
PROGRAMPUNTEN VAN DEN PliATTELAWDERSBOWD. 
(Richting DE BOER). 

De Plattelandersbond acht den bloei van het platteland een der voornaamste 
grondslagen voor het maatschappelijk en zedelijk welzijn van het geheele Neder- 
landsche volk. 

De Bond stelt zich daarom ten doel den bloei van het platteland en daarmede 
het algemeen welvaartspeil te verhoogen, o. a. door te strijden voor: 

I. Behartiging der volksbelangen. Waken tegen elke achterstelling van het 
platteland. Streven naar een strikt rechtvaardig bestuur voor alle bevolkings- 
groepen. 

z. Vermindering van belastingdruk door groote bezuiniging op de Rijks-, Pro- 
vinciale en Gemeente-uitgaven. 

3. Verbetering der toestanden ten plattelande wat aangaat Electriciteitsvoor- 
ziening, Telefoon, Watervoorziening, Posterijen en de Veiligheid. 

4. Verbetering der verbindingsmiddelen ten plattelande en bevordering van 
het verkeer. 

5. Bevordering van den vrijen uitvoer van alle producten. Uitbreiding van den 
economischen voorlichtingsdienst in het buitenland. 

6. Afschaffing van den Zomertijd. 
7. Vrijheid van Arbeid, met uitzondering van enkele industrieën en arbeid 

voor vrouwen en kinderen. 
8. Bestrijding van alle overheidsmaatregelen, waardoor land- en tuinbouw in 

hun ontwikkeling worden belemmerd. 
9. Afschaffing der Zegelplakkerij en der Raden van Arbeid, met behoud van 

de zorg voor ouden en invaliden. 
10. De uitvoering van(verdere)onvermijdelijke sociale maatregelen worde zoo- 

veel mogelijk gebracht in handen van organisaties van belanghebbenden, met ver- 
mijding van overbodige ambtelijke bemoeiing. De sociale zorgen mogen nooit zoo- 
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danig zijn, dat  werklust en verantwoordelijkheidsgevoel bij de verzorgden worden 
gcdoofd. 

11. Voldoend en goed lager en voortgezet land- en tuinbouw-, landbouw-huis- 
houd- en ambachtsonderwijs. Bevordering der oprichting van dorpshuizen. 
12. Verheffing van den landbouw in den ruimsten zin des woords door bevor- 

dering van het vereenigingswezen, bevordering van ontwatering en ontginning en 
ruilverkaveling op practisch-deskundige wijze, onder goed toezicht, maar met zoo 
weinig mogelijk inmenging van overheidswege. Zorg voor een goeden landbouw- 
voorlichtingsdienst. 

Ondersteuning van internationale vermindering van bewapening, doch vol- 
doende ter handhaving van den vrede in het binnenland en ter voldoening aan 
internationale verplichtingen. Beslechting van geschillen tusschen de naties door 
arbitrage. Bezuiniging op militaire uitgaven in ons land en doelmatiger gebruik 
der beschikbaar gestelde gelden. 

Beperking van ovarheidsexploitatie tot het noodzakelijke. Vermindering 
van het aantal ambtenaren. De salarissen te brengen in een goede verhouding tot 
die in het particuliere bedrijf. Afschaffing der kindertoeslagen. 

Gelijke bezoldiging der ambtenaren ongeacht hun woonplaats, zonder 
klassificatie. 

Herziening der wettelijke bepalingen in zake de pacht, ter verhooging der 
bedrijfszekerheid voor den pachter. Instelling van pachtcommissies als adviseeren- 
de en bemiddelende organen. 

Doelmatige uitvoering van de landarbeiderswet en de wet op de stichting 
van boerderijen op woesten grond. 

Bestrijding van werkeloosheid door productieve werkverschaffing en be- 
vordering van emigratie. 

Afschaffing der Rijksvoorschotten voor den woningbouw. 
Bevordering van snel en goedkoop recht en van arbitrage. 
Billijke regeling in zake de bijdragen door de gemeenten te betalen in de 

kosten van inrichtingen van Hooger-, Middelbaar- en Nijverheidsonderwijs in 
andere gemeenten. 

Bij het bestuur der Overzeesche gewesten worde langzaam gestreefd naar 
zelfbestuur, doch tevens gezorgd dat een innige band met het Moederland behou- 
den blijve. 
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