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Aan lien die zichzelf k u m e n  
en durven zijn! 

De vuist op de deur - zoo zijn wij den ver- 
kiezingsstrijd begonnen en me1 de vuist beukend 
OP de deur, zetten wij hem voort  De krach1 
waarmee onze vuist is neergekomen, heeft ons 
volk doortrilt en wat geen enkele partij geluk1 
is, is ons gelukt - wij liebben in enkele weken 
tijds het Nederlandsche volk gewekt en lot klaar 
besef gebracht van den wanlropigen toestand, 
waarin het verkeert. 

Wij overdrijven niet als wij zeggen dal zondei 
den oproep van het Nationaal Verbond Plichr- 
Orde-Recht alles bij het oude zou zijn gebleven. 
De groole partijen, veilig achter de verschansing 
van hun vaste zetels, hebben er het grootste be- 
lang bij, dat er ZOO weinig mogelijk verandert. 
Het ging tot dusver immers zoo prachtig als 
men net maar hebben kon! De buit was verdeeld, 
men verdrong zich niet al te zeer aan de staats- 
ruif, de ,,vrijgestelden” hadden hun zetels, met 
het vaste inkomen en, dank zij de ,,cumulatie”, 
een zeer behoorlijk inkomen, straks nog de lieve 
liiirente in den vorm van het pensioen aan hel 
Kameriidmaatscliap verbonden en de heerfn 
parrij-leiders - konden zij het op deez’ aarde 
wi! beter verlangen, zij, de dictators in de 
,,Evenredigheid” I 

,,Mein Liebchen was willsi du noch mehr!” 
Men sukkeide voort alsof er niets -wezenlijks 

veranderd was in den gang der tijden. Men 
speelde het politieke spelletje verder al zakten - .~ . . .  . .  

gen begrepen zijn en hoe ons optreden het hart 
van ons vclk gewonnen- heeft. 

De eer daarvan geven wij n i d  alleen aan onze 
ijverige en geestdriftige we:kers. Zij vonden een 
gunstigen bodem, rijp om te bewerken en vrucht 
te dragen dank zij de verregaande partij-zucht 
der regeerende partijen, dank zij het steeds on- 
bcteekenender worden der voiksvertegenwoor- 
diging. 

Het Nationaal Verbond P.O.R. i s  op het goede 
oogcnblik opgericht, heeft daardoor terstond 
wortel geschoten in breede lagen van ons volk en 
op beslissende wijze het goed recht van zijn be- 
staar! bewezen. 

w i j  wenschen hier allerminst aan persoons- 
vergoding te doen doch dit eene willen wij wei 
zeggen: wie Adolf Bruinsmo i n  dit kort tijdsbe- 
stek, sinds hij hel initialief nam tot oprichting 
v2n de P.O.R., aan he! werk heeft gezien, is er 
van overtuigd, dat wij geen beleren aanvoerder 
hadden kunncn kiezen. Heel de organisatie be- 
rust i n  zijn handen en als hij op onze eerste 
depurnten-vergadering kon verklaren: ..de ma- 
chine loopt gesmeerd, de interne dienst klop!”, 
dan is liet geheel aan zijn onvermoeid werken 
te danken. 

Ook hier heeft hij weer getoond welk een 
machtig organisator hij is, hoe hij vertrouwen 
weet in te boezemen aan zijn medewerkers en 
hoe hen te bezielen. Met zuil< een aanvoerder, 
--‘ -../I. -”- ^ _ _ _  :__*:_ _.I - .. . . . 

gdooven, dan zouden zij den arbeider den 
hemel op aarde brengen. Om toegang tol dit 
mrdsche paradijs te verlangen, moest hij zich 
eerst organiseeren. D e  massa moes1 tot een 
leger groeien, de horde tot een gedisciplineerde 
strijdnacht. Het getal werd de Godheid! 

Men verblindde de arbeiders met cijfers. Groei 
en nog eens groei van alle kanten. AI weer 
twintig procent vooruitgegaan bij verleden jaar, 
ai weer zooveel leden meer, ai weer zooveel 
meer guldens in de kassen! 

Schuchter vroegen enkelen: ,,Wat hebben 
wi,i voor ai die cijfers gekregen?’’ En dan sloe- 
gin de leiders zich OP de borst en gaven nieuwe 
cijfers, nog weer hoogere, en getroost ging de 
ïrager naar huis. Het cijfer had al weer gezege- 
vierd. 

De massa zelf kon naiuurlijk niet regeeren. 
Men moest dil Overlaten aan de ,,vertrouwex- 
mapnen”. De democratie had den onafhankelijken 
afgwmrdigde gekend, die volgens eer en gewe- 
ten zijn stem uitb:acht, hci socialisme bra!< daar- 
inee en zond zijn ,.ambtenaren” naar de volks- 
vertegenwoordiging, zijn ,,sujetten” zijn ,.mario- 
netten“ die te knikken hadden en ie buigen 
zooals de massa dat begeerde. 

A!cn gaf hoog op van zijn invloed in over- 
heidskringen. Al weer werd hevig me1 cijfers 
zerverkt. Ezn kwart V P ~  de volksvertegen- 
woordiging ons. een derde van dien of dien 
Raad door ons bezet! En men wierp zich vol 
Vuur op voor de belangen van die arbeiders 
die in dienst v m e n  van de overheid. Men schiep 
zoodoende een bevoorrecht- kaste die, om hei 
woord van een socialistischen leider te 6% 
bruiben, ,,woonden als op een eiland”. Zij had- 
dcc hoogere loonen dan de meerderheid der . .  . 

volk iets anders, iets beters verlangt. Het wil 
niet langer geleid worden door baantjes-gasten, 
door bonzen, die zich genoegclijk schurken in 
nun zeteis, het verlangt daden, daden van man- 
nen die geen groote woorden gebruiken, maar 
do e n ;  en daarom is hel zulk een v.erheugend 
teeken, dat het arbeiders-element in het Natio- 
naal Verbond P.O.R. i n  enke!e weken tijds zoo- 
danig is aangegroeid, dai wij zonder, eenige 
overdrijving kunnen zeggen: wi; zfjn niet alleen 
een partij van middenstand en platte!anrf, maar 
ook de partij van don goedwiI!errden arbeider, 
die werken wil en voor wien wij werk zuilcn 
vinden, want werk l i s  er; het is slec!itS een 
Investie vzn organisatie, het tot den arbeider 
te brenzen. En c‘at dit organiseerend werk ge- 
schieden zal, indien gij, aybeiders, hen daartoe 
in de gelsgenhied stel!, daarvoor staat de naam 
van Adolf Bminsma u borg! 

De Nationale Eenheid, onder de  vleugelen van 
Plicht-Orde-Recht is geboren. A s  u al!en, haar 
tot een L.acht te maken tot welzijn van 1md 
en volk! 

DE AASKOOP VAN HET LAlt’D- 
GOED ,,DE HOOGE VELUWE” 

? T m r e c  ziin zoij  niet 

I__ 

uiirmnai K r t ~ e m  

Het b!ijil mei hel wetsontwerp lot aankoop 
van Kröller’s bezit, een wcnderlijbe gschiedenis. 
De regeering stelt hierbij op den voorgrond: 
steun aan de boomkweekerij. h-iet vakkennis be- 
keken is dit .een wassen neus. \Vant zou men de 
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partij-leiders - konden zij het op deez’ aarde 
ooit beter verlangen, zij, de dictators in de 
,,Evenrediglieid”l 

,,Mein Liebchen was willst du noch mehrl” 
Men sukkeide voort alsof er niets wezenlijks 

veranderd was in den gang der tijden. Men 
speelde hel politieke spelletje verder al zakten 
de talenten der spelers steeds verder beneden 
peil en het stuk dat de moeite waard was om 
aan te zien zoolang er nog ,.sterren“ aan het 
spel deelnamen, trok niemands aandacht meer 
en dit was juist wat de partij-leiders noodig 
hadden. 

,,Vooral geen slapende honden wakker 
maken”, hoorden wij eens een doorgerookte p0- 
lilicus zeggen. 

Maar nu zijn de honden wakker, de crisis heeft 
ze wakker geschud en hoogst verwonderd staren 
de oartii-leiders om zich heen en vrazen zich 
;ergaasaas8 af wat de menschen toch bezielt met 
al h u n  partijen en partijtjes. 

Maar begrijpen zij dan niet, dat het enkel en 
alleen hun schuld is  dat de kiezers niet meer 
gelooven in h u n  schoone beloften, in den scl~oc- 
nen sc!iijn waarin zij zich om de vier jaar hullen 
om daarna weer in liet duister te treden van hun 
armzalig partij-geknoei? 

Zijne Majesteit de Kiezer heeft dan weer 
afgedaan en wordt in de rommelkamer bij de 
stoffige requisieten van hoogdravende beloften 
opgeborgen I 

Maar dat Is nu allemaal uit. Middenstanders 
en plattelanders, arbeiders en niet-arbeiders 
hebben zich jaar in jaar uit laten vierendeelen 
door de groote partijen en nooit hebben de ge- 
knevelden begrepen tot welk een kracht zij in 
staat zijn als zij slechts gezamenlijk optrekken. 
Zij voelen thans wat ai de heerlijke beloften der 
politici waard zijn voor hun belangen, zij be- 
grijpen dat het ,,over u maar zonder u“ uit moet 
zijn en zij zelven moeten optreden en zich niet 
hnger als ,,oud vuil” in een hoek moeten laten 
vegen. Als er gebezemd moet worden, en ef moet 
, , ~ n o o n  schip” gemaakt worden, dan willen zij 
niet meer bijeen geveegd worden maar liever aan 
het andere einde van den bezem zijn, zelf de 
hand aan den steel hebben om zelf de richting 
te bepalen waarin geveegd en wat er opgeveegd 
moet worden1 

Het Nederlandsche volk daartoe te hebben 
gewekt, is het werk geweest van ons Nationaal 
Verbond en als ,,P.O.R.” in de enkele weken dat 
het bestaat, reeds tot een populaire uitdrukking 
geworden is, bewijst dit hoe juist onze bedoelin- 

...oly..,,lö ~ C ~ ~ M L ~ I .  ,,UT nia- 
:hine loopt gesmeerd, de interne dienst klopt”, 
ian i s  liet geheel aan zijn onvermoeid werken 
e danken. 

Ook hier heeft hij weer getmnd welk een 
nachtig organisator hij is, hoe hij vertrouwen 
\.eet in te boezemen aan zijn medewerkers en 
ioe hen te bezielen. M e t  Zulk een  aanvoerder. 
net xrlk cen organisatie, met zulke medestan- 
fers, gaan wij de laatste phase van de verkie- 
:ingcn vol moed en strijdlust in, overtuigd dat 
iet goedwiilende deel van ons volk als é in  man 
ichter ons zal staan. 

Onze vuist is op de deur neergekomen en de 
;lag trilt na in de harten van allen die, eindelijk 
levrijd van partijdwang, zich zelf kunnen en 
iurven zijn! 

Tegen het Socialisme 
Vóór de arbeidws ! 

Van niemand minder dan Troelstra is het 
zezegde: ,,de stemmen moeten niet langer ge- 
teld worden, men moet ze wegen”, een uit- 
. a thg  die bewijst hoe de groote sociaal-demo- 
cratische leider tot het inzicht was gekomen 
dat de regeering der massa niets goeds kan 
brengen en dat, wil de menschheid eenigen 
vooruitgang boeken, zij luisteren moet naar de 
stemmen die gewogen zijn en niet naar de stem- 
men die geteld zijn. 

