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Grondslagen 

Onmiskenbaar bevindt ons land zich momenteel in een 
kritieke fase van zijn politieke ontwikkeling. In de grote 
partijen, die tot dusver het politiek-economische beleid 
van ons land hebben bepaald, scheurt en kraakt het aan 
alle kanten. Duidelijk is het dat deze partijen verworden 
zijn tot verstarde formaties, overgebleven uit een voor-
bije periode van een geheel verschillende maatschappe-
lijke structuur; zij geven geen juiste uitdrukking meer 
aan de politieke opvattingen, die bij een snel groeiend 
deel van het Nederlandse volk leven. 

Deop richting van gresief Rechts" is te en, al 
een ernstige pogling om een zeer grote groep Neder- 
landers, ongeacht hun levensbpeliili-
gjuse opvattingen, politiek samen te bundelen in een 
artij, waarvan het beginsElpïrpoqram mma  voortkomt  jie 

navolgende inzichten. 

1. De sociaal-economische politiek in ons land werd 
in de laatste twintig jaar in grote lijnen bepaald 
door een in collectivistische en dirigistische opvat-
tingen verstrikt links blok, bestaande uit de Partij 
van de Arbeid en de linkse pressiegroepen in de ? 
K.V.P. en de A.R. 

2. Tegenover dit linkse blok; dat in feite niet gesteund 
wordt door een meerderheid van kiezers, vormen 

- 

dJ meer rejh-ts op-gestelde partijen als de V.V.D. en 
de C.H.U. een onvoldoende tegenwicht, vooral om 
dat ook in deze partijen linkse groepen het voeren 
van een onsewente en principiële oppositie on- 
mogelijk maken. 

3. De gevoerde sociaal-economische politiek, waarbij 
de overheidsuitgaven tot een volkomen overspan- 
nen hoogte zijn opgevoerd en de inflatie tot ver 
boven het internationaal gemiddelde is gestegen, 



heeft ons land aan de rand van een ernstige econo-
mische repressie gebracht. 

4. De sociale voorzieningen, hoezeer noodzakelijk 
deze in principe ook zijn ter bescherming van de 
economisch zwakkeren, zijn tot een peil gebracht, 
waarbij, mede door het inefficiente beheer, het ge- 7 noemde doel volloincn eschoten, zodat - 

de door werknemer en werkgever op te brengen 
lasten een te zware druk uitoefenen op onze eco-
nomische concurrentiepositie. 

5. De fiscale druk op de geschoolde arbeiders en de 
middengroepen is, vooral door een te sterke pro-
pressie in de loon- en inkomstenbelasting, van zo-
danige aard dat aan de bereidheid tot extra-inspan-
ning, onontbeerlijk voor een verdere opvoering van 
het welvaartspeil, ernstig afbreuk wordt gedaan. 

De politieke moraal, zoals die zich thans manifes-
teert in haar onoprechtheid, haar bedriegelijke r' 
voorstelling van zaken, haar lafheid, zoals die o.a. 
tot uiting komt in de aanvallen van linkse zijde op 
ons vorstenhuis, vertoont bedenkelijke symptomen 
van verval en ondermijnt een normale democrati-
sche gezagsuitoefening. 

De geenszins statische geesteliike waarden die van 
oudsher de grondslagen van de Nederlandse cul-
tuur hebben gevormd en die meer nog dan mate-
riële welstand, het levensgeluk van ons volk bepa-
len, worden in hun normale ontwikkeling ernstig 
bedreigd door de decadentie van kleine, doch luid-
ruchtige minderheden. Deze bedreiging wordt ver-
sterkt door de overmatige belangstelling, die de 
publiciteitsmedia aan de dag leggen voor de uitin-
gen van deze minderheden, 

8. Tengevolge van alle bovengenoemde ontwikkelin- L 
gen wordt niet alleen de economische ontwikkeling thiw4 
van ons land in gevaar gebracht, maar dreigt Ne-
derland, ondanks alle van linkse zijde gepropageer-
de grootscheepse materiële gemeenschapsvoorzie-
ningen, in feite voor ons en onze kinderen tot een 
,,onleefbaar" land te worden, 
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5. Handhaving van een staatsvorm, waarin een finc- ç -
tionele monarchie onder het boven de partijen 
staande Huis van Oranje de continuïteit van de 
Nederlandse Staat waarborgt. 

6. Grotere economische vrijheid voor het bedrijfs- £tLvJ 
leven, en vooral voor de kleinere en middelgrote 
bedrijven, die de ruggegraat van onze Nederlandse 



economie vormen en momenteel in de verdrukking 
geraken door de dirigistische en burokratische 
overheidspolitiek. 

Afschaffing van belemmerende overheidsinmenging 
zoals die o,m, tot uitdrukking komt in nutteloze en 
kostbare p.b.o.-organen. 

7. Herziening van de fiscale politiek teneinde met 
erj name voor alle inkomens, welke uit lichamelijke en 

geestelijke arbeid worden verkregen, een redelijk 
verband te herstellen tussen extra inspanning en 
beloning. 

Afschaffing van de uit de bezettingstijd overgeble- 
ven fiscale straf-tarieven voor ongehuwden. 

Vermindering van de successierechten in rechte lijn 0 .vL 
tot een nader te bepalen maximum vermogensover- 
dracht, 

8. Afstemming van de overheidsuitgaven op de rede - Crvl lijk te verwerven fiscale- en andere staatsinkom- 
sten met inachtneming van een te voeren conjunc- 
tuurpolitiek. 

