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Inleiding" 

In de jaren nR- 1945 heeft de ervaring ons goleerd en vooral in Middenstands
kringen,in het Klein en Middenbedrijf,alsook bij de Boeren en Tuinders,dat de 
huiclige poli tieke led.de rs maar al te vaak een berrinselloosheid demonstreeren welke 
in absolute tegenspraak is met hun verkie zincsleuzen en beloften, zelfs zoo dat 
daardoor de gerechtvaardigde vrees is ontstaan of zij wel 11 cle"juiste menschen" op 
"de juiste plaats" zijn,met als gevolg dat velelll 1 zeer velen,onder het Nederlandsche 
Volk en vooral in Middenstr.mdskrincen,in het Klein en Micldenbedrijf,het vertrouwen 
in deze personen, hun progrrnnma 1 s en het Parlement0,ire stolsel zooals di t thans be
leefcl worclt,hebben verloren.-

Het Staatkundige leven in oms na-oorlogsche Nederland wordt beheerscht door: 
Partijpoli tiek en Partij1rnlang, ':'Taarin hot rocht van de sterkste prevaleert 
en geen rekening houdt met politiek zwakkeren,doch door een ongemotiveerde 
Staatsdwang en Stri.atsbemoeienis <le gefuncleerc1o ui tgeoefende cri tiek voorbij 
ziet,negeert en tot zwijgon tracht te brengen.-
De Middenstandspartij strijdt voor eon gezon1i Nederlandsch Parlementair Stel

sel ,hetwelk getlragen door een claaclwerlrnlijke Democr:1tie pal zal staan voor onze 
rechten en vrijheden,terwijl Staatsbemoeienis tot een minimum beperkt client te wor
clen om zoocloende in hot algemeen belang het Particuliere Ini tiatief eon basis tot 
ontplooing te geven en een alleszins verantwoorde kans tot slagen te verzekeren.-

Zij neemt stelling tegen iedero aotoritaire handeling,van wie clan ook en 
zal het voeren van een Machtspoli tiek,alsook het ontstaan en bestend.igen van iedere 
Monopolistische Machtsvorming,als zi.jnde verderfelijk voor onze Natie en Volk be
strijclen. -

De Midclenstanclspartij veroordeel t het socialisme;"• 11 i in haar huidige 
vonn en belevenis, daar de ze nooclzakelijkerwijs moet voeren naar St.aatsabsolutisme, 
naar Commtmisrne. -

o-o-o 
0 

0 

---- .--' 



l-~-~-~~~---

- 2 -

HOOFDS'EUK 1 

A. ~e_r~c~t~gEo~d_v::n_d~ ~ti~d~n~t~n~sra~t~j: 

Alle volksgroepen hebben eigen clirectE~ vertegenwoordigors in het Parlement. 
De middenstancl niet ! 
De Nederlandse poli ti elm partijen zeggen; ''lij hebben voor U bij zondere paragra
fen in ons progrrun en speci:c,listen in onze Kr.1,nrnrfracties. VTij zullen dus Uw be
la:ngen wel voor U behartigen. 
Wanneer de middenstand dit ·blijft aanvaarclen,dan drukt hij claarmede een stempel 
van minder<fla.;i,rdigheid op zich, clemonstreert claarm<-.ide gebrok aan zelfvertrouwen 
en gemis aan poli tiek besef. Do micldenstand v1ordt hiercloor verlaagcl tot teede
rangsburgors en cle oprichting van de Micldenstandspartij bedoel t aan deze on
houclbare toestancl een eind to maken.De Middernitand zal ZELF moeten doen,wat an
cleren zeiclen, zeg3en of schroven voor de Middenstand te zullen doen. 

B. ~t~o,!k~~i~e _g=E'.o~d~l'.:i:;_ v~ _cl:'. ~i~d~n~t'.::n~SJ2-'l:!:.'t~j.:. 

Het optreden van eon goed georganiseerde,over het guhele land verspreide,Midden
standspartij, zal in de poli ti eke constellatfo van ons land_ een gronclige wij zi
ging kunnen bewerkstelligen. 
De vonning van een hecht middonblok,waarbij behalvo ann de z.g. kleurloze mid-
denstof, ook aan clG thans confessioneel goorganiwierde middenstand is gedacht ~ 

zal een verandering in dCl poli tiGke strctuur tewoeg kunnen brengen .Beter dan 
door partijen op confessionele of anclere grondslagen zal men het algemeen lands
bela.ng veel ruimer kunnen zion cloor groeporing van Indust:ri'e ,M:i.dclenstand en Ar
beiders .De vraag zal hierbij worclen r:estelcl of de middenstand zulk eon belang
rijke groep vormy,,:a:t zij OIJ eigen vertet;emroorcliging in hot Parlement aanspr[.!,ak 
meent te kunnen mnken. 
Volgens de bedrijfstelling van hot Centraal Bure.au van de Statistiek rekent men 
tot de middenstr:md; 

a. cletailhandel. 
b. grossierderij. 
c. ambacht. 
d. kleine industrie. 
e. middel-industriG (tot 15 P.K. machine vormo-.:;en plus 50 man). 
f. verzor3ingsbedrijven. 
g. kleine land en tuinbouw. 
h. kleine v0rvoorbedrijven. 
i, kleine schipperij. 
j. kleine visserij. 
k. vrije b0roepen. 

