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Het -lekenhuls vraagt kolen voor de centrale verwarming; Moe-
der de vrouw hoopt toch maar en bidt, dat zij haar buiskamertje 
warm kan stoken tegen het uur, dat fe kinderen koud en doorregend 
van school en vader moe en rillerig van zijn werk komt; de gas 
fabriek en de electrische centrale zitten een kolen te apringen; do 
schilder moet toch een paar dove kooltjes In zijn potkachel hebben, 
wil hij op zijn atelier geen verkleumde duim door bet gat van het 
palet steken; In een steenkoud klaslokaal kunnen de kinderen de 
tafel van zeven niet leren; de stoomboot raakt niet van de steiger 
los, wanneer het ruim geen stapels brandstof bergt en op bet 
wijde rangeerterrein te Susteren wordt de kilometerlange kolen-
trein samengesteld. Puffend en blazend rijt de locomotief wagen 
aan wagen aaneen. Daar gaat een signaal omhoog, daar klinkt een 
fluit, de machine stampt; langzaam rollen de zware wagens  near  
het Noorden. Het ziekenhuis, do huiskamer, de fabriek, de werk 
plaats, de school, de  hoot,  alles krijgt z'n kolen, waarom alles zo 
dringend verlegen zat. 

Meteen rijkbeladen trage trein, die op zijn  adage  en zekere vaart 
allerhande doeleinden bereikt en wel op tijd, kijk, daarmede is  ens  
urgentieprogram te vergelijken. 

Een trein brandstof, die vuur en gloed versohatt; een trein van  
Moist  negen-en-zeventig wagens, welke heeteend zijn voor adat 
stations 
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Veronderstel eens, dat het ziekenhuis verwarmd is, maar de 
school niet De kinderen van de school zouden al te gauw patiënten 
In het ziekenhuis worden en op zo'n massale opname is geen zieken-
huis berekend. Denk a In, dat de boot onder storm ligt en de ma  
chines  in de fabriek stil liggen; dan heeft het geen zin, dat het 
schip uitvaart, want het zal niet geladen kunnen worden. De brand-
stof moet gelijkelijk worden verdeeld, dat staat vast. 

Dit geldt nog veel dringender in geestelijk opzicht. De gloed, wel-
ke uitgaat van tienduizenden mannen, die de Stille Omgang lopen, 
is versterkend en weldadig en - aan God is het, om genadig die 
warmte te verspreiden over heel het land en heel het volk; maar zij 
die de verantwoordelijkheid dragen voor de leiding van dat volk en 
ook  alien,  die mede willen werken aan het algemeen welzijn van 
dat volk, zij mogen er zich niet bij neerleggen, dat honderdduizen-
den niets, maar dan ook geen sikkepit begrijpen van de bezieling, 
welke de tienduizenden drijft. Katholieken künnen zich daar ook 
niet bij neerleggen; men hoeft Immers helemaal geen licht te zijn 
era te beseffen, dat welvaart en geluk nooit kunnen worden geschon-
ken aan een volk, dat den Schepper van alle voorspoed en de Bron 
van alle vrede niet kant en miskent, 

Wij hebben schromelijk veel geleden, zeddlijk en geestelijk be-
schouwd in die jaren welke twee wereldoorlogen omvatten. Nu Is het 
niet de taak van den Staatsman en van hen, die hem omringen, om 
boetepreken te houden; zijn plicht en de plicht -  van  alien,  die den 
Staatsman tot hulp en steun strekken, is het om vóór alles te zorgen, 
dat de eerbied voor God en de aanvaarding van Christus' Koning-
schap erkend worden, 

re alle lagen van de bevolking moet het geloof in God heitoren en 
1 endigd worden en tegelijk daarmede het inzicht in de waarde 

de orde, die de rust In de gemeenschap garandeert 

U en Ik en Iedere• medeburger zijn schepselen en kinderen vee 
,J, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Daaraan ontlenen a 

en ik en elke medeburger de rechten en plichten onzer persoonlijk-
held, Om wille van die rechten en plichten vergt a van mlj eerbied 
voor uw menselijke persoonlijkheid, zoals ik die van a mag vor-
deren cd wij -samen de persoonlijkheid van lederen evennaaste hoog-
houden. 

Mij dunkt, het hoeft niet uitvoerig te worden verklaard, hoe het 
gezin, uw en mijn gezin en het gezin van lederen man en vrouw 
aan Gods wil eigen plichten en rechten ontlenen, ,welke op  huh  

rt gerespecteerd en zuiver moeten worden gehouden En tea 
orinen onze geheiligde gezinnen ons lieve vaderland, 

-God, die op de grens van zee en zand 
een volk zijn plek wendt geven, 
die het zijn Ia , schonk, stam at eland 
en hooglijk he erheven; 
verleen als onderpand 
van Uw gem-----ri kleine land 
eeuwig en vrij  invent  
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met ]@ de allereer ~ ti 
na eerbied voor 6 5 -, 1 ; en 1 
mderland en ten ~ ~ w t i ~ God kom 
be versterken, bijzonder —n tij-, eerbl.,d wchade M~-_ 

liet Ja nogal glad, ~ de Over1w1d áw~= van die belangrijkste, 
meest principleele taak ~jten middel ~ verboden en 
geboden. 

De Overheid moet weten te verordonn~,  dát mag niet, en zij 
moet weten te bevelen,  dit zal gebeuren ter bevordering van ~ 
rechten en het belang Zijner Schepselen, e3 `a een nationaal, gewijd 
gemeenschapsverband verenigd zijn. 
En wanneer een grote, staatkundige _ wiging zich laat leiden 

en bezielen door dit principe, zal Zij xheid meehelpen bij  ft  
gormulering van die verboden en geb< - g , - andaar dat de Katho-
Reke Volkspartij een vorm geeft aan ~ , reeks geboden. 

wr 
1  . . . . . . . . . . . 

respect voor de menselijke waarde, ~~ I.Lc;heid van het gezin " 
de liefde voor het vaderland des te gen^elijker bevorderd in het 
epenbare leven: bij de opvoeding der op school en  ná  school- 
tijd, bij de opvoeding der massa door [o, , 0 allen tijde vooral 
op Zondag, de dag des Heren, c w, bijzonder op 
straat, waar nota bene nog st~ openbare gods- 
élenstuitoefening wordt geduld. 

