
Artikel i8. 
Ouderen Raad van Adoiss. 

Er  kan bestaan een Ouderen Raad van Advies, welke adviseert aan- 
gaande de aangelegenheden, welke daartoe door het Hoofdbestuur worden 
voorgelegd. 

Van dien Raad kunnen deel uitmaken vertegenwoordigers van de begun- 
stigersvereenigingen en voorts ten hoogste 10 personen, die zich op ver- 
zoek van het Hoofdbestuur bereid verklaren in den Raad zitting te nemen. 

Indien een afdeelingsbestuur zulks -xenschelijk acht kan in de plaats 
eener afdeeling eveneens een Ouderen Raad van Advies gevormd wor- 
den, bestaande uit personen, daartoe aan te zoeken door het afdeelings- 
bestuur. 

Artikel 19. 
Stahrfenruijr;ging. 

Voorstellen tot wijziging der Statuten kunnen in een algemeene verga- 
dering slechts behandeld worden, wanneer zij in den beschrijvingsbrief 
zijn vermeld. 

Voor aanneming wordt 213 der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. 
Indien de Statuten Koninklijk zijn goedgekeurd treden wijzigingen niet 

in werking voor daarop eveneens Koninklijke goedkeuring is verkregen. 

Artikel 20. 
Onfbinding. 

Het Verbond kan slechts ontbonden worden bij besluit van een alge- 
meene vergadering. indien het voorstel daartoe op den beschrijvingsbrief 
is vermeld en de heslissing hiertoe met 2/3 der uitgebrachte geldige stem- 
men wordt genomen. 

Rij het besluit tot ontbinding wordt tevens een commissie van afwik- 
keling der zaken aangewezen, bestaande uit 3 leden, terwijl mede de 
middelen tot dekking van eventueele schulden worden aangewezen, en 
voorts een bestemming gegeven aan bezittingen of een eventueel batig 
saldo, verband houdende met het beginsel en doel van het Verbond. 

Artikel 21. 
Alle geschillen. d x  uit de toepassing van de bepaling dezer Statuten 

voortvloeien worden bzslist door het Hoofdbestuur, behoudens recht van 
beroep op de algemeene vergadering. 

NATIONAAL SOCIALISTISCHE PARTI J. 
Proclamatie. 

Partij- en Volksgenooten ! 
De Nationaal Socialistische Partij is met haar voorbereidende werk- 

zaamheden gereed en heeft haar internen opbouw voltooid. 
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Door dit manifest kondigt zij haar optreden naar buiten aan, 
Hoewel geinspireerd door de Duitsche beweging is de N.S.P. daarvan 

geen copie ; evenmin is zij op eeniyerlei wijze daarvan afhankelijk. Zij 
heeft een eigen nationaal program, opgebouwd uit eigen motieven en 
wijkt daarbij van haar zusterpartijen in het buitenland af. 

De N.S.P. is een eenheidspartij. 
Zij tracht te vereenigen, wat in den loop der eeuwen door het ,.verdeel 

en heersch” principe op politiek en sociaal gebied is gespleten. Als hoog- 
ste gebod voor de partij geldt daarom ,,het vereenigt en dient”. 

Hare activiteit is op dit gebod ingesteld. 
Op sociaal-economisch gebied streeft zij naar de vestiging van den 

corporafieuen sfaaf, dir aan elk individu de plaats inruimt, die hij vol- 
gens zijn stand en beroep dient in te nemen, zonder bevoorrechting van 
den eenen stand boven den anderen. Klassenstrijd acht zij misdadig je- 
gens de volksgemeenschap. 

De N.S.P. is een ordeparti,;. Zij streeft naar orde, in alles, in het bij- 
zonder naar orde op sociaal economisch gebied. Haar orde berust op 
erkenning van vrijheid en zij dient daarom opgevat te worden als eene 
gereguleerde vrijheid. 

De N.S.P. bestrijdt geen personen, maar stelsels en wereldbeschouwin- 
gen. 

