
-7  

NEDERLANDSE 

VOLKSBEWEGING 

PROGRAMMA 
MET 

TOELICHTING 



jpcure.  IEszITL eil iLihee. 

Voor Uwducumenta±ie, 10-859. 

NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING 

Secr.: Diemerkade 36 -  Diemen  
TeL Amsterdam 56618 

BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN 

!IIllllh!IlIllhIllhII!!III!Ill 11111111111111111 P 1111111111 
26123022 



PRO G RA M M A  

niet 

van de 

N B B E ,R L A N B S B 

V 0 L K S B B W B G I N G  

Juli 1959 

j 
PA iflji  

Secretariaat: 
Diemerkade 36 te Dienen 
Telefoon 56618 (Amsterdam)  

Ii 



INLEIDING  

De politieke, geestelijke, materîle en 
militaire ontwikkeling, zowel in ons land 
als in Europa en de rest van de wereld, 
vervult ons met grote zorg. 

In verschillende landen zijn politieke 
stelsels ontstaan, die een einde maakten 
aan de vrijheid van de mens. 
Het gehele leven van de mens wordt thans 
bepaald door wetten en voorschriften, 
waarbij ieder persoonlijk initiatief de 
kop wordt ingedrukt. 
Het "individu" verdwijnt, de massafice-
ring van de mens zet zich overal door. 

Uit militaire en economische overwegingen 
ontstond tijdens en kort na de Tweede We-
reldoorlog allerwege een groot ambtenaren-
apparaat. 
Wie evenwel gemeend heeft, dat dit appa-
raat na de periode van oorlogvoering en 
economische wederopbouw weer zou inkrim-
pen, kwam bedrogen uit. 
Het tegendeel bleek te geschieden; de 
ambtenaren, die er waren, wisten zich te 
handhaven;nieuwe instanties en functies 
werden kunstmatig geschapen om een nieuw 
leger van ambtenaren werk te verschaffen, 
zowel in nationaal als in internationaal 
verband. 

Een verontrustend verschijnsel is voorts, 
dat in zeer vele landen de militaire 
overheden de taken van de politici en het 
landsbestuur overnamen. 
Een dergelijke militaire invloed verge-
makkelijkt het ontstaan van militaire con-
flicten, omdat militairen een bepaalde 
politieke situatie anders plegen te be- 
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zien dan de politici. 
Het is dringend vereist, dat de militaire in-
vloed op het regeringsbeleid wordt ongedaan 
gemaakt. 

Door de bureaucratie en door de militaire in-
vloed verliezen de democratische beginselen 
steeds meer aan waarde. 
Volk en regering vervreemden steeds meer van 
elkaar; verkiezingen voor parlement en overi-
ge bestuursorganen zijn zonder reeele beteke-
nis geworden. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de wereld in 
een aantal kampen verdeeld; een machtsstrijd 
ontspon zich, die reeds enige malen bijna 
catastrophale gevolgen had en gepaard ging 
niet een enorme bewapeningswedloop. 

Europa, door de oorlog verzwakt en nog steeds 
in kleine staten verdeeld, heeft als poli-
tieke en militaire factor afgedaan. 
Slechts een verenigd Europa in federatief 
verband kan hierin verandering brengen. 

De Nederlandse Volksbeweging is een poli-
tieke partij, opgericht uit bezorgdheid over 
de gang van zaken in ons land en in de rest 
van de wereld. 
Zij wil, in het belang van het gehele volk, 
een algehele wijziging in het politieke le-
ven van ons land brengen. 
De kleingeestige partijpolitiek, zoals die 
door de bestaande partijen gevoerd wordt, 
maakt een doelmatig binnen- en buitenlands 
beleid onmogelijk. 
Teneinde hierin verandering te kunnen 
brengen wil de Nederlandse Volksbeweging 
mensen uit alle lagen van de bevolking, on-
geacht hun godsdienstige overtuiging of 
maatschappelijke positie, verenigen. 
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LEIDENDE BEGINSELEN 

Ieder mens heeft recht op een leven in 
vrijheid en welstand, zonder vrees voor 
oorlog of gebrek. 

Ieder mens heeft het-recht zijn levens-
doel zelf te bepalen en zelf te beschik-
ken over zijn persoonlijk bezit en eigen-
dommen. 

