de mogelijkheid tot opheffing van het privaat-bezit, der klasse- 
tegenstelling, die van het opheffen der klassen zelve en der invoering in de daartoe 
geëigende vormen van de georganiseerde voortbrenging op grondslag van het 
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gemeenschappelijk bezit der voortbrengingsmiddelen: bet socialisme. 

Om de totstandkoming van dit socialisme te bereiken, heeft een deel van het 
proletariaat zich vereenigd in de internationale sociaal-democratie. De Sociaal- 
Democratische partij in Nederland stelt zich ten doel, ook het Nederlandsche 
proletariaat te doen deelnemen aan den internationalen klassenstrijd der arbeiders. 

Mei igia. In dozen strijd staat het tegenover de kapitahisten-klasse, die de staatsmacht bezigt 

sche productie- 
als hoofdmiddel om het bestaande ekonomische stelsel, en al haar voordeelen 
daarin, te handhaven. Zij steunt daarbij op dat gedeelte van het in particulieren 

haar noodzake- 
de ezitters van 

of openbaren dienst staande proletariaat, dat nog niet tot het inzicht van zijn 
taak als revolutionaire klasse is gekomen, en dat evenals sommige maatschappelijke 

een eidersklasse 
tusschengroepen, wier duurzaam belang evenzeer in de totstandkoming van de 

,an  lichamelijke 
socialistische productie-wijze is gelegen 6f door hun onzijdigheid, of door hun  
werkdadige hulp, de kapitalistische klasse in het bezit van deze staatsmacht band- 

van een voort- 
alen arbeid cie 

haven. De verovering van de politieke macht, als het onmisbare middel tot een 
snelle en planmatige omwenteling der eigendomsverhoudingen, is dus het groote 

door de snelle doel der sociaal-democratie. Zij wil tot bereiking daarvan elke ekonomische en 
ezinsleven; het politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van betere levensvoorwaarden 
er producenten leiden of ondersteunen zOódanig,dat daardoor hun klassebewustzijn wordt opgewekt 
appelijken doet en hun macht tegenover de bezittende klasse versterkt. Alles verwerpend wat dit 
dadigheid; het 

t de J jaagt pro- 
strijdbare klassebewustzijn verduisteren of verzwakken kan, waardeert zij alles, 

maar, onder p, 
wat het proletariaat zich in dozen strijd verovert als hulpmiddel allereerst tot het 

ag der arbeids- 
voeren van dezen strijd zelven; en streeft er naar, de eenheid van alle bizondere 

)pvolgende cri- 
proletarische organisaties te bijvorderen op grondslag van dezen sociahistischen 
klassenstrijd. 

'vloed van pro- De bizondere middelen, waardoor de Partij haar bovenomschreven doel tracht 
wijze de nood- te bereiken, zijn [opgenoemd in het hieronder volgend] 
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