
PLATTELANDERSBOND. 

(Zie Aanteekeningen op blz. 92). 

Program van Beginselen. 

Art. 1, De Plattelanderebond ziet in Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 
en de daarmede samenhangende bedrijven de voornaamste bron van wel-
vaart voor ons land. Niet alleen toch zijn deze bedrijven de voortbrengers 
aan noodzakelijke levensmiddelen en onmisbare grondstoffen, maar ook 
zijn deze op hunne beurt een der belangrijkste afnemers van industrie en 
handel; bovendien draagt de uitvoer van landbouwproducten bij tot 
aerhooging van 's  lands  welvaart. 

Art. 2. De grondslag van de welvaart ligt in de bedrijven, die de 
grondstoffen voortbrengen en waarvan de landbouw - in ruimen zin 
de voornaamste is. 

Art, 3. De grondslagen vormen de onmisbare voorwaarden voor de 
ontwikkeling van Nijverheid, Handel en Verkeer. 

Art, 4. De landbouwende stand en de landelijke bevolking in het 
algemeen zijn door gemeenschappelijke belangen verbonden en op elkan-
ders hulp aangewezen. 

Art, 5. De bond streeft naai,  verheffing van het economisch peil der 
bevolking langs den weg van geleidelijke ontwikkeling en kant zich tegen 
alle pogingen oni zich met geweld van het gezag meester te maken, van 
welken kant deze pogingen ook mogen komen. 

Art. 6. Diep doordrongen van hare verantwoordelijkheid is de lan-
delijke bevolking steeds geweest een betrouwbare factor voor de hand-
having der orde. 

In een tijd, waarin gevaren dreigen van revolutie en ondergang, kan 
van een politiek ontwaakte landbevoiking nieuw leven uitgaan, ook ter 
bestrijding der corruptie in staat en maatschappij. 

Art, 7. De Bond verlangt handhaving van den bijzonderen eigendom, 
ook en vooral van den bodem, opdat een ieder de vruchten kan trekken 
van zijn arbeid, met dien verstande echter, dat te groots opeenhooping van 
grondbezit in eens hand worde tegengegaan. 

Art, 8. De landelijke bevolking heeft door haar arbeid als voedsel-
voortbrengster en producente van uitvoerartikelen, alsmede door haar 
aantal, recht op een evenredig aantal in Wetgeving en Regeering. 

Art, 9. Als algemeen richtsnoer aanvaardt de Bond het beginsel, dat 
de boer - in ruimen zin genomen - eigenaar words van den grond, dien 
hij bebouwt. 

Art. lO. De Regeering bevordere eens voldoende rentabiliteit van 
landbouw, tuinbouw en veeteelt, zoodat aan den landbouwenden stand 
een menschwaardig bestaan verzekerd worde. 

Art. 11. Bij de wetgeving worde rekening gehouden met de bijzondere 
toestanden in den landbouw en op het platteland. 

Art. 12. Betreffende de verhouding van Staat en Kerk behoort de 
Overheid ter erkenning van de groote waarde van den godsdienst voor 
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's menschen heil en wegens de vele verschillende inzichten dienaangaande 
zich zooveel mogelijk van bemoeienis daarmede te onthouden. 

Art. 13. Goed onderwijs, zoowel lager, middelbaar als honger, vormt 
een der eerste volksbelangen. Lager onderwijs, waaraan alle kinderen in 
gelijke mate behoefte hebben, behoort aan alle kinderen te worden gege-
ven. 

Art, 14. De bezoldiging der ambtenaren zij zoodanig, dat eerste krach-
ten te krijgen zijn, doch men houde daarbij rekening met de salarissen 
en bonen in het Vrije bedrijf. 

Voor gelijken arbeid gelijke bezoldiging ; geen onderscheid tusschen 
gehuwden en ongehuwden. Kindertoeslagen aan ambtenaren, die een be-
hoorlijk salaris hebben, zijn onbillijk en behooren te verdwijnen. 

Geen standplaatsaftrek. 
Art. 15. Arbeid is een zegen voor individu, staat en maatschappij en 

daarom late de Overheid den arbeid zooveel mogelijk vrij. In onze maat-
schappij zullen misstanden op dit gebied weinig voorkomen. 

In het belang der volksgezondheid worde de arbeid in ongezonde 
bedrijven beperkt. 

Het toezicht door Arbeidsinspecties worde vereenvoudigd. 
Geen wettelijke beperking van den arbeidstijd in de land- en tuinbouw-

bedrijven. 
Art. 16, Betreffende het bestuur der Overzeesche Gewesten behoort op 

voorzichtige wijze tegemoet gekomen te worden aan den in die gewesten 
bestaanden drang naar zelfbestuur. 

Gezorgd worde, dat een innige band tusschen Moederland en Koloniën 
blijve bestaan. 

Art, 17. Het constitutioneel, erfelijk Koningschap blijve aan Koningin 
Wilhelmina en hare wettige nakomelingen verzekerd. 

Werkprogram. 

1. Waken tegen elke achterstelling van het Platteland. 
Behartiging der Volksbelangen, inzonderheid op het Platteland. 
Streven naar een rechtvaardig bestuur voor alle bevolkingsgroepen. 
2. Vermindering van belastingdruk door groote bezuiniging op de 

Rijk-, Provinciale- en Gemeente-uitgaven. 
Bevordering van een betere financieele verhouding tusschen het Rijk 

en de Gemeenten, 
3. Bevordering der Electriciteit- en Watervoorziening en verbetering 

van het Telefoon- en Postverkeer en van de Veiligheid ten Plattelande. 
4. Verbetering der verbindingsmiddelen ten Plattelande en bevordering 

van het autobusverkeer, 
5. Bevordering van den vrijen uitvoer van alle producten. 
Uitbreiding van den economischen voorlichtingsdienst in het Buitenland. 
6. Afschaffing van den Zomertijd. 
7. Bestrijding van alle overheidsmaatregelen, waardoor land- en tuin-

bouw in hunne ontwikkeling worden belemmerd. 
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