De bittere ervaring leert dat Troelstra gelijk 
iad. Op alle fronten heeft de democratie die 
eenmaal als het geneesmiddel voor alle maat- 
schappelijke kwalen beschouwd werd, de sociale 
,,Haarlemmer-olie”, gefaald. Zij heeft haar piichl 
gedaan en het zou dwaasheid zijn dit te ont- 
kennen. Zij heeft tal van uitwassen wegge- 
nomen die den maatschappelijken groei in der 
weg stonden en zoolang zij ,,gezonde” demo. 
cratie bleef, kon men haar rangschikken ondei 
de bewegingen die strekten tot heil van aller 
die onder haar wetten en bepalingen hadder 
ie leven en te arbeiden. 

De democratie vergroeide echter tot socia- 
lisme en verloor daarmede haar karakter var 
algemeene beweging en werd tot eene die eer 
bepaald klasse-karakter kreeg. De arbeidei 
werd niet meer beschouwd als een deel var 
het geheel, hij werd tot voorwerp van bizondert 
zorg, hij werd het troetelkind want vergee 
ook dit niet, zijn duizenden stemmen telden. 

Indien men de socialistische leiders modi! 

woordiging ons, een derde van dien of dien 
Raad doar ons bezet! En men wierp zich vol 
mur op voor de belangen van die arbeiders 
jk in dienst w x e n  van de overheid. Alen schiep 
Zoodoende een bevoorrecht? kaste dit. om het 
woord van een socialistischen leider te ge- 
Druiken wqonden als op een eiIncd”. Zij had- &<.-+- i-erien d=n de meerderheid der 
weken,  hadden verschillende toelagen, zij 
nadden reglementen en bepalingen, zij pleegden 
overleg met de overheid omtrent loon en ar- 
beidsregelingen en zij hadden bovendien dat 
!ene groote voorrecht - zij waren beschut te- 
:en den geesel die millioenen arbeiders teistert. 
tegen de werkloosheid! 
En de overige arbeiders, wat heeft het socia- 

lisme hen gebiacht? Het gebral der leiders is 
gestorven, de machtiEste socialistische partij 
ter wereld, de Duitsche, ligt machteloos ter 
aarde, viiftien jaar lang had zij gelegenheid 
in het land van A2arx haar theoriën tot prak- 
tijk te brengen en wat waren de vruchten: 
Niet anders dan dat de vertrouwensmannen 
iich nestelden in de goed betaaide baantjes, 
de buit voor de overwlnnaars! En talrijk waren 
de schandalen waarin socialisfische bestuurders 
betrokken werden. Corruptie tierde welig en het 
socialisme dat een zegen zou zijn, werd tot 
een vloek. 

Begrijpt gij thans, Nederlandsche arbeiders, 
hoe het gekomen is dat de Duitsche Nationaal- 
Socialistische partij in enkele jaren tot zuik een 
machtige organisatie groeide, tot een prtij van 
millioecen? Het socialisme heeft geen enkele 
zijner beloften gehouden, en niet alleen in 
Duitschland. 
Hoe staat het bij ons? Ook hier te lande heb- 

ben de leiders zich in goed betaalde baantjes 
genesteld; ook hier te lande spreekt men van 
de ,,politiek der bonzen”, die een macht vormefi 
waarop al wat het directe eigenbelang niet 
raakt, te pletter slaat. 

De arbeider die zich aansloot bij zijn vakge- 
nooten die zich organiseerden tot een vakveree- 
niging, zag zich ingedeeld in ’t leger der sociaal- 
democraten, ook al stond hij afwijzend tegen- 
over deze beweging, en verpletterend werd het 
cijfer der aangeslotenen. Maar bij al deze 
,.hoera”-cijfers vergat men &en ding: dat het 
aantal ontevredenen in en buiten de beweging 
groeide en aanwies tot een getal, dat  ook ,,ver- 
pletterend” genoemd kan worden. 

Steeds meer teleurgestelden keeren zich van 
het socialisme af, men voelt dat deze beweging 
over haar hoogtepunt heen is en het arbeidende 

Rnarom zij11 w i j  niet 
ullc.maa1 Kr6Ilers 

Het blijft met het wetsontiverp tot aankoop 
:an Krijller’s bezit, een b’onderlijke gschiedenis. 
)e regeering stelt hierbij op den voorgrond: 
iteun aan de boomkweekerij. hlet vakkennis be- 
<eken is dit ecn wassen neus. l ï a n :  zou men de  
ioomkweekers’over geheel Nederland van h m  
merproductie af willen helpen, dan kan men 
uel Zoo0 H.A. volpoten en dan is er no: te veel. 
n Limburg en Brabant zijn ook zeer veel boorn- 
<weekerijen, welke grof gwd !meeken en rozen, 
leze worden niet genoemd. Heiihen die men- 
;chen geen recht op steun? In de Betuwe, het 
and van Maas en Waal, in Zeeland. kweekt men 
;eel vruchtboomen, ook een a.nardeloos artikel. 
bvorden deze kweekers genoemd? Verder zijn 
n het Noorden van ons Iznd nog groote en 
;leine kweekerijen, ook deze schijnen geen k a n s  
:e krijgen. En dan - koop: men een landgoed 
(oor p1.m. f3000.000.- om de kweelters t e  
runnen steunen of ... de f-niiie Kröller? Indien 
Tien het geheele bedrag ter beschikking der 
weekers stelde en bijvoorbeeld hen noodzaakte 
ion bedrijf te verkleinen tot d? grootte in 1920 
zn hun overprductie verbrandde, zouden zij 
?en beteren prijs voor de cvergebleven artikelen 
<rijgen en kwam men met f2000.000.- al een 
iieei eind, misschien bleef er nog we! over. En 
werden er  honderden kweekers geholpen, die 
>ij aankoop van de ,,Hooge Veluwe” geen kans 
siijgen. Daar is de productie veel te groot voor. 
\,‘e4 belastingbetalers erzerex zich aan dit noo- 
ieioos geldverspillen en de P.O.R. zal  niet krach- 
big genoeg kunnen protesteeren tegen dit wets- 
mtwerp, dat uit de lucht is komen vallen, inge- 
diend werd door een zoo goed als overleden 
regeering en waaromheen zich veel duistere 
punten verzameld hebben, die opheldering be- 
noeven. De indruk bij het Nederlandsche volk 
verwekt, is eenvoudig deze, dat de regeering, bij 
het scheiden der markt, een der ,,vriendjes”, die 
met een geduchte strop zit, nog even heeft wil- 
len helpen en de kiezers zu!leii goed doen, zich 
straks te herinneren, welke regeeringsfiguren en 
welke partijen aan dit niillioencn-spelletje heb- 
ben meegedaan. Indien hier niet stevig gepro- 
testeerd wordt, worden er eenige millioenen 
weggeschonken, terwijl een paar millioen mid- 
denstanders, plattelanders en arbeiders, als zij 
om werkelijk afdoenden steun komen, worden 
afgepoeierd met den dooddoener: er is geen 
geld. 

Ach, waren wij maar allemaal ,, Krö1ler’s”l ... 



do uapJonn uapnoqaä [EZ 



1 

* 

Onze lijstaanvoerder, Adoll Bminsma, heeft 
zooals op onze eerste Deputaten-vergadering 
was aangekondigd, het vuur geopend te 
Leeuwarden, waar hij sprak met den heei 
F:J. Bernhard 

De vergadering te Leeuwarden 
Men schrijft ons vandaar: 
Onze eerste vergadering hebben wij  in Fries- 

Iands Hoofdstad gehouden. De hoofdstad van 
het aan natuurschoon zoo rijke Friesland en 
waar men nog talrijke bewijzen vindt van de 
machtige positie welke de vrije Friezen zich 
wisten te veroveren en te handhaven. De ver- 
gadering werd gehouden in ,,De Groene Weide” 
tegenover de Oldenhove. Eerst des middags om 
half 2 was een bijeenkomst uitgeschreven welke 
vooral door de plattelanders uit den omgeving 
van Leeuwarden bezocht was. De heeren Adolf 
Bruinsma en Bernhard van Amsterdam, naar 
Leeuwarden gekomen, zetten het aandachtig 
1uis:erend gehoor uiteen, op’ welke basis het 
Kationaal Verbond.Piichf, Orde, Recht is opge- 
bouwd en welke ideeën dit verbond naar voren 
brengt. 

Vriendschappelijk werd over een en ander ge- 
discussieerd en toen de bijeenkomst werd opge- 
heven onder langdxig  applaus der aanwezigen, 
deden velen toezegging des avonds op de ver- 
gadering wederom !e zullen verschijnen, aange- 
zien men van de gezonde ideeën, welke door liet 
Nationaal Verbond naar voren werden gebracht, 
iiog wei nader wenschte te hooren. 

Des avonds. 
- Bij aanlnimst aan de vergaderzaal ,,De Groene 

Weide” s:ondcn reeds velen nenschen in groep- 
jes hevig te discussieeren en toen de vergader- 
zaal voor liet publiek werd toegankelijk gesteiO, 
was z i j  al heel spoedig geheel gevuld. 

Precies op de vastgestelde tijd, haif iiegen 
opende de Voorzitter met een woord van harte- 
lijk wtlkom tot de  aanwezigen, de vergadering 
en sprak er zsn voldoening over uit, dat er tal- 
riji<e belangstellenden waren opgckomen. Aller- 
eerst werd thans het woord verleend aan den 
heer Bernhard, die een zeer interessante uiteen- 

-zet!ing gaf overide- financieele toestanden -in 
Fiederiand (voor nadere bijzonderheden zie men 
het uitvoerig verslag van de rede des heeren 
Bernhard). 

Een hartelijk applaus van den aanwezigen 
volgde waarop de Voorzitter vroeg welke aan- 

n ncg over he! gesproltene het woord ver- 
. F :I c‘::r a:i;wc?i:r.?, 

waren er geen partijen genoeg? En het antwoord 
moet dan daarom zijn NEEN, want wat hebben 
de groote politieke partijen gedaan om ons uit  
het moeras te helpen? He: is juist daarom, dat 
er thans een ander geluid moet ge!ioord worden 
en dit is de schuld van de groote partijen zelf 
dic in de afgeloopen jaren in het werk der re- 
geering geen behoorlijke verdeeling hebben kun- 
nen vinden. Voor ons klein Vaderland dre ia  
een tijdperk van verval. 

Wij willen onder onze vanen vereenigen allen 
die niet tevreden zijn met den tegenwoordigen 
g<ng van zaken en gij aiien, van uiterst links tot 
uiterst rechts, kunnen langs ordeliFKen lijn bij 
ons Verbond aansluiting vinden. 

Gij ziet in de vaandels der groote partijen ge- 
schrcïen: ,,Aleer Steun, Meer voeding. Meer dit 
en meer dat”, maar men ziet er niet in: 

W E R K  
en w2rk moet er komen. Wat schiet gij er mee 
op of ge f i2 steun krijzt? Gij kunt er beter f 2 0  
verdienen. In ons devies staat 

,,Arbeid moet er komen”. 
Niet maar s tem geven, ook niet aan hen die 

toch niet werken willen. Arbeid bcschouw ik 

Ook is men in sommige steden niet gediend 
van arbeiders uit andere steden terwijl wij toch 
allen Nederlanders zijn en ons Nationaal gevoel 
ons zeggen moet, dat iedere Nederlander be- 
hoorlijk zijn brood verdienen mwt. Iets anders 
zijn de buitenlandsche werkkrachten. Duizenden 
en duizenden buitenlanders worden hier te werk 
gcsteld terwijl de Hollanders in het buitenland 
niet dehoeven te komen en pen hen eehvoudig 
wekert arbeid te geven. 