Naast de geboden ~n de verbodeii, welke nochtans een op-
houwende strekking hebben. 

M 



ea  oaoverwlnnehjk 
e niet haat, oni-
a onvruchtbaar 
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Do overheld regele do reactie van het 

vlletekenlz —  em  betekenis, die de innerlijke waarde 
011,  k@ Volk~tij treffend aanduidt — is ontegenzeg- 

1 at kr"ht -el 1 ar  -'eke  uitingen en praktijken te wor. 

emint uw vijand 

't Is moeilijk n~ ~~kelijk Moeten een mens en een gezin 

WIMN 



het b idrijialaven daar, waar z ij de lakens hebben uitgedeeld, dia 
zich= schromelijk verrijkten in een tijd, toen de gemeenschap 

rerd. Tussen dwaling en diefstal, tussen schennis en 
rr verkommerde het vaderland, opgebodwd in een schone orde 

persoon, gezin en maatschappij. Zij, die daaraan schuldig 
eteen, moeten gestraft worden, grondig en rechtvaardig. 

Gaan vaderlandsliefde en zin voor het recht samen, dan brengen 
zij getweeën de vrucht voort van strenge zorg voor de opvoeding 
van den delinquent niet alleen maar ook van hen, die het slacht-
offer werdèn. Lek modeten worden, zijner waandenkbeelden en 
schandelijke praktijken: de kinderen. Deze jeugd geve de overheid 
de waaIde wederom van het gezinsleven; de ouderen, die daarvoor 
in aanmerking komen, moeten de vrede kunnen krijgen die den 
verloren zoon beschoren is geweest..,, 

ED 
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de geest en het wezen van den mens en van het volk 
Z~ onze voornaamste zorgen uit. Hierin onderscheiden wij  one  
bijzonder van de communisten; en wij durven het te getuigen: dit 
onderscheid Is heerlijk en luisterlijk. 

Dat de ziel, de geest en het wezen onze voornaamste zorg uit 
maken, wil echter helemaal niet zeggen, dat de stof, de werkelijk-
heid en de vorm niet voorwerpen van onze..,.., belangrijkste zorg 
zouden wezen. 

0, wat 'n fijnzinnige ontledingen, spot de materialist; gooi ze 
maar -in mijn pet en geef mij brood en spelen, geld en genot. 

Merkwaardig, lieve lieden, dat de materialist zo kortzichtig is. 
ij vermag niet In te zien, helaas, dat voornaamste zorg voor het 

geestelijke samen kan, ja samen moét gaan met belangrijkste 
zorg voor het stoffelijke. En als wij zweren voor de stoffelijke 
nooddruft en welvaart even grote zorg te hebben en als w'ons 
daarbij beroepen op een uitspraak van den middeleeuwsen heiligen 
Thomas van  Aquino,  die er zeker van was, dat een zekere welstand 
onontbeerlijk is voor geestelijke voorspoed, dan meesmuilt de 
materialist: ,,Da's een doekje voor het bloeden. Doel en middelen 
van den godsdienstigen mens in het staatkundige blijft het zieltjes 
wInnen!" En alt nu Is een domme uitspraak der kortzichtigheid. Een 
politieke partij, die In haar naam een geloofsovertuiging beleidt, is 
niet uit op het winnen van- zieltjes maar op het algemeen welzijn 
van het gemenebest, waarbij de harmonie van het geestelijke cr1 
kat gt.offelijke niet kan worden buitengesloten. 



Ca zelf maar na, — doch bedenk dan hierbij, dat ge ..het 
njkel-  niet te eng moogt opvatten. WIJ moeten onder „het 
lijke" niet louter „godsdienstige beginselen~' verstaan maar o 
zedelijke maatstaven, sociale factoren en culturele elemei 

Onze eerste zestien wagens zijn dan afgehaakt: voor het 
gebouw, voor het paleisje der menselijke persoonlijkheid, vo I 
huiselijk vertrek, waarin het gezin verenigd is, voor het r 
voor de school, voor de gevangenis en het gevangenkamp 
w'een wagen achterlieten, was het  oat  te voorzien In  gee  elf 
en zedelijke ontreddering. 

Intussen kOnden wij eenvoudig de ogen onderweg et 
voor de mines en pulnen, voor de bergen gruis en scheri 1 

de materiële verwoesting van ons land. 

Daarom roepen wij: vóór alles moeten alle handen 
werk slaan tot herstel van de verwoeste en herbouw van 
gevaagde woningen. De geteisterde gebieden dienen het enre 
worden geholpen. En - de inhoud van ons ,,geestelijk" 2n2 tht 
openbaart zich hier meteen al spontaan en doeltreffend: aan de 
behuizing van het grote gezin behoort de nodige aandacht te 
worden besteed! 

Wie een dak boven zijn hoofd moet hebben, moet ook gekleed 
en geschoeid gaan, van huisraad en brandstof voorzien worden. 
Het spreekt vanzelf, maar wij formuleren deze eis duidelijk en 
bondig, dringend en dwingend. En zij, die beroofd en berooid zijn. 
hebben recht op het terugverkrijgen van hun bezittingen. Hier 
komen zedelijke beginselen In het geding. De dief en de rover, 
de vijand  due,  die ons bestal en leegplunderde, heeft de schade 
goed te maken, De Overheid moet met alle middelen er naar streven, 
dat dit geschieden zal. 

