
In de 19de eeuw heeft in d e  Nederlandse %aten-Generaal Se 
,,Ccnservatieve Groep" een belangrijke rol gespeeld. In vele op- 
zichten was zij sterk vooruitstrevend. Tientallen jaren voordat een 
der aridere partijen die problemen aan de orde stelde bepleitte zij 
r:e& ofistreeks 1850 een leerplichtwet, Oveïheidszorg voor her 
Armwezen, volkswoningverbetering en krotopruiming, samenwcr- 
king met België, enz. B e h o u d z u c h t  i s  d a n  o o k  g e e n s -  
z i n s  h e t  k e n m e r k  v a n  d e  c o n s e r v a t i e v e  g e d a c h t e .  
Conservatieven willen bouwen aan het H u i s  v a n  d e  T o e k o u i s  t, 
als goede, degelijke architecten, met een sterk gevoel voor uitvoer- 
bare mogelijkheden. Maar zij voelen niets voor revolutiebouw. W e l  
streven zij naar alle practisch uitvoerbare verbeterhgen in strac- 
tuur, ûrchitectuur en uitbreiding van ONS NATIONAF E HUIS  
V A N  DE TOEKOMST. 
Te9:npolen van de conservatieven zijn de  pro3ressievei1, de aaz- 
han;e-s ven de onrustige, onevenwichtige vooruitstrevendheid. Ook 
zij bouwen aan een HUis van de Toekomst. Maar d e  progresezve 
architecten zoeken maar al te vaak hun kracht in een schijngevel, 
die vooral tot het sentiment van d e  massa spreekt. Zij bekronen 
d'e rilei een nokbalk, gestut door voorlopig steigerwerk. Zij bourveri 
zonder al te stevige fundering, zonder soliede muren en kapcin- 
structie. Bij een stevige windstoot stort dat boiiwsel dan ook inoei,, 
zoals met de  Nederlands-Indonesische Unie het geval is. 
Bfj de conservatieven wordt het sentiment in evenwicht gehouden 
door de instelling op de  nuchtere werkelijkheid. Zij zijn te zakz!ijk 
Lan aard om in het productieproces de winstprikkel en de prikkel 
ven het loon naar werken uit te schakelen en  slechts te speculeren 
op vervanging van die priklels door het hoge zedelijke bewi?stzijn 
en het plichtsbesef, dat de progressieven daarvoor in d e  p!aats 
willen stellen. 

Het J.C.V. heeft een po  s i  t i e f politiek-sociaal-economisch pro- 
gram, dat zodanig vooruitstrevend is, dat ook het begrip ,,Jarig" 
in de naam volkomen gerechtvaardigd is. 
Wij jong conservatiexn w2!!en ons een solied, goed ingedeeld 
NI';TIONBAL HUIS V A N  DE TOEKOMST bouwen, waarin 
\-.rij ons zeif kunnen zijn. 
HELP O N S  D A T  NATIONALE HUIS V A N  D E  TOE- 
KOMST TE EOUWEiU'! 
STRIJD MEDE VOOR ONS VOLKSBESTAAN EN D A T  
V A N  U W  KINDEREN! 
SLUIT U AAN BIJ HET JONG CONSERVATIEF VER- 
BOND. DOE HET NU ! 

Stort onverwijlá Uw bijdrage in het Verkiezingsfonds van 
het Jong Conservatief Verbond, Gironummer 1042 van het 
Bankiershuis Landry en van Tili, Parkstraat 6, 's-Graven- 
hage, 

P 

Het JONG CONSERVATIEF VERBOND 
Algemeen Secretariaat: Kwikstaartlaan 36, Den Haag - Telef. 39.32.1 1 

Wij noemen ons Jong Conservatief Verbond, omdat wij tegen 
iedere vorm van socialisme zijn en omdat wij het huidige parle- 
mentaire stelsel, dat in de partij-politiek is verstard, willen ver- 
jongen. 

WIJ WILLEN: 
1. Herstel van de zedelijke w a a d e n  en aanvaardincg van de 
grocdbeginselen van het Christendom als grondslagen van de 
Staat. 

2. Aanvaarding van de zuiver parlementaire democratie, als 
,grondslag van het staaekundig leven en verwerping van het 
socialisme evenals eik ander streven naar een totalitair regiem. 

3. Herstel van d e  eerbied voor de particuliere eigendom. Gelijke 
rechten voor alle staatsburgers. 

4. Herstel van vrijheid op  elk gebied van het openbaar leven, 
waar zij is geknot of in het gedrang is gebracht, in het bijzonder 
door volstrekte afwijzing van concentratie- en internerings- 
kampen. 

ECONOMISCHE POLITIEK. 
1. Erkenning van het particulier initiatief voor de vrije ont- 
plooiing van de maats6happelijke krachten op liet gebied van 
landbouw, handel, nijverheid en verkeer. 

2. Krachtige bestrijdintg van  de sociaal-economische politiek van 
het socialisme, die gericht is op d e  ontneming aan bet particulier 
initiatief van het beschikkingsrecht op de voornaamste produc- 
tiemiddelen. 

3. Het bevorderen van vrijere loonvorming, opheffing van d e  
standplaatsaftrek en afschaffing van onnodige staatsinmenging 
op financieel, monetair en economis& gebied. 

4. Bevordering man de belangen van het platte land door hand- 
having en verbetering van  de productievoorwaarden van land- 
bouw-. veeteelt- en  tuindersbedrijven en bescherming van cul- 
tuurgronden. 

