
XXV. Wij eischen de vrijheid van alle godsdienstige overtuigingen in 
den Staat, voorzoover zij niet staatsgevaarlijk zijn of tegen het zedelijk- 
heids- en moraalgevoel van het Gennaansche ras indruischen. 

De Partij als zoodanig neemt het standpunt van een positid Christen- 
dom in, zonder zich confessioneel aan een bepaalde richting te binden. 

Ze bestrijdt de geheime genootschappen en den materialistischen geest 
in en buiten ons en is overtuigd, dat een duurzame genezing van ons Volk 
slechts geschieden kan van binnen-uit op den grondslag van : 

Algemeen belang vóór eigen belang! 

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE FASCISTENBOND (A.N.F.B.) 

Beginselverklaring. 

Eerbiediging van het Huis van Oranje, dat het Nederlandsche volk, 

Aan de vervreemding tusschen het Huis van Oranje en breede lagen 
bij zijn opgroeien in alle leeftijden heeft vergezeld. 

des volks worde een eind gemaakt. 

1. Samenwerking van het geheele Nederlandsche volk, in al zijn ge- 

2. Bestrijding van de partijpolitiek, klassenoorlog en libertijnsche vrij- 

3. Eenheid van alle Nederlanders in een volksgemeenschap. 
4. Vestiging van de corporatieve maatschappij en den organischen 

staat, 
5. Stelselmatige samenwerking van Nederlandsch kapitaal en Neder- 

landschen arbeid onder toezicht van den Staat, die zorgt voor een goede 
maatschappelijke wetgeving en voor de uitvoering en naleving daarvan. 

6. Ontpmletariseering van het proletariaat. 
7. De Staat zorgt v m  de arbeids- en bestaansmogelijkheden der 

staatsburgers. 
8. De Nederlandsche arbeid aan de Nederlandsche arbeiders. Alle 

Nederlanders arbeiden. hetzij geestelijk, hetzij lichamelijk. Uitroeiing van 
de niets-nutterij. Aan a?le volwaardigen rechten naar plichten. 

9. Geen vrouwenarbeid in manlijke beroepen. De vrouw allereerst in 
het gezin. 

10. Doelmatige tewerkstelling van werkloozen. Uitvoering van 
heiciswerken in slechte tijden. Instelling van een vrijwilligen arbeid 
voor jeugdige werkloozen. 

1. Handel op den grondslag van den particulieren onderneming 
zooverre die vanwege den nationafen staat ten aanzien van de 

schap kan worden toegelaten? w a d i j  worde voorkomen dat 

ledingen, ter behartiging van al zijn geestelijke en stoffelijke belangen. 

buiterij. Geen verrijking ten koste van de gemeenschap. 

overheidsbedrijf een particulier bedrijf belet zijn levensvatbaarheid aan 
te toonen. 

12. Vorming en instandhouding van een gezonden middenstand. 
Winstaandeelen voor arbeiders in groote bedrijven. Regeling van de 
pacht zoodanig, dat de pachtsom wordt uitgedrukt naar reden van de 
jaarlijksche opbrengst. 

13. Opvoedende bescherming van Nederlands landbouw, nijverheid, 
handel en vervoerwezen. 

14. 
15. 

16. 

Onteigening tot algemeen goed bij misbruik van eigendom. 
Scherp staatstoezicht op het bankwezen en het verzekeringswezen. 

Uitroeiing van woeker, mede ten aanzien van beursmanipulaties. 
Herziening van de strafwetgeving in strengeren zin. Verbanning. 

Dwangarbeid. Uitgebreide veiligheidsdienst. Verbod van geheime genoot- 
schappen. 

Staatstoezicht op de drukpers. Verbod van letterkunde en andere 
kunst die het gezonde gestel van de volksgemeenschap benadeelen. 

Bescherming van den godsdienstigen aard van ons volksleven. 
Inrichting van het huidig openbaar (,,neutraal") onderwijs als op 

den voet van het huidig bijzonder onderwijs: het huidig zoogenaamd 
openbaar onderwijs niet bevoorrecht boven het bijzonder onderwijs. 

Instelling van een nationaal bestuur, niet alleen als uitvoerder van 
de wet, doch als aanvoerder van het volk. 

Volksvertegenwoordiging, zoo geestelijk als economisch, op orga- 
nischen grondslag, met inschakeling van de in beide Indiën gevestigde 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

Nederlanders. 
Handhaving van het Nederlandsch gezag in de beide Indiën ter 

bevestiging van het staatkundig en maatschappelijk beheer, zoowel ter 
bescherming van de daar wonende Nederlanders, als tot ontwikkeling 

22. 

van de aldaar inheemsche bevolking. 
23. Vorming van een toereikende rijksweermacht te land en ter zee 

tot bescherming van den nationalen staat en mede tot opvoeding in tucht, 
gemeenschapszin en offervaardigheid. 

NATIONAAL JONGEREN VERBOND. 

Sfahiten, 

vastgesteld in de huishoudelijke algemeene vergadering van 
24 September 1932. 

Artikel 1. 

Naam. zetel. Duur. 

Er bestaat een vereniging genaamd ,,Natimaal Jongeren Verbond", 
opgericht te Arnhem door reorganisatie van den ,,Jongeren Bond tegen 
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