
VOOR-ONTERF VERKIEZINGSMANIFEST, 

tën jaren zijn verlopen sedert de Meimaand van 

1946, toen ons volk voor de eerste maal na de oorlog 

naar de stembus werd geroepen. Daarna zijn er op-

nieuw verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest in 

1948 en 1952.  Over het algemeen is het beeld, dat 
deze Kamer vèrtootit, in deze tien jaren niet veel 
verände±d.De meeste partijen bleven schommelen om 

hetzelfde percentage der stemmen: de socialisten en. 

de katholieken om de dertig, de protestantschriste-

lijke groepen te zamen om de twintig po.çent. Grote 

verenderingen deden zich alleen voor bij de commu-

nisten en de liberalen Die veranderingen waren 

uitermate verheugend. De Communisten gingen door-

lopend achteruit, de liberalen met iedere verkie-

zing voo±uit. Terwijl de communisten daalden van 

tien op zes zetels, stegen de liberalen van zes op 

negen. Onder een stelsel van evenredige vertegenwoor-

diging als het onze zijn dit veelzeggende cijfers. 

Zij bewijzen, dat een toenemend aantal kiezers 

zich afwendt van het streven naar toenemende staats-
bemoeiing en or de voorkeur aan geeft het te gaan 

beproeven met do vrijheid.. 

Er is alle reden voor het vertrouwen, dat deze 
beweging zich bij de stembus van de aanstaande 

zomer zal voortzetten. Wie zijn oor te luisteren 
legt, verneemt in allerlei kringen - ook in kringen, 
welka de liberale richting allerminst zijn toegedaan 
- dat de kansen voor de Volkspartij voor Vn held. 
en Democratie -, de partij, waarin zich liberaal 
Nederland in 1948 heeft verenigd - zeer hoog worden 
aangeslagen. 1 

Verwonderlijk is dit niet. Zeer velen gevoelen 
zich bij de bestaande politieke verhoudingen hoogst 

onbehaaglijk. Sedert 1946 zijn hot in feite do 

socialisten en de katholieken, die in do regering 

de lakens uitdelen. Wel heeft men zwel in 1948 

als in 1952  een zogenaamd brede-basiskabinet ge-

vormd, doch dbbredebasis was er meer  eon  in nasa 

dan in werkelijkheid. Een werkelijk tegenwicht 

togen de katholiek-socialistische invloed mtbrak, 

Bij do verkiezingen van 1948 heeft de 

door do ervaring geleerd, met  rote  nadruk haar 

waarschuwende stem verheven. Wil er werkelijk van 
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eon  brede-basisregering sprake zijn, zo zeide zij, 

dan zullen de anti-revolutionaire, de cristelijk-

H. historische  on  eltberalo partijen te zamen over 

iminste oventoel inviöed in het bewind moeten 

beshikken als elk dor bido andere partijen, Men 

hoeft naar deze stem niet geluisterd. Welbewust hiel-
den socialisten en katholieken de liberalen buiten 

de kabinetsformatie van 1952 - en  de anti-revolutio-
nairen en de christelijk-historischon legden zich 

daar met gelatonhtid bij neder. 

De gevolgen daarvan zijn niet uitgebleven. De 

kabinetsformatie werd  eon  buitverdeling tussen de 

• katholieken en de socialisten. Tegenover heb 

minister-presidentschap van de socialistische heer 

• Drees bedongen de katholieken ton extra portefeuille. 

Daartoe worden zelfs drie ni iwe ministorposten 

gecroerd, een extra minister aan Buitenlandse Zaken, 
con minister voor de publiekrechtolijke bcdrijfs-

organisatie en een minister voor maatschappelijk 

werk. 

