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Dit geschrift bevat vooreerst een inleidend woord, hetwelk aantoont, 
waarom de oprichting van de 

NATIONALE UNIE 
OP ALGEMEEN CHRISTELIJKE GRONDSLAG 

het juiste antwoord is op de politieke noden van het huidige tijds-
gewricht hier te lande. Deze algemene inleiding, welke gevolgd 
wordt door een beginselverklaring en een beknopt algemeen pro-
gram, bevat in het kort de voornaamste grondslagen. 
Vervolgens is in dit geschrift opgenomen, bij wijze van kernpro-
gram voor de verkiezingen van dit jaar, de toelichting en uitwer-
king van de 8 voornaamste hoofdpunten, welke de Nationale Unie 
bij de bekendmaking van haar oprichting op 7 januari 1956 
weergaf. 

Het Landelijk Secretariaat is gevestigd: 

Carel Reinierszkade 171, 's-Gravenhage, Telefoon: 77.22.67. 
Giro no. 196.190 ten name van: Dr. J. M. E. M. A. Zonnenberg. 
Bankrekening: N.V. Bankierskantoor van Lissa en  Kann,  

- Lange Vijverberg 3, 's-Gravenhage, ten name van: 
Dr. J. M. E. M. A. Zonnenberg, 
Secretaris-Penningmeester Nationale Unie. 



Evenals bij de verkiezingen van 1952 kan men vele kiezers horen 
verzuchten dat zij eigenlijk niet weten op wie zij stemmen moeten. 
Het moge op het eerste gezicht wonderlijk schijnen dat bij een 
niet gering aantal politieke partijen als ten onzent, toch blijkbaar 
nog een vacuum bestaat; voor wie zich nader van de politieke toe-
stand rekenschap geeft is zulks toch niet zo vreemd, ja volkomen 
begrijpelijk. 
Een tweetal uiterst belangrijke punten moge in dit verband ter 
sprake worden gebracht. 

In de eerste plaats moge worden gewezen op een ernstige ver-
zwakking van het nationaal besef. De vooral enkele jaren geleden 
in West-Europa met veel ophef aangeprezen „supra-nationale" 
politiek van welk begrip zelfs deskundigen geen omschrijving 
weten te geven - vond en vindt in Nederland bij politieke par-
tijen een zodanig willig oor, dat men er in 1952 de Grondwet voor 
heeft ,,opengehakt" op een wijze, die uiteraard in geen enkel ander 

•West-Europees land navolging heeft gevonden. Immers bij deze 
supra-nationale politiek wordt getracht ingang te doen vinden de 
zienswijze, dat het hemd niet nader is dan de rok, het omgekeerde 
dus van normale opvattingen omtrent de afweging van nationale en 
internationale belangen. 
Ook de wijze, waarop na de oorlog de betrekkingen tot Neder-
lands-Indië in nieuwe banen zijn geleid, getuigt van gemis aan 
vooruitziendheid, hinken op twee gedachten, kortom van een dilet-
tantisme, waarbij niet op eigen kracht en oordeel werd vertrouwd, 
doch op, vaak met elkaar strijdige, kompassen van buiten de natie 
gelegen invloeden en machten werd gevaren. Vandaar de geringe 
achting, die men in Indonesië nog voor Nederland en de Neder-
landers heeft, Men denke slechts aan de processen tegen  Jung-
schlager, de ellende, die de Ambonnezen, de Indische en andere 
Nederlanders hebben te verduren en de onzekerheid omtrent de 
in de naaste en nabije toekomst te verwachten ontwikkeling van 
de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. 
Het laat zich verstaan dat nu deze politiek zo kennelijk gefaald 
heeft, tienduizenden landgenoten zich op het standpunt stellen dat 
zij aan partijen die hieraan meegewerkt hebben, zoals de P,v,d,A,, 
de K.V.P., de C.H.U. en de V.V.D. hun stem niet kunnen geven. 
Terecht hebben vele goede vaderlanders aan deze partijen hun 
vertrouwen opgezegd. 

