
DOCUMENTATIECENTFUM 
NEDERLANDSE PÜLTKE 

PARTLJEN 
Het JONG CONSERVATIEF VERBOND 
Algemeen Secretariaat: Kwikstaarrlaan 36, Den Haag - Telef. 39.32.11 

ENKELE PUNTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAM 
VAN HET JONG CONSERVATIEF VERBOND 

waarbij zijn aangesloten: De Nationale Partij, de Groter Ne- 

derland Actie, de Middenstandspartij voor Handel, Industrie, 

Nijverheid, Landbouw, Visserij en andere Groeperingen. 

Wij noemen ons Jong Conservatief Verbond omdat wij tegen 
iedere vorm van socialisme zijn en omdat wij het huidige parlemen-
taire stelsel dat mede verantwoordelijk is voor het verlies van Ne-
derlands-indië, willen veranderen en verjongen. 

WIJ WILLEN: 

1, Herstel van de eerbied voor de particuliere eigendom. Daarom 
hebben de Nationale Partij en de Groter Nederland Actie, die 
deel uitmaken van het Jong Conservatief Verbond: 

a. fiel  gestreden tegen de onnodige blokkering van gelden van 
kolonisten op Nieuw-Guinea,.w.aarvan tenslotte maar 40 % zal 
worden 

b. Daarom eisen wij een behoorlijke regeling van de uitbetaling 
van de ,,back  pay".  

c. Daarom eisen wij behandeling op gelijke voet van de terugbe-
taling van de schade die door oorlogshandelingen is aangebracht 
aan eigendommen van Indische Nederlanders in het voormalige 
Nederlands-Indië, als die welke voor oorlogsslachtoffers geldt in 
Nederland. \A7ij ijveren voor nakoming van de belofte, die door de 
Gouverneur-Generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer op de 
dag van het uitbreken van de oorlog met Japan door de radio is 
gedaan, dat alle oorlogsschade aan particuliere eigendommen toe-
gebracht, zal worden vergoed. 

2. Wij streven naar het bevorderen van werkgelegenheid en naar 
een economische politiek, die weer een toekomst schept niet alleen 
voor de jeugd, maar ook voor de ouderen hier te lande en in het 
Rijk overzee. Dit geldt in het bijzonder voor de gerepatrieerde 
Indische Nederlanders. 
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3. Daarom ijveren wij voor het voldoen aan de gerechtvaardigde 
eisen van Indische Nederlanders, die zware offers voor het Vader-
land hebben gebracht. Daarom hebben de Groter Nederland Actie 
en de Nationale Partij jaren lang met de grootste verbetenheid 
gestreden voor de kolonisatie op Nieuw-Guinea en voor de belan-
gen van de kolonisten aldaar. Want hier in Nederland worden aan 
de Indische Nederlanders bij het zoeken naar werk talloze moei-
lijkheden in de weg gelegd. Alleen transmigratie naar en koloni-
satie op Nieuw-Guinea zal aan vele tienduizenden Indische Ne-
derlanders, die hier in Nederland geen werk kunnen vinden de 
kans bieden om een nieuw leven te beginnen. 

4. Daarom moet Nieuw-Guinea in het Nederlandse staatsverband 
behouden blijven. Daarom eisen wij steun van de Nederlandse 
Regering in de vorm van geldleningen ter bevordering van de 
kolonisatie op Nieuw-Guinea. Want een dergelijke steun wordt 
wel gegeven aan kolonies van Nederlandse boeren uit Nederland 
in Brazilië en Suriname. Maar dergelijke leningen worden niet ver-
strekt voor volksplantingen van Indische Nederlanders op Nieuw-
Guinea. 

5. Laat U niet bang maken door de bewering, dat gij uw stem 
weggooit als gij op een kleine partij stemt. Want GIJ GOOIT 
ZEKER UW STEM WEG, ALS GIJ OP EEN DER GROTE 
NEDERLANDSE PARTIJEN STEMT, daar geen enkele van 
die partijen ooit voor de belangen van de Indische Nederlanders 
in het Parlement is opgekomen. Ondanks alle schone verkiezings-
beloften zullen zij ook na deze verkiezingen geen vinger voor de 
Indische Nederlander uitsteken, 

GEEF DAAROM UW STEM AAN HET JONG CONSER-
VATIEF VERBOND, WAARVAN Dr. W. K. H. FEUILLE-
TAU DE BRUYN LIJSTAANVOERDER IS. 

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