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Onze strijd is erop gericht de werkende massaas van Duitsland te helpen het  ink  
van het fascisme af te werpen, en de proletarische revolutie door te voeren. Daar-
toe zal de C.P.N. de acties van de K.P.D. tot de vorming van het anti-fascistisch 
eenheidsfront, tot de opbouw van de moderne vakverenigingen en voor de bevrij-
ding van Ernst Thaelmann en van alle anti-fascisten met kracht ondersteunen. 

De strijd tegen het militairisme. De verdediging van de nationale onafhankelijk-
heid door het proletariaat houdt gelijktijdig in een verscherpte strijd tegen het 
chauvinisme en militairisme. 

Zolang het leger en de vloot in handen zijn van de bourgeoisie, kunnen het prole-
tariaat en zijn organisaties geen enkel vertrouwen stellen in deze niilitaire macht ter 
verdediging van zijn vrijheid, doch zij ondervinden integendeel dagelijks, dat deze 
macht door de bourgeoisie wordt gebruikt ter onderdrukking van het eigen volk en 
de volken in Indonesif en West-Indië. 

Daarom weigert de C.P.N. elke cent aan dit leger en deze vloot, weigert het voor 
de oorlogsbegrotingen te stemmen of op enigerlei wijze het militairisme te onder-
steunen. 

Zolang een groot deel van het leidend kader in leger en vloot bestaat uit ,,Natio-
naal Herstel"-lieden, die het fascisme bedekt aanhangen, is het onbetrouwbaar 
voor een verdedigingsoorlog tegen Nazi-Duitsland. 

Daarom neemt de C.P.N. stelling tegen het militairisme van de Nederlandse 
bourgeoisie en komt als onmiddellijke eisen op voor de democratisering van leger 
en vloot, voor de verwijdering van alle fascistische of half-fascistische officieren, 
voor verlenen van burgerlijke democratische rechten aan de soldaten en matrozen, 
voor soldij-verhoging en verbetering van de verzorging en levensvoorwaarden van 
manschappen en lager kader. 

Lucht beschernsing. De C.P.N. moet bij de oefening tot luchtafweer voor de bur-
gerbevolking hiervan gebruik maken om de massa op te klaren over het doel van 
deze oefeningen. Zij wijst echter geen bescherming van de burgerbevolking tegen 
luchtaanvallen af. Integendeel moet de arbeidersklasse en het gehele werkende 
volk zoveel mogelijk afdoende bescherming eisen tegen de gevaren,waaraan zij kan 
bloot staan bij de afschuwelijke lucht- en gasoorlog, op kosten van de staat. 

Aait de zijde van de Sovjet Unie! De rol van de Sovjet Unie als eerste land van het 
socialisme als bolwerk voor de wereldvrede en de onafhankelijkheid der volken ver-
eist de grootste concentratie van alle krachten ter verdediging der Sovjet Unie en 
allereerst voor het aanknopen van normale diplomatieke betrekkingen door de 
Nederlandse regering met de U.S.S.R. 

Mocht de Sovjet Unie worden aangevallen, dan zal de werkende massa uit alle 
landen aan haar zijde staan, zij zal vechten tegen al haar vijanden en voor de over-
winning van het Rode leger. 

VOOR EEN ONAFHANKELIJK, WELVAREND EN VRIJ NEDERLAND. 

Verkiezingsprogram van de Communistische Partij van Nederland, aangenomen 
in de vergadering van het Partijbestuur op 19 December 1936. 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 zuilen buitengewoon belang-
rijk zijn. 

Nederland gaat deze verkiezingen onder zeer ernstige binnen- en buiteniandsche 
verhoudingen tegemoet. 

Binnenslands gaat het volk gebukt onder de gevolgen van de ,, aanpassing" 
en de devaluatie, terwijl het fascisme, waarvan de N.S.B. de gevaarlijkste vorm 
is, op onrustbarende wijze groeit. 

Buitenslands is er de bedreiging met oorlog door het Hitler-fascisme. Zoo 
is door het Duitsch-Japansche Pakt, dat tegen de Sowjet-Unie is gericht, doch ook 
een herverdeeling van de koloniën beoogt, ten gunste van deze beide fascistische 
staten, het gevaar voor Nederland toegenomen. 