Met hun gezinnon mo,ken zij minstens 25 /b (vermoedelijk meer) van de bevolking 
ui t .Voe gt men hierbij; G.at ruim 451& van alle Nederlandse arbeiders werkzaam is 
in bovenstaan<le bedrijven, clan sta11t de belangrijkheid van de Middenstancl, van 
het Klein en Middenbedrijf,vast !!!! 

C. ~e_m~a~s~h~pEe~ijk~ ~r~n~s~a~ !~ ~e_M~d~e~s!a~d~p0r~ij. 

Ui'tgaancle van het l)egrip bolangrijkheid van cle Middenstand zal deze Middenstand 
zijn taak cm pla11ts in de samenleving dienen te beseffen.De Middenstand zal zich 
bewust moeten zijn van zijn dienencle taak in het maatschetppelijk bestel en aan 
deze taak zijn bestao,nsreoht ontlenen. 
Op groncl van dat bestaansrecht,bestaanszekerheid kunnen eisen.Ten slotte zal de 
Midclenstand door ei0en vnk-zowel als poli ti.eke organisatie ,moeten opl.romen vow· 
een zo hoog mogelijk beat&"il.1.s]Xlil. 
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De Midclonstand zal '~~ezag en Overheid trouw moeten zijn, zal bij zijn eisen het alge
meen belong in het oog moeten houden. 
De Middenstand zal zich niet mogon verzetten ter;on een good betaalde en .;;ocd soci-. 
aal verzor0de arbeidersklasse, 
De Middenstand is overtuigd, d.f1t di t voor ZlJD welvaart nooclzalrnlijk: is, cloch de Mid
clenstand zal well moetcm oisen,dat hem de mop;olijkheid worclt gelaten de sociale las
ten to vordienen.! 

J. '§c~n~m~s~h~ ~r?.n~ s~<\J Y.''12 ~:e _ _il"+,c1~~012s~11~d sp,~.r!iQ .• 

In het fLlgemeen zijn wij tG;;,,m goleiclr; economio,Zoker t0'{1Jn de maatre3elen 1 clie hot 
gevolg zijn van tuve.:;l aan staatsbemoeiing; am1)tolijko willekeur on bureaucratisch 
formalisme .Deze maatree;elcm 1loen clcmkcm aru1 ch' bezGttingstijd. In grote lijncm is er 
van lei ding van d,:; economic ge(:n sprrJrn s k:tn er gocm spralrn ~ijn en probeort men hot 
met onaangename maatregelen .':lls prij s1Jel:wersing op onvr::\llovenc1e rnanior ui tgcovoord, 
Rijksbureaux,soms 3 voor het ze:lfdG cloc~L zi,; hot r0qu0Gt va,n cle Hoofdgroep Industrie) 
enz.Kan geen spr2.ke zijn zeg;j·en 'wij, ornd.o.t geloiclc economic nict mCJer nn,tion0,2.l, 
zelfs niot of zoer mocdlijk focloraal, (Vereiili2·do Staten v;.m 'Nest-Europa) ,doch inter
nationaal zou moeton zijn.De tegenstellingen zijn echter zo c;root,dat men hoogstens 
zou kunnen beproeven tot verzachtinz ler ecc)nornische tegenstellingon te komen. 
7fij willen in het vervolg v::n di t pror;ram het voorgaancle met een aantal bij L-~ondere 
middonstansverlan(;ens toelichten. 
Wij roepen alle mid.clenst<:i.nclors toe ,hoe ook geor.:;aniseerd, zich achter d.i t pro0r8.Jl1 
te stellen. 
Alle fodoratieE-1,vrije orgrmiso,tios on 11llon dic0 zich tot ta::tk hebben gestold te 
strijden voor do meclezeef;cnnchap ro1:;pen wij op cle parlementaire meclezeg;;;enschap 
voor de Middonstcmd mogolijk to Ev,:,ken.Een middonblok to vormcn,dat door zijn orga~· 
nisatie, zijn aantal, zijn kracht, ck: Micldi3nstand zijn plaats in de samcnloving zo,J... 
,:seven,waarop hij recht heoft, · 

HOOFDJTUK 2 

1. Al~emoen ---Ruis der Koningin. 
2. Binnenland ( Ha•.lio) . 
3. Bui tenland(Handelsverdrn,:::;en). 
4. Fina.ncion ---belastinghoffing:::-- zekerheid --- bezuiniging. 
5, Economic --- In.ar.ll)tenaron-ri,ppo,raat. 
6. Landbouw, 

Visserij. 
7. Sociale Zaken ( Kinrlerbij slag) . 
8, Volkshuisvesting en 'iTecluropbom1. 
9. Justi tio ( Tuchtrechtspraak). 