Daarbij bleef het niet. Aan de departementen, 

waar ministers zetelden van anti-revolutionaire 

of christelijk-historische richting werden staats-

secretarissen van katholieken of socialistischen 

huize benoemd. Do christelijk-historische minister 

van Oorlog en Marine zag zich  eon  socialistische 

en een-katholieke staatssecretaris toegemeten, do 

anti-rtvolutionaire minister van Economische Zaken 

ontkwam niet aan een staatssecretaris uit het 

katholieke kamp, maar de socialistische o± katho-

lieke ministers, die een -staatssecretaris behoeven, 

wachten zich er wol voor die in protestants 

christelijke kring te zoeken. Zo gaven anti-revo-

lutionairen en chrïttoli<jk-historisohen zich aan 

hun machtige regeringspartners gevangen. 

In niets komt di-,  gevangenschap zo duidelijk 

uit als in do houding der regering tegenover heb 

vraagstuk dor. Zuid-Molukken. Aan de bevolking van 
die eilanden is door de regering van do Republiek  
Indonesia  het zelfbeschikkingsrecht, haar bij de 

souvereiniteitsoverdracht nadrukkelijk gewaarborgd, 

tegen alle recht in, onthouden, De Nederlandse 

regering heeft daarin berust, ondanks hot feit, 

dat de web op de stuve oiniteiJ-toverdrachb haar 

de plicht om voor dit recht te waken met zoveel 
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woorden op het hart had gebonden. De VV,D,-fractie 

in de TweedeKamer isdäartêgen aänstonds'met kiem 

opgekomen. Zij, .deed dit reeds in de jaren v66r 

1948, toen zij. ttt:'de .regeringspartijen behoorde. 

Zij heeft toch ook als regeringspartij nooit af-

stand willen doen van haar recht en haar plicht 

op - de .fouten van de regeringspolitiek te wijzen. 

Zolang de anti-revolutionairen in de oppositie 

waren stonden zij daarin naast haar. Van het ogen-

blik af ,  dat tij in de regering waren opgenomen, 
was dit, uit. Alleen de heer Gerbrandy bleef on-

verschrokkenvoor het recht der Ambonnezen opkomen, 

• maar de andere leden der fractie legden zich bij 

het gebeurde neder. Men moet de socialisten en de 
katholieken de eer geven, dat zij het van hun 

standpunt -niet zo gek gezien hadden, toen zij de, 

lastige V.V.D. als regeringspartner door de anti-

revolutionairen vervingen. 

• Gevangenen van hun regeringsgenoten waren de 

anti-revolutionairen ook bij het vraagstuk der 
• . 

. 
,bedrijfsorganioatie .Hiei is het wel zeer wonder- 

lijk gegaan. in 1949;  toen de wet op de bedrijfs-

organisatie werd behandeld waren er geen groter 

antipoden denkbaar dan de anti-revolutionaire 

• . . hoogleraar Zijlstra' en de katholieke arbeiders- 
bestuurder de' Eruyn. De eerste moest niets hebben 

van een opdringen dezer organisatie aan het be-

drijfsleven De tweede heeft zich van het begin af 

allerminst keig getoond van enige dwang op dit 

punt. Wie in 1949  zou hebben voorspeld, dat beiden 
•e zamen deel zouden gaan uitmaken van hetzelfde 

Kabinet en dat de heer Zijlstra de zeggenschap 

over de bedrijfsorganisatie, tot dusver uitsluitend 

• , bij de minister van Dconomische Zaken, aan de heer 

de .Bruyn zou overlaten, 'zou weinig geloof hebben 

gevonden. Toch is dit geschied en ook hier zijn 

de gevolgen niet. uitgebleven. Zo zag zich onlangs 

het zuivelbedrijf tegen ijn:  zin een productschap 

opgedrongen. Het baatte de anti-revolutionairen 

en de christelijk-histrischen niets, dat zij 

daartegen hun stem.. verhieven. Socialisten en ka-

tholieken zetten de zaak.:  door en de anti-revolu-

tionaire minister van Economische Zaken legde zich 

daarbij neder, • 

Wie intussen uit deze dingen zou afleiden, dat 
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het tussen de socialisten en de katholieken koek 

en ei is, zou zich deerlijk vergissen Pr zal waar-
schijnlijk bij  dc  stembus geen feller strijd worden 
gevoerd jan tussen deze twee. In het voorjaar van 

1,954hebben de .rooms-katholieke bisschoppen met de 

meeste nadruk hun stem verheven tegen het lidmaat-

schap, van.  katholieken—  an  de Partij van de Arbeid. 