Een tweede vraagstuk dat zich aandient is het dirigisme waarbij 



de centrale overheid zich aanmatigt zoveel mogelijk alles in de 
hand te houden, met voorbijgaan van de noodzaak de zelfwerk-
zaamheid van individuen en hun groepen en organen op de juiste 
wijze te activeren. 'Wij ervaren met verbijstering, dat, terwijl vrij-
wel niemand in ons land een collectivistisch bestel begeert en de 
P,v.d.A. over nog geen derde van de kamerzetels beschikt, ons 
land niettemin steeds meer de heilloze dwaalweg van het collec-
tivisme opgaat. Wij hebben het gevoel dat een net van overheids-
maatregelen, die mogelijk goed bedoeld zijn, niettemin ons in onze 
vrijheid verstrikt en dat onze rechten in toenemende mate ver-
worden zijn tot gunsten die de uitvoerende macht naar believen 
kan verlenen of niet verlenen. 

Ook van onze economische politiek wordt de onjuistheid in de 
gevolgen openbaar. Wij noemen er enkele. 
De ene loonronde volgt de andere op, doch het brengt geen wel-
vaart. Want de geldontwaarding volgt de loonronden als een 
schaduw. Van deze politiek zijn vooral de vergeten groepen de 
dupe. In plaats van juist voor hen een schild te zijn, offert de 
overheid hun rechten en belangen op aan de hecht georganiseerde 
belangengroeperingen. 
Gepensionneerden, lijfrentetrekkers, middenstanders, kleine be-
zitters, doch ook de beoefenaren van Vrije beroepen klagen terecht 
dat zij zich door de overheid in de steek gelaten voelen, alle ge-
roep over sociale rechtvaardigheid ten spijt. 
Een ander voorbeeld is de woningnood. De naoorlogse regerin-
gen hebben zich bij hun woningpolitiek vooral laten leiden door 
overwegingen van niet-economische doch van partijpolitieke aard. 
Men wenste van de woningnood een progressieve deugd te maken 
en de kans te benutten om de nieuwbouw zo veel mogelijk te 
socialiseren. Dit streven is stellig gelukt, doch de oplossing van 
de woningschaarste is daardoor in hoge mate belemmerd. Is het 
geen ernstige blamage dat wij blij mogen zijn indien, wanneer wij 
op deze weg zouden voortgaan de woningnood in 1970 of later, 
dat is liefst 25 of meer lange jaren na de bevrijding, zal zijn 
opgelost. 

Nu zijn er ongetwijfeld velen die met ons van oordeel zijn dat de 
weg, die het socialisme wil bewandelen, verderfelijk is. Men vindt 
hen in bijna alle politieke partijen. Zij menen echter dat de meest 
doeltreffende wijze om het socialisme te bestrijden gelegen is 
in... samenwerking. Al samenwerkende willen zij dan ,,afremmen" 
of ,,de rode lijn ombuigen", waarbij gebleken is, dat men hierbij 
eigen beginselen verloochent en verdoezelt en daardoor gemis aan 
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idealen en aan kracht om hiervoor te strijden aantoont. 
Het resultaat van een dergelijke politiek is dan ook dat de socia-
listische denkbeelden er toch ingaan en dat des te beter omdat het 
bij kleiner doses en in verdunde vorm geschiedt. 
Die overtuiging doet ons ook-positie kiezen tegenover de A.R. 
partij, hoezeer wij haar verzet tegen het Indonesisch beleid van 
de regering hebben gewaardeerd. Op sociaal-economisch gebied s 
zij echter niet beter dan de andere met de P,v,d,A. meewerkende 
partijen. 
Van de V.V.D. dient helaas te worden vastgesteld, dat zij niet 
alleen in de Indonesische kwestie een droevig figuur heeft gesla-
gen, inzonderheid wat betreft de daarbij gepleegde schending van 
de Grondwet, doch ook op sociaal-economisch gebied geen duide-
lijke koers vaart. Men denke slechts aan de sympathie die zelfs in 
leidende kringen voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
heerst, zomede aan het weinig principieel verzet tegen het dirigisme 
in het algemeen. 

Het was een bemoedigend en gelukkig verschijnsel, dat gedurend 
de laatste zittingsperiode van de straks aftredende Kamer de 
Katholiek Nationale Partij van de heer  'Welter  bij herhaling een 
krachtig oppositioneel geluid liet horen. 
Jammer genoeg is deze Partij echter met huid en haar in de K.V.P. 
opgegaan, zonder dat aan het reeds vastgestelde partijprogramma 
van deze laatste ook maar een tittel of jota veranderd werd. 
Velen, ook buiten de katholieke kring, die de K.N.P. bij de ver-
kiezingen van 1952 hun steun hadden gegeven, hebben deze op-
heffing betreurd. En het was begrijpelijk dat er stemmen opgin-
gen die vroegen om een nieuwe vormgeving aan de idealen die de 
K.N.P. voorstond en ook buiten deze kring werden aangehangen. 
Men wenste een breder barricade op te werpen tegen de toene-
mende centralisatie. In dat ideaal vonden elkaar christenen van 
onderscheiden kerkelijke groepering, die van oordeel waren dat 
met de huidige compromissenpolitiek niet mag worden voortge-
gaan, doch dat het veeleer taak is wegen te zoeken voor eenPoli-
tieke en maatschappelijke ontwikkeling waarin het christelijk vrij-
heidsideaal niet verstikt wordt door centralistische dwingelandij. 