Ieder volk moet in volle vrijheid zijn 
eigen overheid kunnen kiezen. 

Deze zelf gekozen overheid heeft de 
plicht de geestelijke en materiele be-
langen van het volk tot in uiterste con-
sequenties te behartigen, het volk te 
regeren, te leiden en tot bloei te brengen, 
alsmede het te beschermen tegen schadelij-
ke invloeden, ongeacht of deze zich intern 
openbaren of van buitenaf komen. 

De overheid heeft de plicht de meningen 
van minderheden in het volk recht te doen 
wedervaren en de haar door het volk ter 
beschikking gestelde gelden op de meest 
zuinige wijze te beheren. 

Het algemeen belang dient te gaan boven 
het persoonlijk belang, doch het persoon-
lijk belang van ieder staatsburger mag 
door de overheid nimmer uit het oog ver-
loren worden. 

Ieder staatsburger komt derhalve toe een 
beroep op een van de overheid onafhanke-
lijke rechterlijke macht, teneinde zijn 
individueel recht ook tegenover de over-
heid geldend te kunnen maken. 

Een verenigd Nederland in een verenigd 
Europa is de grondslag en waarborg voor 
economische bloei en het behoud van de 
wereldvrede. 
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HIhW 

1. Een krachtig staatsbeleid in dienst van 
het algemeen belang.. 

2. Bestrijding van de bureaucratie in a' 
zijn vormen. 

3. Het parlement dient te bestaan uit 
En Kamer met ten hoogste 150 afgevaar-
digden, welke rechtstreeks door het volk 
worden gekozen. 

Iedere Nederlander van 21 jaar en ouder 
dient actief en passief kiesrecht te 
hebben. 

De ministers moeten onafhankelijk en 
vakbekwaam zijn. 

4. Het verlenen van staatsfuncties dient te 
geschieden aan personen, die hiertoe de 
nodige capaciteiten bezitten, ongeacht 
de politieke of godsdienstige gezindheid 
van de betrokkene. 

5. De uitgaven van de Staat dienen in over-
eenstemming te zijn met haar inkomsten. 
Lopende staatsleningen dienen zo spoedig 
mogelijk afgelost te worden. 

6. Een herziening van het belastingstelsel 
is dringend nodig. 
Afschaffing van alle thans bestaande di-
recte en indirecte belastingen, te ver-
vangen door een algemene inkomstenbelas-
ting, met een gelijk tarief voor ieder-
een, waarbij een minimum bedrag onbelast 
dient te blijven. 

7. Opheffing van de verplichte publiekrech-
telijke bedrijfsorganisaties, bedrijfs-
en vakgroepen. 

8. Landbouw-en veeteeltproducten moeten lo-
nend voortgebracht kunnen worden,zonder 
subsidie van de staat. Voor de boeren 
moet landaankoop mogelijk zijn. 
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9. Het inkomen van ieder staatsburger 
moet redelijk zijn en in overeenstem-
ming met de kosten van het levenson-
derhoud. Hogere beloningen moeten een 
prikkel zijn voor meer, beter en har-
der werken. 

10. Man en vrouw dienen voor de wet geheel 
gelijk te zijn. 
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid. 

11. Iedere staatsburger heeft recht op 
vrije ziekenverzorging, zieken- en in-
validiteitsuitkering. 
Voor een ieder dient er een ouderdoms-
pensioen te zijn, hetwelk een redelijk 
financieel zelfstandig bestaan moge-
lijk maakt. 

12. Ieder burger heeft recht op een eigen 
woning, hetzij in huur tegen een rede-
lijke prijs, hetzij in eigendom. 
Het eigen woningbezit dient bevorderd 
te worden. 
De overheid heeft tot taak het aanleg-
gen van utiliteitsvoorzieningen, in 
het bijzonder in de afgelegen gebieden 
van ons land, en van grote verkeerswe-
gen; het bouwen van bruggen, tunnels 
en scholen; het saneren van steden en 
dorpen. 

13. Godsdienstvrijheid voor iedere.an. 

14. Lager onderwijs behoort voor iedereen 
kosteloos te zijn; voortgezet en hoger 
onderwijs kosteloos voor een ieder, 
die hiertoe de capaciteiten bezit. 