Maar bij de regeling der oorlogsschade heeft de Overheid niet 
alleen een bemiddelende taak, waarvan zij zich kwijt, wanneer gij 
de vordering van ons land bij den Vijand of de vredesonderhan-
delaars indient, zij heeft ook een ordenende taak. Zij moet daarbij 
van beginselen uitgaan, die het geestelijk en sociaal-economisch 
belang van de gemeenschap bevorderen. Dit komt er op neer, dat 
de christelijke gemeenschapsgedachte hij haar voor moet zitten: 
als eén lijdt, lijden allen mee. Allen behoren van de ene kant 
kleinere offers te brengen, om de smart van het grote offer hij 
den een te lenigen. Van de andere kant volgt uit het beginsel van 
de nationale saamhorigheid, dat de druk van de ontzaglijke oor-
logsschade zo gelijk mogelijk over alle staatsburgers verdeeld 
moet worden. Het algemeen belang zal hier als richtsnoer gelden 
Niet mag de een alles en de ander niets vergoed krijgen; eerlijker 
nog gezegd -  niet mag de een alles en de ander een beetje terug 
ontvangen. Rekening zal echter moeten worden gehouden met 

de Financiële factoren en...... let wel de financiële mogelijkheden, 
de economische factoren en,,,.., bedenkt dat goed, de eeono-

snische mogelijkheden, 
de sociale factoren en...... helaas moeten wij ook hier spreken 

van ]e sociale mogelijkheden, en ten slotte 
de geestelijke factoren, welke eveneens afhangen van In 

reiken mogelijkheden 

U 



Draagt elkanders lasten le hier  ones  leuze, onze ris, waarvan 
verbeid en volk de zin moeten beseffen! 

Lijden de velen, die in de oorlog verminkt zijn, alleen stoffelijke 
ellende? Wie zal niet erkennen, dat zij geestelijk mijlen ver op de 
eerste plaats zijn achteruitgezet. Op geestelijke wijze moet in hun 
nood voorzien worden. Dat komt hier neer op sociale en op culturele  
maatregelen  an em  het practisch te zeggen: op herscholing. De 
Overheid moet aan de scholing en herscholing van de ooriogsver 
intekten haar ruimste  an  krachtigste steun geven - opdat zij een 
nieuwe, nuttige plaats in het maatschappelijke bedrijfsleven kunnen 
Innemen. Hier springt onwillekeurig een raadsel uit de pen. 

Wat zou volgens het oordeel van de aandachtige lezeres en van 
dun belangstellenden laser nu logisch uit het voorgaande volgen? 
Weln1g zullen met de vraag in de knel zitten. 

W JI i a de huizen niet opbouwen en de fabrieken in puin laten 
ligsn. i - nnee het volksleven niet versterken en het bedrijfs- 
leven ve lamen. 

Dat Is u icij e vlfencien, het bedrijfsleven moet weer op 
'' been; L en hidneirle moeten aan de nodige grondstof 

:rden geholpen; het verkeer dient hersteld. De Overheid heeft 
r een rgelea taak; zij zal toezicht houden op de ontwikkeling 

t onwiue'he leven, maar zij verstikke niet de geest van 
- -.npakken, van initiatief, die voor den persoonlijkew 
In, lenkonden, strevenden mens de arbeid verzoet en d 

rw nt~ a zorgen waard maakt 

Dat is urgent, Excellentles en Staatssoclallsten: het algemeen 
ilzijn vergt, dat de ondernemingsgeest van de mensheid zich ken 

Ik zou durven  zeggen: dat de mens  rich  in het 1 r  ran  
jp asnen werpt, tot zijn eigen bevrediging, voor het geli van 
gezin en voor wederopbouw van zijn vaderland. 

En kunt ge u voc ellen wat er van het volk en het land terecht,  
komt, wanneer h i en fabrieken worden opgetrokken en kerken 
en r' oieu vernlrid" hebt niet- veel fantasie nodig om met zekec- 

dan uiteindelijk niet 5e vlag op de kap 
ge t  ilk- 'der boven op de ho schoorsteenpijpen 
vs '- ec alen  an  vere" egehouwen vormen 

in het gemeens wee, ja: schouw 
burgen e veerna 'toen incluis, Deze gebouwen moeten dus aan 
hun 50c111  It mi teruggegeven worden of met de nodige 

rt worden herbouwd 

i ad  pt lob een ge tel, dat de grenzen van 
t :en d tand  on if  gewesten, ieder met zijn eigen 

g huijke ver, jnselen, elf provincies, 
en geaai lid. In een schone en 

agende ' m •n het land ce nieuw aanschijn worden 
geg a, .. aLj ai _jn recht komt Een ideaal! Maar toch 
zal li al een begin van krachtige verwerkelijking vinden wanneer 

een natIonaal plan wordt Ontwerpn. Daarom rangeren wij 
eda wagen met dit verlangen voor het departementsgebouw van den 
toekotnbtlgen minister-pi esldentl 

El 
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Van rnlnlster-president. van regeringshoofd gesproken! 

Wij kennen hem en met hem de andere ministers van op de brug 
en dat wil eigenlijk zeggen: van achter de microfoon. Wij nemen 
daar vrede mee, en wanneer onze Excellenties kun stemmen door 
de radio laten klinken dan, wanneer 's  lands  belan,  het vergt, maken 
zij de nodige diepe Indruk op ons, Wij zijn er bot volk niet naar,  
em  aan ons voornaamste regeringsgebouw een  hug  balkonnetje te 
r'ele.n, zoals de Italianen dat hadden aan het  Palazzo Venezia  om er 
een zekeren Mussolini tegen zijn onderkaak te kijken, of zoals de 
Duitsers het bezaten aan de Reiohkanzlei, waar ze een zekeren 
schreeuwenden Hitler overbrulden. Nee, ons bslknn Is voor onze 
Koningin gereserveerd! 

