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DEGINSEL PROGRAM 

Ret A.D.V.stelt zich ten doel de handhaving van de Democra
tische beginselen in staat en maatsohappjj. 

Daarvoor acht het Verbond noodig het brengen in een polHie
ke organisatie van aIle Democratisch gezinde Nederlffi1ders van ver
schi1lende godsdienstige richting en het verbreken van de tegen
woordige onjuiste po1itieke scheidingsljjn voor zoover deze nog 
wordt beheerscht door de z.g~n. antithese. 

Ret Democratisch beginsel van dezen tjjd, hetwelk te omschrjj
yen is als het beginse1 der geljjkgerechtigdheid, vordert volgens 
het A.D.V. de verwezenljjking der vo1gende wenschen: 
I. Pub1iek en privaatrechterljjke, maatschappe1ijke en economi

sche geljjkstel1ing van vrouw en man. 
II. Democratiseering van den Volkenbond; versterking van zjjn in

vloed en gezag. 
III. Naiionale ontwapening. Rei militaire apparaat moet worden 

vervangen door €len politiemacht, welke nationaal staat onder 
het gezag der overheid en internationaal onder dat van den", ' _./ 
V lk b d :7!J~~d~t; ~-=-- ~ .;;7~~_~~ =--"--''Z-Q~,~~ C!-?iV" 2 en on ~ ~(7e2"-Du;,-<L- "'-'7.:'''''''''''''''';''''/ ~~~_~~.,/~-<!'d.!iZ-/ / 

IV r'feiled~~e h@pas@in& v fte~ .~~elo'l;€\}i3ea Gn19fl¥'~e~ 
YB;¥J: h Int-erna:l:d::on:ml~ aOO:leeush1±-'H:ng. 

V. Ten aanzien der overzeesche gewesten, wil het Algemeen Demo
oratiseh Verbond een po1itiek, welke niet in strjjd is met de 
belangen der inheemsche bevo1king. 
Aanvaarding als eenig riehtsnoer voor de staatkunde ten aan
zien van Ned.-Indie, Suriname en Curagao, het belang dier 
Staatsdeelen zelf. 
Erkenning overeenleomstig de bedoe1ing der Grondwet van Ned.
Indie, Suriname en Curagao als zelfstandige deelen van den 
Staat. 

VI. Vol1edige uitvoering van het in de wetgeving neergelegde be
ginsel van volkomen vrjjheid van het belijden zijner godsdien
stige meeningen. 

VII. Volledige scheiding tusschen Staat en Kerk. 
YIII.Ernstige bezuiniging in de Staatshuishouding op die uitgaven, 

wellee niet strekken tot de cultureele en economische verhef
fing van land en volk. 
Ret A.D.V. wil speciaal bezuinigen op de hooge salarissen en 
pensioenen, en verzet zich met kracht tegen eumulatie daar
van, terwijl het afdoende wil voorzien in de nood der mobil i
satie-s1achtoffers en van de gepasporteerde oud-indische mi
litairen en marine personee1. 

IX. Delastingheffing naar draagleracht. Het A.D.V. wil de goederen 
in de doode hand belasten, maar w8nscht afschaffing van de 
personee1e belasting op het winke1-, cafe-, restaurant- en 
hQtelbedrijf. 

X. Exploitatie van gemeenschapswege van daarvoor in het belang 
del' gemeenschap in aahmerking komende bedrijven. 
Ret A.D.'!. eischt staalstoJ.zicht op het bank-, crediet- en 
assurantlewezen. ~~~ 

XI. Wettelijke regeling der~ositie van aIle ambtenaren en 
andere werknemers in dienst der overheid. 

XII. Regeling van de medezeggenschap del' arbeiders (zoo~el inte1-
lectueel als handen arbeiders) in bedrijven, zooveel noodig 
door wettelijke maatregelen. 

XIII.HEJ,ndhaving van het beginsel del' arbeidswet 1919. 
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XIV. Behartiging dar belangen van den landbouw en der visscher~, 
volgens het beginsel der gel~kgerechtigdheid, z66, dat deze 
een aan handel en nijverheid gelijkwaardige plaa ts inl1emen in 
de zorgen van regeering en volksvertegenwoordiging. 

XV •. Recht op gel~k staatspensioen zonder premie-betaling aan aI
le Nederlandsche mannen en vrouwen beneden een bij de wet te 
bepalen inkomensgrens ,en boven een bij de wet te bepalen 
leeftijd. 