15. Speciaal van de jeugd dient bevorderd 
te worden de algemene ontwikkeling, 
het verantwoordelijkheidsgevoel, de 
ijver en de burgerzin. 
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16. De misdaad dient in al zijn vormen ten 
strengste te worden bestreden. Het is de 
taak van de overheid de misdaad te voor-
komen en de misdadiger te bestraffen. 
Hiertoe, alsmede ter handhaving van de 
openbare orde en veiligheid, dient een 
sterke en goed gesalarieerde politie-
macht te worden ingesteld. 

17. Het beoefenen van de kunst in zijn diver-
se uitingen dient gestimuleerd te worden 

18. Vrijheid van drukpers is vereist; bestre-
den dient evenwel te worden het publice-
ren van ophitsende, staatsgevaardelijke, 
onzedelijke of de misdaad bevorderende 
lectuur. 

19. Er dient een nationale radio-omroep en 
televisie te zijn. 

20. De sport, in het bijzonder het zelf be-
oefenen daarvan, dient ten sterkste bevor-
derd te worden. 
Voldoende recreatiegebied dient voor de 
gehele bevolking aanwezig te zijn. 

21. De defensie van ons land vereist een 
kleine, goed getrainde en goed uitgeruste 
militaire macht, in overeenstemming met 
de nationale financi1e draagkracht. 

22. De nederlandse buitenlandse politiek dient 
gericht te zijn op zelfstandigheid en on-
afhankelijkheid. 

2. Bevordering van de europese eenheid,zonder 
opoffering van de nationale eigenschappen 
en verworvenheden. 

24. Ieder volk heeft recht op nationale en 
economische zelfstandigheid,welke dient 
te worden verkregen uit eigen middelen. 

25. Actieve medewerking aan de "Verenigde 
Naties"-met gelijke rechten voor alle vol-
keren- ter bevordering van de wereldvrede. 
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TOELICHTING 

Over de  
Ons land telt een dermate groot aantal 
politieke partijen, dat een doelmatig 
binnen- en buitenlands beleid belemmerd 
en het economische leven ontwricht wordt. 
Wij verwerpen een politiek stelsel, dat 
het land innerlijk verdeelt en wij achten 
het, hoezeer wij ook voorstander zijn van 
de grondwettelijke vrijheid van vereniging, 
in het algemeen belang gewenst, dat het 
aantal politieke partijen beperkt blijft. 
Regering en volksvertegenwoordiging dienen 
een werkelijke afspiegeling te zijn van de 
politieke wil van het volk. 

De staat dient te zijn een rechtsstaat,met 
de democratie als grondslag. 

Van de regering verwachten wij EEN KRACH-
TIG STAATSBELEID IN DIENST VAN EET ALGE-

EN BELANG- (punt 1.) 
De regering zal van haar daden verantwoor-
ding dienen af te leggen aan de Volksver-
tegenwoordiging. 
Iedere volksvertegenwoordiger moet het 
recht hebben om, zonder toestemming van de 
andere afgevaardigden, de ministers te in-
terpelleren. 

EET PARLEMENT DIENT TE BESTAAN UIT 99N 
KAR MET TEN HOOGSTE 150 AFGEVAARDIGDEN, 
RECHTSTREEKS UIT EN DOOR HET VOLK GEKOZEN. 
(punt 3.) 
Een twee-kamerstelsel is ongewenst, daar 
een Eerste Kamer voor het staatsbestuur 
geen enkel nut heeft en bovendien in de 
praktijk blijkt, dat de Eerste Kamer, zowel 
in samenstelling als in werkwijze, een vol-
ledige afspiegeling is van de Tweede Kamer. 
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IEDERE NEDERLANDER VAN 21 JAAR EN OUDER DIENT 
ACTIEF EN PASSIEF KIESRECHT TE HEBBEN. (punt 3) 
Wij zijn van mening, dat men op deze leeftijd 
voldoende ontwikkeling en inzicht kan hebben 
om mede over het landsbestuur te beslissen. 
Dit te meer, daar men reeds op nog lagere 
leeftijd, door de verplichte militaire dienst, 
geacht wordt in staat te zijn mede te werken 
aan de verdediging van het land en daarvoor 
zelfs met het leven moet instaan. 