Toch moet zo'n balkon voor een regering een voortreffelijk nuttig 
ding wezen, want het zal voor 's  lands  bestuur voort'effelijk nuttig 
Zijn 'a keer een  bilk  te kunnen slaan op de meieg-t, ni e t om ze 
OP te zwepea, niet om ze zoet te maken met beieili-e, maar om ze 
'sis goed in de ogen te zien. Daar staan dan de nvn, a, de vrouwen 
en de jeugd van het eigen volk, dat geleid en gtvceid moet worden 
naar betere welvaart en gedegen voorspoed; dam staan dan de 
asteiders, de ambtenaren, de boeren en tuinders, de :&ddenstanders, 
de ondernemers, de onderwijzers, de ouden van dagen. Zij  alien  
hebben hun persoonlijke noden, welke door een wijs landsbestuur 
bet beste gelenigd kunnen worden; zij allen hebben billijke wensen. 
welker vervulling de groep sterker en gezonder en tegelijk het volk 
In zijn geheel krachtiger en gayer maakt. 

Maar ach, we hebben geen balkon doch we hebben wel een Kamer-
gebouw, waarin de volksvertegenwoordiging haar zetel heeft en. 
de regering haar tafel. Die volksvertegenwoordiging bezit niet de 
regering wetgevende macht. En die volksvertegenwoordiging ver-
tegenwoordigt de arbeiders, de arnbtenaren de boeren en tuinders, 
de middenstanders, de ondernemers, de onderwijzers, de ouden vee 
dagen. 

Het Is nu maar oe vraag, hoe  the  vciiPsvertegcnwowvig.ng de 
belangen van die asheiders, die ambtenaren, dle boeren en tuinders, 
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:,  zal behartigen. 

~tegenwoordiging zal beat~ uit Katholieken en udt die leden. 
L program van do Katholieke Volkspartij onderschrijven en 

i verwezenlijken. 

4`11e vraag kunnen wij een antwoord geven voor zover die vollag- 

En nu wij zóver zijn, fa het goed op te merken, dat die Katholieko 
VoUmpextij een Katholleke Partij Is van het volk, het volk, dat — 
WIL rhalen hier de litanie ~r de vierde maal, de arbeiders, de  
on  Lenaren, de boeren en de tuinders, de n-Addenstanders, de onder,4 
M n% de onderwijzers, de ouden van dagen omvat. Ik hoop, dat 

lezeres en lezer van dit boekje zich. makkelijk vindt In eela 
ize belangrijke groepen. 

IDNB Overheid moet zorg%--i4 dat iedere arbeider voor zich en zijn 
, g~t of klein~ een redelijk bestaan kan vinden. Dat Is ronde 

. Dat is geen belofte. Dat kan,  dat moet, 

;!pmI:tIof  I1II'I 
)verheld moet lederen arbeider een behoorlijk bestaan waar~.t 
. D~t kan, dat ~! Dat betekent, dat een arbeider zo m 

~ring-, deze moet worden uitgebreid maar tevens word( ~w 
_-di_ 1. Dat betekent eerblediging en hanclhaving van Ie<-

oe alijke verantwoordelijkheid. Dat betekent goed waic ~ 
pensioen, g~e vacantles. I-let Iran, het me-',! 

L betekent niet, op de laatste plaats, 
. 
pri-V st 1 03  
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van  eon  huis of tuin, van een kapitaaltje voor den ouden dag ui 
van een deelneming In de eigendom der productiemiddelen. Dat kass 
dat moet! 

En dat kan en moot door algemene overheidsbemoetlngen wrden 
bereikt 

Ach, elk woord is hier een dik boek. 

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hetgeen geenszins betekent 
dat de Staat alle ondernemingen naast; Integendeel! publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie, waardoor werkgevers en werknemers 
gelijkberechtigde partijçn worden om als mannen samen te werken 
aan het gesmeerd functionneren van hün rad in de machine van het 
algemeen belangenstelsel, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie om-
vat op zichzelf tal van regelen, maatstaven en verordeningen, 
welke heel wat bijzondere wensen ondervangen. 

Maar daar is meer van algemene orde. Van even groot sociaal-
economisch als van finantieel belang Is de eis, dat de lonen In ve 
houding staan tot de prijzen en - wat heel lets anders Is - dat 
de prijzen In verhouding staan tot de lonen. 

Onthouden wij dat ten eerste de koopkracht van het loonbedrag 
afhankelijk is van de prijzen, maar ook ten tweede dat het prijspeil 
beheerst moet worden in overeenstemming met de wereldprijs. Een 
brood mag geen honderd gulden gaan kosten, Ook al zouden, da 
lonen naar verhouding aan zulk een broodprijs worden aangepast. 
Wie tweemaal zoveel verdient als vroeger maar er minder voor ken 
kopen, verdient feitelijk minder dan voorheen. Het een: het loon, 
en 'het ander, de prijs, zijn scherp te onderscheiden zaken, hoewel 
zij met elkaar sterk verband houden. Vandaar dat de regeling van 
beide, vooral in deze na-oorlogse jaren de zwaarste sociaal-econo-
mische en finantiële zorgen van de regering uitmaakt, maar van-
daar ook, dat de Katholieke .Volkspartij vraagt, dat de Overheid In 
dezen waakzaam zij en met alle kracht naar beteugeling  strove  
van een, om het geleerd te zeggen, ,,lnflationistlsche prijsontwikke-
ling". Dat beduidt om het minder geleerd uit te drukken, dat onze 
gulden zoveel mogelijk onze gulden moet blijven. Want wanneer 
dat niet zo blijft, dan wordt met enkele anderen: de kleine zelf-
standige en de gepenslonneerde en de rentenier, de arbeider het 
zwaarst geslagen slachtoffer! 

Ook binnen Ge grenzen moet de orde bewaard blijven op loon-
en prijspolitiek. Hierbij mag de regering niet vergeten, dat de 
voortbrengers op hun eentje geen gemeenschap vormen. Niets daar-
van: een boekenschrijver heeft zijn lezers nodig, een predikant zijn 
toehoorders„een onderwijzer zijn leerlingen en de broodbakker 
zijn.. broodeters, De klanten - en niet alleen die van den bakker 
doch eengoed die van den smid, den kruidenier, den fabrikant, den 
groot-industrieel hebben dok hun belangen, hun rechten. ZIJ moeten 
worden Ingeschakeld hij een solide loon- en prijapolitiek; het zal 
als vanzelf gebeuren, wanneer het bedrijfsleven publiekrechtelijk 
wordt georganiseerd, wanneer dus de belangen van alle onderling 
athenkelijke partijen op elkander worden afgewogen. 