In deze situatie voltrekt zich een her-groepeering van de politieke krachten in 
het land, dooi' overgang van belangrijke doelen van den aanhang der burgerlijke 
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te helpen het juk partijen naar het fascisme, door den groei van fascistische tendenzen in de schoot 
te voeren. Daar- dezer partijen, en tegelijkertijd door het opleven van anti-fascistische stroomingen 
t anti-fascistisch onder de bevolking. 
n voor de bevrij- De N.S.B., evenals de andere fascistische organisaties, zooals Zwart Front en 
ondersteunen. Nationaal Herstel, zijn er op uit de vrijheid en onafhankelijkheid van het Neder- 

Je onafhankelijk- landsche volk te ondermijnen en te vernietigen, de massa der werkers in ongekende 
strijd tegen het slavernij en economische ellende te dompelen, en Nederland bij de fascistische 

oorlogsbrandstichters in te lijven. 
eunnen het  prole-  Daarom treedt thans de C.P.N. voor het Nederlandsche volk met een program, 
[litaire macht ter dat de dringendste eischen bevat, wier verwezenlijking in de eerstkomende tijd 
agelijks, dat deze noodzakelijk en mogelijk is. 
het eigen volk eis Dit program wil terzelfdertijd onzerzijds een grondslag bieden voor de vereeni- 

ging van alle democratische en vooruitstrevende volkskrachten tot een Volks- 
weigert het voor front, steunende op de eenheid van de arbeidersbeweging. 

airisme te onder- Onze verkiezingsstrijd zal in het teeken van dit streven naar eenheid staan. 

wtaat uit ,,Natio- Tegen het Fascisme en de Reactiel 
t onbetrouwbaar Voor Vrijheid, Vrede en Welvaart! 

de Nederlandse Wij doen een beroep op de democratische partijen, in het bijzonder op de 
lisering van leger S.D.A.P., de democraten uit de R.K. Staatspartij en andere partijen, de C.D.U. 
;tische officieren, en Kath. Dem. Partij, om hun krachten te concentreeren tegen de doodsvijand 
den en matrozen, van het Nederlandsche volk, het fascisme en voor de verdediging van de par- 
voorwaarden van lementaire democratie en de onafhankelijkheid van het land tegen elke fascistische 

aantasting in binnen- en buitenland. 
veer voor de  bur-  Wij doen een beroep op hen, om elkaar niet aan te vallen en de bespreking van 
)ver het doel van elkaars politiek op zakelijke wijze te voeren. 
rbevolking tegen De C.P.N. zal zich harerzijds aan deze gedragslijn houden. 
gehele werkende De verkiezingsstrijd zal terzeifdertijd gaan om de definitieve beëindiging van 
i,waaraan zij kan het tegenwoordige regeeringsbeleid, dat door zijn ,,aanpassing"-politiek de rade- 
s de staat. loosheid onder breede massa's tot het toppunt heeft doen stijgen, waarvan het 
rste  laud  van het fascisme misbruik heeft gemaakt voor zijn propaganda. Inplaats daarvan moet  
id  der volken ver- komen: Herstel op kosten van het Groot-Kapitaal! 

Sovjet Unie en De C.P.N. komt daarom op voor de volgende eischen: 
kkingen door de 

1. Meer werk, meer loon, meer steun! 
de massa uit alle De zg. ,,aanpassingspolitiek" moet volledig worden stopgezet. De looneis en 
en voor de over- salarissen van de werkers in de particuliere bedrijven en van het personeel in 

Overheidsdienst moeten worden verhoogd, evenals de pensioenen. De sociale wet- 
geving moet worden verbeterd en streng toegepast. 

NEDERLAND. Bij de werkloozen-voorziening is een verhooging van alle ondersteuningen en 
van de bonen in de werkverschaffing geboden. 

md, aangenomen Deze verhoogingen mogen zich niet beperken tot compensatie voor de prijs- 
stijgingen als gevolg van de devaluatie, maar zij moeten leiden tot verhooging van 
het werkelijke levenspeil. 

ngew000 belang- Verstrekkende maatregelen dienen te worden getroffen ter bestrijding van de 
werkloosheid. De C.P.N. sluit zich hiertoe aan bij de eischen van het Plan van de 

n buitenlandsche Arbeid van het N.V.V. en S.D.A.P., in het bijzonder inzake de uitvoering van groo- 
te werken tegen normale arbeidsvoorwaarden. 

de aanpassing" Wij eischen stipte toepassing van de wettelijke acht-uren-dag, invoering van de 
vaarlijkste vorm 40 uren week met behoud van het weekloon en doorloopende openstelling van de 

werkverschaffing zonder gedwongen tewerkstelling. 
[er-fascisme. Zoo Wij eischen toepassing van de sociale wetgeving en wettelijke werktijdregeling 
gericht, doch ook voor de zeelieden (met geheele invoering van de Wet-Molengraaff), voor het kof- 
seide fascistische fiehuis-, hotel- en restaurant-personeel en personeel in de transportbedrijven. 