10. Werkcever --- werknemer. 

1 .De Middenstandspartij spre0kt zich ui t voor consti tutionelo Regeringsvorm met ster
ke democratie. (Zvmldrn demo..:0rati.e kan leirlen tot dictatuur.Wij zijn tegen elke dic
tatuur, zowel van links als van rochts. Jo.r.;,rom zijn wij ook afkorig· van regeren bij 
Koninklijk Besluit(in bezettingstijd stork toegepast via Beschikkingon Secretariseen 
Generaal) ,na C!.e bevrijding gehnndhaafd in K.B .Nij vrnnseh verantwoording van het 
Kabinet aan het Parlement. 

2. Ten aanzien van de Raclio-Omro<ep verlan,gen wij gelijke re ch ten voor al le goedwillen
d~ Nederlanders.Dit geldt mede voor de politieke partijen. 

3 .Bij het afslui ten v.:i,n handolsvercl.ragen m110 in geen gev11l het micldonstandsbelang 
uit het oog verloren worden. 
Er mo gen goon artikelon wordrm ingekocht, ·,relko hot beclrijfsleven niet kr:m verkopen. 
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Zware straffen tegen Rijksinkopers,die hun positie misbruiken,om zich zelf te 
verrijken of anderszins het landsbelang te schaden. 
Sterke bezuiniging op onze buitenlandse Vertosenwoordigingen. 

4. De Partij wenst opheffing van de ongelijkmatige belastingheffing op het Midden
stands~beclrijfsloven als zijnrle in strijd met de " Sociale Rechtvaardigheid". 
iflij wensen geen bevoorrechting,maar ook geen achterstelling bij and.ere volksgroe
pen, 
Onze Partij heeft ernstige bezwaren tegen hot in hot wilde weg opleggen van be
lastingarmslac;en.De tot nu toe c;evolgrle wegiBewijs van hetnonjuiste door cle be
lastingplichtige betekent omkering van de bewijslast. Di t is een onaanvaardbare 
toestand.. 

5. Opheffing Vakgroopon en Bec1rijfsorganisaties Vfoltorsom in hun huidige vorm. Wij 
eisen een beclri.'ifsorganisatie met publiekrochtelijke bevoegclheid niet als raam
Wet uit te voeren bij Kon.Besluit,doch voortgekomon uit,door en voor hot liedrijfs
leven,gedragen door de werkelijke dumocratische &;o<lachto. 
Wij zijn tegon het stelsel der kiosm.annen,als zijnc1e in strijd met do democratie. 
Wij zijn tegen Fernoneols-inkoopvorcnigingen, 
Naar hot Belgische voorbeelcl eisen wij de onmiddellijke opheffing van bestaande 
en ver1)ocl tot hot oprichten van nieuwe Personeels-inkoopverl·migingen onder de 
leuze : Terug mot de distributie naar het oeclrijfsleven. ! 
Onmiddellijke verhoging van do winstmart;os in clie l}edrijfstakken,waar de thans 
vastgestelcle prijzen goon bostaansmogelijkheicl meer biod.cm. 
Te la.ee vrinstmarges kan slui ting van oeclrijvon tengevolge hebbon • .Dit noemt men 
ook wel "Do koude sanoring" ! Indien in enigo l}edrijfstak overbozotting onomsto
telijk krm word.en aa.ngetooncl ( dus niet hot tekort aan grondstoffcm als reden 
voor de overbozetting aanvaarclon),zal een eventuele sanoring,hier bodoelcl als 
vermindering van het ar.mtal,moeton goschieclen volgens het Deense stelsol.Il. H.Z. 
door het l)eclrijfsloven zelf, In goon geval zal onze parti,j genoegen nemen, d11t di t 
geschioclt door hot apparaat van de vakgroepen. Ond.er sane ring worrlt te8'enwoordig 
ook verstarm hot samenvoegen van minder economisc}i-volwaardi[;e bedrijven tot z.g. 
sterke beclrijven.Dit heeft,zoals in het kleine vervoersbeclrijf vae.k tot resul
taat,dat de wee, van de minste weGrstand wordt gevolgd en de kle:i.nere bedrijven 
eenvoudig vrordon vroggesanoerd.;flij ontkennen hot recht, zowel von Overhoid als 
van de Beclrijf:>organisatie ,iotnands naam te schrappen van cle lijst J.er levond.en 
en iomand zonder schadever:;ooding - - en zonder herscholing tot een ander oeroop 
- - aan do armoede prijs te geven. 
Onze partij eist sterke inkrimping van am1)tenarenapparaat niet door ovorplaatsing, 
maar door terugvoering naar cle arbeidsmarkt. 
Onze partij wenst cle grootst rnogelijke bodrijfsvrijheid 1)innen het kader van hot 
algemeon belang. 