XVI. Voortzetting van den opbouw van de sociale voorzorg, met 
dien verstande, dat deze geschiedt niet aIleen in het belang 
der loonarbeiders, maar ook in dat van andere daarvoor in 
aanmerking komende volkiildeelen en dat daarbij vermengl.ng van 
sociale voorzorg en armenzorg strikt wordsn vermeden. 

XVII.Verbetering van volksonderw~s en volksopvoeding. 
XVIIl. Betere aanpassing van rechtswezerren strafstelsel aan de 

t egenwoordige toestandel1 en moderne denkwijzen. 

B . WERKPROGRAM 
I. Par.l van, het Beginselprogram. 

a. Opheffing van aIle wettel~ke bepalingen, welke in den weg 
staan aan de benoembaarheid der vrouw tot openbare bedieningen. 

b. Verbetering onzer huwel~kswetgeving •. 
c. Geeri. wet-telijke beperking der arbeidsvr~heid van de vrouw, 

waar deze niet in dezelfde omstandigheden wordt vastgesteld voor 
den man. 

d. Geen beperking van de arbeidsvr~heid der vrouw bij de ui tvoe
ring van wettelijke bepalingen en de ui toefening van het Bestuur. 

e. Gel~k loon voor gel~ken arbeid. 
f~ Gel~ke aanspr~ak vOQr beide sexen op pensioen. 

II. Par.2 van het Beginselprogram, 
a. Nederland dringe met kracht aan op toetreding en toelating 

van aIle volken tot den Volkenbond. 
b. Nederland dringe met kracht aan op internationale ontwapening. 
c.Het Nederlandsche contingent van een eventueele internationa

Ie politi~macht worde gevormd uit vr~willigen. 
d. Nederland dringe met kracht aan op uitbreiding en vastlegging 

van het volkenrecht en op volledige erkenning van het arbitrage
beginsel en de internationale rechtspraal{. 

e. Nederland bevordere de invoering van een internationale ver
keerstaal en een internationaal gel~k betalingswezen. 

f. Nederland bevordere de algemeene erkenning van de principi
eele gel~kwaardigheid van aIle rassen. 

g. Nederland bevordere de afschaffing van de geheime diplomatie. 
h. Nederland dringe met kracht aan op internationalen vr~handel 

en afschaffing van aIle in- en uitvoerrechten. 
i. Nederland dringe met kracht aan op algeheel verbod van aan

maak en handel door particulieren van oorlogswapenen en munitie. 

III. Par.3 van het Beginselprogram. 
a. Organisatie eener politiemacht onder het Departement van 

Justitie. 
b. Steunen van elke wettel~ke poging tot vermindering van leger 

en vloot. 
c. Afschaffing van den dienstplicht. 
d. Erkenning van gewetensbezwaren van ouders van dienstplichtige 

minderjarigen. 
e. Verdere ver-gaande bezuiniging op de milit~ire Departementen. 

IV. Par. 4 van" het Beginselprogram., 4~<_u:/~, ~..zL~~r 7 ..--b~ 
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v. Par.5 van het lleginselprogram. 



INDIE • 

f,!! BESTUUR~ 

1. In Indie worde een zelfbes-buur onder leiding van de daar 
thuis behoorende bevolking mogelljk gemaakt en tot stand gebracht, 
waarblj de regeling en het bestuur harer belangen aan die bevol
king wordt gelaten. 

2. Op loyale wljze worde uitvoering gegeven aan art.61 van de 
Grondwet door opdracht van de regeling del" inwendige belangen van 
Indie aan daar te lande gevestigde, uitingezetenen van Indie ge
vorinde organen, die eene werkeljjke vertegenwoordiging dier inge
zetenen zljn. 

3. Geen beslissingen over aangelegenheden, den Staat betreffen
de, worden genomen, voordat de Indische vertegenwoordiging daar
over is gehoord. Zljn aan die beslissingen geldelljke gevolgen ver
bondE.m, dan zal de toestemming del" Indische vertegenwoordiging 
noodig zljn voor eventueele uitgaven. 

4. Bij internationale besprekingen over aangelegenheden, waarbij 
ook Indisohe belangen betr6kken zljn, zal Indie zelfstandig verte
genwoordigd worden. 

b. ONDERWIJS. , 
1. Kraohtige ui tbreiding van het onderwijs, waarbij op den voor

grond sta aansluiting blj de bestaande Indische oultuur en vol
doening aan de onderwljsbehoeften del" bevolking. 

