
4. Mede te werken aan het verkrijgen en behouden van een goede 
verstandhouding tusschen de verschillende lagen der bevolking. 

R. Het iiitqeven van of het ondersteiinen van de uitgave van Re- 
schriften OF bladen, welker strekking met het in art. 3 omschreven doel 
van den Bond overeenkomen. 

C. Het samenwerken met of het steunen van landbouworganisaties. 
welke bevordering der vakbelangen van den landbouw in den ruimsten 
zin des woords ten doei hebben. 

D. Het oprichten en in stand houden van instellingen ten behoeve 
harer leden. 

E. Het zenden van petitiën en het voorlichten van de pers over 
oderwerpen tot den werkkring van den Bond behoorende. 
F. Andere wettige middelen die tot bevordering van het onder art. 3 

gestelde doel kunnen worden geacht. 

VERRONO VOOR NATIONAAI, HERSTEL. 
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Oct. 1933. 

In de gewijzigde statuten. opgenomen in de Ned. St. Ct. van 16 
Augustus 1938 no. 158, wordt het doei van het Verbond als volgt om. 
schreven : 

Art. 2. Het Verbond stelt zich ten doel de nationale gedachte door 
de in art. 3 genoemde middelen te bevorderen. 

Grondslagen daarvoor zijn : 
1. trouw aan het Oranjehuis: 
2. erkenning van het Christelijk karakter van ons volksleven als den 

historischen grondslag en den bezielenden geest onzer nationale bescha- 
ving : 

3, de nationale Staat ais de staatkundige verwerkelijking van de 
historische vrijheidsgedachte op geestelijk en stofFelijk gebied : 

4. krachtige handhaving van orde en gezag: wering van elke gezags- 
ondermijning : 

5. handhavinn en versterking van den band tusschen de verschillende 
deelen van het Rijk: 

6. handhaving en versterking van de weerbaarheid des Rijks tot 
wettige zeiherdediging : 
7. erkenning van de individueele bestaansverantwoordelijkheid, in ZOO- 

ver deze strookt met de welvaart des volks in al zijn geledingen; 
8. verwerping van den klassenstrijd : 
9. aanvaarding van het organisch-corporatief element in onze Staats- 

inrichting in het kader van de nationale gedachte : 
10. aanvaarding van het beginsel van economische zelfbescherming, 

in het verband van de Rijkseenheid (Nederland en de Indiën), waar ~n 



wanneer dit door de economische ontwikkeling in de wereld noodzakeIijk 
wordt gemaakt ter verdediging van het Ievensbestaan van het Rijk. 

In het jubileum-nummer van het Verbond d.d. 31 Augustus 1938 is 
het volgende manifest opgenomen : 

Wat wij wiüen. 
Wij arbeiden voor de wederbewustwording van de gezonde nationale 

gedachte en van onzen oud-Nederlandschen voiksaard, waarin het zelf- 
doen : het particulier initiatief : durf en moed en beleid : de persoonlijk- 
heid : de persoonlijke verantwoordelijkheid, die in het Christelijk geloof 
verankerd is, en de geestelijke aristocratie naar voren treden. 

Daarom bestrijden wij de verlammende staatsbemoeiïng : de doodende 
bureaucratie van het marxistisch (communistisch) staatssocialisme en het 
nationaal-socialisme ; die sociale wetgeving, die niet de persoonlijke ver- 
antwoordelijkheid tot grondslag heeft : het onverantwoordelijke collecti- 
visme der arbeidersvakbonden : de ,,Eenheid door Democratie”, waarvan 
wij de ,,democratie” beschouwen als in dienst te staan van de massa- 
onverantwoordelijkheid, van de marxistische (communistische) dictatuur 
en van de demagogie. 

Het Hoofdbestuur laat hier - hoewel dit niet meer aan de verkiezingen 
deelneemt, doch wel de verkiezing van personen bevordert, die het 
nationaal belang boven het groepsbelang stellen - onze denkbeelden in 
onderstaande officieele formuleering volgen : 

,,Oranje in ‘t hart 
E n  niemands knecht”. 

Wat wij udíen : 
Krachtig herstel van de gezonde Nationale gedachte in geheel ons 

1. Onwankelbare trouw aan het Huis van Oranje. 
2. Erkenning van het Christelijk karakter van ons volksleven. Daarom 

volk door : 



c. Daarom de overheidsbedrijven zooveel mogelijk terug aan de 

d. Daarom verlaging van belastingdruk. 
e. D a m  herstel van toepassing van het beginsel in zijn geheelen 

f. Daarom opneming der werkloozen in het bedrijfsleven door ver- 

Punt 6 maakt een einde aan het uit elkaar rukken van de samenleving 

en 
Geeft besparhg van miliioenen en miilioenen. 

samenleving. 

omvang : ,,Onderwijs is recht en plicht der ouders”. 

laging der productiekosten. 

door Sfaaf en Vakbonden 

ANTI-COMMUNISTISCH VERBOND. 
Opgericht 4 October 1932, gereorganiseerd op 29 November 1933. 

Het Verbond heeft ten doel de strijd te voeren tegen de verderfelijke 
beginselen van het Communisme (Bolsjewisme, de derde Internationale). 
Artikel 2 der Statuten. 

Daartoe worden plaatselijke afdeelingen in verschillende gemeenten van 
Nederland opgericht, welke een eigen Bestuur hebben. 

Middelen van actie zijn o.m. het organiseeren van Anti-Communistische 
vergaderingen, het verspreiden van Anti-Communistische geschriften, 
desgewenscht uitgifte van een Vereenigingsorgaan, samenwerking met 
vereenigingen, welke eenzelfde of aanverwant doel beoogen, enz. 

Artikel 3 der Statuten luidt: 
De Vereeniging zal zich niet bezig houden met politiek, geen candidaten 

stellen bij verkiezingen, noch zich bezig houden met datgene wat behoort 
tot het terrein van kiesvereenigingen en vakorganisaties. 

Artikel 4 :  

De Vereeniging beoogt met de doelstelling in artikel 2, de veiligheid 
van den Staat en de handhaving van het wettig gezag te bevorderen, op 
algemeen christelijken grondslag, waarvoor als norm worden aangenomen 
de twaaif artikelen des geloofs; 

i@g in geestelijken en moreelen zin de ge- 
de ontreddering, die de werking der 
rmfsme (Bolsjewisme, derde Internah- 