Daarna komende tof het doel en streven van 
het Nationaal Verbond ,,Plicht-Orde-Recht”, 
zette spreker duidelijk uiteen welke beginselen 
ons Verbond tot grondslag heeft, dat het is een 
in.. het volk zelf opgekomen beweging, geen 
,,persoonlijke liefhebberij” van e n  of meer men- 
schen, die ,,tuk” zijn op de f5000.- ,,schade- 
vergoeding“ en ‘t daaraan verbonden pensioen, 
wat blijkt uit onze candidatenlijst, waarop 
slechts mannen vporkomen, die eigen zaken heb- 
ben en zoo overtuigd zijn dat het heele karakter 
onzer votksverkgenwoordiging moet veranderd 
worden, dat zij, ondanks hun drukke bezigheder! 
niet geaarzeld hebben, hun tijd en hun gaven 
voor het algemeen belang beschikbaar te stellen. 

Dat wij ons een partii noemen van inidden- 

De eischen van d~ré rniddenstnnd 
De Mlddeistand draagt op manmoedige, bewonderenswaardigc wijze de zware lasten die 

men in &zen tijd op zijn schouders legt 
Steeds worden nieuwe Belastingen ingevoerd, welke noofdzakelijk den hliddenstand tref- 

fen. Daarnaast worden arbeidsbeperkingen aan den winkelier opgelegd. 
Belastingen ais precario, als de  Brandver”ek-ringsuel~tlng enz. enz., wetten a!s de Win- 

kel- en Zondag-sluiting, zijn aite tegen den solide‘ Winke!stand gericht, welke daardoor in 
steeds sleckter positie komt tcgznover de groo:e WarenlKizeii. 

Daartegenover stellen Wij de 14 niì%Olgeide punten, welker uitvoering wij dringend voor 
de instandhouding van een krachtigen middens:and noodzrlreiijk achten. 

Uiîvoering van het navolgende p r o p m m a  is daarom drangend noodig, tot redding van 
den stand van Winke1:ers en Klein-industrieelen: ‘ 

1. Erkenning van Overheidswege van h a  aigemeen belang van ìnstandhoudfng eener 
sterke h?iddmstandsklasse epartment voor de be- 
hartizing van Middenstands Wethouders voor den 
Middenstand in de graoterpI -- -2.- Géëii-Sfaits6emce ;drijven, die niet bemt- 
woorden aan Iret doel, Om de bevolking OP beter? en goedhoopere wijze te bedlanen, dan dit 
door particulieren zou kunqen geschieden. 

3. Beschem.ing en bevordcrirg va? het Nederlandsch fabrikaat. Verbod azn alle @,er- 
he;ds-l:chamen om zonder overleg met de Regecrieg buitenlanWch fabrikaat te bestellen of te 
gebruiken. 

4. 1?121ir??21e7 t * ? a  d? va-2rddt’-: d-* bona::Ee !b:rkel;ers lqor de p 

iet Natlonaai Verbond P. O. R. toe te treden om 
Cezamenlijk tot andere, betere toestanden te 
tomen. 

Ook bleek de debater voorstander te zijn van 
.Indonesië vrij”, waarop de heer Adolí. Bruinsma 
iem aan ’t verstand bracht dat ,,Indonesië vrijl” 
liet anders beteekent dan: .,Japan en Amerika 
:n Engeland in Indië”, want op hetzelfde oogen- 
,lik dat wij Indië zouden nijgeven, zouden 
Japansche en Amerikaansch. oorlogsschepen 
iaar de Indische wateren stevenen en spoedig 
Fenoeg hun kanonnen richten op de nu  ,,vrije” 
Indiërs. Wanneer wij Indië willen houden, dan 
‘s dat niet alleen ons belang - 60.WO arbeiders 
!n Twente die voor Indië arbeiden! om van veie 
andere takken van bedrijf maar niet te spreken, 
ile alleen door en van Indië bestaan1 - maar 
3ok het belang van den Inlander. wien wij door 
onze zorgen een hoogere trap van beschaving 
hebben bij te brengen. In stede van ,,Indonesië 
vrij!” moet de leuze blijven: ,,Indië vaster dan 
ooit aan Hollandl” 

Langdurige toejuichingen barstten na deze 
woorden los 

De vergadering in Groningen. 
Hier spraken Zaterdagavond voor een aan- 

dachtig pehoor de heeren Adoif Brnlnsma, k 
van den Hoven, F. J. Bernhard en H. E. Di.iken. 

.Ook hier behaalden onze sprekers een voko- 
men succes. De heeren Bruinsma en Bernhard 
spraken in denzelfden geest ais in Leeuwarden. 
De heer Dijken brak een lans voor het ,,Natio- 
naai” onderwijs, gelijk hij het in ons sorgaan 
zoo welsprekend heeft uiteengezet en onze 
.,platielander” Van den Hoven boeide zijn ge- 
hoor door rake en pittige opmerkingen over het 
huidige regeeringssysteem en de bedroevende 
resultaten ervan. 

Er volgde een onbeteekenende discussie, die 
door onze sprekers afdoende beantwoord werd. 

De vergadering te Middelburg. 
De Zeeuwen bleken niet minder toegankelijk 

voor het streven en de  bedoelingen van het 
..Nstionaal Verbond P. O. R.” dan de Friezen en 
Groningers. Er was veel belangstelling en ook 
hier ooystten de algemeene uiteenzettingen van 
Adolf Bruinsma, de financiëele beschouwingen 
van Bernhard en de landbouw-inzichten van Van 

loonden ai de sprekers. 

Deze week treden onze sprekers nog op: in 
Amsterdzm, Zwolle en Arnhem, terwijl zij. bij 
het ter perse gaan van ons blad, zoo juist in 
Assen hebben gesproken. 

Overal in den lande is de  geest vaardig ge- 
worden en overal in den lande vinden onze 
sprekers een publiek, dat  ontvankelijk is voor 
hetgeen het Nationaal Verbond ,,P. O. R.” biedt. 

69; Horei, veel bijya]. Eefi lijkeiijk applaus b e  
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P. O. R. 

Wat is het doel der 
Boerenbonden ? 

,Onze landbouw Is sterk georganiseerd wat 
betreft de  verzorging der bedrijfsbelangen. en 
d e  bestaande organisaties hebben op dit gebied 
veei gepresteerd. Zij hebben echter geen of zeer 
onvoidoende aandacht geschonken aan econo- 
mische en sociale vraagstukken, die grooten- 
deels hunne behartiging moeten vinden langs 
poiltieken weg. Daardoor Is de  landbouwende 
bevciking op dit gebied vrijwel ongeschoold en 
machteloos. zoodat zij een speelbal Is der  poll- 
Eeke pnriljen. Duidelijk komt dit u i t  in deze 
crisistijd. De oorzaak dat de landbouwende be- 
volking totaal onder den voet wordt geloopen. 
moet dan ook gezocht worden in het feit, dat 
de  iandbouworganisaties geen politieke macht 
achter zich hebben. Ieder zal dit kunnen be- 
gr!j;ien, wanneer hii ziet wat  arbeiders en amb- 
tenaren in dezen presteeren. 

Dit kan ook voor de landbouwers verande- 
ren, mits zij zich politiek meer Invloed weten 
te  verzekeren. Dien weg durven de bestaande 
organiJaties echter niet op ;  zi j  vreezen daardoor 
de  orgsnisatie te schaden. Misschien hebber. 7ij 
daarin ge!ijk. 

Door de economische en polirieke onge- 
schooldheid iareo de landbouwers zich <oor 
alleriei ve:sie!en leuzen uiteen drijven. Yiettr- 
genstaande veien den ondergang nabij zijn, laten 
zij z:ch !och wijsmaken, dat die leuzen meer 
waa rd  z i jn .  dan he! bestaan van hun gezin. .4is 
deze houding nic! zeer spoedig verandert, ziet 
he! er voor ons piirteiand slec!it uit. 

I eneinde m:svers!md ie voorkomen, zi] op- 
g m r r k t ,  dat. waar  gesproken wordt van vei- 
sie!en levzen, daarmede geenszins bedoeid wor- 
den  we:keiijke bq inse i en ,  die wor!e!e$ i n  
were!d- en ievensbeschouwing. Deze kunnen 
door  de  voorgestelde actie echter niet worden 
geschaad. 

Sommigen ste!len zich op het standpunt, dat 
bouwers Sun politieke belanqen moe:en 
'en in de poiltieke partij, wai ibi j  zij zi jn  

- 

o p  deze wijze meer invloed te verkrijgen. 
Voor velen is dit zeer moeilijk, omdat geen 

enkele boer momenteel za! kun?en zegges, 
we!ke par?ij hel bcst zijn bciangen kan beliir- 
îigen. De ervaring ieert voldoende. dat he! bij- 
zonder moe!iljk I s  02 alleen in een partij iets t e  
bereiken. 

Daarom willen p i s t  de Boerenbonden deze 
bezwaren trachten !e ondervangen door aan de 
partijen een program aan :e bieden, waarin h u n  
wenochen zijn kenbaar gemaakt. Dc partijieidin- 
gen moe!en hieiop. indien ze tenminste wiiien. 
hun antwoordrn ze.cden en kenbaar maken hoe 
ze tegenover de  eischen der boeren staan. 

WERKPROGRAM. 

?. De prilzen va? ai!e !andboiiwcro.'::c:e? 
J.,,--- . - ~ - i , - .* > >  - .> ; ' . - .  . - _ I  . , .  

een rondschrijven van de Boerecbonden en de 
inhoud spreekt voor zichzelf. Eindelijk begint 
men ook van die zijde in te zien, dat het zoo 
niet ianger kan en dat men zeif moet aanpak- 
ken en niet ianger zich op sleeptouw moe!en 
laten nemen door de veei belovende en nooit 
iets doende politieke partijen. 

Onze candidaat V A N  DEN HOVEN, die i n  
1918 veertig en meer spreekbeurten vepuide, 
heeft als rechtsche piattejander er steeds op ge- 
hamerd, dat er een betere volksvertegenwoor- 
diging diende !e komen, en h i j  is de eerste ge- 
weest. die het drijven der christelijke partijen 
ontmaskerd en er voor gewaarschuwd heeft. dat 
het mis moest loopen als men zoo dnor h!eef 
gaan. 

Men beef! het platteland altijd min of m e t  
in een hoe4 gedrongen en aan zijn beiangen 
zoo qoed ais geen aandricht geschonken. Met 
be!often heeft ien steeds de boeren en voorai de 
kleine boerer. gepaaid -- het platteland bracht 
veel cn kostte weiniq. terwiji. omgeiwerd, bij 
veie par!ijen veei ballast aan boord is, die heei 
wat kosten en weinig brachten, tot schade der 
pia!:eiacdsbevci4in,. 

Daarom verheugt het ons, dat de Boerenhor.- 
den :hans den ioestand zuiver gaan inzien en 
zich ;iet !ang-r me! een kitiiije i n  het verkie- 
zinqsriet !aten sturez. jareziang hebben de poli- 
tieke 7ariijen h u n  voordeel gehad bij de bregk 

tteand en st;d. Dat mcet ni i  maar 
en daa rom:  eesdr;ch;iq opgetrok- 

van iíidder,stai.de: en  Plaiteiander! 

3 I ersoneele Belasting 

Pioe sterds gnrrt een groep midde-. 
siundrrs, wipr h d i i j c r n  noodlij,'Ynd 
zijn,  z~ccinr çe611kf ondrr ern pn. 
billiiken brlasiin qdru k. 