Vermeden worde het slaafsohe navolgen van Westersche systemen. 
2. Ruime uitbreiding van personeelsopleiding in Indie, opdat be

trekken van werkkrachten van elders uitzondering kan worden. 

c. SOCIALE WETGEVING. 
1, Vermijding van slaafsche navolging der voor Nederland gelden

de sociale wetgeving. In verband daarmee behoorlljke uitrusting 
van het kantoor van arbeid, opda.t de noodige gegevens mnnen ver
zameld worden tot ontwerpen der voor Indie noodige sociale wetge-
ving. . 

2. Privaatrechtelljke regeling der arbeidsovereenkomst, waarblj 
de rechten en verplichtingen van den werknemer en den werkgever 
worden besohermd en gewaarborgd en misbruik van eoonomisch over
wioht wordt voorkome.n door dwingend reoht. Afschaffing der poenale 
sanctie. 

3. Ui tbreiding van de werkzaamheden del" arbeidsinspec'hie tot 
geheel Indie. 

4. Stelselmatig onderzoek naar toe- en afneming del" bevolking, 
speciaal naar het uitsterven van verschillende volksstammen. Het 
treffen van maatregelen tegen dit versohljnsel. Bevordering van 
transmigratie van dicht bevollde streken naar schaarsbevollde. 

d. FINANCIEN EN BELASTINGPOLITIEK. 
1. Van de door Europeesche ondernemingen in Indie te behalen 

winsten wordt in de eerste en voornaamste plaats belasting gehe
ven ten bate van Indie zelf. 

2. Belasting naar draagkracht. 
3. Zooveel mogelljk uniformiteit blj het innen van belastingen. 

Voorkoming van aohterstand blj aanslag en belastinginvordering. 
4. De noodige geldmiddelen dienen in meerdere mate te worden ge

vonden uit oommeroieel beheerde staatsbedrljven, OOk uit zoodanige 
die geen monopolistisoh karakter hebben. 

e. LANDBOUW EN NIJVERHEID. 
1. De exploi tatie van de natuurlijke rijkdommen van Indie zooveel 

doenlijk dienstbaar gemaakt aan de belangen van. IndU; zelf. 
2. De regeering zorge door een goed ingeriohten dienst van land

bOuw-, veeteelt- en nijverheidsconsulenten voor behoorlljke vakvoor
liohting der bevolking. 

Met kraoht worde de aanleg van irrigatiewerken bevorderd, 
eveneens van regelingen van watertoe- en afvoer, waarblj de belan
gen del" bevolkingsaanplantingen moeten voorgaan# . 

3. Aan de bevolkingscul"bures van producten voor de buitenland
sche markt worden geen belemmeringen in den weg gelegd. 



BD subsidieering van hDverheidsondernemingen worde in de eer
ste plaats als doel gesteld bevordering van de bestaande inheem
sche nDverheid. 

f. JUSTITIE. 
Afsohaffing van de doodstraf. 

SURINAME mI, CURAQAO. 
BESTUUR. 
1. Grootere zelfstandigheid der Regeering door belangrDke in

krimping del' inmenging vap het oppe~bestuur en de Nederlandsche 
vertegenwoordiging ih de inwendige aangelegenheden van die staats
deelen. 

2. BelangrDke uitbreiding van het aantal kiezers voor de Koloni
ale Staten van Su~iname en invoering van verkiezingen voor den 
Kolonialen Raad van Curagao, opdat die lichamen de geheele bevol
king vertegenwoordigen. 

3. Betere regeling van den aanvoer van werkkrachten in Suriname. 
4. Krachtige uitbreiding van het onderwDs. In de eerste plaats 

VOOr Suriname van lager en vak-onderwDs, voor Curagao van vakonder
WDS, voor beide staatsdeelen van middelbaar onderwDs. 

5. Verbetering der communicatiemiddelen. 
6. Betere recruteering del' ambteharen. 

VI. Par.6 Vffi1 het Beginselprogram. 

VII. Par.7 van het Beginselprogram. 

VIII.Par.8 van het Beginselprogram. 

IX. Par.9 van het Beginselprogram. 

a. Beperking van de indirecte belasting op artikelen, de volks
voeding betreffende. 

b. Belasting van den grond volgens de werkelDke verkoopwaarde. 
c. Geen vrDstelling van belasting op de goederen in de doode 

hand. 

