
Vertelt anderen 

wat in de C-HU leeft en streeft! 
Het kiezerskorps van de Christelijk-
Historische Unie telt een half miljcen 
mannen en vrouwen. Het is bekend, 
dat deze kiezers trouw zijn in hun gang 
naar de stembus en eveneens trouw 
in hun keuze. De Unie kan als van 
ouds op deze verblijdend grote groep 
rekenen. Het is voor dit legioen altijd 
de C.H. lijst geweest. En dat blijft zo! 
Een aantal van 500.000 stemmen mag 
een bevredigende uitslag genoemd 
worden, als het cijfer omhoog kan, dan 
moet dit ook gebeuren. 
Inderdaad liggen er voor de Christe-
lijk-Historische Unie goede kansen op 
de vijftiende mei. De Unie bezit voor 
velen onder ons volk een grote 
aantrekkingskracht. Zelfs voor dege-
nen die de C.-H.U. nog niet zo van na- 

bij kennen. Aan ons de taak om juist 
deze kiezers in een gesprekje te wijzen 
op wat in onze Unie leeft en streeft. 
Hoe komt het toch, dat de Christelijk-
Historische Unie altijd weer die vaste 
weerklank in ons land blijft vinden? 
Omdat het binnen de Unie-gelederen 
prettig ,,wonen en werken" is. De grote 
persoonlijke vrijheid van elk Unielid, het 
respecteren van elkaars standpunten dit 
zijn stellig punten die de vrijheidslieven-
de Nederlander sterk aanspreken. 
Het zo waardevolle streven om niet 
voor een aparte groep, maar voor het 
gehele volk politiek te bedrijven, werkt 
er eveneens aan mee om de kiezers 
ertoe te brengen hun stem aan de Unie 
toe te vertrouwen. 
Maar het belangrijkste is, dat de  

Christelijk-Historische Unie haar fun-
dament weet in de Bijbel. Zij neemt 
Gods Woord als uitgangspunt, waarbij 
de Unie zich niet wil verstouten te 
stellen - en nu verwijs ik naar het 
verkiezingsmanifest 1963 - dat het re-
sultaat van haar streven slechts de 
enig christelijk aanvaardbare oplossing is. 
De Bijbel als richtlijn, de openheid, de 
bereidheid tot samenwerking in het be-
lang van het gehele Nederlandse volk, 
een vooruitstrevende sociale politiek, 
ziedaar enkele kenmerken van de 
Christelijk-Historische Unie. 
Doet u met de Unie mee? Lijst 5 ligt 
op 15 mei voor u klaar 1 U zult van uw 
keuze beslist geen spijt hebben t 

I. W. de Pous  

Wat wil de C.wH.U. a17 

M et het oog op de Kamerverkiezingen van 
15 mei 1963 heeft de Christelijk-Histo- 
rische Unie een verkiezingsmanifest op-

gesteld. 
Dit manifest bestaat uit drie delen, nl. een inlei-
ding, een uiteenzetting van de mening van de 
C.H.U. betreffende actuele vraagstukken, en een 
oproep tot het Nederlandse volk. 
In de inleiding wordt gewezen op het karakter 
van de C.H.U. als christelijke beginselpartij. De 
C.H.U. wenst te bevorderen, dat overheid en 
volk zich bij hun beslissingen op het terrein van 
de staatkunde richten naar het Evangelie. Bij de 
laatst gehouden verkiezingen verkreeg de Unie 
omgeveer een half miljoen stemmen. Dit aantal 
kan op 15 mei a.s. beslist veel groter worden, 
wanneer de kiezers, die met ons de waarde van 
het Evangelie erkennen, maar bij een vorige ge-
legenheid, om welke reden dan ook, hun stem op 
een andere partij uitbrachten, ons ditmaal steu-
nen. Wanneer zij eens aandachtig kennis nemen 
van de zienswijze van de C.H.U. betreffende aller-
lei actuele vraagstukken, dan zullen zij zien, dat 
de Unie een vooruitstrevende sociale politiek 
wil voeren. Toen het huidige Kabinet optrad, 
zeiden verschillende pessimisten, dat het onmo-
gelijk zou zijn om zonder socialistische minis-
ters een goede sociale politiek te voeren. Deze 
pessimisten hebben ongelijk gehad. Het is wel 
degelijk mogelijk gebleken om zonder dat er 
leden van de PvdA. in het Kabinet zaten, een 
goed sociaal beleid te voeren. 

M en is toch niet vergeten, dat de AOW.- 
uitkeringen belangrijk zijn verhoogd? 
Men weet toch nog wel, dat er een ver-

betering is gekomen in de uitkeringen krach-
tens de Algemene Weduwen- en Wezenwet? 
Men is de belangrijkste loonsverhogingen, die 
werden tot stand gebracht zonder dat de prijzen 
belangrijk de hoogte in gingen, toch nog niet ver-
geten 7 Men denkt toch ook nog wel eens aan 
de invoering van de Algemene Kinderbijsiagwet, 
aan de indiening van een Algemene Bijstandwet 
ter vervanging van de Armenwet en aan de ver-
hoging van de invaliditeitsrenten. Heeft de 
C.H.U. niet op de bres gestaan voor verbete-
ring van de pensioenen? 

