VERBOND VOOR NATIONAAL HERSTEL.
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Oct. 1933.
In de gewijzigde statuten, opgenomen in de Ned. St. Ct. van 16
Augustus 1938 no. 158, wordt het doel van het Verbond als volgt omschreven
Art, 2. Het Verbond stelt zich ten doel de nationale gedachte door
de in art. 3 genoemde middelen te bevorderen.
Grondslagen daarvoor zijn:
1. trouw aan het Oranjehuis;
2, erkenning van het Christelijk karakter van ons volksleven als den
historischen grondslag en den bezielenden geest onzer nationale beschaving;
3. de nationale Staat als de staatkundige verwerkelijking van de
historische vrijheidsgedachte op geestelijk en stoffelijk gebied
4. krachtige handhaving van orde en gezag; wering van elke gezagsondermijning;
5. handhaving en versterking van den band tusschen de verschillende
deelen van het Rijk;
6. handhaving en versterking van de weerbaarheid des Rijks tot
wettige zelfverdediging;
7. erkenning van de individueele bestaansverantwoordelijkheid, In zoover deze strookt met de welvaart des volks in al zijn geledingen;
8. verwerping van den klassenstrijd;
9. aanvaarding van het organisch-corporatief element in onze Staatsinrichting in het kader van de nationale gedachte;
10, aanvaarding van het beginsel van economische zelfbescherming,
in het verband van de Rijkseenheid (Nederland en de Indiën), waar en
wanneer dit door de economische ontwikkeling in de wereld noodzakelijk
wordt gemaakt ter verdediging van het levensbestaan van het Rijk.
In het jubileum-nummer van het Verbond d.d. 31 Augustus 1938 Is
het volgende manifest opgenomen:

Wat wij willen.
Wij arbeiden voor de wederbewustwording van de gezonde nationale
gedachte en van onzen oud-Nederlandschen volksaard, waarin het zelfdoen; het particulier initiatief; durf en moed en beleid; de persoonlijkheid; de persoonlijke verantwoordelijkheid, die in het Christelijk geloof
verankerd is, en de geestelijke aristocratie naar voren treden.
Daarom bestrijden wij de verlammende staatsbemoeiing; de doodende
bureaucratie van het marxistisch (communistisch) staatssocialisme en het
nationaal-socialisme; die sociale wetgeving, die niet de persoonlijke ver-

229

antwoordelijkheid tot grondslag heeft; het onverantwoordelijke collectivisme der arbeidersvakbonden; de Eenheid door Democratie", waarvan
wij de ,,democratie" beschouwen als in dienst te staan van de massaonverantwoordelijkheid, van de marxistische (communistische) dictatuur
en -van de demagogie.
Het Hoofdbestuur laat hier
hoewel dit niet meer aan de verkiezingen
deelneemt, doch wel de verkiezing van personen bevordert, die het
nationaal belang boven het groepsbelang stellen
'onze denkbeelden in
onderstaande officieele formuleering volgen
„

-

-

,,Oranje in 't hart
En niemands knecht".

Wat wij willen:
Krachtig herstel van de gezonde Nationale gedachte in geheel ons
volk door:
1. Onwankelbare trouw aan het Huis van Oranje,
2. Erkenning van het Christelijk karakter van ons volksleven. Daarom
onverbiddelijke uitroeiïng van het marxisme,
3. De historische vrijheidsgedachte op geestelijk en stoffelijk gebied.
Daarom tegen staatss'ocialisme en staatsabsolutisme van links of rechts,
van democratie" of nationaal-socialisme,
4-. Krachtige handhaving van Orde en Gezag
5. Versnelde versterking onzer weerbaarheid in Nederland en in de
Nederlandsche overzeesche gebieden.
6. Erkenning van de individueele bestaansverantwoordelijkheid:
a. Daarom krachtige inperking van staatsbemoeiïng.
b. Daarom geen bedrijfsraden of- andere collectiviteiten van staatswege,
-die-- onvermijdelijk tot vernietiging -der bedrijven leiden ; eventueele groei
-van- corporaties dus van onderen op.
-Daarom -de overheidsbedrijven zooveel mogelijk terug aan de
samenleving,
d.- Daarom verlaging van belastingdruk,
e. Daarom herstel van toepassing van het beginsel in zijn geheelen
omvang : ,,Onderwijs is recht en plicht der ouders",
f. Daarom opneming der werkloozen in het bedrijfsleven door verlaging der productiekosten.
„

-

c.

-

--

--

-

Punt 6 maakt een einde aan het uit elkaar rukken van de samenleving
dor Staat en Vakbonden
en
Geeft besparing van millioenen en millioenen,
-
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