X. Par.lO van het Beginselprogram. 

XI. Par.ll van het Beginselprogram. 
In de dringende behoefte aan een goede regeling der arbeids

wetgeving en del' sociale verzorging van het. overheidspersoneel kan 
- en behoort dus - onverwijld te worden voorzien, door bij wet een 
orgaan in het leven te roepen tel' regeling van arbeidsverhoudingen 
tusschen de als werkgeefster optredende overheid en het in haar 
dienst zDnde personeel; waardoor aan het overheidspersoneel en 
semi-overheidspersoneel, door middel van vertegenwoordigers in dat 
orgaan, aangewezen door de al~emeene organisatie, medezeggenscllap 
wordt toegekend over de regellng hunner rechtpositie en arbeids
voorwaarden. 

XII. Par.12 van het Beginselprogram. 

XIII.Par.13 van het Beginselprogram. 

a. Afwijkingen van het principe van den achturendag, die strijden 
tegen de moreele en hygienische belangen van de werlmemers of die 
de strekking hebben het loon te drukken, moeten worden afgewezen. 

b. Bespoediging der beeindiging van den overgangstDd tot uitvoe
ring van het principe. 

c. Uitbreiding tot andere categorieen werknemers. 

XIV. Par.14 van het Beginselprogram. 
a. Instelling van een afzonderlijk Ministerie van Landbouw. 
b. Uitbreiding van het kleingrondgebruik. 
0, Bevordering van landontginning en afwateripg door~ 

1. aanleg en verbetering van 1and~· en waterwegen. 
2. opriohting van watersohappen. 
3. toepassing der wet op de rtl.ilverkaveling. 
4. ruimer toepassing van de wet van 6 Mei 1921 tot onteigening 

ter bevordering ~an productie. 



d. Verruiming der Landarbeiderswet door: 
1. verhooging van het voorschot, 
~, uitbreiding tot die categorie van loontrekkers, uit de 

industrie en den handel, die we gens hun landeljjke afkomst 
hiervoor in aanmerking komen. 

e. Bevordering van de stichting van kleine, middelgroote en 
grootere landbouwbedrijven op ontgonnen en onontgonnen gronden door 
een wetteljjke regeling in den geest der Landarbeiderswet, 

f. Oprichting van een credietinstelling voor de financiering 
der ontginning en volkshuisvesting, bedoeld onder den. e, onder 
toezicht van den Staat en met garantie van den Staat voor hoofd
aom en rente der uit te geven leeningen, te plaatsen onder het 
Nederlandsohe volk. 

g. Wettelijke regeling van het pa.chtcontra6t, den paohter recht 
gevend op vergoeding voor bljjvende verbeteringen bjj expiratie der 
pacht, en den verpachter op sohadevergoeding wegens verwaarloozing. 
B.indend verklaring van art .1628 B.W. Bevordering van tussohenkomst 
door neutrale paohtcommissies. 

h. Uitbreiding van het post-, telefoon-, telegraaf-radioverkeer 
en in het algemeen van aIle verkeersmiddelen die de welvaart be
vorderen. 

·i, Voo~'fi~€~8 gel; merkG':t:l. tot-'lrQogm.aking d~..Q~-&e.--Bi-t-
15jft-e ffin:" g'¥OnuDfi-il:i~&1'fpTfeh:t. 
~%. Uitbreiding van den buitenlandsohen voorlichtingsdienst: 

1. voor den afzet van product en en den aankoop van grondstof
fen. Bevordering der stichting van z.g. "Holland" huizen, 
geljjk te Brussel, voor een doeltreffende reclame van pro
ducten uit landbouw, njjverheid, etc. 

2. voor de bevordering van emigratie van landbouwers en land-
, arbeiders. 

~ J(. Krachtige steun door den Staat van het bona fide partioulier 
~ i~itiatief ter bevordering van de welvaart ten plattenlande, meer 

in het bijzonder wat betreft de volkshuisvesting en het onderwijs 
in den meest uitgebreiden zin. 

1(. Wett eljjke regeling van den landarbeid op eene, met de bijzon
dere eischen van het bedrjjf rekening houdende wjjze. 

Toezioht op de huisvesting van seizoenarbeiders. 

XV. Par.15 van het Beginselprogram. 
a. Losmaking van het Staatspensioen van de Invaliditeitswet en 

de Raden van Arbeid. 
b. Overbrenging van het Staatspensioen van het Departement van 

Arbeid, naar het Departement van Finanoien. 