Op alle terreinen van het leven, in het bij-
zonder op het terrein van de politiek, moet 
de leiding van het land gelegd worden in han-
den van PERSONEN, DIE HIERTOE DE NODIGE CAPA-
CITEITEN BEZITTEN, ONGEACHT DE POLITIEKE OF 
GODSDIENSTIGE GEZINDHEID VAN DE BETROKKENE. 
(punt 4.) 

Persoonlijke talenten en karakter moeten door-
slaggevend zijn, niet afkomst of maatschappe-
lijke en godsdienstige associaties. 

DE MINISTERS MOETEN ONAFHANKELIJK EN VAKBE-
KWAAM ZIJN. (punt 3.) 
Van een minister moet verwacht kunnen worden, 
dat hij op de hoogte is van de taken, die zijn 
departement te verrichten heeft. 
De minister moet bij het nemen van zijn be-
slissingen onafhankelijk zijn van enige poli-
tieke partij, daar staatsbelang en partijbe-
lang dikwijls onverenigbaar zijn. 
Van een minister moet evenwel vereist worden, 
dat hij steeds het staatsbelang zal laten 
prevaleren. 

Een goed functionneren van het staatsbestel 
zal slechts mogelijk zijn, indien men be-
schikt over een bekwaam ambtenarencorps. 
De ambtenaren moeten dinaren van het volk 
zijn; voor hun belangrijke en verantwoorde-
lijke werkzaamheden dienen zij behoorlijk 
gesalarieerd te worden. 



No - bit evenwel mag het ambtenarencorps uit-
groeien tot een topzwaar apparaat, dat 
door zijn omvang slecht werkt en de staats-
uitgaven onnodig zwaar belast. 
BESTRIJDING VAN DE BUREAUCRATIE IN AL ZIJN 
VORMEN (punt 2.) staan wij dan ook voor. 
Ingesteld dient te worden een instantie 
niet justitionele bevoegdheid ter controle 
op alle uitgaven, die door staatsinstan-
ties gedaan worden. 
Iedere ambtenaar, van minister tot laagste 
beambte, moet voor zijn handelingen aan-
sprakelijk gesteld en vervolgd kunnen wor-
den. 

De gemeentelijke en provinciale overheden 
moeten bij hun bestuurlijke werkzaamheden 
zelfstandig kunnen beslissen en niet voor  
him  bestuurshandelingen toestemming behoe-
ven van het landsbestuur. 
Hiertoe is ook een algehele financiele on-
afhankelijkheid vereist. 

Taken van de overheid. 

Die overheid, waarvan men het minste be-
merkt, is ongetwijfeld de beste. 
Helaas is het echter zo geworden, dat de 
overheid zich geroepen acht zich te mengen 
in en te bemoeien niet alle mogelijke zaken, 
die niet tot haar eigenlijke competentie 
behoren. Hierin dient verandering te worden 
gebracht door een duidelijke afbakening van 
de taken van de overheid. 
De kosten van het bestuursapparaat,nodig 
voor deze taken, moeten door het gehele 
volk gedragen worden. 
De overheid moet echter niet de door het 
volk op te brengen gelden op een zuinige 
en verantwoorde wijze omgaan. 
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DE UITGAVEN VAN DE STAAT DIENEN IN OVEREEN-
STEMMING TE ZIJN MET HAAR INKOMSTEN. (punt 5.) 
Hiervan uitgaande zal het inpdiicipe niet nodig 
zijn, dat de staat leningen afsluit. 
DE LOPENDE STAATSLENINGEN DIENEN ZO SPOEDIG 
MOGELIJK AFGELOST TE WORDEN.(punt 5.) 
Een jaarlijks sluitende begroting is voor 
een gezond staatsbeleid noodzakelijk. 
Door het aangaan van verplichtingen tot het 
betalen van rente en het doen van aflossingen 
op aangegane leningen wordt een grote last 
gelegd op komende generaties. 

De te heffen belasting mag nimmer een te zwa-
re last leggen op individu en bedrijfsleven. 