5. Bestrijding van de werkloosheid door het voeren van een 
economische politiek, die de werkgelegenheid bevordert en die 
weer een toekomst schept niet alleen voor d e  jeugd, maar ook 
voor d e  ouderen hier te lande en tn ons Rijk over zee. 



FWANCIEILE POLITIEK. 

1. Beperking der staatsuitgaven en verlaging van d e  belastin- 
sen tot hetgeen nodig is om de staatsuitgaven te bekostigen. 

2. Sireven naar een gezonde valuta, als grondslag voor de 
bestaanszekerheid voor alle bevolkingsgroepen, mede gelet op 
de belangen van spaarders en gepensionneerden. 

SOCIALE POLITIEK. 
1. Een vooruitstrevende sociale politiek, gericht op sociale ge- 
rechtigheid voor allen. Geen sociale politiek ten laste van enkele 
grcepen der bevolking. 

2. Gelijkgeredhtigdheid van  de vrouw op sociaal, maatschap- 
pelijk, politiek en cultureel gebied. 

3. Krachtige steun aan de gerehtvaardigde eisen van Indische 
Nederlanders. 

f. Scelle uitbreiding van woningbouw, in het bijzonder door 
inschakeling van het particulier initiatief. Aanpassing van huren 
en  pachten aan d e  reële marktverhoudingen. 

5. Epkenning van de  plidht wan de gemeenschap, om zeer be- 
gaafde kinderen van onbemiddelde ouders in de gelegenheid te 
stellen o p  haar ‘kosten middel*baar, vooJ?bcieidend hoger en hoger ’ 
onderwijs te genieten. 

BINNENLANDSE POLITIEK. 
1. 
provincie. 

2. 
stelling van vertegenwoordigende lidhamen. 

3. 

Herstel van de grootst mogelijke autonomie van gemeente en 

Waarborgen van groter invloed van de kiezers op de samen- 

Behoud van Nieuw-Guinea in het Nederlandse staatsverband. 

4. 

BUITENLANDSE POLITIEK. 

Ondersteunen van de strijd om de vrij:heid van Ambon. 

1. Samenwerking op internationaal gebied met andere demo- 
cratische landen, met behoud van de Nederlandse selfstandig- 
heid en scherpe inachtneming van het (belang van Nederland. 

2. Van Indonesië moet stipte nakoming worden geëist, zowel 
naar letter als naar geest van alle met Nederland gesloten over- 
eenkomsten en verdragen. 

Het Jong Conservatief Verbond wil het huidige parlementaire 
stelsel, dat in de partijpolitiek is verstard, verjongen. Het heeft 
geen zin om aan de vele reeds bestaznde partijen een nieuwe partij 
toe te voegen, wanneer het J.C.V. niet iets geheel anders, iets ge- 
heel nieuws brengt. 
Na de oorlog kwam het Rooms-rode blok t3t stacd. Maaf zodra 
de socialisten in de  regering zitting namen* kon het niet anders, 
cf de vroeger door de (kerkelijke) rechterzijde fel bestreden mate- 
rialistische en socialistische leerstellingen zijn het regeringsbeleid 
gaan beïnvloeden. Dit heeft geleid tot gecentraliseerde overheids- 
macht, ten koste van d e  persoonlijke vrijheid. 
In alie grote politieke partijen vindt men thans een groep die 
bovencl l e  ideeie doelstellingen der partij wil handhaven. Daartegen- 
over staat echter een ander deel, dat een sterke neiging vertoont 
tot het verwerven van materiële voordelen. 
Ook in de grote oppositiepartijen zegt de materialistische groep: 
,,Laten wij toch aansluiting zoeken bij het Rooms-rode blok. Dat 
zal ons materieel geen windeieïen leggen. Wees toch wat sozpel 
met Uw beginselen. Schik U naar de dirigistische verlangens van 
Rooms-rood.” 
Maar de andere groep wijst dat scherp af. Vandaar de  scheurings- 
verschijnselen, die men thans in alle grote partijen waarneent. 
Door deze tweeslachtigheid kunnen oppositiepartijen naar buiten 
niet voldoende aanvalskracht ontwikkelen. 
Het huidige in partijbelangen verstarde parlementaire stelsel, dat 
bij het Nederlandse volk in discrediet is geraakt kan alleen door- 
broken en verjongd worden, wanneer materiële partijbelangen in 
ons parlement niet meer de boventoon voeren. 
Voorts is het J.C.V. tegen iedere vorm van socialisme en tegen die 
vorm van progressiviteit, die ons land aan de rand van de afgrond 
heeft gebracht. Het is onafwijsbaar nodig, dat  er in Nederland een 
politieke groepering bestaat, die principieel anti-socialistisch en dus 
in ruimere zin anti-dirigistisch is, zoals het J.C.V. W a n t  er is een 
duidelijke scheidslijn tussen c o n s e r  v a t i e v e n en p r o g r e s- 
s i e v e n ,  die dwars door alle partijen heen loopt. Tot  de p r o -  
g r e s s i e v e n behoren de  mensen van de  onrustige democratie, 
die voorthollen op de weg der hervormingen, omdat hun begeerten 
cn sentimenten geen rekening houden met de nuchtere werkelijk- 
heid. 
De c o n s e r v a t i e v e n  willen stabiliteit van een krachtig, ijverig, 
waakzaam bestuur, een bestuur met veerkracht en energie. Zij 
wensen boven alles handhaving van het gezag. Maar zij willen 
geen rust van stilstand, van stagnatie. Zij wensen te  handelen uit 
rustige bezonnenheid, die nieuwe krachten, nieuwe bloei, nieuw 
leven en nieuwe ontwikkeling doet ontstaan. 