De socialisten htbbëni•h tegen deze inmenging 
van  hat  kerkelijk gezag in staatkundige aangelegen-
heen met felheid vërzet, Op dit punt waren de 
liberalen het ten volle met hen eens. Men  nag  zelfs 

zouderoverdrtjingze, dat het meest princi- 

pilo verzoIteg dit bisschoppelijk optreden in 

de Tweede Kamer rh de zijde dor W.V.D, is gevoerd. 

Hier dreigde de:  g6ostelijke vrijheid in het gedrang 

te komen, Nochtans sloten de anti-revolutionairen 

en de criste:l.ijk_historlichen zich niet bij dit 

verzet aan. Dit ondanks het feit, dat hier een bij 

uitstek protesbntsbéginsel in het geding was. 

Het hoeft danbokih hun eigen kring velen teleurge- 
steld, dat iiiuii aan de liberalen overliet hier 

het vaandel. dor vrijheid, hoog te houden. 

Ook in ander òpzicht hebben de voorstanders der 

geestelijke vrijheid hot in de achter ons liggende 

jaren noeilijkgohd. Hot bleek toch, dat hier op 
de socialisten niet onvoorwaardelijk viel te reke-

nen. Voorai bij de behande1ing van de zondagswet. 

en van de wet op de lijkverbranding trad dit dui-

delijk aan de da. Hier gooiden de socialisten hot 

not de goestelijké vrijheid op een accoordjo. Daar-
aan was de"doorbraak" schuld. 

Het beginsel van die doorbraak is op zichzelf 

allerminst niauw. Zij berust op de grondgedachte, 

dat personen van zeer verschillende godsdienstige 

overtuiging kunnen samenwerken in dezelfde politieke 

partij, wanne,-„ zij hot over de staatkundige grond-

beginselen  eons  zijn, De liberalen verkondigen  doze.  
stelling rees neer dan honderd jaar. Tot hun staat-

kundige grondbeginselen behoort in de allereerste 

plaats gat van do geestelijke vrijheid. Wie dat 

beginsel niet in al zijn volheid kan aanvaarden 

behoort in de V.V.D. niet thuis. D liberalen ver-

werpen volstrekt de gedachte om ter wille van de 

vergroting van hun aanhang met hun beginselen te 
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gaan '.transigeen. Zij .'willen.  hun partij niet in 

di"broedto doen 'groeien, wrinoer dit moot gaan ten 

.icost'e van. do.'dïepte. Voor de socialisten daaren-

tgon is de breedte. van  dc  partij hot voornaamste. 

Om dii breedte .te• doen tooumen sluiten zij com-

promissen op het "stuk van  dc,  geestelijke vrijheid.. 

Te zamen met 'de•"rehterï.jde ontzegden zij aan de 

voorstander van crematie gelijkheid van recht met 

do 'vóorst'andir van .begraven, Het hoeft echter in 

do kringvan.do'Fartij van de Arbeid velen diep 

geschokt dab do strijd- voor de geestelijke vrij-

heid- allooñ'docr dd lihoralin moest worden gevoerd.,. 

Aldus word de doorbraak hun voel te duur gekocht., 

Opliet terrein van d0 stoffelijke welvaart heeft 
de regering in.dlle opzichten de wind mede gehad,., 

Do wereld naakt een tijd door van ongekende hoog-

conjunctûur.. Voor con minister van Financin, die 

slechts1 aan hot heden donkt,''is zo'n tijd een 

oldorado. Zijn begrotingen 'baren  horn  geen zorgen.. 