Buitenlandse voorbeelden leren ons dat het wel degelijk mogelijk 
is dat katholieken en protestanten op basis van een gemeenschap-
pelijk program politiek bedrijven, welke politiek op economisch ge-
bied inhoudt de sociale markteconomie, die ook door de Nationale 
Unie wordt voorgestaan en elders in dit geschrift breder wordt 
uitgewerkt. 
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II.  BEGINSELVERKLARING  
De Nationale Unie op algemeen Christelijke grondslag is een ver-
eniging van Nederlanders, die van mening zijn, dat de historische 
ontwikkelingsgang, waarin de Nederlandse nationale eenheid werd 
gevormd aan ons volk een eigen karakter en een eigen cultuur 
heeft geschonken, waarop de Christelijke levensbeschouwing en 
de strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid in het bijzonder hun 
stempel hebben gedrukt. 
In die strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid is de geschiedenis 
van ons volk samengeweven met die van het Huis van Oranje, 
waarvan de grondlegger tevens Vader des Vaderlands is; daaruit 
is de traditionele verknochtheid van het Nederlandse Volk aan zijn 
Vorstenhuis voortgekomen. 
Een gunstige ontwikkeling van de Nederlandse samenleving zal 
slechts mogelijk zijn, indien deze ontwikkeling met de historie, de 
aard en het karakter van het Nederlandse volk overeenstemt. Daar-
bij zal inzonderheid rekening moeten worden gehouden met de aan 
ieder mens ingeschapen drang naar en het hem toekomend recht 
op vrijheid en zelfstandigheid. 
In de Nederlandse samenleving zal om deze redenen door Over-
heid en onderdaan de grote waarde van de menselijke persoonlijk-
heid moeten worden erkend; de persoonlijke vrijheid op geestelijk 
en stoffelijk gebied zal echter voor ieder persoonlijk gebonden 
moeten zijn aan de fundamentele normen van het Christendom, 
tegen welker aantasting door a-Christelijke en anti-Christelijke 
stromingen steeds zal moeten worden gewaakt. 
Overigens zal de persoonlijke vrijheid alleen in zoverre mogen 
worden beperkt als nodig is om de eerbiediging van de persoon-
lijke vrijheid van anderen te verzekeren en het algemeen belang 
te bevorderen. - 

Het besef, dat de wezenlijke verantwoordelijkheid voor eigen stof-
felijk bestaan bijdraagt tot - ja noodzakelijke voorwaarde is - 
voor de persoonlijke vrijheid, dient te worden versterkt. Indien 
teveel personen in een te grote mate alleen of in hoofdzaak van de 
staat afhankelijk zijn wat betreft hun stoffelijk bestaan, verzwakt 
daardoor het besef van de persoonlijke bestaansverantwoordelijk-
heid. Dit leidt in economische zin tot daling van de productiviteit 
en in politieke zin onvermijdelijk tot staatsvoogdij en dictatuur. 
De Nederlanders, die zich in de Nationale Unie op algemeen 
Christelijke grondslag hebben verenigd, zijn daarom van mening, 
dat de Nederlandse samenleving berust en moet blijven berusten 
op de volgende drie grondslagen: 

le. het Christelijk karakter van ons Volksleven, dat fundamen- 



teel onze nationale beschaving bepaalt; 
2e. de persoonlijke vrijheid op geestelijk en stoffelijk gebied, 

welke gebonden is en behoort te zijn aan de fundamentele 
normen van het Christendom; 

3e, de persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid, welke voor-
waarde is voor' de handhaving van de persoonlijke vrijheid. 

Deze drie grondslagen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
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III.  ALGEMEEN  PROGRAM 

1. Het constitutioneel Koningschap blijft verzekerd aan het Huis 
van Oranje. Versterking van het nationaal en staatkundig 
besef van het Nederlandse volk. 