EEN NERZIENING VAR HET BELASTINGSTELSEL IS 
DRINGEND NODIG. 
AFSCHAFFING VAN ALLE THANS BESTAANDE DIRECTE 

INDECTE BELASTINGEN, TE VERVANGEN DOOR 
EEN ALGEMENE IÏ\TKOMSTERBELASTING MET EEN GE-
LIJK TARIEF VOOR IEDEREEN, WAARBIJ EEN MINI-
MUM BEDRAG ONBELAST DIENT TE BLIJVEN.(punt 6.) 
Het huidige belastingstelsel, dat niet wor-
telt in het rechtsbewustzijn van het volk, 
legt een uitermate zware last op de belas-
tingplichtigen. 
Een onevenëdig groot deel van het inkomen 
gaat weg aan belasting; sparen en bezitsvor, 
ming worden onmogelijk gemaakt 
Het onderscheid in het belastingtarief voo 
gehuwden en ongehuwden is absoluut onbtlijk, 
evenals de progressie in het tarief, inge-
voerd ter nivellering van de ikmes 
Het verstrekken van kiiderbijsag is een 
uitwas, welkë tti'i sodigste moet verdwijnen. 
Het inkomen van een ieder moet zodanig zijn, 
dat men zelf voor de verzorging en opvoeding 
van zijn kinderen kan zorgen. 
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Het gezin wordt terecht gezien als de 
grondslag, van, onze maatschappij.. 
Op 7 de ouders. rust echter de zorg voor de-
kinderen„ niet,. op, dQ staat. 
In 'dezë tIj'.;7ni1'dé toename van de'wereld-
bevolki±ig ëen schrikwekkende omvang aan-
neemt, dient het vormen van grote gezinnen 
niet van staatswege bevorderd te worden 
door financiele tegemoetkomingen. 
Wij wensen een belastingstelsel, waarbij 
door iedere werkende burger een redelijk 
deel van zijn inkomen aan belasting wordt 
betaald Een bepaald minimum bedrag dient 
hierbij onbelast te blijven. 
Het aan belasting te betalen percentage 
van het inkomen kan jaarlijks worden be-
paald aan de hand van het nationaal inko-
men en de opgestelde begroting. 

Alle overige directe en indirecte belas-
tingen kunnen worden afgeschaft, waardoor 
het belastingstelsel aanzienlijk vereen-
voudigd en de kosten van het belastingap-
paraat enorm verlaagd worden. 

De overheid dient de voorwaarden te schep-
pen, die de particuliere woningbouw moge-
lijk moeten maken. 

IEDER BURGER HEEFT RECHT OP EEN EIGEN WO-
NING, HETZIJ IN HUUR TEGEN EEN REDELIJ} 
PRIJS, HETZIJ IN EIGENDOM. 
BET EIGEN WONINGBEZIT DIENT BEVORDERD TE 
WORDEN.. (punt 12) 

Het: bezit van een eigen woning stimuleert 
het sparen, geeft een gevoel van verant-
woordelijkheid voor het bezit en bindt 
aan land en volk. 

DE OVERHEID HEEFT TOT TAAK HET AANLEGGEN 
VAN UTILITEITSVOORZIENINGEN, IN HET BIJ-
ZONDER IN DE AFGELEGEN GEBIEDEN VAN ONS 
LAND, EN VAN GROTE VERKEERSWEGEN; HET 
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BOUWEN VAN BRUG-GEN, T[IIELS EN SCHOLEN; EET 
SANEREN VAN STEDEN EN DORPEN. (punt 12.) 
Het is noodzakelijk, dat ook de afgelegen ge-
bieden van ons land mede profiteren van de 
technische ontwikkeling van onze tijd. 
Stromend water, gas- en electriciteitsieve-
ring, aansluiting op het telefoonnet zijn 
eerste vereisten. 

Ter bescherming van leven en bezittingen van 
haar onderdanen, ter handhaving van het staats-
gezag, de openbare orde en veiligheid, DIENT 
EEN STERHE POLITIEMACHT TE WORDEN INGESTELD. 
DE OVERHEID DIENT DE MISDAAD TE VOORKOMEN EN 
TE EFSTRIJDEN EN DE MISDADIGER TE BESTRAFFEN. 
(punt 16..) 