Vlij zijn tegen een te ver doorgetlreven industrialisn.tie .Ons lancl heeft geen fa
brieken (deze moeten allen word.en gebouwd!),ons land heeft geen maohines,geen 
grondsto~fen ( cle zr3 moeton all en worden ingovoerd ! ) ,Bovendion hobl)en wij niet 
voldoende gesohoolde a:i;beidors voor cle nrbeuw te stichten industrieen.Deze arbei
dors mooten dus nog worden opgeleicL Ui t het voor,'Saanclo zal cluidelijk zijn 9 dat 
cle producten,welke met de nog op to richten industrieen worden ,;emaeJd,zo duur 
zullen worden, dat die op de vrereldmarkt onverkoopba.-n zijn. 
De millioenen door clo rogering gebruikt on nog te gebruikon voor llE3 door haar 
booogde industrialisatie ,ktmnGn bet er word.en gebruikt tot ge zondmaking,herstel 
en ui tbreiding van de bestaande industrieen in het Klein en Midd.enbeclrijf ,doch 
niet d.eze bedrijvon met de door hon botaalcle, zuur verclioncle en vaak met moei te 
opgebrachte belastinggelden ton gronde to richten en nieuwo industricon te vosti
gen waarvan de bestaansmogelijkheid nog bij lange na niet vaststaat. 

6. Voor de opbomv van een gezond volksbestaan is een krachtige Boeren en Tuincl.ers 
stand noodzakelijk.Hierbij dient echtor in het bizohder reke.ni;1g te word.en e;e
houdon met cle wensen van de klni:i:w lxie.ron Dn ;f.ttlnders.~z.oals die t.ot. uitdntk:king 
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komen in hun programs. Vfij will cm hier moor spociaal do aandacht vestieen op het 
in cul tuur brengon vs,n thans nog ongebruikte grond on op de herverkaveling. 
Door de algemeonheid dor maatregelen zijJl de belang·en van do kleine- niot in vol
doende mate afgewogon tegen die van de groto bedrijven. 
Do veronachtzaming van die belangon vindt ook hier woer oorzaak in het ontlJreken 
van een poli ti .Jlco organisatio voor het kleine boeren on tuindersbedrijf. :'..;oor too
treding tot de Middenstandspartij zal hot kleine boil?ren on tuindersbedrijf het 
in zijn macht hebben,dat voor zijn llelangen word.t opgekomen, 
Di tzelfdcJ :;ola_t in even grote mate voor het klcdne vervoersbodri•jf, waarover wij 
hierbovcn reeds spraken en voor do kloino vissorij. 
Ook zij zullon i door het vormcm vc:;,n sterke sectiGs in de Middcmstandspartij er 
voor rnoeton zorgen 1 dat clc)ze groopen in de vertezenwoordigencle lichamen t€-n vollc 
tot hun recht komon, 

7. De Middenstr.md en all es i wat a.aartoo behoort, wij verklaarden di t re eels eercler, 
heeft geen enkel bozwa'lr tegon hot opbrengen van sociale lasten 1mits men hem 
de mogolijkheid 1 om deze te verdienen niet ontnecmt. 
De Wdddenst11nd heeft bezwaar to,::;en kinderbijslag zowol voor de arbeiders als 
voor de kleine zelfstandieen.Mot al onzo krachten rnoeten vrij er naar blijbon stre
ven de winstmargos dusdanig te verhogcm 1 dat clo kinderbijslag, becloeld als too slag 
op hot loon,overbodig wordt .Hot aanvaarcLm vrm kinderbijslag voor de .Middenstancl 
is verlies van eon deel van zijn zelfstandighoid. ! 

8, Onze Partij is van oorcleel, clat d.o ':rodoropbouw in snollor tempo moet geschied.en, 
niet door minder te roken enz,, w11arcloor als gevolg hiervan enorme beclragen aah 
belstingJelden minder aan de Staat toovloeien,waai'cloor dus weer eon nieuwe be
lasting .zecroeerd ·21ou .. uooton 'Jorden i rloch cloor ook de kleine oouwbedl'ijven in de 
vrederoplwuw te botrekken 0n de boletseLm,die hen claartoG de vroc; versperren,wc.:;· 
te nernen,Vordering spocia,J.l woningbouvr,stopzetting bouwvret woning - pandon. 