2, De Nederlandse Staat blijft een rechtsstaat in democratisch-
parlementaire zin, gewaarborgd door de grondwet, welke, ook 
in haar veranderingsprocedure, strikt dient te worden geëer-
biedigd naar letter en geest. 

3. De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht die-
nen zo streng mogelijk gescheiden te blijven. De rechterlijke 
macht blijve volkomen onafhankelijk en met name bij be-
noemingen worde gewaakt tegen partijpolitieke beïnvloeding. 
De autonomie van de provincies en de gemeenten dient te wor-
den gehandhaafd en versterkt, vooral in financieel opzicht. 

4. Er dienen afdoende maatregelen te worden genomen tegen 
een te grote toename van de bevoegdheden der uitvoerende 
macht, in het belang van de rechtsstaat worde de burgerij 
beschermd tegen elke vorm van machtsmisbruik der uitvoe-
rende organen. 

5. De wetgevende macht zij er immer van doordrongen dat haar 
bevoegdheden hun grens vinden in de rechten en vrijheden 
der burgers. Zij heeft tot taak alle burgers, ongeacht hun 
godsdienstige overtuiging, ras, of klasse te beschermen tegen 
onrecht. Elke vorm van bevoorrechting of discriminatie dient 
vermeden te worden. 

6. Handhaving van godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid, vrijheid 
van onderwijs en drukpers en alle andere in de grondwet ver-
ankerde rechten en vrijheden. 

7. Eerbiediging en versterking van het Christelijk karakter van 
ons volksleven. De overheid zij in de uitoefening van haar 
taak echter kerkelijk onbevooroordeeld. 

8. Bevordering van het Christelijk gezinsleven als grondslag 
voor een gezonde en welvarende maatschappij. 

9. Versterking van de Nederlandse volkskracht in de meest uit-
gebreide betekenis van het woord. Bestrijding van alle theo-
rieën en stromingen, welke afbreuk doen aan de positie van 
de mens als drager van Gods beeld. 

10. Handhaving van de nationale zel[standigheid, medewerking 
aan de ontwikkeling van het internationale recht en de inter-
nationale organisaties in zaken van interne aard. Bestrijding 
met alle geoorloofde middelen van elke vorm van dictatoriaal 
bewind op nationaal en internationaal gebied. Beleidvol en 
krachtig optreden tegen staten, die zich niet houden aan over- 
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eenkomsten en verdragen, welke zij vrijwillig met de Neder-
landse staat hebben aangegaan. 

11. Handhaving en versterking van de band tussen alle gebieds-
delen van het koninkrijk. Nieuw-Guinea worde onder een 
rechtvaardig en onbaatzuchtig Nederlands bestuur tot verdere 
ontwikkeling gebracht, totdat de autochthone bevolking in 
staat is het te besturen. Ons emigratiebeleid zij mede en vooral 
afgestemd op de taken die Nederland in Nieuw-Guinea kan 
verrichten. 

12. Krachtige handhaving en verzorging van de weerbaarheid van 
onze rijksgebieden ter verdediging tegen aanvallen van buiten. 
Handhaving, zo nodig, versterking van onze zeestrijdkrachten 
ter bescherming van onze belangen als zeevarende natie. Be-
scherming van de belangen van alle Nederlanders, waar ook 
ter wereld. Verdediging van de belangen van Nederland en 
de Nederlanders in Indonesië, met de middelen welke de nieuw 
geschapen toestand aldaar veroorlooft. 

13. Nagegaan worde in hoeverre door meer efficiënte werkwijze 
het ambtenarencorps zou kunnen worden ingekrompen. 

14. Opvoeding van en onderwijs voor de Nederlandse jeugd op 
zodanige wijze dat karaktervorming in waarlijk nationale zin 
niet verwaarloosd wordt; reorganisatie van onze onderwijs-
instellingen, met behoud van de financiële gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs, teneinde de jeugd zonder 
nodeloze inspanning en moeite harerzijds, beter toe te rusten 
met dekennis en de bekwaamheden (w.o. ook de lichamelijke 
ontwikkeling), welke nodig en voldoende zijn voor het ver-
richten van de taak, welke ieder jeugdig persoon, naar eigen 
aard en geschiktheid, bij zijn intrede in de maatschappij wacht, 
en voorts teneinde de kosten aan het onderwijs in zijn geheel 
besteed, beter tot hun recht te doen komen; nauwere aanslui-
ting dus van het onderwijs aan de eisen van het maatschappe-
lijk leven, versterking van de samenwerking tussen school en 
gezin. 