Wettelijke regeling van de arbeidstijd, de rechtspositie, ontslagrecht, vacantie en 
:ieke krachten in pensionneering onder staatstoezicht, ook voor handels- en kantoor-personeel. 

der burgerlijke Wij zijn voor maatregelen tot Ordening van het bedrijfsleven wanneer deze 
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niet ten koste van de arbeiders, middenstand of de verbruikers worden genomen, 
doch integendeel een verbetering van hun positie op kosten van het groot-kapitaal 
ten gevolge hebben. 

De verhooging van het inkomen, als gevolg van de prijsstijging dient eveneens 
te worden toegepast op de soldij en tractementen bij de weermacht. 

2. Voor redding van de landbouw. 
Om de Nederlandsche landbouw van de dreigende ondergang te redden zijn 

maatregelen noodig, die ten doel hebben de landbouwer een loonende prijs te 
geven voor zijn product. 

Dit moet worden bereikt door steunverleening en verlaging van de lasten die op 
het bedrijf drukken. 

De C.P.N. staat op het standpunt, dat de middelen voor het landbouwcrisis-
fonds voor het grootste deel geput moeten worden uit progressieve belasting op het 
groot-kapitaal. 

Voor de kleine landbouw-bedrijven, die dit behoeven, is een aanvullende steun 
noodzakelijk om de kleine boer en tuinder voor de werkverschaffing te behoeden, 
hem bestaansmogelijkheid te geven in zijn eigen bedrijf en een menschwaardig be-
staan te waarborgen. 

Wij komen op voor een stelsel van ordening en steunverleening dat waarborgen 
geeft voor loonende prijzen en afzet-mogelijkheden voo veeteelt-, akkerbouw- en 
tuinbouwprodukten, krachtige bevordering van de uitvoer en begunstiging van de 
afzet op de binnenlandsche markt. 

Ter bevordering van de veeteelt- en zuivelproductie is een beperking van de 
margarine-industrie noodzakelijk, waardoor de productie van margarine slechts 
een aanvullend karakter krijgt. 

De organisaties der landbouwers moeten medezeggenschap verkrijgen in de 
crisis-organisaties voor de uitvoering der crisis-maatregelen; de prijzen moeten 
tijdig worden bekend gemaakt. 

De hypotheek- en waterschapslasten moeten worden verlaagd. Wij streven 
naar verbetering van de pachtwet, waarbij een behoorlijke positie van de pachter 
gewaarborgd moet zijn en eischen maatregelen tot schadeloosstelling van die 
takken van het landbouwbedrijf die nadeel ondervonden van de devaluatie. 

Voor de landarbeiders eischen wij verhooging van de bonen en steunnormen en 
verbetering van de sociale voorzieningen. 

3. Bestaanszekerheid voor de middenstand. 
Het is de plicht van de arbeidersklasse en haar organisaties om de handel-

drijvende middenstand, de kleine ondernemers en bezitters in hun strijd om het 
bestaan tegen het groot-kapitaal te ondersteunen. Daarom willen wij  bescherming 
van het kleine bezit en de bestaansvoorwaarden der kleine zakendrijvenden, om 
hen in staat te stellen zich tegenover de groote banken, warenhuizen en groote 
ondernemingen te handhaven. 

Wij eischen verlaging van de lasten, zooals de hooge gas- en electriciteits-prijzen, 
die op de middenstand drukken. Wij eischen verschaffing van goedkoope credieten 
en hypotheken door de staat aan de werkende middenstand. 

Herstel van het welvaartspeil voor alle werkers moet geschieden op kosten 
van het groot-kapitaal. 