En dan vergen wij een doelmatige regeling van alle werkgelen 
held. Kijk, het bedrijfsleven zelf heeft daarbij een belangrijke taak 
te vervullen. Wij moeten vooral niet alles aan de Overheid ove 
laten. Maar in verband met het regelen en het scheppen van werk 
gelegenheid heeft intussen de Overheid zich OOk van plichten te 
kwijten. Zij overziet veelal het beste de arbeidsmarkt, Als alle 
jonge-  Nederlanders van plan zijn om onderwijzer te worden,  lean  
niemand beter dan de Overheid tijdig die geestdrift in andere rieh. 
tingen leiden. Zij kan de werkgelegenheid, die anderen voor onvol 
waardigen openen, steunen en dit moet ze ook doen; zij moet zo 
nodig zelf Werkgelegenheid verschaffen en dat geldt niet alleen 
maken buiten het arbeidsproces staan, blinden bijvoorbeeld en  on.  
In betrekking tot hen, die door buitengewone en persoonlijke oor' 
volwaardigen, maar het geldt ook in betrekking tot allen, die be 
het normale bedrijfsleven geen werk kunnen vinden. Voor hen moet 
arbeid gemaakt worden, door middel van cultuur-technische wee' 
ken. En wien daarin werk ,,verschaft" wordt, hij moet zich niet 
voelen opgenomen in iets, wat wij vroeger „werkverschaffing-
noemden; hij moet de zekerheid hebben, de overtuiging en dus de 
vreugde er van, dat hij nuttige arbeid verricht! Dientengev&  moat  
hij met gelijke lonen betaald worden als in het Vrije bedri,elevenl 

Mag een arbeider staken? Mag een arbeider *orden uitgesloten? 
Zal ei van staking en uitsluiting nog veel sprake wezen, wanneeg 
de verschillende medewerkers in het productieproces vertegenm  
wooriigd zullen zijn in publiekrechtelijke lichamen voor het be 
drijfsleven, welke eigengerechtigd zullen zijn? Zal er van staking 
en uitsluiting veel gebruik worden gemaakt, wanneer de arbeldeze 
ook ten aanzien van economische aangelegenheden medezeggen 
schap zullen hebben, - wanneer de leiding in ondernemingen o 
tegenover de Werknemers verantwoording verschuldigd Is, - 
neer In de aTbeidsvoorwaarden een behoorlijke rechtsgang Is 
zekerd? 

De vraag beantwoordt zichzelf al ontkennend, Indien In de 
stelde condities wordt voorzien. De Katholieke Volkspartij i - 

In al deze condities voorzien wordt. Dat moet, want dat kan! 

Opnieuw dringt zich hier uit de geest van het wantrouwen 
vraag naar voren: ach, zullen al clie wensen geen vrome we 
blijven, doordat het kapitaal en de macht van het geld d ' 

wezenhljking van zoveel moois tegenhouden? Een partij, die 
radicaal en niet vooruitstrevend en niet In de brede zin van I 
woord een Volkspartij is, zal deze vraag uit de weg gaan! ..d 
Katholieke Volkspartij eist echter dwingend: de Overheid moet 
bijzonder scherp toezicht houden op het bankwezen en op 
samenbundeling van machtige maatschappijen, op het I 
en concernwezen. En als het nodig Is om wille van het er - a 
welzijn, dan ga de Overheid over tot soclalleering van 
dom! Dat Is bondig, dat Is duldelijk 



w 

Het feit, ~ in het program de middenstandei voor zich slechts 
~ paragraaf vindt, mag en kan hem niet teleurstellen. Want in 
die ene paragraaf ~n de waardigheid en de kracht van de 
middenstand duidelijk beklemtoond. Daarin vindt hij klaar ver-
ondersteld, dat do middenstand waarachtig zijn eigen boontjes wel 
doppen kan. Hij In er te veel voor de stand van initiatief, ijver. 
vasthoudendheid, zuiverheid en fierheid. Eén gevaar evenwel 

a [rij£. Onredelijke en onnodige uitbreiding van het grootbedrijf 

be,- 
-1-eigt die stand en ~ is gelegen In de vraatzucht van het 

 
k,  -t daarom worden belemmerd en belet. Middenstanders„ dat 

om 
_.1I 1 Ç. r• 

j 

We weten t wel de boer klaagt altijd en  wie dat glimlachend 
n waren boer toevoegt, zal 'm olijk zien lachen :ai de laatste  
tientallen van jaren hebben  one  volk geleerd, dat de boer en  de 
tuinder en de landarbeider reden genoeg tot klagen hadden! Al 
een hagelbui of een watersnood 'n Nederlandsen goeden boer z'n 
oogst verwoest, dan klaagt ie niet Dan vouwt-ie de handen en 
zacht-le het Job na; 't is de Heer, die het gaf, de Heer, die het 
nani de naam des  fleeren zij geprezen. 

Maar als de landbouw - nota bene de waar heel 
bet volk van eet en melk dringt! - als de landbouw veronacht-
zaamd wordt In het streven naar bet algemeen welzijn, dan klaagt 
de  boar  en terecht. Dat moet veranderen, De Overheid kan er voog 
norgm dat dit verandert. Wij cLean dat dus In ons program. 
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De eerste levensmiddelen mten een prijs kunnen opbrengen,, 
waarmee de arbeid, welke kun voortbrenging gekost heeft, recht-
vaardig beloond wordt, De Overheid moet daarop toezien. 