9. Onzo Partij neemt krachtig stelling togen dc,op grand van zeer eenzijdige pro
cesson-verba:'.il i luk rake tuchtrecht-ui tspraken ! Zeer zoket mo et hiobij niet ui tget 
gaan word.cm naar het inkomoh ve,n verdachto,als wel naar do aarcl vn.n de overtre
ding. 
Opheffing van clo tuchtreohtspraak en overbrcn,:;ing naar do [!_,·owono rechtscolleges 
is veroist. 

10. vhj zijn voor een sterke ar1)eid1.3bevroging, een gued betaalde werknemer is het be
houd van cle zelfstanclige en zezohdo Midclonstancls1Jedrii:j.ven, 
Door de huicligo gevoerde poli tiel~ zou als gevolg hiorv.11n op een gegeven moment 
de posi tie vr:m het bedrijfsloven tlusdanig slecht worden, clat clan ui teindclijk al
leen de vrerknomors voor de bolastingopbrongst hebben te zorgon daar de Middenstand 
daa1'toe dan niet meer in staat is ,omdat zo tota<.i,l lee,r;geplunderd. zou zijn. 
Middcmst.1nders en vrerknemers moetori gezamenlijk ;;aan werken.Ook voor do werkne
mers is liet vr.m het _:;-rootote beloxig hun stem ui t te brengGn op de Micldenstands
partij ,opclat zij e;ez<:lmonlijk zullcm ('Jn kunnen strijden tegen trust en kartels, 
die clo lonon d.er vrerlmoniers rlrukkon en het Middenst.m1dsbo{1r:ijfslevon onmoe,elijk 
maken. 
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PARTIJ PROGRAM 

De Middenstandspartij tracht dn in do Algemeno Gronclslagon van de Partij neor
golegde principes to vervrezonlijken door de behartiging van do belangen van cle Mid
donstnncl,het Klein cm Middenbc:iclrijf, alsook van d.e Lancl en Tuinbouvr in de ruimste 
zin ,in hot bij zondor zonder r1aarbij het algemeen bolan,c; ui t hot oog te verlie zen 
of te schaden op nationaal 1 politiek,cconomisch,militair en cultureel e '.biecl. 

Di t slui t eon oventuolo sa.monwerld.ng mot ancloro landen en/of groopon niet ui t, 
ecm clerc;elijko samcnwerking kan intG_'.;endool zelfs noodzakelijk zijn om clie belangen 
to bevorderen. 

Do Middenstanclspartij is te:;·en ieclere in of oeperking van de Nede:rlandsc Sou-
vereini tei t. - -- - - - ·- -

Zij is van oordeel cL:~t iedor totali tair en/of semi totali tair stelsel met de 
meeste kracht oestreclon moot worden,c~ac:,r clo<0e stelsols als 11 Staatsvijand no. 1 11 

van onzo democratische ;rrijhedon mooten warden beschouwd en zal de Middenst11ndspar-· 
tij steGds op de ores staan om cleze vrijhedE".m voor iod~·)T inclividu te vordedigen,opclat 
de rochton on boL:mc;on van (rnn iedor z.ich bij haar veilig zn,l weten. 

Binncnl1111dse Politiok, 

1. De Middcnstandspartij lf3 voor clQ instandhou(1.inz van ons Parloment:.dre Stelsel, 
Zij verzet zich t:jgen ~djn vorv1orclinG tot eon totali tair of eon semi totali tair 
stelsel ,hetzij van 8cfo partij ,hot zij van eon pr;,rtijco.'1li tie. 

2. Erkenning v:;,n de Christelijke gronc1sl:::i,,; vcn onze samenlevin1.5· ,hoevrnl d.e Miclden-
standspP"rtij zich ten aanzien vn,n de relit:,-:Lcuzo overtuiging hi::trer lcdon op een 
neutraal stand punt st el t, acht zij to ch de Christolijko cronclslag- als waarborc;· 
van de 11 Hechten van de J.lens 11 en do werkolijlrn 11 Sociale Rechtvaardigheid 11 nood
zalrnlijk. 

). Zij stelt landsbolang 1)0vcn iorJ . .-;r pa,rtijbelang on z.:cl niet dulclen dat enige re-· 
cerinz ongestraft rond'det en '1Tot ondGr do voet loopt on te,c::elijkertijd de Volks -
vertecenwoordiging door oen stolsol van voldongen fei tG11 torzijcle schuift, 

4. Hamllmving, zonclor enige.> l)eporking, van dG grond.vrettelijke rechtEJn, zoals vrijhe1.cl 
van drukpers, vereniging en vorgacloring. 

r5. Openbaarmaking 1 a,lsmoclu openbare behrtnd.eling van die zalmn wclke hot Volk moet 
b:mnen om zich eon juist oordeel te lnmnen vormen, tonzij deze openbaarhc;ic1 strij
dig· is aan het 1rnL:!-n,:; van do Staat 9 dus vun het Volk. 