Het wordt n u  meer d x  tijd, dat dp Koffie- 
huiscuuders v a 1  den zwaren druk dcr Perso- 
iee:e-!?e!as!inq .sor(!er, bebr:jiI 13 g':!ijk w-rden ,~ . .  . . . ~ .  _ . .  . .- 

meer of minder belangrijke mate ontlasten. AI- 
hoewei dlt wets-ontwerp een stap Is in de goede 
richting, bevredigt het ons niet; immers, wordt 
hetzelve tot Wet verheven, dan k u n A e n de 
Gemeentebesturen de zoo noodige verlichting 
voor de Koffiehuishouders aanbrengen. Zij 
k u n n e n. doch behoeven dit niet te doen. Of, 
n u  de financiën der gemeenten steeds meer In 
het gedrang komen. van eenige verlichting voor 
de Koffiehuishouders inderdaad iets komen zal. 
staat dus nog :e bezien. 

Wij hadden liever gezien. dat de Wet zelve 
was gewijzig.3, al ware het aiieen maar. omdat 
er zoo weimg voor noodig is, de plaatselijke 
verordening, waa:bij die verlichtlng van druk 
van beiasting wordt aangebracht, weder te wij- 
zigen. 

Er mcet dus aangedrongen biijven cc rden  op 
wijziging van de Wet-zelve. De voor de Koifie- 
huishouders onbillijke iege!ing dient uit de Wet 
ze!v? tc  worden geiicht. 

Krachtens artikei 17 der Wet op i e  Invorde- 
ring kan de beiastinqschiildige, die niet in staat 
is anders dan met buitengewoon bezwaar de be- 
lasting of  de voiie belasting te be!aier, geheei 
of gedeeiteiijke :(wijfschelding kriigen. 

Dit artikei is Siijkbaar niet voor de Koffie- 
huishouders gecch:e.ven. want niettegenstaande 
Ce Regeerkg met vorenstaand wetsontwerp 
duideiijk te Zennen heeft gegeven van den nood 
in hct Koifiehuiibedriji overtuigd te zijn, en dit 

houding azn ie nemen, zien we heden !en d a g  
l o g  gebe-ren, dat dosr verkoop van een cafC- 
inventaris (gcreedschap van den Kof 
der) getiacht wordt, de beiasiingpe 
te var-eren, waardoor de kofiiehcish 

~ 5 ' -  W U ~ ~ I  q : ~  ~ r ~ u i q í  voori ie zenen en eer 
gehee! gezin broodeiGCs komt t e  staan. 

Kan niddcis ,.Por reii de Ctaat wellicht aa r  
het versnnd word?? gebracht. dat, wanneer dal 

houders, ook de duizenden die in dat bedrij, 
empiooi vinden tot ,.stcmpeien"' doemt. 

H. HEERE. 
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kwaad nie! de kop wordt ingedrukt. z i j  .ie! 
. .zinii" m a a r  ,.mmit". cn behalve de Koíliehuis- 

Hannibai ante portis1 

ip 'I Kcbied der werkioozensteun. Van generaais 
'n officieren. die wegens z.g. invaliditeit tocn 
iun pensioen behouden, naast hun tractementi 
ierheffende toestanden bij onze naburen1 En 
lok Nederland zit tot de leeuweniiaren i n  het 
noeras van den strijd om den ..staat van be- 
ioeftiyheid". Vele gevallen van corruptie door 
irbeiders vulden reeds de bladen. Moet hier wk 
liet dringend schoon schip gemaakt en dat niet 
foor mannen die zich enkel en uitsluitend warm 
iiaken voor den proletaar, maar ook de beian- 
{en behartigen van die duizenden middenstan- 
Iers, die stillen in  den lande, die ui t  hooide van 
)eroep - en omdat zij kleine werkgevers zeif 
ienoemd worden - zoo ontzagiijk veel jijden! 
Wie iets afweet van techniek en werkwijze der 
irmbesturen - h o e  nuttig deze insteiiingen dan 
)ok zijn - zai beseffen, dat als ontwikkelde 
Jeschaafde burgers gedoemd zijn aan de uiterste 
kan! van ontbering te leven; aan minimum-com- 
forî zich moeten wennen, zij op den duur aan 
ien demon der hypochondrie zullen moeten ver- 
vallen cn noodzakelijk te gronde gaan. 

Zal dit noodlg zijn. aiieen omdat het roode 
6tic;itetje niet aan h u n  hal3 benqelt, omdat z i j  
niet In de fabriek staan of in de kiei werken? 
Stillen In den lande. 

Kiest die mannen, die zich hei lot der ,,stillen 
in den lande" van harte aantrekken, zij die 
tevens vechten tegen ,,den staat v a n  behoeftig- 
heid" waarin geen mensch het kan uithouden. 
Schoon schip rnakenl Geen wunderoiie der 
fascisten, geen afgesneden bruekspijpen der 
nazi's kan hier helpeni Maar alleen het rechl en 
ae macht van bezonnen. d x ~ d k r x h t i g e  persoon- 
liikheden, zooais de kiezers in de candidaten van 
P.O.R. f e n  voor è i n  kan vinden, bovenai in de 
eerste van onze lijst: Adolf Bruinsna. 

Fzscisme-Fanatici. 
Zit ook hier voor P.O.R. geen vingenvijzing? 

Ook he! fascisme heeft de kiem in zich voor 

voistrekt heiiloos beschuiven,  onda: zij ten- 
siotte berusten op het aoncrmaie uverwic!ii van 
de eene partij over de? andire, waarbij geen 
recht maar onrec!it zepe:.iert 

Loyale opposiitia 
Een gezond parlement met de mo:eiijkheid 

van een vrije loyale oppositie, dat geen vuedsei 
geeii aan partiipolitiek, een geordende Ctaat 
waa r  ieder zijn piicht doet. Dit is he! ideaal van 
P.O.R. Geen fascisme, geen vreemde gewassen 
ais import, in een land, dat cigcn sterke pianten 
k a n  tcelen. waarvan P.O.R. er een is, omdai zij 
u i l  het volk haar sappen geheel puurt! 

Rationalisatie De splinte: en de bai!L 
. . .  . A ' : ?  .<."sCi.P7 '..,>.'A,.* .,.,,,... . -:,.&.-olr .. . 
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om alleen i n  een partij ie!s ie 
bereiken. 

Daarom willen juist de Boerenbonden deze 
bezwaren trachten te ondemangen door aan de 
partijen een program asn te bieden, waarin h u n  
wenschen z i j n  kenbaar gemnakt. De partijleidin 
gen moeten hierop. indien ze tenminste wiilen, 
hun antwoorden zenden e n  kenbnar maken hoe 
ze tegenover de eisc%en der boeren staan. 

\KRKPROGRAM. 

1. De prijzen van alle landbouwproductep 
aienen, zoo noodig met terzijde stelling van het 
beginse! van der  internationalen vrijhandel, on- 
verwijld te worden gebracht en gehouden o? 
een pci l .  dat bij het stede!ijk en industrieel loon- 
peil pas:. 

2. Het in sub I genoemde is speciaal noodig 
om he! mogelijk te in-ken: 

a. d;ii de inndbouivarbeid (van eigengeërfde 
boeren, pachters en Iindarbriders) kan worden 
beloond op een wijze, die in  een redelijke ver- 
houding staa; tot de belooning van anderen 
arbeid; 

b. dat de grond inknsief w v d t  geëxploi- 
teerd er. de :hans werklooze arbeiders werk 

Ga! de land?rijzen weer komen en worden 
gestabiliseerd op  het niveau, hoog genoeg om 
de instandhouding van de vruchtbaarheid van 
der  grond e r  he: aanbrengen van grond.ierbe!e- 
ringeii rendabe! te maken, alsmede om onze 
eigen geerfde boeren, speciaal voor zoover zlj 
belangrijke hypotheken ten hunnen laste heb- 
ber,. voor ondergang te beu-aren; 

dat de ondergang van een groot deel der 
neringdoende bevolking iii dorpen en van het 
platteland bestaande steden wordt voorkomen. 

Misstanden op het gebied van het pacht- 
wezen. die door vorenstaande maatregelen nog 
niet zijn weggenomen, dienen te worden be- 
streden voor zoover de te nemen maatregelen 
niet lelden tot: 

a. het verdwijnen van het pachtwezen: 
b. het in moeilijkheid brengen van kleine 

grondbezitters en eigengeërfde boeren, speciaal 
hen, die hun bezit met hypotheek hebben be- 
zwaard. 

4. De kosten van onze, ten laste van de be- 
arijven komende sociale maatregelen, worden 
grootendeels afgewenteld op de boerenstand. 
Daarom dient met dit systeem te worden ge- 
broken er. dienen de kosten te worden gebruik! 
ten laste van de publieke last, totdat men de 
prijzen der landbouwproducten brengt op een 
niveau, dat de landbouwers in staat stelt, even- 
els andere ondernemers, de uit de sociale lasten 
voortvloeiende kosten af te  wentelen op de ver- 
bruikers. 

5. Inzonderheid met he: oog op de crisis 
dienen ten spoedigsre maatregelen te worden 
genomen inzake verzorging van tot armoede 
vervalier.de oude landbouwers en andere zelf- 
standigen. 

6. Gewaakt dient te worden tegen achrer- 
stelling van het platteland bij de stad o p  het 
punt van onderwijs, publieke diensten en be- 
kstingdruk". 

Het bovenstaande hebben wij ontleend aan 

c. 

d. 

3. 

-:x - - -  
f erson eele Belasting 

Nog sterds gn<rt een groe? mjddr  
sicindrrs, wier bvdrijven noodlij<ie,, 
zijn, Z ~ C < I I I T  febuk: onder er,, br 
brlli,krn bc,lasiingriruk. 

Het wordt  n u  meer d2.i) tijd, dat de  Koffit  
iuishouders van den :warei! druk der Pers( 
ieele-Belasting worden bevrijd en gelijk ivordc 
Zesield met andere neringdoendm 

Thans meer dan ooi: v:o;den de Koffiehui. 
iouders onevenredig zivaar bclis!; immers i e i  
gevolge van den heerschenden noodtoesta: 
zijn de Gemeenten de opcen!en O p  de hoofdso 
zaan verhoogcn, wat vocr de KO!fiehuishoude 
van merkbaren invloed is, cmdat  zij naar i 

volle huxwaarde  van het voor h u n  bedrijf g 
bruikte perceel worden aangeslagen. niettege: 
staande de Koffiehuishozders, evenals de w:i 
keliers de winkeiruimte behoeven voor h u n  b 
drijf, en wel een ruimte, gelegen op gunstig, 
stand, waar veel verkeer en de huurwaarde bL 

tengewoon o?,-edreven is. Ook ai !en gevol; 
dei  hooge iasten. Die hocge ai,nslag heeft o( 
tot gevo!g, dat i n  vele gevalien geen sans?::.; 
kan worden gemaakt op vermindering van b 
1as:ing wegens inwcremie kinderen 

Deze onbillijkheid heeft men steeds getrac 
gced te praten met de bewering. dar de Pers 
neele-Beiasting is een directe beiasting, die , 
Koii iehxhoudcr  op zijn bezockers kan VE 

halen. 
Dit standpunt, hoe onjuist overigens, k. 

thans toch moeilijk la:!ger worden ingenome 
daar ten gevolge van de algemeen heerschen 
malaise, weike haar  inviced meer speciaal i n  I. 
Koffiehuisbedrijf Iaat gelden, de Koffiehiiiz 
weinig worden bezocht, met als gevolg, dat 
voor den Koffiehuishouder ,,se!bstverständlic 
ook weinig o f  niets te verhalen vnit. Dit is d 
ook de oorzaak, waardoor de  Perconeeie-E 
lasting i n  steeds ongezonder verhouding tot 
bedrijfsresultaten i s  komen te staan. 

De Minister van Financiën is, door den dra 
die te dier zake van alle kanten op hem is u 
geoefend, gekomen met een Wetsontwerp I 
wijziging en aanvulling der Wet op de Per3 
neele-Belasting. Krachtens dit ontwerp kunn 
de Gemeentebesturen de Koffiehuishouders 
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e vorderen, waardoor de koffiehuishouder ver- 
iinderd wordt zijn bedrijf voort IC  ze!ten en een 
:eheel gezin brocdelocs komt te staan. 