Het kleine boeren- en tuindersbedrijf moet een bestaan kunnen 
opleveren, want het bezit zijn eigen waarde. Denkt maar aan een 
klein bedrijf, dat een kwaliteitsproduct aan de markt brengt. Het 
Is derhalve noodzakelijk, dat aan het kleine bedrijf een economisch 
verantwoorde grondslag gegeven wordt. Dit le een taak voor de 
Overkein. 

Veel van de Ordening 1fl bet industrieel bedrijf geldt met over-
eenkomstige toepassing ook voor het landbouw- en tuindersbedrijf. 
De boeren en tuinders vormen evenwel zO'n belangrijke volksgroep, 
dat herhaald worde, wat herzegd dient te worden. Grond- 01fl pacht-
prijzen moeten worden vastgelegd aan bepaalde maatstaven. De 
grond dient rechtvaardig verdeeld te zijn en die verdeling mag het 
zelfstandige klein- en middenbedrijf niet In, de verdrukking drin-
gen. Op alle mogelijke manieren dient de gezonde boerenstand 
bevorderd. Speculatie is daartoe geen middel; dat woede tegenga -
gaan, maar uitbreiding van vestigingsmogelijkheden, oprichting 
van fabrieken, scholen en installaties, die de boerenstand zullen 
veredelen en versterken en hun land verbeteren en uitbreiden, dat 
zijn middelen, die ter hand moeten worden genomen en sterk 
bevorderd. 

En zal In ons land de boeren- en tuiadersstand nog een overschot 
aan volk opleveren - dat doet hij zeker - dan wake de Overheid 
er vool, dat die jonge boeren en tuinders en landarbeiders de stoere 
geaardheid van hun ras handhaven; zij moet voor arbeidegelegen-
held zorg dragen, desnoods buiten de landsgrenzen, opdat de inner-
lijke waarde van deze krachtige, karaktervaste mensen niet ver-
loren ga op plaatsen en in fabrieken, waar de Nederlandse boer en 
tuinder zich ontworteld moeten weten! 

Zij moeten In één adem genoemd worden: de goede onderwijzer 
en de goede ambtenaar. Onwaardeerbare figuren in ons volk. 
Helaas: in dat ,,onwaardeerbare" heeft men al te vaak de klank 
van ,,onwaarde" gelezen. Daar heeft de Overheid, die de kwekellng 
met acte duldde en den arbeidscontractant een reuze-uitvindsel 
vond, de grootste schuld aan. Dat mag niet, dat kan niet. Ambte-
naren en onderwijzers mogen niet achtergesteld worden hij hoofd-
arbeiders In het Vrije bedrijf. Zij verdienen dat niet; zij verdienen  
em  hun toewijding mêér; - welnu, dat zij die verdiensten dan ook 
beloond zien in.  , verdiensten! 



En al dle werkers, zwoegera en ploeteraars woruen ouu Maar de 
erekeeckledenis gaat sneller dan een mensengeechiedenis. Wie 

dert jaren geofferd heeft voor een redelijk pensioen, kan - en 
t - menigeen tot die trieste ontdekking gekomen! - tot de 
era geraken, dat die penslonnering nog maar de helft van zijn 

,ensmusle waard Is. Het volk - en de Overheid dient daarin het 
v rho  dd ta geven heeft zijn grijsaards te erea. En is het nood - 
a - Vol an  Nederls,nd: dat is op dit ogenblik allernood 

eli ret! - - i moeten de pensioenen verhoogd en In overeen 
mm ng  etc cbracht met de gestegen kosten van het levens- 
( t md. waardlgden van ons Nederlandse Katholieke 

is  belies tanrvoor te zorgen en te vechten! 

mensali, dia sterk van wil en geestkracht, zwak van 
zij a. Onwillekeurig doemt de schim van Roosevelt voor  one  

OP. e mensen kunnen hoofdarbeiders zijn, maar handarbeiders 
mo: een gespierd lichaam hebben als kostbaar en oaverwoest, 

iijn voor hun gestaalde •wil. Als alle Amerikanen Rpose 
•aren, dan zag het er met de welvaart van dat werelddeel 

.Een gezorde ziel moet huizen in een gezond lijf; een g-
I f waarhorgi vee de gezondheid der ziel, 

hebben de gezoadhc 1 van 
is rubs  culose zijn verloren „rrein 1 a: 

i zich ingevreten 



De overheid mag daarvoor haar oogen niet sluiten. Zij 
alle steun bieden,  opdat I II  I wederom 'V 

verdreven  worden.  Steun t't'l Dat staat hier  
Dit houdt  a dat de Overheid laten i*l 

ren . t.'.' organisaties verrichten. Onze 

enigingen ,'0voortreffelijk Denken wij maar 1 . 1  het Wit-4  

Gele Kruis. t. werk  •:s Overheid  niets  Integen- 
deel: t ia'i : mogelijk a de  Overheid de positie van  die 

- 
- .- I' ••l tal - I•' I publiekrechtelijke  

tie  samen te vatten. En daarbij moet zij rnéér  doen. Zij moet* 

lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid LI opgroeiend  

slacht bijzonder  behartigen.  Zij •- Ziekenfondswezen 
  

regelen,  

daaiuit onderlinge  strijd  bannen en maken, 
 • 

0' tdienen-ij  

de Laak alsorgaanvan a' gezondheidszorg  kan  wa • . 

eigenlijk • at: dat er eenalgemeen nationaal gezondheids- 
plarwordt opgesteld  •uitgewerkt,  waarin de deskundigen," 

• - I dus, I -  plaatsIa • • Iom  hundeskundigheid  

' a verantwoordelijkheidsbesef  toekomt. V hoogstdringend  

he~ is uitermate urgent, dat onze  geschonden volksgezondheid  

nodige versterkende middelen krijgt. En daarom zal de Katholieke 
Volkspartij -- zetel parlement 't  een dokter geven en 
aan 'n goeie! 

xl 

- -

t. arm  I. ( Ç  

'n Duppie is wel meer waard dan elf centen, zegt de gooche.—
zoals een gouden tientje honderden guldens opbrengt. Ha- L, 

kan dat? vraagt de eenvoudige, maar schrandere huisvrouw, 
buiten alle finantiële gegoochel om weet, dat je roet drie stuivei 

in je knip geen brood van eenentwintig cent kunt kopen. Je kunt 
je duizelig maken met het gepieker over de hier gestelde tegen-
strijdige problemen. Het hoeft niet, want waar en gezond Is alleen 
dit houvast 

Zoals Iedere dagloner elk dubbeltje om  moat  keren en gelijk elke 
leraarsvrouw ieder kwartje moet omkeren, voordat ze 't uitgeeft 
zo moet vadertje staat elk rood-ruggetje om-en-om-en-omdraalen 
voordat hij het besteedt! 