6. Zij stel t zich ten rloel te bevoTCleren dat de Ned0rln.ndse lfotten on Verordenin2·en, 
a1smede Rechtspra8k geschroven en gopubliceord zal worclen in gangl)aar cm voor 
een iocler NedGrlancler lees en verstaanbaar lfoderlands 1hetgeon ongetwijfelcl het 
moJelovcm en verantwoordulijkheiclsccvool vm1 hot inclividu gnnstig zal bein
vlocr'.en. 

7. Inc;Tijpendo versobering, zo nodig opheffing,van de RGgeJ;'i11gsvoorlichtingsdiGnsten 
en ui tslui ting van iedere propai:sanclistischo beinvlooc1ing van HegeringsweGe. 

8. Zij eist eon absoluut onafhankelijkorechtsprailk en een onafhankelijke Rechter
lijke Mrwht 1 met als u:l tvloeisel hiervan ophoffing van de Economische Hechts
pleging on andore z.g. Tuchtrechtbankon. 

9. Zij is v66r vrijh1mdol in de ruimste zin 7 echter zal de Ovorheid nauwlettend toe 
hebbon te zien en ordenend kunnon optrwl n om het geheel in juiste banon to 
leiden. 
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10. Volkshuisvosting· moet gczien ".'l'ordon als eon dwingonde noodzakelijkheid en zal 
de Overheid tot taclc hebben,met inschakoling van de particuliere bouwondernemer, 
dit seer urgente vraa{~stulc,r:'.esnoocls mot opschortini:; van andere zaken,binnen de 
kortst moe;olijke tijd op alleszins 1)ovrec1igende wij ze op te lossen. 

11, Volks@;ezondheid, bostrijcling T .B. C. ,kankor onz. :djn niet denkbaar en kunnen niet 
doel treffond worclon geacht zolang ·.voningnood nog ecn schrijnonde dissonant met 
alle gGvolgen van dien een zoer belangrijk de•3l van onze samenleving ui tmaakt. 
Hot zal eon zaak van de eersto ordG zijn om hierover in allerlei instanties niot 
te pratcm, do ch di t ouvel hetwelk reods veel ellencle over ons Volk l)racht in cle 
na-oorlogso j,,,ren,daEJ.,clwerlj:elijk te bestrijclen on op te lossen en voorts alle 
maatregelon dicmstig aan clo Volksgozonclhoicl,te treffen. 

121 urondwot en V.fot cliemen in di<m zin goyrij zigcl te worden dat Regoringspersonen, 
on.~eacht in wellrn functie, wee;ens staatsmisclrijven ,noerkomende op schonnis van 
~rondwot en Wet 1niet alleen vervolgd kunnen worden op last van do 2e Kamer of 
de Kroon,maar ook doordat cle Hoge Haacl automatisch daartoe last geeft ,inclien 
b.v. 25 lerlen vn.n de Staten Genoraal,ongeacht of zij lid van de 1e of 2e Kamer 
zijn,ofwel 12 porsonon aangewezen in art 171 van do ·rondwet,(ancleren c\.an loden 
of gewezen lec1en van de Staten Genoraal) ,daartoo hun lrnklas doen. 

13. Bij bonoomin,;_s·on zal ui tslui tond bekw<:ktmhoid en goschikthoid maatgov.Jnd zijn 
en niet eon bopaEtld P:·irtijliclmaatschap/ 

14. Inflatie dicmt als zijndo funcst voor ons Volk in haar brecle lagen bestredeh te 
worden, door sanering van Staa·tsfinancion on to komon tot een slui tende be.zroting, 
welke nict moot worclen vorkr2r;en door hot rno..skoren van budc,-ot tekorten. 

15, Ingrijpcmde vermindoring in clcJ kosten van de Rijksadministrn.tic,alsook bezui
niginB" op do Rijksuitgavcm,o,lsrner~".:; clrastische vorminclorine van het ambtenaren
corps. 

16. Vermindering van lrnlastingon op hot bedrijfsloven in het bij zonder voor hot 
Klein en Midclenbeclrijf en voor hen cUG con zelfstandig beroep ui toefencn. 

17' Reohtvaardige lastenverdeling over het gohele Volk en niot de lasten afwentelen 
op eon bopaald volksdeol .Belastingverhogine op kartels, trusts 1 co opera ties en 
monopolistischo bedrijven als zijncle :poliepen in het Volk en Bedrijfsleven, 
werkende veelal ondor onjuiste voorstolling van zaken. 

18. Aanwakkoring vam. spaarzin c.;n kapi taBlsinvestoringon in hot particuliero bedrijfs
levon ,hetwelk clo ontwil<.keling en instEmdhouding van het bedrijfsleven bovorderd, 
waardoor ruimor0 arlJoidsmojolijkhed ,n,alsmede aansporing tot het Particulier 
Ini tiatiof bovorderlijk voor cle vrol vaurt wordon G'Oschapen. 

