
// " V E R K O R T  -PROGRAM V A N  ACTIE 
VAN DE 

L 1,s 'uu NATI LE PA 

Bij de samenstelling van dit verkort program is rekening gehouden met de behoefte van 
lezers en lezeressen aan een duidelijk overzicht. 

Nooden. 
Verlaging van belasting in het algemeen en voor de arbeiders in het bijzonder in 

geval van werkloosheid. 
Verhooging van salarissen voor da groepen van ambtenaren, die een hoogere ver- 

antwoordelijkheid dragen. 
Goedkoop onderwijs. 
De Nationale Partij streeft naar eene regeling, waarbij het onderwijs zich zonder 

subsidies kan handhaven en een eventueel tekort wordt gedekt door eene speciale onderwijs- 
belasting, te hcffen van de burgers, dic geen schoolgeld betalen. 

Zoolang echter het systeem der subsidics voor dit vrije Onderwijs nog niet heeft plaats 
gemaakt, ijvert zij voor eene geleidelijkc vermindering van het schoolgeld bij toename van het 
getal schoolgaande kinderen in elk gezin. 

Middelen ter leniging der nooden. 
Belasting van de goederen uit de doode hand (de kerkelijke eigendoniiiien). 
Kerkgenootschappen zijn geestelijke instellingen, die 7ich niet hebben toe te l e g g a  op 

liet bijeenbrengen van stoffelijk gocd. Er  is dus geen enkele reden om dat stoffelijk goed niet 
te belasten. 

Afschaffing van de subsidies aan de kerkgenootschappen (schrapping van art. 171 
Grondwet). 

Het verheven wezen der religie breiigt mede, dat kerkgenootschappen zich door vrijwillige 
bijdragen in stand liouden en de gaven van de schatkist van de hand wijzen. 

Afschaffing van de staatscommissies voor speciale onderwerpen en vervanging van 
elk dier cominissies door één deskundige. 

Vermindering van de wachtgelden voor ongehuwden. 

Evenredige verdeeling van de middelen ter bestrijding 
van de nooden. 

Verhooging van de salarissen der eene hoogere verantwoordelijkheid dragende 
anibtenaarsgroep : 

Verhooging van de tractementen der rechterlijke macht. 
De principieele beslisshg ,,schuldig of niet schuldig" sluit eene veraiitcvoordcliijkheid in, 

die de volkomenste vrijheid, dus ook die van financieele zorgen, vercischt. 
Verhooging van de ambtenaarssalarissen. 
De redactioneele en juridische ambtenaren dragen eene grootere verantwoordelijkheid dan 

de administratieve. Bij eene algenieene verhooging dient hiermede rekening te  worden gehouden. 
Verhooging van de onderwijzerswedden. 
De onderwijzer heeft de opvoeding van het bind in handen. Zijn salaris behoortzoohoog 

te zijn, dat hij geen extra lessen behoeft te geven en zich in zijn vrijen tijd kan wijden aan 
zijne verdere ontwikkeling, wat het kind en in het kind het volk ten goede komt. 

Verhoogi ng van de pol i t ie bezo I d igi ng. 
Voor de politie, die door den prohibitieven invloed van haar bcstnan orde schept, door 

haar ingrijpende actie de orde herstelt en handhaaft rnoge, als onderorgaan van de rechterlijke 
macht, eene waardige bezoldiging worden geproclameerd. 

Invoering van de doodstraf. 
De gruwelijke, alle eenzijdig humanisme omverstootende misdaden van de laatste jaren, 

bewijzen, dat de doodstraf volgens Christelijk beginsel juist uit humanistische overwegingen 
moet worden ingevoerd. 



Gevan gen isweze n. 

Recl assee r i n gw 

W er klooze nzorg met onderzoek. 
Voorziening in de behoefte aan ruimere 

ar beidersw on i ngen. 
Bestrijding van alle bedekte en openlijke trustvorming. 

Gematigde toepassing van de celstraf. SchiEting bij gezamenlijke opsluiting, opdat niet de 
gemeenschap, in plaats van eene verbetering, eene verslechtering van hare leden ervare. 

Doelmatige propaganda om den gestrafte den terugkeer in de maatschappij langs den kortsten 
weg mogelijk te maken. 

De onbeperkte mogelijkheid van de samenkoppeling van uiteenloopende bedrijven, waarbiJ 
de dividenden van het eene bedrijf uit de winsten van het andere morden betaald, vormt eene 
ernstige bedreiging voor den middenstand. 

Speciale voorlichting om den landbouw 

Leger en Marine. 
van de modernste machinerieën en instrumenten in het bedrijf op de hoogte te hduden. 

Verhooging van onze weerbaarheid, zooals die wordt voorgestaan door de vereenigingen 
,,Volksweerbaarheid”, ,,Ons Leger” en ,,Onze Vloot”. In dien zin streven wij naar een Volks- 
leger en Vol ksmarine. De onmisbare discipline worde uit nationaal plichtsgevoeI tot 
eene levensovertuiging, die de ontplooiïng van cle individualiteit binnen de sfeer door den rang 
aangegeven, niogelijk maakt. Verdere verbetering van onze Militaire Strafwet. 

Kolon iën. 
Decentralisatie van bestuur. 
Opbouw van het onderwijs. Invoering van het vrije onderwijs (zie boven). 

Verhouding van Nederland tot het buitenland. 
Opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan. 
De wereldlijke macht van den Staat behoeft bij den Paus, als drager eener geestelijke 

macht, geen vertegenwoordiging. 
Voorstel van Nederland voor de bijeenkomst als bedoeld in artikel 14 van 

het Unieverdrag van Parijs. 
De strekking van dit voorstel (zie brochure, uitgave P. v. KETEL, Den Haag) is: de wil 

van den uitvinder, zijne vinding niet voor oorlogsdoeleinden toe te passen, door een internationale 
regeling geldend te maken. Hierdoor kunnen natuurl$<e rechtspersonen gelijkelijk in de oorlogs- 
industrie een matigenden invloed uitoefenen. 

Opbouw van een volkerengemeenschap op een andere leest geschoeid dan de 
bestaande Vol ken bond. 

Een hecht verband tusschen de volkeren Ban slechts worden verkregen door het leggen 
van een geiiieciiscliappelijkeri, publielirechtelijken en privaatrechtel$ien grondslag. De inaterie 
voor dien grondslag is aanwezig in de gemeenzaiiie rcclitsbeginselen, w~arvoor  in de historische 
wording van liet recht eenzelfde uitgmgspunt tc vinden is. Ncderland oiidcrneme de taak zelf- 
standig een internationaal wettensysteem op te bouwen, dat door allc staten na grondige toetsing 
kan worden aanvaard. 

Internationale regeling van het vraagstuk der emigratie en immigratie. 
Internationale aanwijzing vaii zones, waar inwoners van alle deelcn der aarde, zonder 

Initiatief tot regeling van het Chineesche vraagstuk. 
De incideiiteele opflitsingen vaii vijandschap tegen de buitenlanders, tooneii duidelijk hct 

ldbelang om in China krachten te .rvekken, die in staat zijn een leidende rol in te nemen 
ontwikkeling van dat rijk. De geestelijke vorming dier krachten is de plicht der Westersche 

Ook hier ligt voor Nederland een taak. Den weg te wijzen die hier moet worden ingeslagen 

onderscheid van ras en nationaliteit, zich kunnen vestigen. 
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