De 'belastingen brengen handen vol geld op; van te-

kortön heeft hij geen last.'' Wie de ogen op de toe-

komst gericht houdt kan echter niet blind zijn-

voor de daaraan verbonden gevaren. Een regering,, 

di in'hetgeld zwemt', staat er aan bloot,.dat de 

'staatsuitgaven steeds':moor worden uitgezet. Men 

ziet hot ambtenarencorpe steeds groeien. Daardoor 

wordt 'het tekort aan werkkrachten, dat het kenmerk 

van een periode van hoogconjunctuur vormt, ver-
groot. 'Hot particuliere bedrijfsleven ondervindt 

daarvan 'de nadélige.govolen Iedere kracht meer, 

in overheidediènst betekent 'een kracht mindor:bo-

schikbaar voer'het 'particuliere bedrijfsleven,  

Eon  tijd van 'hoogconjunctuur-is daarom hot meest 

geschikt om do overheidsdienst in to krimpen. De 

ambtenaren, die overbodig worden vinden dan immers 

gemakkelijk elders wirk.' 'Slaat de conjunctuur om,.. 

dan  ïá  het uiterst moeilijk de overheidsuitgaven 

te 'verminderen, Do ambtenaren, die dan ontslagen 

worden,.gaan het leger van werklozen vergroten..,, 

Zo ooit,' dan is hior"rogeren vooruitzien. 

Dit vooruitzien heeft bij do regering volkomen 

ontbroken— Ononderbroken gaat de uitzetting van 

do overheidsdienst door. Het aantal ambtenaren 
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neemt steeds toe en de overheidsuitgaven bewegen 
zich voortdurend  in stijgende lijn. Men huivert 
bij de gedachte aan de moeilijkheden, waarvoor zij 

zullen staan; die des land zullen moeten.regeren, 

als de conjunctuur omslaat. Niemand weet, wanneer 

ït zal gebeuren, doch de ervaring hoeft geleerd, 
dat het steeds weer gebeurt en een wijze regering 

bereidt zich daarop voor. De Nederlandse regering, 
brôektzich- er echter hot hoofd niet over. Aan be-

zuinigen op de uitgaven denkt zij niet. Het gaat 

immers ZO heerlijk oed. 

Dat he t zo heerlijk goed gaat, betekent intussen 

niet dat, de regering erin slaagt de meest bran-

dende proIeen tot een oplossing te brengen. Op 
geen terrein treedt dit zo duidelijk aan de dag 

1. als  bp  dat van het woningvraagstuk, Het is niet 
• te veel gezegd, wanneer men constateert, dat dit 

probleem nog even hard om oplossing roept, als 

tien jaar geleden. Hier' heef t de regeringspolitiek 

volkomen efaald. DO oorzaak van dit falen is met 

een enkel woord dan te geven. Men heeft hier veel 
te vel naar de socialisten geluisterd. Zij staan 

krachtens hun beginsel vijandig tegenover de vrije 

activiteit; van het particuliere bedrijfsleven. 
Zij streven aar socialisatie, hetzij warme of 
koude, van het woningbezit. De particuliere huis-

eigenaaris in hun ogen niet veel beter dan een 

parasiet. Daardoor houden zij de oplossing van het 
huurvraagstuk, dat zo nauw met het gehele woning-
probleem samenhangt, teen; 

De houding der socialisten heeft de werkzaam-

heid der regering op dit punt volkomen verlamd. 

Zij kon niet kiezen tussen de socialistische en 

• de niet-socialistische weg. Haar huurwet was een 
compromis, dat niemand kon bevredigen. Toen die 

wet in de Tweede Kamer werd verworpen, legde het 

kabinet er aanvankelijk het bijltje bij neder.  
Dc  regeringspartijen gingen toen in conclave. 

Binnenskamerg werkten zij een nieuw compromis uit 

en zij prakenmet elkander af, dat zij niet 

zouden toelaten, dat er een letter in zou worden 

veranderd. De openbare behandeling van het wets-

voorstel werd daardoor tot een schijnvertoning 

Ook de met de huurwet samenhangende belasting- 



herziening moest moest met huid en haar worden geslikt. 