XVI. Par.16 van het Beginselprogram. 
a. De uitvoering der sooiale verzell.:ering bljjve opgedragen aan 

overheidsorganen in elk geval zoolang er niet voldoende zekerheid 
bestaat voor strikte onpartijdigheid, wanneer deze ui tvoering aan 
een oombinatie van belanghebbenden wordt overgelaten. 

b. Nadere regeling der werkloosheidsverzekering met toepassing 
van doelmatige werkverschaffing en praktisohe arbeidsbemiddeling. 

c. Doeltreffende maatregelen ter bevordering der volksgezondheid. 
d. Wetteljjke regeling van het colleotieve arbeidsoontraot~ 

XVII.Par.17 van het Beginselprogram. 
a. Handhaving der z.g. finanoitpele gelijkstelling volgens artikel 

195 der Grondwet, ·echter met opheffing van de bepalingen, die de 
gelijkstelling in paedagogisohen zin van Openbaar en Bjjzonder On
derwjjs in den weg staan. 

b. Het brengen van overeenstemming tusschen de bepalingen in de 
arbeidswet inzake de leeftjjdsgrenzen bjj loonarbeid en de bep~lin
gen in de leerplichtwet in zake den leerpliohtigen leeftijd (vak~ 
en herhalingsonderwjjs il1begrepen). me-t die!! vex::l'I;ant1e-da-v in b~ 
~sno ware 'fie E3'1lelleYL ep 15 jaal als 0 v bigWig W-.U dEm:J....,g--aoati
eenii 8 S PI; ij 1:10. 

o. Toekenning van gelijke reohten bij de regeling der 'schoo1.zaken 
aan aIle leerkraol;1ten van de sOhool, aan vakonderwijzers voor zoo
ver het hun eigen onderwijs betref-t. Het hoofd van de 80ho01is 
ambtshalvevoorzitter van de sohoolvergadering • 

..a. Q ... lo!",eJ.@ :;Jfg 8~ffi1ig del laJ:1:dbo~wve"13:-0"Ven-. 



~. Bevordering van vak- en nijverheidsonderwijs in gelijke verhou
ding voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen. Uitbreiding van het 
algemeen ontwikkelend en vakonderwjjs voor vrouwen en mannen. Be
vordering van cursussen voor speciale vakken. 
~~ Kraohtige steun aan en verbeteringvan het instituut der 
Volksun~~ite:iJe 0 enbare leeszalen en kunstinstellingen • 
..I-g': Be'vorae~ '.. J do:rpshuizen~ 
~...K. Doel treffende egeling van de lichamelijke opvoeding voor 
/~isjes en jongens. ~ 
-#'-3='. Bestrjjding van de geestelijke overlading bjj ~ onderwijs, dat 
meer dienstbaar moet worden gemaakt aan karaktervorming. 
£.~ Bevordering van den aanleg van volks- en sohoolwerktuinen, 
speoiaal in de steden. 
~:~ Onderwijs aan door de natuur misdeelden. 

c/'/'-1:':. Regeling van het biosooopvraagstuk, door instelling van Rjjlcs
k~uring met medezeggensohap van de belanghebbenden. 
-?.m-;- Het onderwjjs zij, naar de bevatting der sohoolgaande kinderen, 
gerioht op de vredes- en volkenbondsgedaohte. 

XVIII Par.18 van het Beginselprogram. 
a, Vereenvoudiging van ons burgeljjk prooesrecht. 
b. Aanpassing van ons handelsrecht aan de bestaande toestanden. 
o. Verbetering van ons strafreoht. 
d. Regeling van een staatstoezioht op naamlooze vennootsohappen 

en maatsohappijen ter besohermil1g der belangen van aandeel- en 
obligatiehouders. 

e. Regeling van een Staatstoezioht op het bankwezen. r' Af8ehaffing der lwniTi1f3:ijlEc go-e-&lw'tiring, oJ? ei;~. 
~.~ Invoering van een administratieve rechtspraak. 

7~J:r:. Soherpere strafbepalingen op mishandeling van dieren. 

GEMEENTEPROGRAM . ...... 
I. Sooiale Taak van de Gemeente. 

A. VOLKSGEZONDHEID. 
1. De gemeente richte een gezondheidsdienst in, die wer]czaam is 

zoowel ter voorkoming als ter bestrjjding van besmettelijke en ande
re ziekten, en ter verbetering van de Volksgezondheid in het alge
meen. 