Onze samenleving moet doeltreffend beschermd 
worden tegen de misdadiger. 
De huidige tendenz in onze rechtspraak om de 
misdadiger te zien als het eigenlijke slacht-
offer van onze maatschappij en de misdaad te 
zien als een ziekelijke afwijking, moet be-
streden worden. 
Het is gewenst de misdadiger in zijn straftijd 
productief werk te laten verrichten, waarvan 
de opbrengst ten goede dient te komen aan de 
persoon of instelling, die door zijn misdaad 
schade heeft geleden.. 
Ook voor het vergoeden van schaden, in civiel- H 
rechtelijk opzicht toegebracht, is het wense-
lijk, dat een dergelijke regeling wordt getrof- 
fen. H 
Zolang onze staat ook nog van buitenaf be-
dreigd kan worden is een militaire macht on-
ontbeerlijk. 
DE DEFENSIE VAN  ONE LANE  VEREIST EEN KLEINE, 
GOED GETRAINDE EN GOED UITGERUSTE MILITAIRE 
MACHT,IN OVEREENSTEMMING MET DE RATIONALE FI-
NANCIELE DRAAGKRACHT. (punt 21) 

Ook bij het defensiebeleid dient de overheid 
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de grootst mogelijke zuinigheid in acht te 
nemen, zonder evenwel de doelmatigheid van 
dit beleid aan te tasten. 

De economie. 

De ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid 
toont aan, dat het particulier initiatief 
de bron is van alle welvaart. 
Mag het kapitalistische economische stel-
sel verschillende misstanden vertonen, an-
dere stelsels zijn hier evenmin vrij van. 

Waar echter de overheid zich met het eco-
nomisch beleid gaat bemoeien leidt dit on-
herroepelijk tot een chaos. 

Wij verzetten ons derhalve tegen elke over-
bodige overheidsbemoeiing met het bedrijfs-
leven en achten nationalisatie of sociali-
sering van bedrijven onaanvaardbaar en ver-
werpelijk. 

In een gezonde maatschappij moet zowel de 
ondernemer als de arbeider beseffen, dat 
zij gezamenlijk en in vrij overleg moeten 
werken aan het algemeen welzijn. 
In de plaats van de nog door sommigen ge-
propageerde, verouderde klassenstrijd 
dient te komen de klassen-solidariteit. 
In onze moderne samenleving kan geen spra-
ke zijn van uitbuiting van bepaalde groepen. 
Voor ieder mens dient zijn inkomen zodanig 
te zijn, dat een redelijk bestaan mogelijk 
is. 
Het loon dient in overeenstemming te zijn 
met de geleverde prestaties. 
De loonvorming moet op vrije en vrijwillige 
basis geschieden. 

HET INKOMEN VAN IEDER STAATSBURGER MOET RE-
DELIJK ZIJN EN IN OVEREENSTEMMING MET DE 
KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD. 
HOGERE BELONINGEN MOEIEN EEN PRIKHEL ZIJN 
VOOR HEER, BETER EN HARDER WERKEN. (punt 9) 
14 



Collectieve arbeidsovereenkomsten dienen af-
gewezen te worden, daar deze er toe leiden, 
dat bekwame en onbekwame, luie en vlijtige 
werkers gelijkelijk beloond worden. 
De onrechtvaardige gemeente-classificaties 
dienen geheel te verdwijnen; men moet be-
taald worden naar de prestatie, die men ver-
richt, niet naar de plaats waar men woont. 

Ook mag er geen onderscheid zijn in beloning 
tussen man en vrouw. 
GELIJK LOON VOOR GELIJKWAARDIGE ARBEID, even-
als ALGEHELE GELIJKHEID VOOR DE WET VAN MAN 
EN VROUW. (punt 10) 
De gehuwde vrouw moet zelf belastingplichtig 
zijn. 
Voor de middenstand en het bedrijfsleven 
eisen wij algehele vrijheid. 
OPHEFFING VAN DE VERPLICHTE PTJBLIEKHECHTE-
LIJNE BEDRIJFSORGANISATIES, BEDR]IJFS- EN 
VAKGROEPEN. (punt 7) 
Voor ieder mens moet het mogelijk zijn zelf 
een bedrijf of zaak te vestigen, indien hij 
dit wenst. 
In bepaalde branches zullen bewijzen van vak-
bekwaamheid vereist zijn. 
De boerenstand is een van de peilers, waarop 
ons economisch bestel rust. 
LANDBOUW- EN VEETEELTPRODUC IN MOETEN LONEND 
VOORTGEBRACHT KUNNEN WORDEN, ZONDER SUBSIDIE 
VAN DE STAAT 
VOOR DE BOEREN MOET LANDAANKOOP MOGELIJK GE-
MAAKT WORDEN. (punt 8) 