De door de V.V.D.-fractie voorgestelde vermindering 

van de veel te hoge belasting der ongehuwden werd 

afgewezen, niet omdat men haar onbillijk vond, doch 

omdat men nu. eenmaal i de binnenkamer had afge- 

sproken geen wijziging toe te laten, De V.V.D. zat 

er zo zeer voor sek en bonen bij, dat haar leden 

uit protest de vergadering der Kamer verlieten,. 
Sedert dit gebeurde is alle kracht om. het wo-

ningvraagstuk op te lossen uit de regering gevloden. 

Zij denkt er niet over aan het huurprobleem nog iets 

te doen. Het na de verkiezingen optredende kabinet 

moet dit. varken maar wassen. Zo gaat kostbare tijd 

verloren, terwijl duizenden naar een bescheiden 

woning hunkeren, 

Met,het onderwijs is het niet beter gesteld. 

Dr is een schrikbarend tekort aan leerkrachten. 

Ook hier heeft zich het gebrek aan vooruitziend. 

vermogen-gewroken. Men sloot eenvoudig de ogen voor 

het feit, dat het geboor tecijfer onmiddellijk na 
de oorlog een grote stijging had vertoond en hield 

er geen rekening mede, dat dit na verloop van en-

kele jaren zou moeten leiden tot een grote toeneming 

van het aantal, leerlingen. Men heeft tegenwoordig 

de mond vol van plan-economie. Men meent, dat men 

in staat is alles van te voren stelselmatig te kun-

nen regelen. Maar daar waar voor een stelselmatige 
• regeling alle gegevens voorhanden zijn, geeft men 

• blijk van een ontstellende onmacht. 

Wij leven in een tijd van welvaartstijging. Het 

is  eon  eis van rechtvaardigheid, dat alle groepen 

val het volk daarin hun redelijk aandeel krijgen. 

Dit geldt in de allereerste plaats voor de arbei- 

ders, doch het geldt niet voor hen alleen. Voor 

de arbeiders is de meest voor de hand liggende 

vorm om hun een aandeel te geven, de verhoging 

van het loon. Hot is echter uitermate kortzichtig 

zich daarbij blind te staren op hot geldbedrag. 

Wat baat het of de guldens in het loonzakje in 

aantal toenemen, als de koopkracht van de 'gulden 

in gelijke mate daalt? De arbeider wordt er niet 

beter van  on  zij, die behoren tot wat men de ver-- 

goten groepen noemt, zien hun zorgen vermeerderen. 
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Geen sociale maatregel is daarom van groter beteke-

nis dan d& handhaving van de waarde van het geld.. 

Het zijninners.juisb de zwakken en de weerlozen, 

die van geldbederf het. slachtoffer worden. Daarom 

ijn,00roud.en, die niet haar rechtvaardiging 

vinden in gestegen productiviteit, uit den boze. 

Zij verbeteren de positie van, de arbeider niet en 

verzwaren .het leven van hen, die van een vast geld-

inkomen moeten leven. 

Deze 'waarheid is in de achter ons liggende 

jaren te dikwijls uit hot oog verloren. 

Een der belangrijkste factoren tot het bevorderen 
van.de  vrijheid van  dc  mens is de individule be-
zitsvorming. Do bezitloze is veel minder Vrij dan 

do bezitter. Door het troffen van voorzieningen 

et behulp van colleciove bezitsvorming kan onge-

twijfeld do vrijheid van de bezitloze in belang-

rijké mate worden bevorderd, Echter zal de collec-

tieve bezitsorming altijd in betekenis achterstaan 

bij de individu~le,.*omdat de collectieve bezits-

vorming nimmer hetzelfde gevoel van persoonlijke 

verantwoordelijkheid en persoonlijke waardigheid 

kan verschaffen als de. individule, Daarom heeft 

da liberale  politick  altijd zoveel betekenis go 
hecht aan hot bevorderen der individule bezits-

vorming. Hier ligteon zeer principieel verschil 

met het socialisme, Maatregelen, die do strekking 

hebben het individula bezit te bevorderen, konden 

nooit op de byzondaro sympathie van de socialisten 

rekenen. De landarbeider een eigen plaatsje, do 

stadsarbeider een eigen woning to helpen verkrij 

gen sprak  dc  socialisten nimmer erg aan. Da libe-

ralen zijn altijd in deze richting werkzaam geweest. 

