
van den aard van het beroep) van iederen staatsburger, die de gemeen-
schap naar behooren gediend heeft. 

Vroegtijdige pensionneering hij invaliditeit. Ziekteverzekering. 
20. Armverzorging van behoeftige Nederlanders, die door geestelijke 

of lichamelijke gebreken geen deel kunnen uitmaken van de arbeids-
gemeenschap, 

(I)yL 

ARBEIDERS-PARTIJ. 
Program van beginselen. 

j. Trouw aan ons vorstenhuis als drager van het hoogste gezag in 
Nederland en zijn overzeesche bezittingen. 

2. Onafhankelijkheid van Nederland en zijn overzeesche bezittingen. 
3. Het Nederlandse ras dient zuiver in stand te worden gehouden. 

Vermenging van bloed leidt veelal tot degeneratie. Overwegende invloed 
van de joden in het staatkundig en economisch leven moet met alle 
middelen worden tegengegaan. 

4. Door bemoeiïngen buiten hun terrein brengen de vele uitingen van 
godsgeloof groote verdeeldheid in ons volk. Daarom terugdringen van de 
kerkelijke instellingen naar het terrein, waar deze thuis hooren. 

5. Niet alleen de kerkelijke doch een legio van andere politieke partijen 
beletten een eendrachtig samengaan van alle Nederlanders. Nederland en 
zijn bevolking kunnen nooit tot welvaart en geluk geraken, zoolang die 
partijschappen bestaan. Daarom ioplossing van alle bestaande partijen. 
Verdelging van het Marxisme en het communisme. 

6. Ons tegenwoordig regeeringsstelsel, in den loop der tijden door de 
groote volksverdeeldheid vervormd tot een ondeugdelijk instrument, moet 
olaats maken voor een bestuursvorm, welke uitsluitend zich te richten 
heeft naar de belangen van het vaderland en het welzijn van het geheele 
volk. 

7. In vele lagen van ons volk is door de prediking van het begrip 
internationalisme het nationaal bewustzijn zeer verzwakt. Opwekking tot 
het doen herleven van de nationale gedachte is onze taak. 

8. Een volk, dat zijn onafhankelijkheid wil bewaren, moet trotsch zijn 
op een behoorlijk defensiewezen, 'Wij eischen weerbaarheid van ons land 
en van zijn ioverzeesche bezittingen tegen aanvallen van buiten, 

9. Dc  noodtoestand van handel, industrie, landbouw, tuinbouw, vee-
teelt in ons land staat in onmiddellijk verband met de heerschende wereld-
malaise. Conferenties tot gezondmaking faalden, De herleving van de 
nationale gedachte in alle landen ter wereld zal ten slotte de economische 
normaliseering ten gevolge hebben en daarmede het einde der werkeloos-
heid brengen. Eerst wanneer alle landen gezond nationaal zijn, kan er 
sprake zijn van internationale samenwerking. 
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leen- 
10. Krachtige bestrijding van de uitwassen van het kapitalisme en 

meedoogenloos optreden tegen hen, die misbruik maken van hun kapitaal 
ten nadeele van de gemeenschap. Bescherming van den middenstand 

IJ e legen de macht van het grootkapitaal. 

NATIONALE BOND LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ. 

Doel en karakter der beweging. 
De Nationale Bond Landbouw en Maatschappij is opgericht met het 

doel, te streven naar de oplossing langs politieken weg van de economi-
sche, cultureele en sociale vraagstukken, waarvoor het Nederlandsche 

g in, volk, en meer in het bijzonder de plattelandsbevolking, is geplaatst. 
Erkennend, dat er naast het streven naar een politieke oplossing andere 

gen, pogingen tot oplossing mede noodzakelijk en gewenscht zijn, wenscht hij 
den, inzonderheid den politieken invloed van het platteland op Regeering en 

bed Parlement in overeenstemming te brengen met de economische en cul- 

alle tureele beteekenis van den landbouw voor het algemeen welzijn. 
De grondslag van den Bond is Christelijk, zonder dat een bepaalde 

van geloofsformule wordt voorgestaan, en nationaal, zonder dat aan dat be- 

de grip een bepaalde politieke inhoud wordt gegeven. 
De Bond staat op het standpunt, dat bij elk streven naar cultureele en 

tijen economische verbetering de vorming en eerbiediging van de zedelijke en 

I en geestelijke persoonlijkheid, alsmede de vrijheid van geweten, beginsel moet 

die zijn. Deze zedelijke en geestelijke vorming behoeft op haar beurt als 

ijen, grondslag de godsdienstige vorming, om het handhaven en doorvoeren 
van de Christelijke zienswijze en maatstaven in de samenleving te be- 

de vorderen. 

oet De Bond staat op nationalen grondslag, omdat een krachtige volks- 

]ten gemeenschap met een eigen karakter onmisbaar is, zoowel voor de  

eels vorming van de persoonlijkheid en de engere vormen van gemeenschaps-
leven, als voor de vorming van een meer harmonische menschheid. 

grip 

tot Hoofdbeginselen op economisch en sociaal gebied. 

zijn Landbouw en Maatschappij streeft naar een algeheele heroriënteering 

and op economisch en sociaal gebied en laat zich daarbij leiden door de 
volgende hoofdbeginselen: 

'ee- 1. De Landbouw in zijn ruimste beteekenis vormt de grondslag van 
het economisch leven tengevolge van het feit, dat de mensch alleen kan 

de leven van organische stof en deze alleen kan worden voortgebracht door 
che de exploitatie van den bodem. Deze beteekenis van den landbouw leidt 
os- inzonderheid tot twee gevolgen: 
er In de eerste plaats, dat de stedelijke en industrieele bovenbouw van 

elke maatschappij moet rusten op een landbouwfundament van voldoende 
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