19. Vereonvoudiging van fiscale voorschriften on belastingheffing. 

20. Bepcrking van subsidies ui t de St11atskas voor 1Jeclrijven en instellinr,-en welke 
met dezo goldon verkrogen door br~lastingheffing hot p1.1.rticuliere beclrijfsleven 
bemoeilijken on beconcuroron om door een zeker monopolie te verwervcn,hetgeen in 
hoge mate schach"lijk moet vrordon geacht voor een gezondr en goed functionerend 
bodrijfsleven. 

21. Bevordering van de welvaart voor alle lagen der bevolking.Aangrijpon en in prak
tijk brengen van alle doelmatige middelen daartoe,alsmode het vermeerderen en 
verbotercm van clo procluctiemiddelon, met verwerping van de gelei<le economie. 

22. Afschaffing c. q. be1)erking van ovordadige Staatsbemoeiing met het bodrij:fsleven. 
Liquidoring van Vak en Bedrijfsgroepen in de huidige vorm,alsmede tegengaarr van 
onder verkapte vorm Socialisatie on Nationalisatie van het bedrijfsleven o.a.. 
door Publiekr<.iohtorlijke Bedrijfsorcanisaties en stimulering tot d.oelu..:'1!00 in 
worlrnlijk vrije or.:.;:anisaties volgens democ.ratische begilisclBn .. 
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23. 13escherming v11n Land en Tuinl)ouw, alsmedo het tegongaon van cul tuurgrondon onno
dig to bonutton voor Industrio,lisatie ,Stedonbouw en Militaire oefenterreinen. 
Indijking on ontginning van gronden ten 1)ehoeve van Land en Tuinbouw. 

24. Bevordering,openlegc,inr; on algohele onh1ikkoling van Overzeese \.iebiedsdelen o. a, 
door Kolonisatio, 

25. Opheffing van tolmuren:h::mdelsbolorr.mo:d.ws011, zo·;1el nations.le EJ,ls intornationale, 
teeon13'aan vr1n onGu:rliji{::; nor1r::urrentie o. a. rlc«J'' Je Staat middels concossiostel·
sel, benzinebola.sting 011 anckro fis0::J.l .; rnr.t>.t:rog<3len. 

26. Het scheppen V8ll 1Je13t1v::,ns;ao 3olijldw1l.lm vour Midclenstancl ,Kle'in en Middenbedrijf, 
Land en 'l'uini:iouw. 

27. Het betrachten van de Sooi111e Reohtvanrcli2,l1oid voor alle lagen der bevolking,o .a. 
door rechtvo..arcli{!o lJeloning van clo vrerknem~n's ook in arbeidsvoorwa8.rden, clooh hot 
loon most gebasee1·cl zijn op vaJ:::l)ek:r2,:~mheic1 1 niot op leoftijd of nog anclere gronc1Gn. 

28. Verhoging van pensioencm in verhou:ling tot stijg2nc10 kosten levenson<.'kirhol<.cl,.:ils
mede 15ar8,ndering van Indischo ponsmoenon. 
Vaststelling pensioenon invaliclc VGrzetstrijdcrs ,alsook voor rlo nacel8.ten i.Je
trekkingen van deze Natiom;le Holden opdt::.t Jeze vrnduwen en vrezen niet langEJr 
afhankelijk zullen zijn van do pulJlieke liefdaclizheid.Wij hebbcm ten aanzien 
van deze mensen een EGreschulcl te vereffenen 1 zowel aM de slaohtoffors in Neder
land als ons voormali!!, Neel. OOst InC::.ie. 

29. Jettelijke roc;eling Crocliotwezcn midclels hot bestaande Bcmkwezen. 'l'egengaan o. q. 
opheffing OverheiclsbernrK'iine;. 

30. Rechtva~~rclige sol1ac1erDgoling en/of stcmnverleninc; voor oorlo:_jslachtoffers in 
Neclerlancl en Inclonesi.'.i, zonorlig nit lwt tc;_:onw2.:J..rcle frmcls van de Marslmll hulp; 

31. Nieuw Guinea,Suriname en andere nilanclen 1)lijven,wel mot eigen bestuur,onder 
Nederlandse Souvereini toi t. JJe lland 1;1et rle ze Ovorzcoso Rijksclelen rnoet verste
vig,1 wordon met alle zooorloofdo en ten diensto starmde middelon. 

32. Van de R. I. S. of V'J..n ha.1r evcmtuolo rechtsopvol8ster mo et nakoming warden ge
eist, zowel na13,r lEJttor als 11.'lar ge·8st, van allc: overeenkomston, bijbehorende 
briefwisseling,afsrn-alrnn 0~1z,, He tos'1mon met cb mat1:;lrosolutie cloor hartr o.q. 
door haar reohtsvoo:r':;n.n~ ::r z::. jn ae,::cvn:1rr', 

33, Het gezin zal ,q,ls clo ·::rar1[y~tr;r vr.m llGt gehelo Staatswezon de uitzonderlijlrn be
schorminrr van do St:.wt ,~;oni,;tcrn.De Staat zn,l namrlettond op d.e bestaansmogelijk·· 
heid,cle ont-vril:Jcelins· 1 vr~.d1eff:i_11g on vcr,;11 nline; van het gezin en het gezinsleven 
hehbon toe to zion cx1 to ·w•k,:t1. 