2. Ter voorkoming van ziekten zorge de gemeente O.m. voor: 
a. ruime voorziening in goed drink- en wasohwater. 
b. goede rioleering of voldoende andere voorziening op dit ge-

bied. 
o. een goed ingerichten reinigingsdienst. 
d. ruimen en doelmatigen aanleg van parken. 
e. aanwezigheid van badhuizen en zweminrichtingen. 
f. een openbaar slacht11uis, f'joed ingerichte markten en openbare 

waschinrichtingen. 
g. een dienst voor de keuring van levensmiddelen. 
3. Ter bestrijding van ziekten zorge de gemeente voor goede medi

sche hulp en hulpmiddelen, speciaal voor: 
a. voldoende ziekenhuisruimte voor lijders aan besmettelijke en 

andere ziekten, ook voor on- en minvermogenden. 
b. kostelooze geneeslmndige; 11eel- An verloslnmdige hulp aan on-

vermogenden. ., 
c. eene goed georganiseerde eerste hulp blJ ongelukken en eene 

voorziening in snel ziekenvervoer. 
d. een goed ingerichten ontsmettingsdienst. 
4. De gemeente drage zorg voor goede kraamvrouwenverpleging en 

wijkverpleging, voor cursussen in kinderverzorging, voor kinderbe
waarplaatsen en voor geneeskundig toezicht op de soholen (sohool
artsen) • 

5. De gemeente steune in het bijzonder de best:rijding der tubercu
lose (zorg voor aanwezigheid van voldoende consultatiebureaux, be
vordering der uitzending van patienten naar sanatoria), van de ge
slachtsziekten (consultatiebureaux, kostelooze behandeling) en van 
het drankmisbruik. 



~-."y'O~K~HUI S'y~S[IN G;J 
1. Tot de taak der gemeente op het gebied der Volkshuisvesting 

behoort 
a. het verschaffen van woongelegenheid aan aIle ingezetenen in 

verband met hunne draagkracht. 
b. handhaving, respeotievelijk verhooging van het algemeen woning

peil, 
2. Ten einde aan aIle ingezetenen woongelegenheid te versohaffen, 

zorge de gemeente tijdig de besohikking te verkrijgen over 
zooveel bouwterrein, dat aan de blijvende behoefte kan worden vol
daan en prijsopdrjjving wordt tegengegaan. De grondaankoop ruste op 
een weloverwogen uitbreidingsplan. 

3. De gemeente steune, onder uitoefening vatl soherpe controle, 
bouwvereenigingen, die zich den bouw van arbeiders- en midden
standswoningen tot taak stellen; zij neme zelf den wonirigbouw ter 
hand waar dit noodig bljjkt; zjj bevordere overigens den bouw door 
partioulieren, die zonder geldeljjken steun van de gemeente wen
schen te bouwen~zooveel mogelijk. 

4·. Wanneer zulks ter bevordering van den woningbouw noodzakelijk 
blijkt, richt e de gemeente een gemeentelijke hypotheekbank op. 

5. Ter handhaving van het woningpeil worde een bouw- en woning
toezioht ingesteld, dat aan de hand der te dien aanzien vast te 
stellen verordening zorgt dat nieuw op te riohten gebouwen aan 
redeljjke eisohen in het belang der veiligheid, der gezondheid en 
der schoonheid voldoen. 

6. Bjj gemeentebouw en gesubsidieerden vereenigingsbouw worde ge
streefd naar verbetering van het woningpeil. 

o. OND;ERWIJS. 
1. De gemeente drage zorg voor deugdeljjk voorbereidend lager en 

lager onderwijs aan allen die· dit verlangen, waar mogelijlr ook 
voor deugdeljjlc middelbaar en voorbereidend hooger onderwjjs. 

Waar geen middelbaar onderwijs wordt verstrekt, bevordere en 
vergemakkeljjke de gemeente het bezoek aan onderwjjsinriohtingen 
daarvoor in andere gemeenten. 

2. Ret lager onderwijs aan onvermogenden wordt kosteloos ver-
strekt; kinderen van onvermogende ouders die daarvoor in verband 
met hun aanleg in aarunerking komen, worden kosteloos op hoogere 
onderwjjsinriohtingen toegelaten. 

lllj €le scbo01 8eldl'H ... ;~~4:~g 'lr6l?ae 6ve-:rigeno re-i~g-gef:l.e~~ 
me:6 Q€ d~aglQ:. ' k,de. ' 