De V.V.D. is van oordeel, dat  dc  individule 

bezitsvorming met alle kracht moet worden bevorderd. 

Zij denkt daarbij niet alleen aan het onroerend 

bezit, doch ook aan het delganootschap van  dc  ar-

beiders in hot aandelenkapitaal der bedrijven, 

waarin zij werkzaam zijn. Zij geeft verre de voor-

keur aan de spreiding van het aandelenbezit over 

een zo groot mogelijk aantal van kleine aandeel-

houders boven een socialisatie der bedrijven, die 

geheel da macht in handen van do overheid. brengt.. 



Zij is or zich  good  van bewust, dat van economische 

* macht misbruik kan worden gemaakt. Tegen dat mis-
bruik te waken is eender eerste plichten van de 

overheid. Wanneer de waker zelf echter een der 

grootste economische mdchthebbors wordt -en dat zal 
in een socialistische maatschappij het geval zijn-

wie zal dan tegen het misbruik kunnen waken? 

Het is voor al deze vraagstukken, dat de V.V.D. 

met grote ernst de aandacht van ons volk vraagt 

bij de aanstaande stembus. Zij weet natuurlijk 

heel goed, dat onder ons stelsel van evenredige 

vertegenwoordiging grote veranderingen in de partij-

verhoudingen eerst op de lange duur kunnen worden 

bereIkt. Ook kleine veranderingen zijn echter van 

do grootste betekenis. Zij geven de richting aan, 

waarin de opvattingen dor kiezers bezig zijn zich 

te bewegen en iedere regering zal, of zij wil o' 

niet, daarmede rekening hebben te houden. Onmis-

kenbaar is da stroming in de laatste tien jaren 

gegaan in de richting, die de V.V.D. voorstaat. 
I-lot socialisme heeft de bekoring van hot nieuwe 

reeds lang verloren. Door haar vasthouden aan 

het streven naar socialisatie is de Partij van de 

Arbeid in feite hot karakter van een conservatieve 

organisatie gaan vertonen. Waar hot de handhaving 

van de geestelijke vrijheid geldt, laat zij zelfs 
reactionaire trekken zien. De partijen der rechter-
zijde, hoezeer in beginsel gekant tegen een beleid, 

dat de Staat maakt tot maatstaf van alle dingen, 

bieden tegen de socialistische strevingen onvol-

doende weerstand. Zij zijn bovendien te weinig 

doordrongen van do eisen, waaraan behoort te worden 

voldaan wil de geestelijke vrijheid voor  alien  zo 

goed mogelijk zijn verzekerd. 

Nederland heeft dringend behoefte aan  eon  re-

goring,  die zal streven naar een beter evenwicht 

tussen dwang en vrijheid. De kans, dat zon re-

gering na de verkiezingen zal optreden neemt toe, 

naar mate moer stemmen zullen worden uitgebracht 

op de candidaten van de Volkspartij voor Vrijheid 

en Democratie, die als leidraad voor het in de 

komende parlementaire periode te voeren beleid 

heb volgende urgentieprogram heeft opgesteld 
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.1 Het buitenlands beleid moet blijven gericht op 

de, samenwerking van alle democratische staten. 