15. Opheffing in de parlementaire periode 1956-1960 van alle uit 
de bezettingstijd afkomstige verordeningen en voorschriften; zo 
nodig vervanging van de daarin genomen maatregelen door 
wetten en besluiten, welke niet meer de geest van de bezet-
tingstijd ademen, 

16. Handhaving van de persvrijheid met maximale terzijdestelling 
van Regeringsbeïnvloeding van de pers en van ,,Regerings-
voorlichtingsdiensten." 



Het sociaal economisch beleid als geheel. 

A. Algemeen uitgangspunt. 

17. Bevordering van de zelfwerkzaamheid en het verantwoorde-
lijkheidsbesef van de individuen zelve, c.q. bij hen direct ver-
tegenwoordigende rechtspersonen, in het besef, dat het aan 
te houden economische systeem steeds zoveel mogelijk de per-
soonlijke vrijheid zal moeten kunnen garanderen; de Staat zal, 
als hoedster van het algemeen belang, dienen te zorgen voor 
het scheppen en in stand houden van een maatschappelijk 
klimaat, waarbinnen één en ander zich onder optimale voor-
waarden (m.n. dus met minimale dwang en in maximaal op-
zicht door natuurlijke prikkels) zal kunnen verwezenlijken; 
waar de particuliere activiteit c.q. die van lagere organen 
tekort mocht schieten of niet geëigend lijkt (bijv. in de zorg 
voor waardevast geld), zal de Overheid controlerend, stimu-
lerend, aanvullend of zelfstandig moeten kunnen optreden. 
(Het bovenstaande houdt dus in, dat de Overheid zich aan diri-
gisme schuldig maakt, indien zij kennelijk tekort schiet in het 
scheppen van voorwaarden als bovenbedoeld, c.q. taken aan- 
vat, die beter - onder boyenbedoelde voorwaarden door 
individuen, c.q. hun directe organen kunnen worden verricht.) 

B. Factoren, welke de grootte van het maatschappelijk inkomen 
beïnvloeden, 

18. Bevordering met alle geoorloofde *) middelen van een zo groot 
mogelijke deelname van Nederland aan lonend internationaal 
ruilverkeer, zowel in goederen als in diensten; de middelen, 
welke daartoe op het gebied van de monetaire-, betalingsba-
lans- en exportpolitiek moeten worden genomen, mogen niet in 
conflict komen met het zeer belangrijke maatschappelijke doel; 
waardevast geld. De ontwikkeling op korte en op lange termijn 
van de relatieve concurrentiepositie t.o.v. het buitenland, dient 
hiertoe steeds nauwlettend te worden gevolgd, terwijl ook elke 
mogelijkheid om profijtelijke zaken te doen met landen met 
afwijkende economische stelsels, dient te worden benut, 

19. Bevordering - ook door fiscale maatregelen - van de moge-
lijkheid tot voldoende kapitaalsvorming en investering, welke 
mede op haar beurt in belangrijke mate de arbeidsproductivi- 

*) N,B. Kunstmatige hulp aan de uitvoer door bet laag houden van de huren 
terwille van lagere lonen, enz., is niet geoorloofd. 



teit bepaalt; inzonderheid met betrekking tot de middenstand 
en de Vrije beroepenworde nagegaan in hoeverre belastingen 
die als zakelijk bedoeld zijn, in de praktijk een persoonlijke 
werking hebben, zodat de betrokkenen in feite onevenredig 
belast worden. 

C. Factoren, welke de verdeling van het maatschappelijk inkomen 
bepalen. 

20. De verdeling van het maatschappelijk inkomen over de produc-
tiefactoren arbeid, grond en kapitaalsgoederen worde zoveel 
mogelijk verkregen onder het niet-dirigistische stelsel, dat kan 
worden aangeduid met de naam van sociale markt-economie, 
(Deze vorm van economie houdt n.l. enerzijds in een grote mate 
van vrije prijsvorming in het economische verkeer tussen men-
sen en ondernemingen in de maatschappij, waardoor de presta-
ties in gunstige zin worden beïnvloed, hetgeen op haar beurt 
weer de mogelijkheid oplevert sociale doelstellingen te verwe-
zenlijken. 
Anderzijds staat deze vorm van economie open voor overheids-
ingrijpen, waar dit om sociale of andere dringende redenen 
noodzakelijk is (bijv. loonvloeren, meldingsplicht loonregelin-
gen, meldingsplicht en mogelijkheid van onverbindend - c.q. 
ongeldigverklaring van monopolistische of monopoloïde en an-
dere voor de burgers schadelijke ondernemersovereenkomsten, 
landbouwpolitiek gericht op handhaving van boerenstand, voor-
zieningen bij werkloosheid, enz.), Vorenbedoeld ordenend in-
grijpen zal bij voorkeur steeds zodanig geschieden, dat zoveel 
mogelijk vrije prijsvorming wordt bevorderd en de voor ont-
plooiing van de handel, verkeer en nijverheid belemmerende 
overheidsmaatregelen weer worden beëindigd, c.q. worden 
vermeden.) 