34. Het onclerwij s 1 alsmocL3 1)evor·.i,Jriug van g·elijke ontvrikkelingsmogolijkhcd0n voor 
allon,onge:,:.cht l".',nG of st:-md, cliG claarvo0r do capioi tei ten bezi ttcm ,moet goricht 
zijn op clo bevorrloring v::-n d.0 nation/l,lo waarc~en en in beL:mgrijke mate rek<:ming 
houdon met de bcltocften van Ho1vbl, Ind.us trio ,Land en Tuinbouw. 
Onnoclig opvooro11 van cl.u eis011 l1ij Lt: Middonstanclsexamens moot c;ewoerd warden. 
Ons onclerrrijs 9 Zl>Vrel Jk:i,,c,,>Br 9 fviilc~olharn· n.ls \Joorl:Jor0id0nd Hoger onderwijs moet ge
richt zijn op bovorcloring van cen hooe; peil van konnis onzer Overzeoso Gebied.s
dolen alsook op rle Christolijko en Sociale no:rrnen onzGr sam0nleving. 

35. Ons Mili tair apparaat moet de toots der cri tiok lmnnen doorstaan,echter moot 
er voor gewa."1ct vrordun dat vrij ons niet laten verlGiden ten koste van hogere 
wa«J..rden tot ocm onnodige (m niet to vr~rantwoord.en opvoering van onze defonsie. 
Een krachtige Zemnaoht en ook Handolsvloot tor bescherming enerzijds en ter 
ui tbroiuing en consolidGring V'.mr~crn zo poli ti eke en economische bolangen ander-
zijds 1 zo·:r2l in EurCJpa als vraar ook ter vrorold is van 81VOOt bolan& voor onze N:::itie 
als Zeev'lrcncl m1 Ibnclelclrijvend Volk. 

36. Bij do bovm,peniJJg zal or,zo ,_,igc.:n inclustrio mo~:iten vrorilen ineeschakold ... 
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37. Bij samenwerking van internationale strijdkrachten zal zoveel mogelijk getre.cht 
moeten wordon do Nederlrmdse Strijdkrachten oncler eigen bevelvoering te houden, 

hetgeen het more el cler troepen zeor zeker ten goode zal komon. 

Bui tenlandse Poli tiGk. 

i 38. In de Bui tonlandse Poli tiek moGt het hoofdbeginsel ziJn het nastreven en bGhar
tigen op de allereerste plD.ats van de eigen lif!ltionale belangen en zal moeten 
worden gestreefrl naar n±uuwe samenwerking met andero landen op politiek,econo
misch, socii::w,l, financieel, cul tureel en waar zulks nodit; em nooclzalrnlijk is ook 
op rnili tair ge1)ied. 

39. Inmcmging, of iedere poging daartoe, in onze interne ao.,ncelegenheden, ongeacht door 
wie of wat,moet met beslistheid worclcm afgewezen.Wij moeten onszelf zijn en als 

gelijkwaD,rdige partners naast en met andGre naties samenwerken en leven.Daar
toe zal eon valdnmdige en do el treffcmdo Voorlichtingsclienst in hot Bui tonlancl 
ter bevorclerine 1 maar tevons tot 1!Gschorming vDn onze Nationale i:Jelangen eon 
eorste voreiste zijn. 

40. Steeds ZIJ,l het strevcm van de Micldenstanrlspartij gericht zijn op bestencliging 
van eon duurzame Vrede,waartoe het trachten met andcre natios steeds vriond
schappelijk;; betrekkingen te onderhouden zonder claar1)ij cle oigenwaarcle en zelf
respect op het spel te zetten of to verliezen,een eobierl<:mdo Gis zal zijn. 

SL OT ARrI'.IKEL 

Met de vaste wil om di t Partijproe;-ram t-e verwezcmlijkon doon wij een beroep op 
allo welclenkende Neclerl,q,nclers of zij al dan niet tot de Miclclenstancl,Handel, In
dustrie ,Ambacht ,Land of Tuinbouw behoren,hiera::m mede te werkon opdat Nederland 
weclerom als eon Phoenix moge herrijzen,in welke nieuwe samenleving eon gozonde 
Middenstand als de bumper tusson Ifopi taal en Arboid haar zegenrijk werk voor 
Land en Volk moge verrichten. 

-s 1 Gr0,venhaz;-e , 6 NovGrn1rnr 19 51 • 