W ie een verantwoord sociaal beleid wil voe-
ren, behoeft heus niet te stemmen op de 
PvdA. Hij kan ook terecht bij de C.H.U.l 

Wat het economisch beleid betreft, heeft de 
Christelijk-Historische Unie minister de Pous ge-
toond zijn mannetje te staan. Dit wordt door 
vriend en vijand ronduit erkend. 
Nu blijven er op sociaal en economisch terrein 
natuurlijk nog wensen, 1k denk daarbij vooral aan 
de vergeten groepen. Hieronder versta Ik de 
kleine gepensionneerden, de kleine rentetrek- 

kers, de kleine middenstanders, de kleine hand-
werksman, de ambtenaren in de laagste loon-
groepen. Zij hebben het vaak bijzonder moeilijk 
en het is een eis van sociale rechtvaardigheid,dat 
aan hun positie meer dan bijzondere aandacht 
besteed wordt. Hier geldt: geen woorden, maar 
daden I 

M oeilijk heeft het ook in deze dagen de 
landbouw. Mede door de inwerkingtre-
ding van de E.E.G. zijn de problemen in 

agrarische kring de laatste maanden sterk toege-
nomen. Hoe denkt de C.H.U. daar nu over? 
Haar standpunt is, dat de Regering de E.E.G. 
heeft aanvaard met lusten en lasten, met voorde-
len en nadelen. Nu zijn de voordelen van de 
E.E.G. tot dusverre gelukkig veel groter dan de 
nadelen. Maar juist door deze nadelen welbe-
wust te aanvaarden, heeft de Regering de morele 
plicht om de landbouwers, die deze nadelen aan 
den lijve ondervinden, met steunmaatregelen ter-
zijde te staan. De steunmaatregelen, die enkele 
maanden geleden door Minister Marjnen wer-
den ingediend, waren beslist onvoldoende. De 
Christelijk-Historische afgevaardigden Mellema 
in de Tweede Kamer en Ir. Geuze in de Eerste 
Kamer hebben daar terecht op gewezen. No-
dig is hier ook een ontwikkelingsplan voor het 
agrarischbedrjfsleven, dat er in het bijzonder op 
gericht moet zijn de concurrentiekracht van on-
ze landbouw zo sterk mogelijk te maken. 
Een te stichten ontwikkelingsfonds zal een doel-
treffende uitvoering van het ontwikkelingsplan 
mogelijk moeten maken. In dit kader zal bijzon-
dere aandacht moeten worden besteed aan de 
levensvatbare kleine bedrijven. De landbouwers 
kunnen van één ding verzekerd zijn: aan een 
koude sanering van hun bedrijven doet de C.H.U. 
niet mee I 
Kunnen onze agrariers veel verwachten van de 
Boerenpartij? Naar mijn mening niet. In de loop 
der jaren heeft de Tweede Kamer heel wat een-
mansfracties geteld. Zij bereikten nooit iets en 
verdwenen na korter of langer tijd weer, omdat 
zij hun doelstellingen niet waar konden maken 
en daardoor hun kiezers moesten teleurstellen. 

H oe denkt de C.H.U. over de bewapening? 
Zij is van mening - en zo zal de overgro- 
te meerderheid van ons volk er over den-

ken - dat eenzijdige ontwapening voor het be-
houd van de vrede en vrijheid in de huidige si-
tuatie funest zou zijn. Een vastberaden houding 
(Cuba heeft ons dat weer geleerd) biedt op het 
ogenblik de beste waarborg voor het behoud van 
de vrede. 
De P.S.P. en een gedeelte van de P.v.d.A den-
ken daar anders over. Zij willen eenzijdige ont-
wapening. Dat betekent, dat ons volk weerloos 
zou worden. 

Hoe vredelievend zij ook zijn en hoe gaarne wij 
alzijdige ontwapening zouden willen bereiken, 
wij menen, dat het weerloos maken van ons volk 
veel te grote gevaren met zich zou brengen. 
En de kernbewapening dan? Naar de mening van 
de C.H.U. zal Nederland, in diepe verontrusting 
over de huidige atomaire bewapening, met nog 
meer kracht dan voorheen invloed moeten aan-
wenden om internationale controle van deze ver-
schrikkelijke soort van bewapening, en daardoor 
alzijdige afschaffing van kernbewapening te ver-
krijgen. 

O ver de woningbouw doet de C.H.U. geen 
enkele belofte. Er is op dit gebied al veel 
te veel beloofd. Wel wil de Unie, dat meer 

dan tot dusver de beschikbare bouwcapaciteit 
wordt benut en dat op dit terrein meer vrijheid 
aan de gemeentebesturen wordt gegeven. 
Deze en nog vele andere punten worden in het 
verkiezingsmanifest behandeld. Bij het bureau 
van de C.H.U. Wassenaarseweg 7, 's-Graven-
hage, is het gratis verkrijgbaar. 
Het manifest eindigt met een oproep aan ons Ne-
derlandse volk om op 15 mei a.s. Christelijk-
Historisch te stemmen. 
De Unie, als echt-Nederlandse partij, meent de 
steun van jongeren en ouderen te mogen vra-
gen bij haar politieke arbeid. 
Ik meen de kiezers te mogen opwekken om op 
15 mei a.s. het aantal C.H. stemmen te vergro-
ten. 
De C.H.U. is beslist geen Partij zonder fouten. 
Wel wil zij haar best doen. 
Ik hoop, dat U haar daartoe in de gelegenheid 
wilt stellenl 
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