Maar wie Is vadertje Staat? De dagloner le een man met klo 
pen aan en een blauw boezeroen; de leraarevrouw heeft rr 
handen en 'n beetje poeder op haar wangen, maar niems t le 



en of vadertje Staat een kale schedel of een grijze baard 
ledertje Staat Is een denkbeeld, een verzinsel, en de kin 
v n Vadertje Staat, de ambtenaren van vlees en bloed, do 
e 3 in witte breek en rok, die spelen met het rode ruggetjel 

weten we, dat, wanneer de kinderen van den dagloner met 
I eitje gaan spelen, z'er voor twaalf centen snoep voor zullen 

..L de kinderen van de leraarsvrouw het kwartje in handen 
kT - , hollen zij er mee naar de bioscoop. En als de kinderen 

ertje Staat, van wien wij alleen weten, dat hij een brede 
no t hebben, waarop veel valt af te schuiven, als de kinderen 
vadertje Staat het rode ruggetje tussen hup vingers hebben 

bekoring groet om er 'a paar meer bij te laten drukken. 

at mag niet! 'a Dubbeltje is tien harde centen; 'a millioen is 
harde ton. Wie het laatste miskent, miskent het eerste. Een 

' 'roting of een staatsschuld met twintig nullen mag ons 
rkelljkheldszln niet ontnemen. Zowel letterlijk als figuurlijk 

we tegenover een nul staat, moet op z'n qui-vive wezen! 

Het hoofdstuk van ons program, dat over het finantiëel herstel 
handelt, Le het kortste van al, maar ondanks het  felt,  dat deze 
stal boven de pet van menigen burger uitgaat, is het een van de 
ddelijkste, 

I u'haien: de verhouding van lonen en prijzen mag geen 
- a de hand werken en dit houdt in, dat de sterk gestegen 

1 niet zo hoog mag stijgen, dat ze ongrijpbaar en niet 
..j overzien wordt. 

moet betaald worden. Veel verrijking vindt haar oorzaak 
oorlog. Het algemeen belang vordert, dat de oorlogswinst, die 

o  eon  deel rechtvaardig en strikt eerlijk verkregen kan zijn, 
danig belast wordt, terwijl alle winst, verworven in onmaatschap-
pelijk wangedrag van zwarte handelaren en collaborateurs geheel 
gevorderd aal moeten worden ten bate van het berooide vaderland. 
Ja door een vermogensheffing zullen allen, hetzij zij winst, hetzij 
rij tijdens de oorlog geen winst gemaakt hebben, bij te dragen 
hebben in het finantieel herstel! 

Ze nigheld zij geboden. Dit is een vriendelijke zegswijze voor de 
eis: de Overheid mag niet met geld smijten! De Overheid 

rn - lij de schijn niet wekken, dat zij de waarde van een penning 
mlskent. Zij moet daarom een nationaal welvaartsplan opstellen 
en ieder jaar binnen het kader van dat plan met een begroting 

Het volk moet weten, waar het aan toe is. Het moet ook 
..e L, dat zijn belastinggelden nuttig worden besteed. Wat er 
binno komt, mag niet alleen maar uitgegeven worden. Ook dient 
er 1 gespaard. Dit geldt zo goed voor het huishouden van de 
Sb t voor dat van den burger. De belastingpolitiek moet hij 
M; al" huwden en grote gezinnen respecteren en nooit mogen 

chroeven zo stevig worden aangedraaid, dat de rechtvaar 
ersehreden wordt. Dit wil zeggen, dat de belastingdruk 

t onteigenen mag. Dit houdt in, dat de eerste 1evens 
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D@ over~ regek do reactie van het 

11,etekenis — eem betekenis, die de Innerlijke waarde 

't Is moellijk m~ noo~elijk, Moeten een mens en een gezi 
zich ~ z~ wa~ nmken, een volk moet dit ook. Een chris 
telijk ~ slechts kan ffit beseffm Eert God — hebt uw vijande 
liet! 1 



Dat  voornaamL:__
; 

 ono Koninkrijk in ---j 
l  

en de Noordzee, ver~ ~k vta~ndig ook 1 1, hersteld m 
witgebouwd te worden. 

Ook hier is het mo el' k dat de orde wordt hersteld; dat het 
otaatsbestel wordt t. Het ~e moet gehandhaaffi blijven, 
ienkt hierbij aan „riële verantwoordelijkheid en aan de 
verantwoordelijkheid -tuurders In provincie w gemeente; 
het betere moet v Di istreefd- de zelfstandige werkingssfeer 
van, de provincie 1 0 worden uitg4&brcld, en de plaatselijke 
eigenaardigheden =centen, de kleine, de grotere en de 
grootste gemeent~ i et mogen worden verwaarloosd. 

De vervulling van 
den krul en een g 
wil letterlijk zegg ei: 
Invloed op a  lands  
peert het volk zich 
heiu met hoofd ei 
partij. Maar weet ge 
partijen kennen? Het 
tijen minstens wette] 
held gewaarborgd' ei 
van het demoerati 
zijn, die acher: ien 
om hals zoeken 
1940; we konden er 

boer pas op je gering, pas op je partljenl 



co 

OEM 

De meeste wagens van onze kolentrein zijn 
bezorgd. Mat de rest moeten wij de centrale 
verwarming van het Vredespaleis stoken. 