Sociale voorz ieningen. 

IEDERE STAATSBURGER HEEFT RECHT OP VRIJE ZIE-
EENVERZORGING, ZIEKEN- EN INVALIDITEITSUITEE-
RING. 
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VOOREEN IEDER DIENT ER EEN OUDERDOMSPEN-
SIOEN TE ZIJN, EETVYELK EEN REDELIJK FI-
NANCIEEL ZELFSTANDIG BESTAAN MOGELIJK 
MOET MAKEN (punt 11.) 
De kosten van deze voorzieningen dienen 
te komen ten laste van de staat, zonder 
dat hiervoor speciale belastingen gehe-
ven worden. 
Deze voorzieningen mogen er echter niet 
toe leiden, dat het verantwoordelijkheids-
gevoel bij de mensen wordt weggenomen. 
Ieder moet vrij zijn om particuliere ver-
zekeringen af te sluiten, waarvan de op-
brengst niet als inkomen mag worden belast 
of in mindering worden gebracht van de 
staatsuitkeringen. 
Een man, die huwt, behoort bij een parti-
culiere maatschappij een verzekering af te 
sluiten ten gunste van zijn vrouw en even-
tuele kinderen, zodat deze bij zijn over-
lijden niet ten laste van de staat komen. 
De kosten van dergelijke verzekeringen zijn 
in het algemeen lager en de condities gun-
stiger dan indien de staat hiervoor een 
belasting instelt. 

Ondersteuning van werklozen achten wij on-
gewenst. 
De staat dient er voor te zorgen, door het 
ontstaan en de handhaving van een gezond be-
drijfsleven te bevorderen, alsmede door het 
ter hand nemen van grote openbare werken, 
dat niemand werkloos behoeft te zijn. 

Culturele ontwikkeling. 

GODSDIENST- EN GEWETENSCRIJKID IS EEN ONVER-
VREEMDBAAR RECHT VOOR IEDEREEN (punt 13.) 

Wij achten de nederlandse traditie van ver-
draagzaamheid hiervoor een voldoende waar-
borg.  
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VRIJHEID VAN DRUKPERS IS VEREIST; BESTREDEN 
DIENT EVENWEL TE WORDEN EET PUBLICEREN VAN 
OPHITSENDE, STAATSGEVAARLIJKE, ONZEDELIJKE 
OF DE MISDAAD BEVORDERENDE LECTUTJR.(punt 18) 

Een zelfde eis stellen wij voor uitzendingen 
van radio en televisie. Niemand kan ontkomen 
aan de geweldige invloed, ten goede of ten 
kwade, die uitgaat van de media pers, radio 
en televisie. 
Het is derhalve gewenst, dat voorkomen wordt 
dat onverantwoordelijke personen deze media 
misbruiken, zoals thans veelvuldig voorkomt. 

Een commissie, waarin de verschillende scha-
keringen van ons volk vertegenwoordigd zijn, 
dient hierop toezicht te houden. 

e Bovendien verlangen wij EEN NATIONALE RADIO-
OMROEP EN TELEVISIE, bekostigd door de staat. 
(punt 19) 

Daarnaast kunnen andere organisaties bestaan 
voor het verzorgen van radio- en televisie-
programma's, mits de kosten hiervan door de-
ze organisaties zelf gedragen worden uit de 
contributies van leden en begunstigers,  òf  

- uit de opbrengst van oommercile uitzendingen. 
Wij geloven, dat ook hier een gezonde wedijver 

t zal leiden tot verhoging van het peil der 
be- uitzendingen. 
et De toekomst is aan de jeugd, dus die jeugd 

dient op die toekomst terdege voorbereid te 
worden. Vandaar onze eis: 