Kan middels ,.Por' rei: de Staat wellicht aan 
iet verstand word-? gebracht, dat. wanneer dal 
\vaad niet de kop wordt ingedrukt, zij niet 
.zaait" maar  ..qa3it". cn behaive de Koffiehuis- 
ioudcrs.  ook de duizenden bic i n  bat bedriji 
:mplooi vinden tot ,.stempelen"' doemt. 

H. HEERE. 
Hannibii ai1:e poitisl 

Voorz.-Adv. v. d. Nw. Ned. Bond 
van Kofiiehuish. en Slijters. 

--- 
PORDERTBES 
I_ 

l h  p o r .  Gij port ! Wij porren ! 
Rac!io-Por! 

De verXiezin,-s-redc~,oeringcn VOO: de Radio 
l i j n  bcgonncn. Zoo juis; vulde de mannelijke 

Koithek mijn werkLamer. 
Vrijheid! He! woord Recht 
sympathiek zoo goed als 
den brav' général ons een 

wclkom toeroep. De stem van den generaai 
k l i n k t  even jeugdig als de onze, he: moet ge- 
zegd, maar wil denken aan een gesprek dat 
Goethe met ziji. secre:aris voerde over het feit,  
dat Napoleon nimmer naar ancicnniteit benoem- 
de en dat irissche jeugdige krachten aileen maar 
dc steunpilaren van den slaat kunnen zijn. Van 
Oldenbarnevcld! zeg! Voniel: ,,een styi der 
Raads, toen ' t  iyf van 't stokje werd gestut". 
Heel best mogeiiik, maar de koppigiieid en 
iinlsstarrigheid, d i e  hem juist onthalsen deed, I! 
toch weer ecn ser.iliteits\~-rsihijnsel. En Hinden- 
burg! Is hij  niet 80? Klonk ook zijn stem niei 

annelijk en sonoor? Maar hoe zal zijn s t e r  
inken en hoe wlien zijn daden zijn, naar  aan. 

ieiding der Joden-vervoiging? Als de oude Heei 
nu niet ingrijpt, zal hij bewijzen inderdaad senie 
te zijn. 

Ook de R.K. en de V.D.B. porden ... op h u r  
manier. Tegen werkeloosheid, legen oorlogsuit. 
gaven1 Wij wenschen inderddad den katholieker 
werkgever die helderheid van geest toe, die hen 
door den spreker werd toegedacht. 

En met belangstelling zullen wij het oor tf 
luisteren leggen en de microfoon getrouweliji 
inscliakelen. 

Er  is nog wat te wachten en S.D.A.P., A.-R 
en C. H. kunnen ons nog sensaties bezorgen1 
Kiezerslengte 1.875.000. 

Maar op den avond van 20 April om 7.11 
precies. zal ons het hart vrij wat hooger klop 
pen in onze boezem en zal geen Porder verzui 
men zijn toestel aan te zetten. Stemt dan af o] 
P.O.R.. Huizen I875 M. en steunt ons on 
1000 X 1875 stemmen op P.O.R. te winnen, dai 
i s  deze ,,golf" niet voor niets geweest. 
Schoon schip. 

Een sterk gezag! Richten wij een oogenblil 
het oog op België. Wij lezen dat er ,,schooi 
schip met ijzeren bezem" gemaakt zal moetei 
worden. wij lezen van ongelooflijke corrupti 

.L . , ,  lilYli --a'L 

.oyale oppositie. 
Een gezond parlement met de mogelijkheid 

an een vrije loyaie opposi!ie, dat geen vuedsei 
eeft aan partijpolitiek, een grordendc Slaat 
:aar ieder zijn plicht doet. Ui t  is he: ideaal van 
'.O.R. Geen fascisme, geen vreemde gewassen 
Is impor t .  i n  een land. da t  e igen  sicrhe pianten 
an  teeten. waarvan P.O.R. er een is, omdat  zij 
i! het volk haar sappen geheel puurt! 

ktionalisatie. De spiixter en d e  balk. 
Alle menschen hebben de neiging zichzelf 

:oed te praten en de  iouiea van anderen als 
oor een vergroutglas te zien. Deze ioui  kumt 
mok tot siting in de poiitiek der partijen en dit 
i l les zou niet ernstig zijn, wanneer niet. naast 
It reputatie van enkele individuen e: breede 
agen van het volk door werden misleid. De 
ippositie ontaardt in ruzie er. krakre!. in Kamer, 
laadszaal, vergadering. De waardigheid cn 
rns; nemen a!, de versplintering, het seciarisme 
iemen hand over hand toe. De beginseisirijd 
noe: waardig gevoerd wor'Jen, maar wij  sraan 
intsteld over de f lauwe grappen. de sla?pe be- 
oogtrant of het ijdel g r k i e s ,  en erger nog over 
len beleeaigenden. insinueerenden toon van 
telen onzer Raads- en Karnerledcn. De tijden 
ran mannen als C o n  van tier Linden, Traeistra, 
<uyper, Heemsterk, Lohmsnn. wc!ke partij en 
welke idealen zij dan ook voorstonden, liggen in 
iet grijze verieden. h?en krijgt, de verslagen 
ezende, thans maar al te vaak den indruk van 
!en stelletje piassen en hansworsten, die lauwe- 
.en konden oogsten i n  elke circustent, maar die 
i k  vertegenwoordigers van een beschaaid volk 
:en zot en tegelijk triestig figuur slaan. 

De kennis, de wijsheid, de praktische ervaring 
lijn omgekeerd evenredig met het bombiistische, 
.hetorische edoch ijdele gezwets onzrr rede- 
cavelende politiekelingen. En dan bezi:ten der- 
:elijke heeren nog een macht in hun partij. waar- 
Jan men versteld staat. Maar  over een partij 
ganzen is polderjongen koning. 

P.O.R. strijdt naar  een waardige, gezonde 
Pariemenlaire atmosfeer, waarbij de macht der 
Donzen gebroken wordt. 
Zendtijd-chaos. 

Wie hel jaarverslag van de A.V.R.O. bestu- 
deerd heeft, kan een gevoel van eerbied voor 
dit bedrijf moeilijk onderdrukken. 152.726 leden 
1931; 174.682 i n  1932! Contributie f739.808.44 
in 1932. Radiobode260.MX) exemplaren per week. 
Balans-sluitbedrag f 2.CiM.618.l6. 

Deze cijfers zijn indrukwekend en wat de bloei 
der A.V.R.O. betreft. zij kan het nog wel tegcn 
100 Radio--veieenigingen opnemen! Maar daar  
gaat  de zaak niet om. Het gaat ,  om met den heer 
Vogt te spreken, ,,het spinneweb der zendtijden 
weg te mazen". 

Hier moet duchtig geveegd en gepord, lief: 
door mannen, die boven alle sectarisme verhevei; 
zijn. Komi deze man niet, dan zai de chaos 
vreeselijk worden en de Radio-Controle-Com- 

za! SF1l y ; j l L l g i d !  veieenigingen heb- 
ben te waken en van oververmoeidheid in slaap 
vallen. 

P.O.R. zal ook hier d e  sterke man op de sterke 
plaats brengen. En dan de A.V.R.O. een en 
alleen1 
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taal staat, blijkbaar orders gtkmgai BW8, mi]ñ 
naam en die van mijn volgelingen nlet meer te 
noemen. Thans spreekt de pers in haar versia- 
gen van vergaderingen van ,,'ñ aandeelhOudUi" 
of ,,'n obligatiehouder", als Ik de Bcstuütdtm 
ter verantwoording roep v O O i  het venaken van 
hun Plicht, voor wanbeheer en gebrek aan Orde, 
en in dien tusschentljd worden U Uw zoo moei- 
zaam verdiende spaargelden afhandlg gemaakt 
en gespot met het Recht (Uw Recht). 

Ondanks ik onvermoeid voortstrijd om de be= 
langen der beleggers en middenstanders te ver- 
dedigen, ondanks dat ik dag in dag uit op de bres 
sta, kan ik ais enkeling Uw belangen niet krach- 
tiger verdedigen, omdat ik in de wetten, dus bij 
onze regeering niet voldoenden steun kan vin- 
den. Klachten bij Justitie geven niets, omdat ik 
haar het overtuigend bewijs moet leveren en de 
Heeren die bij de Naamlooze Vennootschappen 
achter de groene tafels zitten, de bewijzen van 
hun dikwijls schandelijke praktijken veilig in 
hun brandkluizen hebben geborgen en ik die 
overtuigende bewijzen dus niet in handen van 
de Justitie kan stellen. Vrouwe Justitia grijpt 
hier in Nederland nu eenmaal niet eerder in, dan 
wanneer haar het overtuigend bewijs gelever$ 
wordt. 

Ik beziqde de woorden ,,schandelijke prak- 
tijken". Eén voorbeeld. Nog onlangs las  ik in 
het Handelsblad onder den titel ,,Bankbreuk" 
van een proces tegen zulke knoeiers in het N.V.- 
wezen. Daar had men met vier N.V.'S gehannest 
en door overheveling van activa de crediteuren 
voer 18 duizend gulden benadeeld. Door het 
faillissement van één der N.V.'S kwam de Cura- 
tor achter het schandelijk geknoei, omdat hlj de 
overtuigende bewijzen in handen kreeg. Maar 
hoe zou het gegaan zijn, ais de Heeren hei 
zaakje hadden kunnen rekken? 

Hoe geheel anders Is het b.v. in Arnerfka, 
waar een Democratische regeering in. Daar 
grijpt President Roosevelt met krachtige hand 
in. Nog geen week geleden heeft hij een speciale 
boodschap aan het Congres gericht betreffende 
maatregelen ter bescherming van het  beleggend 
publiek. 

Hij eischt bij kapitaalsuitgiften volledige pu- 
bliciteit inzake details. En hoe ls het hier ge- 
steld? .4rmzalige prospectussen of zulke, waarln 
zelfs de aandachtigste lezer verstrikt wordt, 
ontvangt men bij nieuwe emissies. 

Roesevelt eiscbt verder, dat geen essentieele 
feiten voor het publiek verborgen mogen wor- 
den gehouden, terwijl hij wetgevende maatrege- 
len aangeeft voor een iederale contrbie op Bui- 
tenlandsche emissies. 

En wat vinden wij bij ons? Slappe wetten, 
met mazen zoo wijd, dat ons Naamloaae Ven- 
nootschapwezen vergroeit tot een Uitwas van 
Onze Maatschappij. 

ieder die de risico's van het bed?!!! q .'e 
schouders van crediteuren wil aiwentelen, ik 
wees er reeds op bij wat ik over de Bankbreuk 
gezegd heb, richt maar een Naamlooze Vennoot- 
schap op. Zoo is het @r.mogelijk dat bij~faillir 
sementen, crediieuren groote verliezen Iljderi, 
terwijl de Directeuren van zulke N.v.'s hun gel- 
den in veiligheid brengen. Wie van U heeft zulks 
niet reeds aan den lijve ondervonden? 