De tekorten op de Rijksbegrooting, de gelden die noodig zijn voor de uitvoering 
van groote werken, de steun aan de landbouw en middenstand mogen niet op 
de massa der arbeiders en kleine bezitters drukken. - 

Het groot-kapitaal moet betalen! 
Daarom eischen wij vermindering der belastingen op de lage inkomens, en 

ingrijpende verlaging van de indirecte belastingen op levensbenoodigdheden. 
Daar tegenover eischen wij,  als onmiddellijk te treffen maatregel, een heffing van 
een half procent op de vermogens van 50—tot 100 duizend gulden, met sterke 
progressie op de grootere vermogens. - 
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orden genomen, Voorts progressieve belasting op de inkomens boven de 5000 gulden per jaar 
t groot-kapitaal met scherpe stijging voor de hooge inkomens en het achterhalen en extra-belasten 

van de devaluatie-winsten. 
dient eveneens Wij eischen de scherpste maatregelen tegen de belastingontduiking door de  

it. groote bezitters, het achterhalen van door hen ontdoken belasting en het inbe- 
slagnemen van verzwegen kapitalen. 

te redden zijn 4. Verdediging der democratie tegen het fascisme. 
onende prijs te De rechten en vrijheden van het Nederlandsche volk, zijn cultuur en staatkun- 

dige zelfstandigheid worden door de N.S.B. en de andere fascistische organisaties 
de lasten die op met vernietiging bedreigd. 

Daartegenover komt de CPN. op voor de instandhouding, versterking en ver- 
landbouwcrisis- dediging van de parlementaire democratie, van de grondwettelijke vrijheden van 
belasting op het het volk, van de zelfstandige organisaties van de werkers en in het bijzonder van 

de vakbeweging, voor het herstel van de rechten der gemeenten. 
nvullende steun Wij eischen bescherming van het volk tegen de fascistische gewelddaden, door 
ng te behoeden, krachtige handhaving van de democratische orde. 
ischwaardig be- Daartoe is de ontbinding van de N.S.B. en andere fascistische organisaties in 

Nederland en Indonesië, noodzakelijk. 
dat waarborgen 
akkerbouw- en 5. Tegen de grondwetsherziening. 

instiging van de Handhaving van het algemeen en evenredig kiesrecht. Wij bestrijden die deelen 
van de voorgenomen grondwets-herziening die een aanval zijn van de reactie op  

perking  van de de democratische rechten van het Nederlandsche volk en die er op gericht zijn de 
argarine slechts arbeidersklasse van het algemeen kiesrecht te berooven, en de rechten van de 

volksvertegenwoordigers aan te tasten. 
mrkrjgen in de Wij komen daarentegen op voor de onverminderde handhaving van bet al- 
prijzen moeten gemeen en evenredig kiesrecht. 

d. Wij streven 6. Verdediging van de vrede! 
van de pachter Nederland vrij en onafhankelijk! De C.P.N. verdedigt een politiek die erop ge- 
telling van die richt is de vrede te bewaren, en de Nederlandsche onafhankelijkheid te handhaven. 
evaluatie. Het gevaar voor oorlog dreigt door de aanvalspolitiek van de tot de tanden ge- 
teunnormen en wapende fascistische staten, in Europa in het bijzonder Nazi-Duitscbland, in het 

Oosten vooral Japan. 
Om dit gevaar, dat zoowel Nederland als Indonesië bedreigt, af te weren, is het 

noodzakelijk dat Nederland zoowel binnen als buiten de Volkenbond een politiek 
om de handel- van samenwerking met de democratische staten voert - de Sowjet-Unie, het 

,n strijd om het voornaamste bolwerk van de vrede, daarbij inbegrepen -voor de collectieve vei- 
mvij bescherming ligheid, teneinde gezamenlijk tegenover de fascistische oorlogsdrijvers zulk een 
Ldrjvenden, om macht te stellen, dat het hun onmogelijk wordt gemaakt de vrede te verbreken. 
uizen en groote Om de onafhankelijkheid van Nederland en de vrijheden van het volk tegen 

fascistische aanvallen te kunnen verdedigen, is het een gebiedende noodzakelijk- 
iciteits-prijzen, held, om leger en vloot tot een sterke democratische weermacht te hervormen, die 
koope credieten in staat is het land tegen fascistische aanvallen te beveiligen. 