Ten einde haar voorstanders en volgelingen niet in het duister te laten 
omtrent het doel en streven der N.S.P. en vooral ook om tegenover te- 
genstanders en vijanden der Nederlandsche natie klaar en duidelijk haar 
standpunt uit te spreken bevordert zij ae uitgave van een boek onder den 
titel : Het Crisismysferie. Van Chaos fof Orde door Nafionaal Socialisme. 

In dit werk vindt men een scherpe critiek op de structuur van het 
heerschende financieel economische stelsel (het kapitalisme). Hiervan 
uitgaande wordt uit ésn enkel elementair begrip een gedachtengang ont- 
wikkeld, die gelijktijdig het kapitalisme, zoowel het marxisme als econo- 
mische dwalingen brandm2rkt. Daarop sluiten aan beschouwingen over 
het renteverschijnsel, prijs, geld, enz. en ten slotte omtrent den corpora- 
fieven sfaaf, als de eenige orde, die overeenkomt met de natuur en het 
wezen van mensch en dingen. Het boek wordt besloten met enkele hoofd- 
stukken, die een scherpe omlijning geven van het standpunt der N.S.P. 
ten aanzien van de binnenlandsche politiek, het partijwezen, den gods- 
dienst, de vrouw, het rassenvraagstuk, de internationale vrijmetselarij enz. 

Actueele vraagstukken kunnen en zullen door de N.S.P. in het raam 
van dit werk worden opgelost. De N.S.P. zal in haar actie niet afwijken 
van de principes en den geest, welke in dat werk zijn neergelegd. 

Een zoo scherpe, zoo rake, maar vooral een zoo ware uiteenzetting 
van de oorzaken van den algemeecen socialen choas werd U nog niet 
gegeven. 

De schrijver tracht niet te overreden. Hij ooerfuigf. 
Laat Uw oordeel niet over aan een bevooroordeelde dagbladredactie, 

doch heb den moed zelf te oordeelen, 
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Wenscht gij den choas, ga er dan in ten onder. 
Wenscht gij den choas niet, dan wordt U de weg om er uit te raken 

duidelijk gewezen. 
Doordat de N.S.P. te kampen had met bevooroordeelde uitgevers en 

boekhandelar=n, die den verkoop niet aandurfden uit vrees voor repre- 
sailles (de catacombentijd is nog steeds niet voorbij) heeft het partij- 
bestuur besloten te trachten langs andere wegen het boek tot uitgave te 
brengen. 

Word lid van de N.S.P. of steunt haar streven. 
Wie niet vqor haar is, is tegen zichzelf. 

ANTI-COMMUNISTISCH VERBOND. 

Sfahzfen. 
Art. 1. De vereeniging draagt den naam van Anti Communistisch 

Verbond en is gevestigd te Soest. 
Art. 2. Het doel der Vereeniging is de bestrijding van het commu- 

nisme in Nederland en Koloniën, en al datgene wat daarmede geacht 
kan worden in dirzct verband te staan in den ruimsten zin. 

Art. 3. De Vereeniging zal zich niet bezig houden met politiek, geen 
candidaten stellen bij verkiezingen, noch ook zich bezig houden met dat- 
gene wat behoort tot het terrein van kiesvereenigingen en vakorgani- 
saties. 

De vereeniging beoogt met de doelstelling in art. 2 de veilig. 
heid van den Staat en de handhaving van het wettig gezag te bevorderen, 
op algemeen christelijken grondsiag, waarvoor als norm wordt aange- 
nomen de twaalf artikelen des geluofs; alsmede beoogt de vereeniging 
de gemeenschap te beveiligen tegen de economische en moreele ontredde- 
ring, die door werking der funeste beginselen van het communisme in de 
gemeenschap tengevolge hebben. 

De vereeniging zal als actieve middelen bij de verwezenlijking 
der in de vorige artikelen aangegeven doelstellingen aanwenden : 

Art. 4. 

