
Wat wil de C.V.P +7  
We willen eenheid! 
Samenwerking. 
Maar we willen méér! 
Eén duidelijke christelijk-sociale koers. 
In ons programma vindt U dat nader uitgewerkt. Het 
wordt U op aanvraag heel graag toegezonden. Gratis. 
U kunt zich daarvoor wenden tot één van de personen, 
waarvan naam en adres in dit blad staan of het C.V.P.- 
bureau: v. Beuningenstr. 38, Den Haag, tel. 070-540424. 
Hier willen we - kortheidshalve - slechts een paar za- 
ken noemen van wat we willen: 

- Economische medezeggenschap. 
- Winstdeling. 
- Rechtvaardige inkomensverdeling. 
-. Nieuwe maatschappijvorm. 

U begrijpt nu al wel iets van wat we willen. 
We hechten veel waarde aan particulier initiatief. 
We willen inschakeling van zoveel mogelijk maatschappe- 
lijke krachten en organen. 
Zo willen we ons doel bereiken. Als t kan! 
Als 't moet, willen we ook niet terugschrikken voor het 
treffen van wettelijke maatregelen. 
Er is véél te doen! Al veel te lang heeft de mening, dat 
Christelijke politiek reactionnair is, bestaan. 
Juist een christen mag en kan vooruitstrevend zijn. 
\Vij willen als christenen in een christelijke politieke 
partij aan politiek doen. 
Niet, omdat we beter zijn dan anderen. 
Beslist niet! 
Maar, omdat we alleen maar bijbelse politiek willen 
voeren in een partij, die ook als partij de bijbel kent 
en eskent. 
Het is niet waar, dat U alleen maar vooruitstrevende 
politiek kunt vinden in een niet-Christelijke partij. 
De Christelijke Volkspartij is daar een bewijs van. 
Werk mee als belangstellende of beter als actief lid, of 
zelfs als publicist, spreker enz. 

De C.V.P. is vóór 
het christelijk-sociale ideaal van Talma, waarbij coöpe-
ratieve-, gemeenschaps- en overheidsbedrijven een zeker 
evenwicht vormen met de grote particuliere ondernemin-
gen. Hierdoor wordt de kapitalistische structuur van de 
maatschappij met zijn vaak onbijbels materialisme tegen-
gegaan. Evenals in het tegenwoordige Israël krijgt de 
werker dan de gelegenheid te kiezen uit verschillende 
ondernemingsvormen. Zonder veel bureaucratie kan dan 
de economie structureel èn conjunctureel gezond blijven. 
Dank zij goede Staatsmijnen kon minister De Pens het 
zo regelen, dat ons volk als geheel zal delen in de veel-
belovende aardgasvoorraden in Groningen. 
En laten de vakbonden eens onderzoeken of met eigen 
gemeenschapsbouwbedrijven betere en goedkopere wo-
ningen kunnen worden gebouwd. 
Een hoge mate van gelijke kansen tot ontplooiing van 
het leven is een duidelijke evangelische eis, waarbij komt 
het tevreden zijn met een bescheiden deel en dus een 
redelijke nivellering van de inkomens. 

De agrarische bevolking 
dient ten volle te delen in de welvaart mede door garan-
tieprijzen en toeslagen voor de lichte gronden. In het 
bijzonder moet de bureaucratie worden tegengegaan. 
Omdat het een grote en vaak moeilijke overgang is dient 
te worden bevorderd dat de agrariërs een proeftijd (met 
behoud van het bedrijf) in een andere bedrijfstak kunnen 
doorbrengen. 

De middenstander 
is een onmisbare schakel tussen producent en consument. 
De positie, in het bijzonder ook van de kleinere midden-
stander, dient mede te worden verstevigd door betere 
financieringsmogelijkheden. Bij het prijsbeleid dient reke-
ning te worden gehouden met redelijke bestaansmogelijk-
heden van de middenstand. 

Uit het Algemeen Program van de C.V.P. 
Grondslag 

De Christelijke Volkspartij neemt als grondslag voor 
haar politiek streven de Bijbel als Gods Woord, waar-
in niet alleen wordt geboden God lief te hebben 
boven alles, maar ook onze naaste als ons zelf. 
Zij acht het een plicht dit tot uitdrukking te brengen 
op politiek terrein. 

Partijvorming 
Zij wil bij haar streven allen samenbinden, die wegens 
hun godsdienstige overtuiging deze grondslag tot uit-
drukking willen brengen, dan wei hieraan hun steun 
willen verlenen en zich naar haar doelstellingen wil-
len richten. 
Zij ziet de arbeid van een politieke partij en derhalve 
ook van haar leden als een zaak van dienen, waarbij 
het bereiken van persoonlijk voordeel geen doel mag 
zijn. 

Beginselen en alg. doelstellingen 
1 De overheid heeft, als dienaresse Gods, de taak met 

alle haar ten dienste staande middelen het heil van het 
gehele volk te bevorderen, en het recht en het gezag 
te handhaven. 
Zij is voor het nakomen hiervan verantwoordelijk 
tegenover God, en tegenover de Staten-Generaal, 
vertegenwoordigende het door haar geregeerde volk. 