Om deze hervormingen tot stand te brengen is in de eerste plaats noodig een 
,den op kosten democratische regeeririg. Zij moeten bestaan in bet benoemen van een democra- 

tische legerleiding, het voorkomen van elk misbruik van de weermacht voor tas- 
:>r de uitvoering cistische doeleinden, het verzekeren van een democratische bevelvoering en de 
mogen niet op opvoeding van leger en vloot in democratische geest, en de zuivering van de weer- 

macht en de staatsdienst van fascisten en fascistisch gezinden. 
Geen verdediging van de Nederlandsche onafhankelijkheid is mogelijk, zonder 

inkomens, en 
de krachtigste strijd tegen de fascistische partijen, inzonderheid de N.S.B., wier 
politiek op onderwerping van Nederland aan Duitschland en op deelneming van 

enoodigdheden. Nederland aan een oorlog tegen de Sowjet-Unie gericht is. 
een heffing van Voor Indonesië is de C.P.N. voorstander van energieke maatregelen, getroffen 
len, met sterke in samenwerking met de partijen en organisaties van de Indonesische bevolking, 

teneinde zoo spoedig mogelijk dit volk democratische rechten te geven. 
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Daartoe behooren in de eerste plaats het instellen van een democratisch-
parlementaire volksvertegenwoordiging en de Vrijheid van organisatie, pers en 
vergadering. 

Terwijl zij haar strijd voor het recht op zelfbeschikking van het Indonesische 
volk voortzet, verklaart de C.P.N. zich met beslistheid tegen elke inmenging van 
het fascistisch Japan of Duitschiand in Indonesië. De verhouding tusschen In-
donesië en Nederland is uitsluitend de zaak van deze beide volkeren. 

Het Indonesische volk moet in staat gesteld worden om deel te nemen aan de 
afweer van eventueele aanvallen door toelating van Indonesiers in alle rangen van 
leger en vloot en door de instelling van een Indonesische volksmilitie. 

7. Handhaving van de trcedifioneele vrijheid van godsdienst en verdraagzaamheid 
der rassen. 

De C.P.N. verwerpt elke vorm van geloofsvervolging en streeft naar gemeen-
schappelijk verweer met de geloovige Nederlanders tegen de gewetensdwang, de 
gewelddaden tegen de kerken en de rassen-vervolging, waaraan het fascisme zich 
schuldig maakt. 

Zij waarborgt harerzijds absolute inachtneming van de in Nederland tradi-
tioneele vrijheid van godsdienst en geweten en van de rechtsgelijkheid en ver-
draagzaamheid der rassen. 

Zij erkent de gelijkstelling tusschen Openbare en confessioneele scholen als 
vastgelegd in de wet (Pacificatie) doch bestrijdt elk misbruik van die wet ten na-
deele van het openbaar onderwijs. 

8. Bevordering van de cultuur, kunst en wetenschap. 
De arbeidersklasse heeft tot taak in de voorste rijen te staan ter verdediging van 

de in eeuwenlange strijd veroverde Nederlandsche cultuur. 
Daarom komen wij op voor de bescherming van de cultuurwaarden, die door 

de Nederlandsche geleerden en kunstenaars in de loop der eeuwen zijn geschapen 
en die het cultureele erfdeel vormen van het Nederlandsche volk, tegen het 
nationaal-socialistische vandalisme. 

Wij eischen krachtige bevordering van wetenschap en kunst; het verzekeren van 
de materieele bestaansvoorwaarden van door de crisis getroffen intellectueelen 
en kunstenaars door de overheid, mede door ruime steun aan wetenschappelijke 
en artistieke arbeid. 

9. Bescherming van het gezin. 
Wij zijn tegen de uiteenrukking van het gezin. Daarom komen wij op voor de 

bevordering van het gezinsleven door verbetering van het levenspeil der massa, 
goede sociale wetgeving, behoorlijke en goedkoope woningen in de stad en op het 
land. 

Wij eischen alzijdige zorg van de overheid voor moeder en kind (premievrije 
moederschaps-zorg) Wij komen op voor de gelijkstelling van de vrouw met de 
man in sociaal, politiek, cultureel en juridisch opzicht. 

Wij bestrijden de achterstelling van de vrouw zooals die door het fascisme wordt 
voorgestaan en toegepast. Wij eischen grondige verbetering van de zorg voor ou-
den van dagen en staatspensioen. 

10. Ruim baan voor het jonge geslacht. 
Wij strijden voor een blijde toekomst voor de Nederlandsche jeugd, Daartoe 

eischen wij werkgelegenheid voor de jeugd tegen normaal loon en uitbreiding van 
de verleening van werkloozen-steun tot de jongeren. 