Bestrijding van de inflatie die een direct gevolg is 
van overheidsuitgaven die nipt door reële inkomsten 
worden gedekt. 

9. Rechtsherstel voor de zgn. ,,vergeten groepen" in 
onze maatschappij die het slachtoffer dreigen te 
worden van de voortschrijdende geldontwaarding, 
waardoor hun vaste inkomsten steeds sterker deva- 
lueren, 

10. Bevordering van een constructieve instelling onder 
de jeugd door het openen van grotere mogelijkheden 
tot geestelijke en lichamelijke ontplooiing. 

[ 
11. Bestrijding van overheidsburocratie door inschake-

ling van een commisie uit de volksvertegenwoordi-
ging, die een controlerende functie op de uitvoeren-
de macht uitoefent en beroepsmogelijkheid biedt 
voor alle burgers die zich getroffen voelen door 
willekeur van overheidsdienaren, e,*'iMLt 
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1. Voorlopige temporisering van uitermate kostbare 

vercieble- j t 
materiële gemeenschapsvoorzieningen die op dik- 7 
wijis gebrekkige prognoses -berusten en eventueel 
over enkele tientallen jaren door de technische 

'echte lijn c A vooruitgang ten koste van geringe offers tot stand 
ensover- kunnen worden gebracht 

2. Beperking van defensie-uitgaven door het terug- 
de rede- are.4  brengen van de militaire oefentijd voor dienstplich- 

itsinkom- tigen tot maximaal 12 maanden, welke dan ook effi- 
conjunc- ciënt voor dit doel worden gebruikt. 

Zodra een ontspanninc q in de internationale toestand ?Y? 
1 gevoig is -dit mogelijk maakt dient een afschaTv- 

. 

nkömsten lTdieii1iciit en de vorming van een klein 
- specialistisch beroepsleger te worden bevorderd. 

epen" in 3. Beperking van de subsidiëring van de woningwet - 
GrI 'eigen te bouw tot uitsluitend die kwantiteit, die nodig is om 

vaarding de economisch-zwakkeren een betaalbare en goede 

er deva- huisvesting te verschaffen. 

- Herstel van de vrijheid van het particulier initiatief 
- 
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tig onder 
van de risicodragende bouwondernemer op de 
bouwmarkt en bevordering van het eigen-woning- 

lijkheden bezit door gemakkelijke financiering in het kader 
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[nschake- 4. Prioriteit aan het onderwijs en vooral aan het hoger 4 iwi 
nwoordi- onderwijs, teneinde te voorkomen dat een gebrek - 

itvoeren- áan wetenschappelijk opgeleiden de technische en  
id biedt economische ontwikkeling in Nederland zal vertra- 

len door gen. Beschikbaar stellen van renteloze voorschotten 
aan alle jongeren die over voldoende studie-aanleg 



10. Het vo 
beschikken, onder contrôle van de studieresultaten, die er i 
doch onafhankelijk van enige inkomensgrens, tussen 
Reorganisatie van het middelbaar en hoger onder met kr 
wijs, waardoor de studies meer worden gericht op del. 
het uiteindelijke doel. Het vei 
Meer eenvoud en rationalisatie in de bouw van r1t nige vo 
scholen en universiteitsgebouwen. self-sup  
Bevordering van internationale uitwisseling van stu- landen, 

leend, denten, 

5. Stimulering van de voor de opvoering van de pro- 2 ductiviteit noodzakelijke rationalisatie en automati- 
- 

sering van de industrie door instelling van een spe-A  
dale  investeringsaftrek, waarmee verbonden een fis-
cale regeling, welke daardoor verkregen overma-
tige winsten extra belast tot een maximum van de 
toegestane speciale investeringsaftrek. 

6. Opheffing of inkrimping van overheidsdiensten, 
welke geen werkelijke functie meer hebben, of 
waarvan het werkterrein kleiner is geworden. 

Betrachting van soberheid bij met belastinggelden 
gefinancierde projecten. 

7. Directe bestrijding van overmatige inflatie door een 
verbod van de creatie van geld door de overheid, Amsterdam, 
middels plaatsing van schatkistpapier bij de Neder- 
landsche Bank. 

8. Bevordering van het koppelen van alle pensioe- 
nen en sociale uitkeringen aan de loon- en prijsin 
dex. Aanpassing van Indische pensioenen aan de 
Nederlandse pensioen voorschriften. 

Bevordering van de mogelijkheden van integratie 
of repatriëring van de in ons land verblijvende  Ij  
Ambonezen. 

9. Bevordering van openheid, samenwerking en co 
 cIJ 

- 
ordinatie in het huidige omroepbestel, met invoering 
van uitingsmogelijkheden voor minderheidsgroe-
pen. Afwijzing van een gelijkgeschakelde staats-
omroep. 
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Voorzitter: Ir. W. Stam, Bakkum 

Secretaris: G. Weltevreden, 

Postbus 8160, Amsterdam-W2 

Penningmeester:  Drs,  K. Edzes, Heiloo 
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Leden: 

H. Hali, Ede 

J. Looman, Rijswijk 

J. I, G. v. d. Putten, Den Haag 

10. Het voeren van een actieve buitenlandse politiek, 
die er naar streeft een bemiddelende rol te spelen 
tussen de internationale machtsgroeperingen en het 
met kracht bevorderen van de internationale han-
del. 
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Het verlenen van ontwikkelingshulp in een zoda-
nige vorm, dat een bijdrage wordt geleverd aan het  
self-supporting  maken van de onderontwikkelde 
landen, waarbij aan Indonesië prioriteit wordt ver-
leend. 

Amsterdam, 1 november 1966. 
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