2 Behoud van de monarchie onder het Huis van Oranje, 
waarmee wij op historische en andere gronden zijn 
verbonden. 

Geef deze 

C VP  Signalen  door! 

Het verdedigen van de geestelijke vrijheid zoals deze 
in de grondwet is verankerd. 

! Samenwerking op basis van wederzijdse waardering 
en vertrouwen met partijen, groeperingen en perso-
nen, die een gelijk doel nastreven, ook al zijn zij een 
andere levensbeschouwing toegedaan. 
Erkenning van de gelijkwaardige rechten van de mens. 

I Het opleggen van de financiële verplichtingen, welke 
de samenleving vraagt, dient naar draagkracht te ge-
schieden. 

7 Arbeid dient te worden beschouwd als een zegen, 
maar ook als een plicht, welke zo goed mogelijk moet 
worden vervuld. Hij heeft tot doel te voorzien in 
eigen onderhoud, maar tevens om de naaste te dienen. 

3 Door een rechtvaardige inkomstenverdeling dient ar-
moede door heel het volk te worden gedragen, en 
rijkdom door heel het volk te worden gedeeld. 

I Het onderhouden van vriendschapsbetrekkingen met 
andere landen en in het bijzonder met nabuurstaten, 
ter bevordering van wederzijds begrip en waardering, 
alsmede ter bevordering van het aanknopen en onder-
houden van handelsbetrekkingen. 

10 Bevordering, onder erkenning van de vrijheid van 
alle volkeren, van een volkerengemeenschap, van de 
wereldvrede en van een internationale rechtsorde. 
Medewerking aan de Verenigde Naties en andere or-
ganisaties, welke daartoe werkzaam zijn. 

11 Alle geschillen dienen zo mogelijk zowel nationaal als 
internationaal in Christelijke zin door overleg en ar-
bitrage te worden opgelost. 
Daar het echter in deze zondige samenleving niet 
steeds mogelijk is om zonder geweld orde en rust te 
handhaven, zullen anderzijds de rechten, vrijheden en 
welvaart der mensheid door gezagsapparaten dienen 
te worden beschermd. 

12 De geestelijke verzorging van de militairen dient te 
worden beschouwd als behorende tot de taak der 
kerken. De overheid dient daarbij volledige medewer-
king te verlenen. 
De geestelijke verzorgers van de militairen dienen 
geen rang te dragen. 
Organisaties, die het welzijn van de strijdkrachten 
bevorderen, bv. door militaire tehuizen en middelen 
voor vrijetijdsbesteding, dienen te worden gesteund. 
Vormingscentra dienen hieronder niet te worden be-
grepen. 
Bij het vervullen van de militaire dienst worde de 
zondag zoveel mogelijk geëerbiedigd. Parades en oefe-
ningen dienen, zowel afzonderlijk als in samenwerking 
met andere landen en organisaties, achterwege te blij-
ven. 
Dagelijks dient gelegenheid te bestaan voor het na-
komen van godsdienstplichten. 

Staatkundige en algemene verhoudingen 
sKrachtig streven naar een politieke eenheid van alle 
protestanten op basis van een vooruitstrevend pro-
gram. 

2 Elke oorzaak van scheiding van ons volk in klassen 
dient te worden voorkomen of weggenomen. 

3 Het beginsel van evenredige vertegenwoordiging 
wordt geweld aangedaan indien de restzetels ten 
goede komen aan de grote partijen door toepassing 
van het grootste gemiddelde. De Kieswet worde om 
die reden gewijzigd, opdat de restzetels worden toe-
gekend aan de partijen met het grootste overschot. 

4 Afschaffing van de aanmeldingsplicht bij verkiezin-
gen. 

Financieel en monetair 
Herziening van de belastingen, in het bijzonder van 
die belastingen, welke onvoldoende rekening houden 
met de draagkracht, zoals de omzetbelasting en (of) 
invoerbelasting, de personele belasting en de grond-
belasting, alsmede herziening van de accijnzen. 
Toepassing van een rechtvaardige progressie bij de 
directe belastingen, in het bijzonder van de inkom-
stenbelasting. 
Afschaffing van de omzetbelasting bij levering door 
de kleinhandelaar. Vermindering van de scheepvaart-
rechten. 

2 Strenge bestraffing wegens het ontduiken van de be-
lastingen, hetwelk als een ernstig vergrijp jegens de 
samenleving dient te worden beschouwd, door opleg-
ging van vrijheidsstraffen en gehele of gedeeltelijke 
verbeurdverklaring van vermogen. 

3 Wettelijk worde bepaald, dat het bankgeheim in geen 
enkele vorm mag bestaan, daar zulks een bescherming 
van de belastingontduiker kan zijn. 
Tevens worde bepaald, dat de belastingdienst ver-
plicht is van de gegeven rechten gebruik te maken. 
De kapitaalvlucht tegengaan. 

