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BEGINSELVERKLARING VAN DEN B. v. C. S.
DeBond vanChristen-Socialisten is de gemeenschap van hen,die,
des zins en willens te leven uit het beginsel der eeuwige Goddelijke 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; (Matth. 22 : 37, 39)
zich echter bevinden in een maatschappij, gegrond op het kapitalistisch stelsel, waarvan het individualistisch, atomistischievensbeginsel ,,ieder voor zich" in onverzoenlijken strijd is met het
beginsel huns levens, dat ,,allen voor allen" stelt; waarin een
ziel- en karakterbedervende oeconomische concurrentie kameraadschappelijke samenwerking van alien ten dienste van allen
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 voortbrengsel 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
bezitlooze, onteering van mensch en menschheid; leidt tot ontbinding van gemeenschapsleven, en het leven der vrije persoonlijkheid meer en meer onmogelijk maakt,
en die zich daarom verbonden hebben, tot opheffing van dit
kapitalistisch stelsel, ieder naar zijn kracht, aanleg en vermogen mede te werken, en te strijden voor de samenleving, die
zich binnen de huidige maatschappij aireede voorbereidt de verwerkelijking van het socialisme, dat bedoelt de voortbrenging
en verdeeling der goederen gemeenschappelijk te maken,
opdat het beginsel ,,allen voor alien" in maatschappelijk
opzicht kan worden doorgevoerd, en de oeconomische voorwaarden geboren 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.
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PROGRAM VAN ACTIE
DE BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN STRIJDT VOOR
Gemeenschappelijk bezit der productiemiddelen;
Productieve associatie;
Opheffing der staatsschulden;
Afschaffing van het erfrecht;
Indië Jos vn Holland;
Ontwapening (afschaffing van leger en vloot voor Nederland
en zijn koloniën);
Demobilisatie.
DE B.v.C.S. WIJST DE REGEERING OP HAAR TAAK OM
TE ZORGEN VOOR
Doelmatige levensmiddelen-voorziening;
Productieven arbeid voor werkloozen (zoo niet dan uitkeering
van vol loon);
Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst;
Vrijheid van vergadering, pers en woord;
Opheffing van indirecte belastingen;
Invoering van sterk-progressieve belasting op inkomens en
kapitalen;
Confiscatie van oorlogswinsten;
Bestaanszekerheid voor alle landgenooten bij ziekte, ongevallen,
invaliditeit, ouderdom, zwangerschap, onvoldoend inkomen;
Algemeen kiesrecht voor vrouwen;
Afschaffing der Eerste Kamer;
Invoering van den 8-uren dag;
Kosteloos vrij onderwijs;
Afschaffing der geheime diplomatie;
Beslissing over oorlog en vrede bij het volk.

(Het Program van Eischen, dat de B.v.C.S. vaststelde in
zijn Jaarvergadering te Amsterdam op 13 Mei 1915, is overeenkomstig Bondsbesluit van 1 April 1918 in herziening bij een
daartoe benoemde commissie.)

Afdeelingen met het adres van den Secretaris
Amsterdam.
Arnhem.
Eindhoven.
Gorinchem.

Weteringsclians 175.
H. PASSCHIER HZN, Hoofdstraat 404, Veip.
F. W. v. MALSEN, Philipsdorp E367.
W. RONGEN, Balensteiger 197a.

's Gravenhage. H. A. F. HARMSEN, Valkenboschkade 553.

Haarlem.
Leeuwarden.
Leiden.
Nijmegen.

W. A. V.

D.

CoIK, Wouwermanstraat lrood.

F. KIMP, Nieuwestad 117.
G.J. V. LEEUWEN, Hoogewoerd 8a.

M. E. LüTJE-BLEKxTooN,Voorstadslaan 116, Hees

Rotterdam I.
G. J. KARSEN, Vijverhofstraat 75a.
(Rechter Maasoever)
Rotterdam H. ADR. V. OEVEREN, Stieltjesplein 11 a,
(Linker Maasoever)
Sneek.
S. ZANDSTRA, Opperhuizerweg 241.
P. ZUYDENDORP, flaendelsstraat 29.
Utrecht.
Velsen.
A. J. VISSINK, Rijksstraatweg 71D, Velseroord.
Zutphen.
Mej. M. C. PITL0, Ziekenhuis.

Serie Christen-Socialistische Vlugschriften
uitgegeven door:

J. P. HONNEF, KORTE KADE 48a, ROTTERDAM
Socialisme en Dienstweigering (Militiedienst-weigering niet
. . . . . . f0.05
alles) door B. DE LIGT . . . . . . . .
0.05
II. De Broodvraag en het Imperialisme door Ds. A. R DE JONG - 0.03
III. Dienstweigeren en Dienstdoen. Rede, gehouden in een Rel.Socialistische Bijeenkomst te Rotterdam door B DE LIGT - 0.05

I.

Het Schoolvraagstuk uit Christen-Socialistisch Oogpunt beschouwd door B. DE LIGT . . . . . . . . . . . . . . . -0.10
V. Heilig Idealisme. Rede, gehouden voor en uitgegeven op verzoek van de afdeeling Amsterdam van den B.V.C.S. door
Binat VISSER ................. (Uitverkocht)
VI. Worden ze wakker? Christen - Democratische Stroomingen,
door J. BOMMELJE ............... . . . - 0.05
.
VII. Gewetensvrijheid ookinzake Krijgsdienst door B. DE LIGT (Uitverkocht)
VIII. Verleden, Heden en Toekomst. Een politieke beschouwing
door J. W. KRUYT, Voorzitter v. d. B.v.C.S ...... 0.05
IX. Ds. G. Wisse en de Dienstweigering. Het dienstweigeringsvraagstuk van Gereformeerd standpunt bezien door Een
Gereformeerde................
-0.15
De,,Rechtsorde"en haar Handhavingdoor Mr. CLARAWICHMANk 0,02
XILHet Oosten ontwaakt! Voor:of tegen het Imperidlisme? dooi-0,10
B. DE LIGT .....................
I; Over Oorlog en Vrede, door Mr. CLARA WICHMANN
0.05
XIII. God en de Oorlog door L. DE BAANXIV. Soldaten en Arbeiders staakt! door B. DE LIGT ...... -0.05
-0.30
XV. H. J. Nieman en het Reiigîe Socialisme door B. DE LIGT
IV.
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