Bij groote Mijen gebeurt zulks nog veel ster- 
ker. Daar plukken de Heeren Bestuurders de . .  , _. . ~ -  . . _.."c I ~" ._,. .  ~ . .  

un M WI en w M úm Iwlcggcr heb gewiJd, 
is Q veel langs mil getrokken. Toch wil ik v66r 
dit Ik dit deel van m'n rede afsluit, u hier In 
h a  Nmarn nog #Ven herinneren aan de Klelnc 
Veendammer, aan de Noold-hertbnsche Hy- 
potheekbank, Intarnationiile Hypotheekbank, 
Nzderlandsch-Amedkaansche Hypotheekbank en 
Vetnkolonlale Bank voor Hypotheek en Scheepr 
verband, waarbij hlcr in het Naorden zware 
slagen onder de beleggers gwailen zijn. En 
waarom ziJn die verlleren geleden? Niet door de 
cdsir, nld doat de Conjunctuursachteruitgang, 
maar omdat dooi dë slappe Nederleticwhe wet- 
ten de Bestuurders dler N.V.': alles voor U ver- 
borgen hebben kunnen houden, Omdf OL wet 
Oligarglsche Clausuk erkent, waardoor de 
Heeren achter de groene tafels alle marht in 
handen houden en als he: mis loopt, als ratten 
ap een zlnkedd schip, &+ voor stuk b-n post 
~fetlaten. 

Qndankr dat vele schandafen aan .iet licht 
gekomen zijn, gaat men en kan men gerud -er- 
der gaan. Ja zelfs helpt de regeering hier 1-4 
doordat zij geen krachtiger maatregelen tegen 
die schanddaden neemt, door niet opnieuw de 
wet op de Naamlooz- Ir-i-ootschapprn i e  wij- 
zigen of aan te vullen 

Uet sterkste hevijs op l i +  gebied is zeker wel 
het debacle van Wlh,  H. MYller. Ondanks de 
waarschuwingen -n -anklachten grijpt noch de 
regeering, noch de Justitie h, integendeel, zou 
ik haast "eggen, maakt *en het erger. 
Nu weer, wil men de Wuigoederen van den 

heet Kcbiler, eigenlijk van de N.V. Wiih. H. 
Maller, aankoopen en  in een Nationaal nark her- 
scheppen. Een natuurmonument noemt men het 
en Boskoop zal pr door gered worden, want 
men wil die woeste zandgronden beptanten met 
boomen uit Boskoop. 

Weer zullen dus millioenen belastingpennin- 
gen In de zakken verdwijnen van hen, die ge- 
toond hebben, geen orde op zaken te kunnen 
steilen. Miltioenen aan belastingpenningen, die 
wederom van U gevraagd zuilen worden, zon- 
der dat gij er eenige contrâle over krilgt en 
zonder dat zij terugvloeien naar den veraraden 
belegger. 

Thans wil i6 een ander feit belichten, waarbij 
de levenskrachten en sappen van onze geheele 
bevolking worden aangetast. 

In de laatste jaren is er in de wereld een 
strijd erger dan de groote wereldoorlog o a  hel 

goud ontbrandt, urn het goud, dat de basis 
vormt van al onze waardeberekeningen. Wij 
zlen hoe Frankrijk het goud oppot om wereld- 
macht te verkrijgen, wij zlen Dultachland, dat 
het goud door haar Stlllhalte met man en macht, 
met onereuze maatregelen binnen haar grenzen 
houdt. Wij hebben het Engelsche pond zien val- 
len In den strijd, welke val ik voor een schijn- 
beweging houd, om de macht over het goud te 
behouden. Immers zij heeft het veel goud-gepro- 
duceerde Afrika, met geweld ma& men wel zeg- 
gen, in haai val medesleept om de vergmote 
winsten, die zoodoende door de groote goud- 
mijn-bedrijven behaald worden, tot zich te kun- 
ien trekken. 

Nog kort geleden hebben wij de groote strijd 
om de gouden dollar gezien. Rooseveit heeft nu 
het embargo op het goud afgeschaft, de dollar 
I P  veilig. Hier te lande heeft Hr. Trip ons goud 
met stalen kluisters vastgeklonken. Geen gouden 
tlentje komt zonder zijn wil uit de kluizen van 
de Nederiandsche Bank. Maar ondanks al dat 
goud is onze handelsbalans niet gunstig. Door 
de contingenteering is onze export geweldig af- 
genomen en door de waardedaling onzer kolo- 
niale producten vinden wij voor onze import 
geeii *roldoende compensatie. 

Onze belastingbalans is nog gunstig, omdat 
Nederland als rijk land groet-crediteur van het 
Buitenland is. Niet vergeten mag worden dat in 
en zelfs na de hoog-conimctuur hier te lande 
enorm groote bedragen aan Buitenl??dsche 
emissies zijn geplaatst. 

Amerika, Duitschland en Frankrijk hebben 
hier speciale sgentschappen, die ons overstroo- 
men met geld-aanvragen, waardoor het goud 
naar het buitenland overgeheveld wordt, waar- 
over gij beleggers in den vorm van het bank- 
papier beschikt, immers de tegenwaarde ligt in 
goud in de kluizen van de Nederlandsche Bank. 

Dit alles zou voor ons volk nog geen gevaar 
opleveren. als de vorderingin die de groot- 
Ranken U daarvoor in de plaats gaven, maar 
van zoodanig gehalte waren, dat de rente en af- 
lossing safe zijn. Maar helaas1 
Ook daarover valt nog uren te praten. Maar ik 

moet mij beperken. Ik wijs daarom nog alleen 
maar op de vele Duitsche Emissies waarbij da 
inkoop-clausule is gemaakt, dat is dat men in 
plaats van à pari af te lossen, door inkoop tegen 
marktprijs (dikwijls aanzienlijk lager) zijn schuic 
kan delgen. Van deze bepaling maakt Duitsch- 

Beertje Bruin en de Schoone Slaapster 
Een vertelling voor groote en kleine kinderen 

ARBEIDERS VAN NEDERLAND! 
Wat hebt gij liever: een aalmoes 
die men U toewerpt dan wal 
w'e,rk, werk in het, belang van 
u en de uwen en de maatschappij! 
Het socialisme beloofde U alles 
en wat gaf het. 
Hooge loonen voor eakele be- 
voorrechten en voor de overigen: 

HET STEMPELEN! 

nd thans handig gebruik om de tot hooge prijs 
Uw maag gestopte Obligatiën voor een appel 

I een ei terug te koopen en zoodoende Neder- 
nd van haar goud te ontiasren. 
Frankrijk, België, .4merika, Argentinië, ik zou 

last zeggen welk land op de wereld niet, tracht 
3 die wijze Nederland het goud afhandig te 
,aken. Tegen die praktijken moeten wij ons 
apenen. 
Nieuwe wetten, niet alle-.? ter bescherming 

i n  den belegger in Binne;i:mdsche waarde- 
spieren, maar ook op buitenlandsche emissies 
loeten er komen. Het voorbeeld dat Roosevelt 
egeven heeft, beter toezicht op buiteniandsche 
nissies, volledige publiciteit inzake details, 
iets van dit alles mag ook de Nederlandsche 
elegger onthouden worden. Om dit doel te b e  
:iken, ben ik tot U gekomen, want gij kunt mij 
teunen In mijn levenswerk, door mij en mijd 
artijgenooten een plaats bij de regeerende 
iacht te verzekèren. Gij kunt ons steunen bij 
nze groote taak den Middenstander te bescher- 
ien, want komen er geen wetsvsbeteringcn of 
etswijzigingen op dit gebied dan zie ik Neder- 
ind bij gebrek aan Plicht, Orde en Recht flnan- 
ieel ten gronde gaan. Ik dank U. 

DE MIDDENSTAKD OP HET 
PLATTELAND - 

In het eerste nummer van ,,P.O.R." hebben 
vij gezegd: stemt niet op de R.K., omdat zij 
,amen gaan met de S.D.A.P. 

Dit samengaan geschiedt niet alleen in deii 
imsterdamschen Raad, waar de S.D.A.P. zelf$ 
ian den leiband van den Kathoiieken leider 
?omme loopt, maar niet minaer in de hooge 
iolitiek vóór en achter de schermen. 

Rood en zwart stoelen op denzdfden wo+ 
ei - wie had het ooit kunnen denken! De ge- 
dgen  vifi deze samenwerking zijn niet uiige. 
lieven. De plattelandsbevolking is het slacht. 
iffer geworden, zoowei de middenstand ais de 
irbeiders. 

Steeds heen men in R.K. kr!ngen willig hel 
lor geleend-aan de eischen det S.D.A.P:, en wat 
ieeft men daarentegen voor het land gedaan? 

Wij willen slechts een paar voorbeelden noe- 
nen: 

Alle werkloozen uit  de industrie worden, zoo- 
ira zij een dag zonder werk  zijn. gestemd. een 
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met mazen zoo wijd, dat ons Naamlooze Ven- 
fiootschapwezen vergroeit tot een uitwas van 
Onze Maatschappij. 

ieder die de  risico’s van het bedrijf öp de 
schouders van crediteuren wll afwentelen, ik 
wees er reeds op bij wat ik over de Bankbreuk 
gezegd heb, richt maar een Naamioozs Vennoot- 
schap Op. Zoo is het hier mogelijk dat blj.faillir 
sementen, crediteuren groote verliezen iljded, 
tenvijl de Directeuren van zulke N.V,’s hun gel- 
den in veiligheid brengen. Wie van U heeft zulks 
niet reeds aan den lijve ondervonden? 

Bij groote Mijen gebeurt zulks nog veel ster- 
ker. Daar piukken de Heeren Bestuurden de 
vruchten van Uw spaarpenningen door het tou- 
cheeren van groote salarissen en tantièmes, ter- 
wijl de belegger, aandeel- en obligatiehouder de 
verliezen mpet dragen. 

Ik behoef daar weinig voorbeelden van te noe- 
men, maar wil alleen wijzen op het gebeurde 
bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, op dat bij 
de  Holland-Amerika Lijn en bij de Industrieele 
Disconto Mij. Dit zijn alle Maatschappijen, waar- 
bij de belegger, let wel de voorzichtige beieg- 
ger, omdat hij vertrouwen stelde in de groote 
namen van de Bestuurders en in die van de 
groot-Banken die de Obligaiiën aan de markt 
brachten, hun spaargelden verloren hebben. 

Bij al die groote leeningen werd door de 
groot-kapitaiisten met de nationale vlag ge- 
zwaaid en gewezen op den grooten steun die 
onze nationale industrie daardoor zou ondervin- 
den. Ik wil ook nog aanhalen het Kiichenmeister 
en het Boeton-débácle, namen van Mljen die U 
als een scherpe dissonant in de ooren Winken. 

Ik zou uren door kunnen gaan met het geven 
van voorbeelden, want in de u) jaren, die Ik 

De schoone slaapster Middenstand, de schoonste ven het heele lanJ, Zigt o p  
haar rustbed met koorden stevig Vastgebonden. Colinus de Witte Des, Kafer Lik, 
Vosje Leep en Haasje Loop hebben allen de stille s op, dat zij zoo rustig 
door blijft slapen en niemand haar ooit zal genaken. 

Dan komt Ridder Beertje Bruin die het kasteel binnen zal trekken en de 
slapende jonkvrouw wekken. En de boote toovenaars die haar hadden vastgebon- 
den, liepen voor Beertje Bruin weg zoo hard zij konden! 

(Volgende week een nieuwe vertelling). 

~ -- 

Ondergeteekende wenscht zich aan te sluiten bij het 

Nationaal Verbond 
PLICHT - ORDE - RECHT 

als LID (contributie f 1.- per kwartaal*) 
.als ,,STEUNPILAAR’ (vrijwillige bijdrage*) 

Naam. 

Woonplaats 

Adres 

Te zenden aan Nationaal Verbond P. o. R.. 
Heerengracht 231, Amsterdam-C. Gem. Giro 0 80, 

3 Doorhaen wat niet gewensdit is, 

Postgire 93375, 

H I E R L A N G S  A F  TE K N I P P E N  

Ondergeteekende wenscht zich te abonneeren op de 

P. O. R., Orgaan van het Nation. Verbond 

PLICHT- ORDE - RECHT 
(abonnementsprijs f I .- per kwartaal) 

Naam 

Woonplaats 

Te zenden aan Nationaal Verbond P . 0  R., 
Heerengracht 231, Amsterdam-C. Gem. Giro O 80, 
Postgiro 93375. 