Art. 5. 

1. verspreiding van voorlichtende lectuur ; 
2. krachtige samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland, 

welke eenzelfde of aanverwant doel beoogen, met handhaving van voile- 
dige zelfstandigheid en inachtneming van de bepalingen opgenomen in art. 
3 en 4 dezer statuten. 

3. het organiseeren van anti-communistische vergaderingen binnen het 
Ri]k : 

4. het oprichten en de bevordering van de oprichting van plaatselijke 
comité’s van actie, afdeelingen van de vereeniging. 

5. Het verstrekken van materiaal aan vereenigingen en personen. 
6. Het instellen van een secretariaat generaal welker bevoegdheid en 

7. Het uitgeven van een vereenigingsorgaan. 
plichten bij huishoudelijk reglement geregeld zullen worden. 

Art. 6. De vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 jaren. De 
algemeene ledepergadering is bevoegd te besluiten de vereeniging te 
ontbinden binnen deze termijn of na dien tijd voort te zetten, het laatste 
behoudens de Kon. Bewilliging voorzoover deze dan nog mocht worden 
vereischt. 

Art. 7. De geldmiddelen der vereeniging zullen worden verkregen, 
door contributies, donaties en andere inkomsten, en zullen worden be- 
heerd namens het bondsbestuur door den Penningmeester. 

Aanwending van geldmiddelen, voor zoover in deze statuten niet uit- 
drukkelijk omschreven, geschieden uitsluitend op aanwijzing van het 
Bondsbestuur in overeenstemming met de begrooting zooals die door de 
algemeene vergadering is vastgesteld. 

Het Bondsbestuur der Vereeniging bestaat uit een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en drie leden, die tesamen den secretaris gene- 
raal benoemen, welke adviseerende stem heeft in het Bondsbestuur. 

Het Bondsbestuur wordt benoemd door de algemeene ledenvergadering. 
Het Bondsbestuur zal uit haar midden een dagelijksch bestuur kunnen 

kiezen, wier taak en rechten geregeld wordt bij huishoudelijk reglement, 
doch met inachtneming der bepalingen dezer statuten. 

Art. 8. 

Art 9. 
Art. 10. Comité’s van actie, afdeelingen van het verbond zuilen in 

verschillende gemeenten worden opgericht. 
Bestaande organisaties, welke daarvoor in aanmerking komen, kunnen 

als zoodanig optreden. 
Deze plaatselijke comité’s zullen zich bezig houden met de actie ter 

plaatse, met inachtneming in het bijzonder van art. 3 en 4 dezer statuten. 
Zij zullen zich tevens bezighouden met het werven van leden en dona- 

teurs. 
Plaatselijke afdeelingen zullen 50 pct. van het bedrag der contributies 

en donaties van de aangesloten leden storten in de kas van het Bonds- 
bestuur. 

Het bestuur van een plaatselijk comite wordt benoemd door de leden 
der vereeniging ter plaatse, en zal bestaan uit een voorzitter, penning- 
meester, secretaris en twee leden. 

De secretaris generaal zal zoo noodig bij de vergaderingen van plaat- 
selijke comité’s tegenwoordig zijn, als vertegenwoordiger van het Bonds- 
bestuur, en met advies dienen. 

Eens per jaar, in de maand September, vergadert het plaatselijk comité 
en brengt het bestuur verslag uit, legt de penningmeester rekening en 
verantwoording af en wordt het verslag dezer bijeenkomit en de lijst van 
leden en Donateurs toegezonden aan het Bondsbestuur. 

Tot het lidmaatschap is toegelaten een ieder die de doelstel- 
ling en de grondslag der vereeniging aanvaardt en den leeftijd van 18 
jaren heeft bereikt. 

Zonder opgave van redenen kan het Bondsbestuur het Lidmaatschap 

Een eere-comité van bescherming zal worden gevormd. 

Art. 11. 
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