21. Toepassing (met inachtneming van de thans bestaande grote 
schaarste aan arbeidskrachten) van een loonpolitiek, waarbij 
- onder handhaving, c,q, herziening en zo nodig uitbreiding 
van de sociale wetgeving ter verhoging van de bestaanszeker-
heid van alle burgers - de loonvorming in het algemeen vrij 
is in die zin, dat werkgevers en werknemers in vrij onderling 
overleg en onder vermelding aan, resp. controle door de Over-
heid, *) bevoegd zijn de lonen en arbeidsvoorwaarden vast te 
stellen, bij voorkeur bedrijfstakgewijze. Hierbij dient vermeden 

*) De Overheid heeft daarbij de bevoegdheid loonminima te bepalen, welke uit 
sociaal oogpunt gezien redelijk zijn en zich aanpassen aan de conjunctuur. 



te worden, dat er een sociale bureaucratie ontstaan, die haar 
doel in feite in zichzelve vindt en zich van haar dienende func-
tie niet meer bewust is. 

22. Bij de politiek ten aaanzien van de bezitters van productie-
middelen (grond, kapitaalsgoederen) dienen de volgende pun-
ten niet uit het oog te worden verloren: 
1) opheffing van diè prijsbepalende regelingen, welke het 

eigendomsrecht illusoir dreigen te maken en een zo gezond 
mogelijke financiering der ondernemingen belemmeren; 

2) afwijzing van de opvatting, dat de Overheid bevoegd is op 
directe of indirecte wijze (stille socialisatie) tot her-
indeling van de persoonlijke vermogens of tot een zgn. 
,,rechtvaardige" verdeling van de persoonlijke inkomens der 
burgers over te gaan. 

23. Afwijzing van de doorvoering van de publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie (P,B4O.) van bovenaf en van de aansluitings-
dwang; in verband daarmede dient de voorkeur te worden ge-
geven aan de privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie met vrijwil-
lig lidmaatschap; overigens dienen de werkzaamheden van 
reeds bestaande en nog tot stand komende publiekrechtelijke 
bedrijfsorganen te worden beperkt tot: 
1) het geven van advies aan de Overheid en haar organen 

over zaken, welke het bedrijfsleven betreffen; 
2) het uitvoeren van verdere taken, van niet-verordenende 

aard, welke de Overheid, aan een of meer onderdelen van 
de bedrijfsorganisatie wenst over te dragen; 

3) het aankweken van een betere verstandhouding tussen de 
ondernemer en de bij hem in dienst zijnde werknemers, in 
het bijzonder door het medebetrekken van deze werknemers 
in het dragen van verantwoordelijkheid bij het verkrijgen 
van zo gunstig mogelijke resultaten der ondernemingen; 

4) krachtige bestrijding van de opvatting, dat de bedrijfsor-
ganisatie vooral ten doel heeft: een structuurverandering 
van onze Nederlandse samenleving in socialistisch-commu-
nistische zin, of het dienen van groepsbelangen ten koste 
van de consumenten. 
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UITTREKSEL UIT DE STATUTEN 

Artikel 4. De Partij stelt zich ten doel: de bevordering van het 
welzijn van de volkeren, levende onder het gezag van 
de Nederlandse Kroon. 

Artikel 5, Voor de Partij zullen de Goddelijke Openbaring en de 
in de natuurlijke orde gelegen zedelijke normen, richt-
snoer harer handelingen zijn. 

Artikel 6. De Partij zal het in artikel 4 genoemde doel trachten 
te verwezenlijken met alle haar ten dienste staande 
wettige middelen in de geest van de Christelijke ver-
draagzaamheid. 

Artikel 10. De Partij kan iedere natuurlijke persoon, die de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt, het Partij-Program onder-
schrijft en in het bezit is van het Nederlands Staats-
burgerschap, als Lid tot de Partij toelaten. 
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