3. De gemeente a~, ~ v:' orZle in de. '7 

behoefte van voo tgezet lager-, nijverheids-,handels- en ambaohts
onderwjjs, middelbaar teohnisoh ondeI'wijs, vakon~erwjjs voor meis jes 
(kook- en huishoudkunde) en bevordere in landeljjke gemeenten 
land .... en tUinbou.w"op2~.§ '--/J~~-;:;( 4'~1z .t?'7 .. ~~;;,.~~ 

4. De gemeente ~~~~~-oo~ volwassenen In de geIege eld, doel
matig onderwjjs te ontvangen • 

..§. :Be gemeenii e drat50 EH"¥-~-~ {) o:r-±n::1l5 elling v.aR"-e~oa~m:,.. 
~ h Ge'ff5ilr:ew;B~j-tt±-l-eel'l, he1rffi,t ~fl Safflem'i'e~&i;.. al'id~e-ge-
meerffen..Ad,...,.~~~ .J..tr. (y.-(. ... "", 0'"" ;-u",/a.aL..u-.-/ 
J:'~. Voorrgeeste,Ll,)K ~ ~q».e1rt-e-J:'l-:ijlfe-rKinderen worden waar mo
g5l1ijk speciale soholen ingericht. 
b~ De gemeente drage zorg voor de inriohting v~n speelplaatsen 
en sohoolbaden. Schoolvoeding en kleeding worde van gemeentewege 
verstrekt, waar daaraan behoefte bestaat. 

D. VOLKSONTWIKKELING EN KUNST. 
1. De algemeene volksontwikkeling worde bevorderd: 
a. door steun aan of opriohting van bibliotheken en leeszalen, 

zalen voor tentoonstelli:r1gen en uitvoeringen van kunst, ver
gaderzalen. 

b¥ door het doen geven van volksoursussen en '\Toordraohten, van 
muziek- en tooneeluitvoeringen en door het steunen of organi-
seeren van tentoonstellingen. . .,. 

2. ~0m.oo~i;M4j1re ~sea en verzamelingen worden kosteloos voor de 
be~oekers toegankeljjk gesteld. 

3. De kunst in het algemeen, waaronder de dramatisohe en de 
mUzikBle,worde zooveel mogel~k bevorderd_ 

4. De gemeente bevordere het l)ehoud van histo:tisohe kunst- en 
natuurmonumenten. 



E e BESTRIJDIN,G DE,R WERKL09SHE~D. 
1. De gemeente zorge voo:r een goed ingerichte arbeidsbemiddeling 

en een deugdel:ijke arbeidsstatistiok. De arbeidsbemiddeling van 
vrouwel:ijke beroepen z:ij op de arbeidsbeurzen aan een vrouw toever
trouwd, 

2. De gemeente streve naar regelmatig vast overleg tel' regula
riseering van de uitvoering van werken binnen haar gebied. De 
werken die van gemeentewege worden uitgevoerd, worden zoodanig 
verdeeld, dat tekorten aan werkgelegenheid op eenigen tijd zooveel 
mogel:ijk worden voorkomen. 

3. B:ij voorkomende werkloosheid worde van gemeentewege de werk
verschaffing bevorderd en tel' hand genomen. 

Z:ij geschiede tegen het voor het werle geldende normale loon 
en zij gericht op de ui tvoering van werken van werkel:ijk nut. 

4. De gemeente neme deel aan de werkloozenverzekering. 
Uitkeering aan werkloozen geschiede voor daarb:ij aangesloten 

leden door de vakvereenigingen, aan ongeorganiseerden door speci
ale werkloosheidcommissies, onafharutel:ijk van de organisatie van 
maatsohappel:ijk hulpbetoon. 

F. MAATSCHAPPELIJK HULPBETOO~ 
1. De gemeente streve, met inaohtneming del' algemeene wetgeving, 

naar een goed ingerichte gemeentel:ijke armenzorg en naar samenwer
king met en van de verschillende armbesturen en vereenigingen 
voor maatschappelijk hul:pbetoon~ 

2. Wanneer overeenstemming in den vorm van werkversohaffing mo
gelijk is, verdient deze aanbeveling. 

3. De gemeente zorge voor een goede verpleging van weezen en 
ouden van dagen, die deze behoeven, zoo noodig in samenwerking 
met andere gemeenten. 

4. De gemeente kome zooveel mogel:ijk tegemoet aan de moeil:ijkheden 
van onvolledige gezinnen. 

G. ARBEIDS- EN MIDDENSTANDSBELANGEN, 
1. Behalve voor den bouw van arbeids- en middenstandswoningen, 

en de verstrekking van handels-, ambachts-, land- en tuinbouwon
derw:ijs, zorgt de gemeente ook op ander gabied voor de arbeiders
en middenstandsbelangen. 