De wereld Is bijna angstig klein geworden. 
sinds  Batavia  een paar dagvluchten ver van 
Amsterdam en New York vier-en-twintig uur 
van Schiphol gescheiden ligt, In die kleine 
Wereld leven wij  ale  een internationale ge-
meenschap met Fransen, Britten, Russen, 
Afrikaanders, Scandinavisrs, Spanjolen, Ame- 
rikanen, Chinezen zet de lange  titanic  van 
alle stammen en talen maar voort. 

Leven wi.j Ôds in een internationale orde? 

Geeft zelf op die vraag het antwoord! 

Is die Internationale orde niet meer en vuriger dan ooit gewend 

ha gelovig mens, die de laatste vijf jaren van rs - 

- ver ma --in en denkt aan het geheim-zinnige m ' 'vaar- 
ra n 1 de atoombom, vouwt bier de handen re,  

-- 
' van de laatste vraag • don Seheppn. ',n 

der natuur aan, 

- 

- - eiken, - U die realistisch Is en radicaal, onttrekt zich. In- 
ci niet aan de vraagstukken, welke de internationale orde in 

ml a-emeen beschouwd en de wereldvrede, gezien in het raam 
v- onze droeve dagen, opwerpen. Wij zien om te beginnen in, dat 
liet naaste verleden ons lessen geleerd heeft, die ons Volk moet 
onthouden, Onze oude zelfstaadigheidspohtiek moeten wij verlaten, 

ij jaren niet op een eiland in het midden der kokende zeeën. Wij 
bewonen met andere volken onze planeet en met die volken dienen 

ij - e te leven, rnéér: wij sullen met hen samenwerken om 
ld en ons Koninkrijk een geestelijk en stoffelijk welzijn te 

her mn, 

- WIJ geven onze zelfstandlgheidspolltiek prijs maar niet - onze 
tiebst.and1gh' t, Ons volk zullen wij daarom streng en • ernstig van 
emeemde smet ci vrij houden en fier en bewust zuilen-  wij staan op 
- erkenning Nederland  ale  middelgrote mogendheid. -- Hierbij 

gen wij 'geijking maken met de aatlonnal-maatschappe- 
erf a i middenstand In het volksbestaan om wille 

- - - hoedanigheden onmisbaar le, zo is het een 

ELI 



middelgrote staat In het volkerenhestaanl Wij hebben onue d~ 
geestelijke hoedanigheden, welke haar neerslag vinden In eioffe 
fijke prestaties. Ten overvloede hebben wij dat In de tweede wereld 
oorlog getoond en te voren In  one  opbouwend werk ginds in Indo 
neeië en ver In de 

Wie dit standpunt huldigt, zal opkomen voor een eigen Neder-
landse partij in het concert der volkeren.  Ale  er één volk Is, dat 
de vrede  hernial,  dan is dat het Nederlandse volk. Wij sullen de 
vurigste voorstanders zijn van een doeltreffende orde, een reèht-
vaarcllge vrede en van een internationale stichting, waarvoor op 
democratische grondslagen een hecht paleis worde opgetrokken. 
De gevolgen, welke aan dit standpunt vastzitten, hebben wij met 
offervaardigheid maar ook met beleid te aanvaarden; wij hebben 
ons aandeel te nemen In een land-,  see-  en luchtmacht en sullen 
leger en vloot zo sterk maken, dat zij  so  nodig in alle delen van 
bet Koninkrijk met succes sullen kunnen optreden. 

Maar niet valt in de internationale orde de klemtoon op het 
strijdvaardige en het militaire; de economische en de mitureie 
verbondenheid der volken worde eveneens versterkt en vrucht-
dragend gemaakt. Bijzonder moet het economisch verkeer met het 
buitenland bevorderd wordda. 

Tot dusver Is in dit hoofdstuk de naam onzer vijanden, met wie 
nog geen vrede gesloten is, niet genoemd, Maarde Duitsers en de 
Japanners, hoe ook verslagen blijven beu schaduwen over  one  rijk 
werpen. De vrede zal op eeii reële wijze moeten worden gesloten 
en de besprekingen zullen moeten worden gehouden in een geest 
yan moreel besef. Dé schadeloosstelling, welke van den vijand 
geëist moet worden, zal verantwoord moeten zijn. Maar dat wil 
in het geheel niet zeggen, dat Nederland mag afzien van zijn eigen 
schadevergoedingseisen. De aanvaarding van een beperkte strook 
Duits grondgebied zal daarbij noodzakelijk blijken; de bevolking 
die deze strook bewonen zal, zal van haar haardsteden verdreven 
worden, voor zover zij een gevaar betekent voor de openbare orde 
en de rust of de onafhankelijkheid der burgers, die daar leven al 
zullen leven, Als Duitsland trouwens onder een Internationaal 
beheer komt, zal Nederland medezeggenschap eisen. 

En ten slotte vergt ons volk, dat de diplomatieke dienst wordt 
gedemocratiseerd. Niet mag het nationale bestuur geregeld worden 
door honderdvijftig volksafgevaardigden en het Internationaal 
beleid door honderdvijftig polyglotten, die zich in een kliek ep-
sluiten! Hiermede wordt de laatste zak cokes leeggestort in da 
kelderruimte van het Vredespaleis, dat nog altijd rank en sierlijk, 
bnbeschsdigii en heerlijk prijkt in 's-Gravenhage, de koni~pm 
nasidentle en de stad van 's  lands  regering. 
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- Vofitep x .g geen kwaad 

flink bedrag uitgeloofd aan 
aantonen - t 1 bijna tachtig 

I le Idenk boy; e welke niet te 
I e. omdat het g de omstandig - % 

 daart Niemand en 
a eg dit echter 

-

l. L  on  spral han wezens  
no prijsvr Opmars none 
T: en 1 ui - uitdaging kan 

Op leder erlangan, op elk 
~Ilopelde werk nare eenende 
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