Sociaal 
1 Pensioenregeling voor het gehele Nederlandse volk 

(met premiebetaling op soortgelijke wijze als van het 
overheidspersoneel), waardoor ouden van dagen, we-
duwen en wezen, alsmede invaliden, afdoende worden 
verzorgd. 
Bij wijziging van het gedurende het jaar van pensio-
nering geldende index-cijfer met meer dan 5 % dient 
het uit te keren pensioen daarmede gelijke tred te 
houden. 
Deze regeling dient ten spoedigste ten aanzien van 
het overheidspersoneel te worden vastgesteld. 

2 De aanvangssalarisen van werknemers, alsmede de 
daarop volgende verhogingen, dienen zodanig te zijn, 
dat gezinsvorming op huwbare leeftijd mogelijk is. De 
overheid dient daarin ten aanzien van haar personeel 
het voorbeeld te geven. 

3 Bestrijding van buitensporige cumulatie van salarissen, 
wachtgelden en pensioenen. 

4 Invoering van één algemene sociale verzekeringswet, 
waarin alle sociale verzekeringen stelselmatig zijn sa-
mengevat. 
In deze wet dienen voorts de bestaande regelingen 
betreffende arbeidsongeschiktheid te worden verbe-
terd, waardoor de uitkeringen bij arbeidsongeschikt-
heid in alle gevallen 100 % van het geldende dagloon 
zal bedragen. 

5 Uitbreiding van de kinderbijslagregeling voor zelf-
standigen. 

6 Verschaffing van arbeid aan minder validen, mede 
door subsidiëring van daartoe werkzame organisaties 
en instellingen. 

7 Bevordering van indienstneming door de bedrijven 
van oudere en minder valide werknemers. 

8 Subsidiëring van consumentenorganisaties. 
9 Het verrichten van arbeid op zondag ter bereiking 

van economische voordelen dient te worden tegenge-
gaan. 

10 Opheffing van de gemeente-classificatie, teneinde 
daardoor de achterstelling van liet platteland ten op-
zichte van de steden te verminderen. Vorming van 
ontwikkelingscentra op het platteland. 

11 Gelijkstelling van de arbeidsvoorwaarden van land-
arbeiders met die van de industrie- en vakarbeiders. 

Volksgezondheid 
1 Het grote tekort aan woonruimte is zeer nadelig voor 

de volksgezondheid en veroorzaakt zedelijke en maat-
schappelijke gevaren. 
Om die reden dient de woningbouw te worden opge-
voerd en de bouw van goede woningen te worden be-
vorderd. Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de behoeften van grote gezinnen, terwijl ook aan 
de bouw van woningen voor ouden van dagen en 
alleenstaande personen de nodige aandacht moet wor-
den besteed. 

2 Tijdelijke stopzetting van de bouw van grote niet 
urgente bouwwerken. Opvoering van het aantal wo-
ningen door de bouw van goede houten huizen op 
daarvoor geschikte plaatsen. 
Normalisatie en standaardisatie van bouwmethodes. 
Beter toezicht door de overheid op de woningbouw. 

Volksontwikkeling 
1 Het onderwijs als deel der opvoeding dient gebaseerd 

te zijn op het recht der ouders om de geest te bepa-
len, waarin dit onderwijs wordt gegeven. 
De overheid trede daarbij alleen regelend op voor zo-
ver dit de algemene ontwikkelings- en opleidingsnor-
men betreft. 
Voorts dient het onderwijs meer dan tot dusver ge-
richt te zijn op de praktische bruikbaarheid in het 
leven. 
Minder financiële draagkracht mag bij gebleken aan-
leg geen belemmering zijn zich verder voor de ge-
meenschap te ontwikkelen en te bekwamen. 

- 

0vcngeIiscI'îe pd;I;eh 

Al zou ik voor het heiligste op aarde 
de beste en rijkste propaganda voeren 
en had de liefde niet, 
ik ware klinkend staal, een luide bel. 
Al zou ik mijn lichamelijke krachten 
door overwerk volkomen ruïneren 
op mijn kantoor, 
in mijn fabriek of mijn bedrijf 
en had de liefde niet, 
het ware tot niets nut. 

Al kon ik een volkomen sociale orde invoeren 
en de liefde had ik niet, 
zo ware alle moeite tevergeefs. 
Al zouden de volkeren eindelijk vrede 
sluiten en al zouden zij alle machinegeweren 
en tanks en atoombommen in de oceaan 
werpen, waar zij thuishoren, 
en de liefde zou in de mensen niet heersen, 
dan ware alles niets. 

Al zouden wij geen zorgen meer behoeven 
te torsen voor onze ouderdom 
en voor de toekomst van onze kinderen, 
ook niet om de huur van de volgende maand 
of de kolen voor de winter. 
Al zouden wij vrij door de hele wereld 
kunnen reizen en al zou alles te onzer 
beschikking staan, wat de mensengeest 
geschapen en uitgevonden had 
en God schonk ons de liefde niet in het hart, 
het zou geen zegen in ons leven zijn. 

Werk mee 

met de 
yi 
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