Rood en zwart stoelen op denzelfden wor- 
tel - wie had het ooit kunnen denken! De ge- 
volgen van deze samenwerking zijn niet uitg+ 
bleven. De plattelandsbevolking is het slacht. 
offer geworden, zoowel de middenstand als de 
arbeiders. 

Steeds heeft men-in R.K. kringen wliliff%f 
oor geleend aan de eischen der S.D.A.P., en wat 
heeft men daarentegen voor het land gedaan? 

Wij willen slechts een paar voorbeekten noe- 
inen: 

Alle werkloozen uit de industrie worden, zoo- 
dra zij een dag zonder werk zijn, gesteund, een 
maatregel waar niemand wat op tegen kan heb- 
ben. De werklooze op het platteland daaren- 
tegen, .en niet alleen de arbeiders, maar ook de 
kleine boeren en tuinders, worden naar het Bur- 
gerlijk Armbestuur verwezen, want, zelde Excel- 
lentie Minister Verschuur: ,,voor deze menschen 
is geen geld”. 

Tegen dit schromelijke onrecht zullen wij niet 
ophouden onze stem te verheffen. 

Menschen die dertig cent ontvangen VOOr 1 
hectoliter aardappelen en 4 centen voor een liter 
melk - wij vragen of het recht is, deze men- 
schen van allen steun uit  te sluiten. 

Een tweede voorbeeld: de Christelijke iand- 
en tuinbouw-organisaties adviseeren in grOOte 
lijnen den minister, en wat zijn de uitkomsten? 
Dat zoo goed als alle steunregelingen ten bate 
komen van de groote eigenaars en van de be- 
stuursleden zelf, die er zeker niet minder Op 
worden. 

De Middenstander en de arbeider Op het 
platteland ontvangen niets of zoo goed als niets, 
in &en woord: evenals in de stad verwaarloost 
men ook.hier de hun allereerste belangen. 

Ondergeteekende verzoekt hem propaganda-materiaal 
te zenden en wenscht op te treden als 

,,STEUNPUNT” 
van het Nationaal Verbond 
PLICHT - ORDE - RECHT 

Naam. 

Woonplaats 

Adreq 

Te zenden aan Nationaal Verbond P. Û. R., 
Heerengracht 231. Amsterdam-C. 
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P. o. R. 

Aan den loopenden band - 
Half-time i Stand 4-0 voor P.O.R. i 

!!! 
Dankbaar ztjn wij voor de sympathie die onze 

beweging door heel het land ondervindt, de 
P.O.R. heeft zijn plaats In de enkele weken van 
zijn bestaan reeds veroverd en er zou vrede zijn 
In ons gemoed, ware het niet dat, welke be- 
weging ook, n id  alleen gevoed kan worden met 
sympathie. 

De ,,Zenuw van den oorlof moet er ook nog 
bij komen en een beweging als die van de P.O.R. 
00 moten te zetten m verder te leiden tot het 
doei dat wij allen voor wgen hebben, kost geld, 
zeer veel geld. 

Men verwacht daden van ons, men spoort ons 
tot steeds krachtiger handelen aan en wij mee- 
nen dien aandrang niet onbeantwoord te hebben 
gelaten maar om deze daden te verrichten, zijn 
fondsen noodig en gaat het aan het voorzien 
daarin over te laten aan enkele geestdrlftlgen, 
terwijl velt anderen straks er mede de vruchten 
zuilen plukken van onze actie? 
En daarom, indien gij het nog niet mocht 

weten: ons Gemeente gironummer is O 80 en 
dat van de Postgiro 93375 en wie postwissels of 
aangeteekende brieven mocht zenden, voor hen 
Is het adres: Heerengracht '231, Amsterdam. 

Wij werken voor u. dag en nacht, werk! gij 
een oogenbiik voor ons en zend ons uw bijdrage, 
vandaag nog/ 

Voorrrii, Porren, moeien wo dauhoor nog 
porren7 

SUMEN BETAAL.! 
Siupel maur op ! 

Een schoon hoofdstuk In Neerland's finan- 
ciën is dat der ,,cumuiatie" of opeenstapeling 
van pensioenen en jaarwedden. 

Zoo is er een oud-officier, oud-gouverneur 
van Suriname, oud-youverneur-generaal, oud- 
minister en aaief lid van den Raad var State, 
die jaarlijks f 28.000 uit  de staatsruif ontvangt. 

Een ander oud-gouverncur-~cneraal, oud- 
minister en oud-gouverneur van Suriname is 
content met f 16.600, er is een minister die bij 
zijn f 16000 tractement nog f720 ontvangt voor... 
kindertocslay I 

Drie Kamerleden, bij het ondenuijs werkzaam 
geweest. ontvangen f 5200.- wachtgeld. 

Er zijn andtre Kamerleden dle aan wachtgeld 
ontvangen: f M M .  f 2358, f 2024, f 1200 en ( to t  
voor korten tljd) f 9oM)I 
Er is een Kamerlid, dat jaarlljks In de wacht 
sleept: 

f 10000.- Ind. pensioen._ . 
,. 5GOû.- Kamerlidmaatschap 
,, 4333.- aurgemeesterswedrie 

f 19500.- 

Een ander: 
f 3ooO.- Pensioen Minister 
,, 5000 - Karnedidmaatschap 

9 - ' ,  - - n c i i r  < n i i J n  
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Het Naiionad belang vraagt ten -*& 
Dphefflng van deze wanverhouding. - 

De onderteekenhg luidde: ,Het Ondergaandi 
Platteland". 

Aan de  keentjdc van de borden Werden era 
cenlge ,,sprekende cijfers'' van Iandbouwproduc 
kn genoemd, waaronder stond te Inen: ,,He 
geheele platteland IS alleen te redden met loo 
nende prijzen van alle landboüwpmducten". D 
onderteekenhg aan deze zijde luidde: ,&Boe 
renbonden". 

Aangezien de belde ,,demonstranten" op ver 
zoek van de op het Binnenhof dienstdoend 
polltie niet de vereischte vergunning konde 
toonen om deze borden met zich te drager 
w e d  hun een verder demonstreeren geweiger 
en werden zij naar het hoofdbureau van politi 
verwezen, teneinde alsnog een dergelljke ver 
gunning aan te vragen. Deze Is hun niet ver 
ieend. Zij zijn toen naar Drente teruggekeerd. 

Tot zoover dit teekenende bericht. 
Als het nu maar revolutionairen waren ge 

weest, dan hadden zij wel de vergunning ge 
kregen1 

ARBEIDERS VAN NEDERLAND! 
Er ligt werk op U te wachten! 

Het is slechts een kwestie van 
organisatie. Uw tegenwoordige 
leiders waren daartoe onmachtig. 
Woorden te veel maar de daad, 
de 'praktische daad ontbreekt ! 

Daarom weg met de Praatjes- 
makers en U geschaard om de 
mannen van de Praktijk die weten 
wat werken ia en weten wat werk 
voor U ist 

Vrijdag een aardig tooneeltje te Enkhuizei 
aan 't boot-station. De P.O.R. is zoo juist  u i  
gcdee!d en de bemanning van de Spoorboot 
er verdiept in. 

Daar nadert de chef, fronst de vr:?seiiji 
wenkbrauwen, kucht, fronst nog eens de wen1 
br.auwen en met de kracht waarop een Napoiec 
tot den aanval commandeerde, klinkt het: 

.,Doe weg die krant1 Juliie hebt die krant ni 
te lezenl" 

Een ,.rooje", een ,.biauwe", een ,,gele", ec 
.,groene"? Van welke kleur ZOU deze Enkhuiz, 
Napoleon rijn? 

~~ 

.HefPt den liberalen .den dijk versterke 
Stemt niet op d e  kleine partijijes", start er ond 
een piaai in het ..Liberale Weekblad" en wij zit 
hue Adolf Bruinsma het ,,Nationaal Herstei" ( 

zijn spa neemt en bij de kluiten modder goc 
die de Vrijheidsbond over de Nationale Eenhe 
uitstort. 

Dat'.,stemt niet op de kleine partijtjes" pa 
niet bijster in den mond van een liberaal wie' 
part i j  allenqs t u t  de kleine partijen is W a n  b 

< - .  

Verkiezingstijd : BRLJINSMA's - tijd 
I 

Hoe zeer de uprtchtfng van ons Nationaal 
ierband d e  geesten wakker maakt, moge blijken 
iit de bewijzen van instemming die wij niet 
illeen van vele jongeren, zoowei mannen als 
'rouwen, ontvangen maar ook uit de  vele betui- 
:ingen van sympathie die ons geworden van tal 
ran ouden van dagen, wier levensavond, ook 
loor de nalatigheid van Regeering en Kamer, 
rol van zorgen is. 

Zoo schrijft ons een vijf en zeventigjarige: 
,,ik ben een oud man - een vijf en zevcn- 

tlgjarlge - en heb op politiek gebied veel 
meegemaakt maar nooit heb ik met meer in- 
stemming de geboorte van een partij begroet, 
dan de uwe. 

,,Eindeli]kl" heb Ik uitgeroepen. Eindelijk 
een beweging In den lande die den midden- . s t a d  tot nieuw leven zal wekken en zonder 
twijfel zich het lot zal aantrekken van de 
duizenden af-gewerkte Middenstanders en 
arbeiders &e na een leven van z w a m  arbeid, 
een duisteren levens-avond tegemoet gaan 
en om-wier lot zich zoo weinigen tot dusver 
bekommerd hebben. Gelukkig heb ik zeli 
goede kinderen, die hun ouden vader en 
moeder niet vergeten, maar hoevele oudjes 
hebben dat voorrecht en vraag niet hoe zi] 
er dan aan toe ztjn. 

Por, heeren, POT ook in deze richting en hei 
vele g o d e  werk dat gij verricht, r a l  met cer 
goed werk verrijkt zijn. 

Mijn beste wenschen voor uw Inderdaac 
Nationaai Verbond". 

Wat onze vrienden schrijven: 
Jfa i io t rg  gedoe. 

Wij ontvingen een paar nummers van he 
orp-an van het gelegenheidspartiltje met der 
omineuzen naam P.O.R. (Plicht, Orde, Recht) 

In het eerste nummer kan men lezen dat di 
P.O. R - natuurlijk1 - een zeer bijzonderi 
plaats inneemt ,,temidden van de twee d izyn  11 
de  laatste weken opgerrchte partyen". 

Daarmee is de beteekenis van dit soort onder 
nemingen reeds voldoende getekend. 
- En wat de ons toegezonden blaadjes betrefi 
de inhoud daarvan is geheel navenant: mallotij 
en erger. G. P. D 

Het bovenstaande staat In ,,De Vrijheid" or 
gaan van den ,.Vrijheidsbond". Wat een geluk 
dat  er ,,G P.D." under staat en niet ,,G.P.OE.' 
dan varen wij heelemaal voor de haaien. 

Laat ons echter G.P.D. niet hard vallen- Ka 
men men van dentscribent eener eenmaal mach 
tigepariij, die straks met twee man en misschie 
een paardekop in de Kamer weerkeert,,eenig 
mildheid verwachten? 

De tijden zijn zwaar, broeder, te zwaar voc 
u, helaas! 
En onze andere vriend. ,.de Maasbode" schrijfi 
+,Is het niet kostelijk? Elke minuut treden hon 

derdtallen tot deze ,,nationale" Bruinsma-be 
weginq toe1 - " - ~  - -_.  . , - I  76 i - 7 7  r - 7  A o -  

Het &ne en ondeelbare fascisme telt In ons 
nd de volgende bonden en padijtjes: 
1. Algemeene Nederlandsche Fascisten-Bond 

2 Fascisten-Bond ,,De Bezem" (Haighton). 
3. Fascistische Jongeren-Bond F.J.B. 
4. Nationaal Jongeren Verbond N.J.V. 
5. Nationaal-Socialistische Beweging N.S.B. 