Wij eischen intrekking van de verslechteringen op onderwijsgebied, verhooging 
van de leerplichtige leeftijd, schoolvoeding, en gratis vakopleiding. 

Voor de intellectueele jeugd, studenten enz. eischen wij bijzondere maat-
regelen tot steun in hun levensonderhoud en verlaging der studiekosten, alsmede 
het verschaffen van werkgelegenheid op grooto schaal overeenkomende met haar 
opleiding. 
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n democratisch-
anisatie, pers en 

Ter bevordering van de lichamelijke zorg voor de jeugd, eischen wij uitge- 
breide steun van overheidswege aan de volkssport- en cultuurorganisaties. 

et Indonesische Om in Nederland het fascistische gevaar af te weren en om verbetering te bren- 
e inmenging van gen in de economische levens-omstandigheden van het volk, is het noodzakelijk, 
ing tusschen I. dat een einde wordt gemaakt aan de regeering Colijn en haar politiek. 
en. De C.P.N. roept alle democratische en vooruitstrevende Nederlandsche mannen 
te nemen aan de 
i alle rangen van 

en vrouwen op, om door gezamenlijke krachtsinspanning de terugkeer van de re- 

ilitie. 
geering Colijn of de plannen tot vorming van een reactionaire coalitie te verijdelen, 
en te strijden voor de vorming langs parlementaire weg van een democratische re- 
geering, eventueel bestaande uit sociaal-democraten, roomsch-katholieke en an- 
dere democraten, die in staat en bereid is de democratie en de vrede tegen het 

ft  naar gemeen- 
fascisme te verdedigen en meer welstand aan de werkende bevolking te brengen.  

s'etensdwang, de 
Terwijl de C.P.N. streeft naar de vorming van een Volksfront en de tot stand- 

koming van een Volksfront-regeering, zal zij evenwel in de gegeven politieke om- 
let fascisme zich standigheden al de invloed die de kiezers haar in de Tweede Kamer zullen geven, 

lederland tradi- 
in dienst stellen van het tot stand brengen van zulk een democratische regeering 
en voor de uitvoering van elke maatregel, die in het belang van de werkende be- 

Iljkheid en ver- volking van ons land is. 

lele scholen als 
die wet ten na- 
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1 wij op voor de 
speil der massa, 

- Beginselverklaring. 

I stad en op het 1. De Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond" stelt zich ten doel de vermeer- 

nd (premievrije 
dering van den invloed van het liberalisme op geheel ons volksleven, inzonderheid 

vrouw met de 
op het gebied van de staatkunde. Zij ziet het liberalisme als een strooming in bet 
geestelijk leven, welke de menscheljke persoonlijkheid erkent als de voornaamste 

t fascisme wordt 
drijvende kracht ter vermeerdering van den cultureelen en materieelen bloei 

Ie zorg voor ou- 
der samenleving in al hare geledingen en voor de daartoe noodzakelijke voort- 
durende vernieuwing van denkbeelden, gebruiken en maatschappelijke toestanden. 
Als beginsel van maatschappelijke samenleving eischt bet liberalisme derhalve, 
dat de persoonlijkheid tot haar hoogste kunnen worde ontwikkeld en dat haar 

jeugd, Daartoe 
streven worde geëerbiedigd. Hieruit vloeit voort de liberale leer van de vrij- 

uitbreiding van 
held van den mensch. Deze, op het zedelijke gerichte, vrijheid omvat de eigen 
verantwoordelijkheid van den mensch voor zijn handelingen en de vrijheid van 

)ied, verhooging 
anderen. Zij geeft den voorrang aan het algemeen belang der samenleving, wanneer 
het persoonlijk streven van den mensch daarmede in botsing zou komen. 

2. De gemeenschap is als een levend organisme, dat zich steeds vernieuwt, 
zondere maat- 

kosten, alsmede 
nieuwe vormen en afmetingen aanneemt, nieuwe onderdeelen vormt naast of in 

nende met haar 
plaats van de bestaande, zich aanpast aan veranderingen in omgeving en be- 
staansvoorwaarden. Zij is niet de som van de tot die gemeenschap behoorende in- 
dividuen, veel minder de som van een aantal groepen van gelijkdenkenden of ge- 
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