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BOND VAN CHRISTEN-SOCIALISTEN.

Noorden), Leiden, den Haag, Utrecht, Haarlem, Eindhoven, Leeuwarden, Sneek,
Arnhem! Velp, Oosterbeek, Gorinchem, Velsen, Zutphen, Nijmegen, Enschedé.
De Bond geeft een orgaan uit, ,,Opwaarts", dat wekelijks verschijnt. Redactie
P. Eldering, J. W. Kruyt en A. Tjaden—v. d. Vlies (Enka).
Adres Redactie: Schoolstraat 26, Utrecht. Adres Administratie: Haverstraat 20
idem.
Beginselverklaring:
De Bond van Christen-Socialisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen,
die, des zins en willens te leven uit het beginsel der Goddelijke Liefde, gelijk dit in
Jezus Christus ten volle openbaar is, gedreven worden tot vervulling van het eene
groote gebod: ,,Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand en uwen naaste als uzelve" (Matth,
22 : 37, 39).
De bond is er van overtuigd, dat dit beginsel maatschappelijk eerst kan worden
doorgevoerd, wanneer grond en productiemiddelen gemeenschappelijk bezit der
gansche menschheid Zijn.
Daarom verzet de bond zich tegen het huidig maatschappelijk stelsel, waarvan het
diepste beginsel is ,,ieder voor zich" en dat in den loop der geschiedenis op de meest
gruwelijke wijze grond en productiemiddelen in de macht van weinige bevoorrechten heeft doen komen, wien het recht wordt toegekend daarover vrijwel naar willekeur te beschikken.
Ziende hoe dit alles, zoowel bij de bezittende alsbij de bezitlooze klasse, een wereid van zedelijke en lichamelijke ellende noodzakelijk met zich brengt, voert de
bond strijd voor een socialisme, dat het beginsel ,,allen voor allen" in maatschappelijk opzicht verwerkelijkt en een religieus-bezielde samenleving mogelijk maakt.
Doelende op een maatschappelijk stelsel, waardoor de persoonlijke vrijheid, de
vrije persoonlijkheid tot haar recht kan komen, voert de bond een rechtsstrjd. Terwijl de bond den strijd der klassen constateert verwerpt hij de klassenstrijdieer,
doch aanvaardt den proletarischen klassenstrijd in zooverre als die met den rechts strijd samenvalt. Hij neemt zich voor den strijd op heilige wijze te voeren als een
strijd voor Gods zedelijke wereldorde, tot welke te vestigen en te handhaven ieder
Christen geroepen is.
Program ven Actie:
De Bond van Christen-Socialisten strijdt voor:
i. Gemeenschappelijk bezit van grond en productiemiddelen.
z. Regeling van bedrijf en beheer door de voortbrengers.
3. Productieve associatie.
4. Afschaffing van den monarchalen regeeringsvorm.
Scheiding van kerk en staat.
6. Opheffing van bet erfrecht.
7. Annuleering der Staatsschulden.
8. Algemeene en algeheele ontwapening.
9. Opheffing van burgerwachten, leger en vloot in Nederland en koloniën,
ie. Afschaffing van allen dienst- en eeds-(belofte) dwang,
Ir. Revolutionair-socialistische zelfbevrijding der Indiërs.
.

De Bond van Christen-Socialisten wijst de Regeering op haar taak om te
zorgen voor:
i. Doelmatige levensmiddelen- en woningvoorziening.
2. Productieve arbeid voor werkloozen.
3. Bestaanszekerheid voor alle landgenooten bij ziekte, ongevallen, invaliditeit, ouderdom, zwangerschap, onvoldoend inkomen.
4. Opheffing van indirekte belastingen en invoering van sterk progressieve belasting op inkomens en vermogens, zoomede belasting op goederen in de
doods hand.
Kosteloos vrij onderwijs.
.
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6. Vrijheid van vergadering, demonstratie, pers en woord.
7. Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst.
8. Burgerlijke en staatsrechtelijke gelijkstelling van man en vrouw.
g. Afschaffing der Eerste Kamer.
so. Geleidelijke invoering van den 6-uren-dag.
ii. Opheffing der stakingswetten 5903.
is. Plaatselijke keuze en verbod van drankfabricage.
r. Openbaarheid van alle buitenlandsche betrekkingen.
14. Beslissing over oorlog en vrede hij het volk.
If. Invoering van het volksreferendum,

Mr. H. C. Dresselhuys, Voorzitter, den Haag; Mr. J. Drost, Rotterdam; Mej.
Joh. Naber, Amsterdam; J. H. Scheltema, Amsterdam; Mr. Dr. J. H. W. Q. ter
Spill, den Haag; Jhr. Mr. F W. van Styrum, Haarlem; Prof. Mr, A. C. Visser van
Ijzendoorn, Leiden; F. J. W. Drion, den Haag (Emmastraat 34), Secretaris.
Beginsel-Progam.
Vooropstellende, dat het grondwettig Koningschap is de door de historie
aangewezene, voor Nederland meest gewenschte regeeringsvorm, achten de Vrije
Liberalen vóór alles noodig:
eene Regeering krachtig in de handhaving van orde en gezag,
eene wetgevende macht door hare samenstelling en machtsregeling het evenwicht handhavende in de behartiging der volksbelangen,
eene onafhankelijke rechtsspraak, de naleving van de wet, zoowel door de
burgers, als door elk orgaan van openbaar gezag, verzekerende.
In wetgeving en regeeringsbeleid wenscben zij de navolgende beginselen in
toepassing te zien gebracht:
T. De Staat heeft de persoonlijke vrijheid van alien te eerbiedigen en te verzekeren.
II. Inrichting en werking van het Staatsbestuur behooren onafhankelijk te
zijn van eiken invloed van kerkelijke leerstellingen.
III. Als waarborg voor de onpartijdige behartiging der onderscheidene volksbelangen naar mate van hunne beteekenis voor de gemeenschap, behooren de
Staten-Generaal te bestaan uit twee Kamers, op verschillende wijze verkozen, 5)
IV. De wetgeving strekke tot verheffing van bet stoffelijk, geestelijk en
zedelijk peil van het geheele volk.
Bij de wetgeving, die meer in het bijzonder gericht is op economische versterking van de zwakkeren in di samenleving, worde bovenal gestreefd naar
ontwikkeling en verhooging van zelfstandige kracht.
Ds Staat trede door ambtenaarsbemoeiing en strafbepaling eerst dan dwingend
op, wanneer persoonlijk initiatief en vrije samenwerking voor de behartiging van
eenig algemeen belang op den duur zouden te kort schieten.
Hulp, welke het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid van den burger
voor zich en zijn gezin verzwakt, vinde, op bet gebied van het armwezen, van
overheidswege geenerlei aanmoediging.
V. De Staat bsvordere den bloei van handel, nijverheid en landbouw ter
verhooging van de economische kracht van het volk:
door handhaving van het vrijhandelsstelsel;
-door het verstrekken of steunen van handels-, ambacbts-, vak- en landbouwonderwijs;
5) Niet afgedrukt zijn de zinsneden, die door het tot stand komen der jongste
Grondwetsherziening bare beteekenis hebben verloren.