6. Nationaal-Socialistlsche Pariij N.S.P. (v. 

7. Nationaal-Socialistische Volksgemeen- 

A.N.F.B. (Baars). 

Mussert). 

Waterland). 

schap (Koero). 
8. Nationaal-Solidaristen (Sinclair). 
9. Nationale Unie. 

10. Nederlandsche Fascisten Bond. 
11. Nieuw Verbond van Nationaltsten. 

12. Verbond van Nationalisten V.V.N. (van 

n vermoedelijk zijn in deze opgave nog een half 
ozijn vergeten. 

De Kamerleden ontvangen f 5000.- ,,schade 
ergoeding". Een veel te gering bedrag, als men 
i aanmerking neemt, hoeveel schade zij aan- 
ichtenl 

N.V.V.N. 

der Meyle) ; 

TWEE ADRESSEN 

In een adres aan den Minister voor Economi- 
che Zaken heeft de Nationale Middenstands- 
iond de wenschelijkheid uitgesproken dat bij 
ien te verleenen steun aan de aardappelboeren, 
ink eenige steun verleend zal worden aan die 
:ieine ,,middenstands"-boeren die gedwongen 
:ijn geweest vóór den winter hun aardappelen 
e verkoopen teneinde met de opbrengst hun 
lacht of rente te kunnen betalen of om eenigs- 
:ins voor armoede gevrijwaard te zijn. 
In een tweede adres wordt Zijne Excellentie 

wzocht het daarheen te willen leiden, dat, in 
:wal de wetsvoordracht tot aankoop van het 
<röller-landgoed op de Veiuwe mochi wo:den 
langenomen, ook de noodige planten en boomen 
Zeleverd zullen worderr door de kleinere (mid- 
ienstands) kweekers die thans zoo goed als 
iitgesloten zijn van allen steun. Ook wordt in 
iit adres er op gewezen, dat deze zelfde kwee- 
w s  niets ieveren aan de .Zuiderzee-werken noch 
aan het Staatsboschbeheer. 

Beide adressen dragen de onderteekening van 
4. . . Kan . ,__ den Boven, Voorzitter. . .  

~ 

BEVROREN CREDIETEN 
OP 'T PLATTELAND 

En de middenstand bevriest mee! 
Wij hebben reeds medeqedeeid. dar in West- 



voor Korten tijd) f 90001 
Er is een Kamerlid, dat jaarlijks in de wacht 
sieept: 

f IfECQ- Ind pensioen. 
,, 5ooo.- Kameriidmaatschap 
,. 4500.- Burgemeesterswedde 

f 19500.- 

I r -  , 

- 
Een ander: 

f xxx)- Pensioen Alinister 
,, 5ooo- Kamerlidmaatschap 
,, 5003- Burgemeesterswedde 

f 13000- 

.- 

No& ecn gelukkige: 
f 8ooo.- ind. pensioen 
,, 6ooo.- Ministerspensioen 
,, 5ocO.- Kamerlidmaatschap 

f 1m.- 
Esn ,,parlementariër” ontvangt: 
Pensioen Gedeputeerde, pensioen Burgemees- 

ter, pensioen Minister, pensioen Kamerlid, trac- 
tement Raad van State. Voor f2oooO staat deze 
heer niei op. 

Er zijn ,,proletariërs” die met deze aalmoes 
worden afgescheept: 

f 5000.- Kamerlidmaatschap 
,, 12‘20.- non-act. traktement 
,, locO.- pens. Wethouder 

f7203.- 
of een andere ,.proletariër“: 

f 2358.- wachtgeld 
,, 5oOO.- Kamerlidmaatschap 
,, I0W.- Weth. pensioen 

-- 

f 8358.- 
De combinatie: Kamerlid-Burgemeester, Ka- 

merlid-Wethouder, Kamerlid-oud-Minister zijn 
vele. 
En laat ons daarbij niet vergeten, dat csn 

Kamerlid f i%.- pensioen ontvangt voor elk 
jaar dat hij lid is geweest tot een maximum van 
f 3000.-. 
En de goedige Sijmen betaalt maar1 

Demonstratie op het Binnenhof 
Door Drenrhe boeren 

.,Op het Binnenhof te ’s-Gravenhage liepen 
Donderdagochtend twee Drentsche boeren, die 
borden met zich mee droegen met opschrlften, 
bestemd waren voor de leden van de Eerste en 
Tweede Kamer, die om I I  uur  in vergadering 
bijeenkwamen. 

Aan den voorkant van de borden stond ver- 
meid: 
.,De boer ovtvangi 66 - anderen 214. Schrij- 

nende tegenstelling. Het indexcijfer levensonder- 
houd voor den oorlog 100 en is thans 140. De 
prijzen der landbouwproducten thans 66, dus ... 
de prijzen van andere producten 214 

Volksvertegenwoordigera 

Napoleon zijn? . 
,Helpt den liberden den dijk versterken. 

Stemt niet op de kleine partijtjes”, staat er onder 
een  piaai in het .,Liberale Weekblad“ en wij zien 
hoe Adolf Bruinsma hef ;,Nationaal Herstel” op 
zijn spa neemt en bij de kluiten modder gooit 
die de Vruheidsbond over de Nationale Eenheid 
uitstort. 

Dat.,,stemt niet op de kleine partijtjes” past 
niet bijster In den mond van een liberaal wiens 
partij aiiengs tot de kleine partijen is gaan be- 
hooren en die van geluk mag spreken 61s zij 
niet twee man i n  de Kamer terugkeert. 

.,Stemt niet op de kleine partijtjes“, wil dus 
zooveei zeggen als: ,,Stemt aisjgblieft niel op de 
liberaienl” 

R e c i  a m e-p a i  i t i e k. 
Wij kennen dat woord van vele besluiten ge- 

nomen vooral door gemeenteraden waarvan de 
meerderheid een rood-zwarte is. 

Een kras staaltje wordt uit Keulen gemeld. 
Daar is het ,August Bebelgebouw”, waarin de 
suciaal-democratische ,,Rheinische Zeitung” tot 
voor kort gevestigd was, geheel gebouwd met 
geld van de stad. 

.,Niet &en steen van h d  gebouw is eigendom 
van de ,,Rheinische 2eitung”I 

Riemen snijden van andermans leer - cen 
ander woord voor dH soort ”democratische poii- 
tiek”l 

,,U.* .Y. V I I U C I  aictdi en niet ,,u.t’.ut.”, 
dan waren wij heelemaal voor de haaien. 

Laat ons echter O.P.D. niet hard vallen. Kan 
men men van den scrlbent eener eenmaal mach- 
tigt partij, die straks met twee man’en misschien 
een paardekop in de Kamer weerkeert,,eenige 
niijdheiû verwachten? ’ . 

De tijden zijn zwaar, broeder, te zwaar voor 
u, helaas1 

En onze andere vriend, .,de Maasbode” schrijft: 
.,,,Is het niet kostelijk? Elke minuut treden hon- 

defdtaiien tot deze ,,nationale” Bruinsma-be- 
weging toe1 

blaashakerij terecht brengt”. 
We zullen eens zien. wat 26 April van deze 

wij vermoeden, dat de heren  dan scheel zul- 
len zien van de nijd. 

Er bestaat sinds enkele weken in Amsterdam 
,,een Moderne Winkeiiersvereeniging” Dit ,,mo- 
dern” beteekend natuurlijk niet anders dan 
ouwerwetsch sociaal-democratisch, winkeliers 
dus, die achter cen partij aanloopen die in haar 
veie schoone hervormingsplannen niet anders 
beoogt dan vernietiging van het Winkelbedrijf, 
en zoo in het voorbijgaan, ais het lukt, ook die 
van den Middenstand. 

Arme stakkers. Doen zij niet denken aan die 
sukkelige Chineezen, die tot de doodsrraf ver- 
oordeeld, als zij hun hoofd op het blok leggen, 
den beul vragen: ,,neemt u me niet kwalijk, maai 
ligr mijn hoofd wei goed?” 

Stumpers en.anders niet1 

voor de microfoon 

Donderdag 20 April, ’s avonds van 7.15 uur 
tot 7.30 uur zulkn onze lijstaanvoerder, 
ADOLF BRUIPJSMA en onze nummer 2, 
A. VAN DEN HOVEN, voor de microfoon 
spreken. Golflengte 1875 M. - Huizen. 

_ _  - _ -  
ers niets leveren aan dezuiderree-werhen noch 
an het Staatsboschbeheer. 
Beide adressen dragen de onderteekenmg van 

den .Hoven, Voorzitter. 

BEVROREN CREDIETm 
OP ‘T PLATTELAND - 

En de middenstand bevriest mee! 
Wij hebben reeds medegedeeld, dat  in West- 

’riesland de winkeliers, de handelaars, de  
meden, timmerlieden en schilders, niet minder 
k n  f 2000.000 - zegge twee millioen gulden - 
fan de tuinders hebben te vorderen. 

Dat bedrag kunnen de tuinders niet betalen. 
Daardoor is de middenstand gedupeerd, die 

iu niet aan z’n verplichtingen kan voldoen. 
Zooais ’t in West-Friesland is, staat  ’t feite- 

ijk op alle dorpen; er zit geen geld meer onder 
je boeren en tuinders. 

Dat bleek vorige week nog toen de Regee- 
.ing een steunplan indiende voor de tutnbouw- 
iedrijven in Aalsmeer. Medegedeeld werd, d a t  
)p die bedrijven een hypotheekschuld rust van  
f 10.000.ooO en dat de neringdoenden f500.M)O - vijf ton - hebben t e  vorderen van de  tuin- 
iers. 
En dat 6p een bevolking van 10.000 zlelen. 
Spreekt men neringdoenden van andere gc- 

meenten, dan worden overal dezelfde klaaglie- 
deren vernomen. Alles zit vast. 

Toch kan dit 266 niet blijven voortgaan; a 
moet hulp komen, e r  moet raad worden ge- 
schaft. 

Die hulp kan nlet komen van partiniíïererrl 
hler moet de Regeering ingrljpen. 
Een krachtige Volksvertegenwoordiging kan 

in overleg met de Regeering middelen beromen 
om te helpen. 

Daarom is ’t zoo goed gezien, da t  Y Natio- 
naal Verbond P.O.R. besloten heeft bij de  a.s. 
verkiezing uit te komen met een eigen lijst vw 
middenstanders en plattelanders. 

Onze mannen kennen den economischen nood.” 
En met sprekende cijfers zullen zij betoogen 

hoe e r  geholpen moet worden. Daarmede zullen 
zij succes hebben. 

’t Is daarom in Y elgenbeiang van d e  plattw 
landers als zij hun uiterste best doen, dat onze 
mannen naar de  Tweede Kamer worden afge- 
vaardigd. 

Laat men de politiekers hun gang gaan, 
dan zullen zij door hun gebrek aan  zaakkennis 
het platteland niet kunnen redden. 

De economische verwarring, waarvan Y piat- 
teland allereerst de  pijnlijke gevolgen onder- 
vindt, eischt de hulp van zakenmenscheh 

voeren we niets uit;$ die behooren tot  ’t ver- 
leden. wingen, Geen maar gebazel, zooais wij, geen plattelanders, algemeene beschou- dat zeg. 

gent 
de hand aan den ploeg. 

Mei politieke theorieen en beschouwingen - 

Kiest onze mannen1 

. .  . 
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