De eenheid van'Fuopa moot worden bevorderd. Daar-

bij moot echter worden gewaakt togen hot aanvaarden 

van politieke constructies, Waarvoor een voldoende 

re1e grondslag ontbreekt; 

Het individuele kiachtrocht, bedoeld in de Europese 

conventie aangaande do rechten van de mens behoort 

door Nederland te worden aanvaard, 

2 In do.. verhouding tot Idonesi moet worden vast-

gehouden aan hetgoon'bij de ouvereiniteitsover-, 

dracht is oveçongekome  omtrent het zelfbeschik-

kingsrecht der indonesische bevolkingsgroepen. De 

aangelegenheid der Zi-Mo1ukkon mag niet worden 

beschouwd als een afgedane zaak. 

3. Opgetreden moot worden tegen de toenemende cen-

tralisatie van hot overhcisgezag, in het byzoder 

door herstel der zelfstandigheid, bovenal opfi-
nancioel gebied, van provincien en gemeenten. 

Byzondere aandacht moet worden gewijd aan de be-

scherming, van de burger tegen ambtelijke willekeur. 

4. Versterking, van de positie der openbare school 

met handhaving van het beginsel der financilo ge-. 

lijkstelling tussen openbaar en byzonder onderwijs. 

Bij de hervorming van  ht  onderwijs behoort het 
hoofddoel te zijn, dat aan iedere gebleken bekwaam 

heid gelegenheid zal bestaan tot volle ontplooiing, 

5. Gestreefd moet wbrden naar een regeling van 

het radio- en televisiebestel op een meer natipnale 

basis,, nietwaar mogelijk gmeenschappelijk ver-

zorgde programma's en daarbuiten gelijk recht der 

verschillende richUngen voor byzondere uitzen-

dingen. 

6. Met volledige erkenning van de betekenis van 

bedrij.fsorganen als product van de Vrije senwer-

king der verschillendè groepen in het bedrijfsleven 

onthouding van iedere poging om dergelijke organen 

van bovenaf aan dat bedrijfsleven op te dringen. 
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7 o goed mogelijke waarbor1ng der rechtspositie 
fan alle leden der maatschappij, zonder ondermijning 

van het individule verantwoordelijkheidsbesef. 

Geleidelijke terugkeer tot een systeem van vrijere 

loonvorming, behoudens het toezicht der overheid 

ter voorkoming van excessen, zowel naar boven als 

naar beneden, - 

Bevordering van individule bezitsvorming. 

8. Wettelijke gelijkstelling van man en vrouw. 

Verbetering der huwelijkswetgeving. Gelijke betaling 

voor gelijkwaardige arbeid van mannen en vrouwen. 

9. Wrkenning van de grote betekenis van een gezonde 

en krachtige middenstand. Daarbij uit te gaan van 

het beginsel, dat de krachten het best in vrijheid 

worden gestaald. Aan de middenstander moet daarom 

zoveel mogelijk de gelegenheid worden geboden tot 

een vrije bedrijfsontwikkeling. 

10. Instandhouding van een krachtige zelfstandige. 

hoerenstand. Bechtvaardige verdeling van de bodem-

opbrengst tussen grondeigenaar, boer en arbeider, 

11. Zo spoedig mogelijk herstel van het evenwicht 

tussen huren en bouwkosten. Bevordering van de bouw 

van woningen door het verschaffen van een ruime ge-

legenheid tot ontplooiing aan het particulier 

initiatief, 

12. Ingrijpende bezuiniging op de overheidsuit-

gaven. Vereenvoudiging van het belastingstelsel. 

Vermindering van het verschil in belastingdruk voor 

gehuwden en ongehuwden. 

l. Matiging van het overheidsingrijpen op het ge-

bied van het ziekenfondswezen, Bestrijding van het 

steeds verder doorgevoerde perfectionisme, waardoor. 

dit ziekenfondswezen zijn doel voorbij geschoten is. 

14. Bevordering van de ontplooiingsmogelijkheden 

van de kunst en de kunstenaars, op zodanige wijze, 

dat de zelfstandigheid van de kunstenaar volkomen 

blijft gewaarborgd. 
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15. Onverwijlde herziening van de wet op de 1ijk 

hozorgin, opdat gelijk recht worde verschaft 

aan de voorstanders van crematie en die van begraven. 
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