LAGER ONDERWIJS KOSTELOOS VOORIEDEREEN; 
VER- VOORTGEZET EN HOGER ONDERWIJS KOSTELOOS VOOR 

EEN IEDER, DIE HIERTOE DE CAPACITEITEN BEZIT. 
(punt 14) 

r- 
- 

Ouders en school dienen gezamenlijk er aan 
te werken, dat SPECIAAL VAN DE JEUGD BEVOR-
DERD WCPLDT DE ALGEMENE ONTWIKKELING, BET 
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL, IJVER EN BIJRGER- 
ZIN.(punt 15) 
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DE SPORT, IN BET BIJZONIDER BET ZELF BE-
OEFENEN DAARVAN J.  DIENT TEN STERKSTE BE-
VORDERD TE WORDEN. 
VOLDOENDE RECREATIEGEBIED MOET VOOR DE GE-
BELE BEVOLKING AANWEZIG ZIJN. (punt 20) 

Het is de taak van de overheid zowel voor 
sport als voor recreatie faciliteiten te 
verlenen. 
De vrije-tijdsbesteding en de recreatie-
mogelijkheid, thans reeds problemen in ons 
dicht-bevolkte land, eiser alle aandacht. 

BET BEOEFENEN VAN DE KUNST IN ZIJN DIVERSE 
UITINGEN DIENT GESTIMULEERD TE WORDEN. 
(punt 17) 

Het behoort evenwel niet tot de taak van 
deoverheid aan kunstenaars opdrachten te 
verstrekken, alleen en uitsluitend om deze 
kunstenaars een bron van inkomsten te ver-
schaffen. 

Buitenlandse 2olitiek. 
ONZE BUITENLANDSE POLITIEK MOET GERICHT 
ZIJN OP ZElF STANDIGBEID EN ON.AFHANRELI JK-
REID. (punt 22) 

Daarom is het gewenst, dat wij deel uitma-
ken van bondgenootschappen,  die uitslui-
tend  in het nederlandse en europese belang 
zijn. 

Wij wensen: 
BEVORDERING VAN DE EUROPESE EENHEID, ZOWEL 
POLITIEK ALS ECONOMISCH, ZONDER OPOFFERING 
VAN DE NATIONALE EIGENSCHAPPEN EN VERWOR-
VENHEDEN. (punt 23) 

Wij staan voor: EEN FEDERATIE VAN ALLE 
EUROPESE LANDEN. 

Wij keren ons evenwel tegen de wijze, waar-
op thans een zogenaamde europese eenheid 



verwezenlijkt heet te 
middel van de Kolen- e 
welke in feite niets a 
telgemeenschap van kol 
of door een machteloos 
welke instelling thans 
door een groot aantal  

worden, namelijk door 
n Staalgemeenschap, 
nders is dan een kar-
en- en staalmagnaten; 
europees parlement, 
reeds topzwaar is 
dure ambtenaren. 

IEDER VOLK HEEFT RECHT OP NATIONALE EN ECO-
NOMISCRE ZELFSTANDIGHEID, WELKE ZELFSTANDIG-
HEID ECHTER VERKREGEN DIENT 'JE WORDEN UIT 
EIGEN MIDDEIEN.(punt 24) 

Waar wij vrijwillig hulp in enigerlei vorm 
aan andere landen zouden willen verlenen 
mag dit evenwel nimmer gaan ten koste van 
het welzijn van onze eigen bevolking. 

Voorts dienen wij er voor te waken, dat die 
landen, welke zelfstandig worden, een gevaar 
voor ons zelf gaan opleveren. 
De europese landen dienen samen te werken om 
het hoofd te kunnen bieden aan het opkomende 
gevaar uit Azie en Afrika. 

Wij beschouwen het als onze taak mede te wer-
ken aan DE "VERENIGDE NATS", ALS INSTEL-
LING WAARIN ALLE DEELNEMENDE VOLKEREN GELIJKE 
RECHTEN MOETEN HEBBEN, TOT EET REGELEN VAN 
GESCHILLEN EN EET HANDHAVEN VAN DE WERELD-
VREDE. (punt 25). 
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