2. Bij invoering van maatregelen, die de belangen van den mid
denstand raken, moet vooraf overleg gepleegd worden met die orga
nisaties, wier belangen bij de verordening betrokken zijn. 

3. In de concessievoorwaarden en bestekleen van aan te besteden 
werken en leveranties neme de gemeente bepalingen op omtren-t mi
nimumloon en maximumarbeidsduur, alsmede verdere bepalingen in 
het belang der arbeiders, die ook voor de arbeiders in dienst 
van de gemeente gelden. 

II. GEMEENTEBEHEER. 
A. ALGEMEEN FINANCIEEL BEREER. 

J. De gememteadminist~atie worde zoodani0?ger~_cht, dat du~de
l1Jk kiMIl!C worde" onderschelden :f;fts-&e1.~ gewIDle en bUl tengewone Ul t
gaven, en w~¥lJIJui tgaven in het gemeente- en in het rijksbelang. 

2. Naast de door de gemeentewet voorgeschreven administratie 
worde voor de gemeentebedr:ijven een bedrijfsboekhouding ingericht. 

3A Als regel gelde, dat de gewone uitgaven door de gewone in
komsten moeten worden gedekt. Alleen voor uitgaven strekkende 
voor voorzieningen die gedurende meerderejarennut ~ouden afwerpen, 
worden geldleeningen aangegaan. 

4. De aflossing van geldleeningen worde vastgesteld in verb and 
met den duur der zaken waarvoor geleend wo:rdt. 

5. B:ij het financieel beheer worde zooveel mogel~k de zuinigheid 
betracht. 

B. BELASTINGHEFFING. 
1. De gemeente streve naar meerdere vrijheid op haar belasting

gebied; invoering van eene l)ill:ijke belasting op de waardevermeer
dering van onroerende goederen, en eene belasting van eigenaren 
die bijzonder voordeel trekken van gemeentewerken van openbaar nut. 



~ 9 -

2. Bij de belastingheffing worde rekening gehouden met de draag
kraoht der ingezetenen en het aantal ledon van het gemin. 

3. De gemeente streve naar opheffing van aIle belastingen, die 
handel, industrie en scheepvaart belemmeren. 

4. De gemeente voorkomeachterstand bij de inning der belastin
gen en make de bet alingsvoorwaarden zoo gemakkelijk mogelijk. 

C. GEMEENTEBEDRIJVEN. , . 
1. Ondernemtngen en inrichtingen, die een monopolistisch karak

ter dragen" worden van gemeenteweg~1 gedreven en beheerc1. 
2. Havens en daarbij behoorenc1e inrichtingen en gebouwen worden 

als regel evenzeer in gemeentebeheer genomen. 
3. Bij het beheer dezer bedrijven geldt als eerste eisoh, c1at zij 

zooveel mogelijk tot algemeen nut strekken. 
4. Bedrijven, welker uitsluitend partioulier beheer in strijd is 

met het belang der ingezetenen, worden van gemeentewege uitgeoe
fend. 

5. De exploitatie der bedrijven geschiede zoo eoonomisoh mogelijk. 
Samenwerking van bedrijven worde bevorderd. 

6. Voor de exploitatie van het gemeentelijk grondbezit worde een 
grondbedrijf ingericht. Het gemeentelijk grondbezit worde als regel 
in huur of erfpaoht gegeven. 

D. DE GEMEENTE ALS WERKGEEFSTER. 
1. De rechtspositie van allen, die hetzij voor vast, hetzij tijde

lijk, in dienst d.er gemeente zijn, worde behoorlijk geregeld. 
2. De arbeidsvoorwaarden worden in georganiseerd overleg met de 

vakvereenigingen vastgesteld. 
2a. Bij de vaststelling ga de gemeente uit van de gedaohte, dat 

zij aan de partiouliere ondernemers het voorbeeld behoort te geven 
eener goede behandeling harer werlmemers. 

3. De achturendag en de vrije Zaterdagmiddag worden voor hen, 
die in dienst der gemeente zijn, zooveel mogelijk gehandhaafdj aan 
hen worde een vrije dag in de week, zooveel mogelijk de Zondag, ver
zekerd en een behoorl:ij\: jaarlijksoh verlofmet behoud van loon toege
kend. 

4. De gemeente geve gelijk loon aan beide seksen voar gelijken 
arbeid. 


