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IBasis-program van deRPF  
Ter inleiding. 
Door middel van het hiernavolgende Basisprogram wil de RPF zich uitspreken 
over de grondlijnen die zij wenst te volgen bij haar politiek handelen. De RPF 
verwacht van allen die in haar naam spreken en handelen dat zij dit zullen doen in 
overeenstemming met dit Basisprogramma. 
Te allen tijd dient dit program getoetst te worden aan de Heilige Schrift, want 
Gods Woord, de Bijbel, is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Gods 
wetten beogen het geestelijk, maatschappelijk en politiek welzijn van  alien.  

1. Het uitgangspunt. 
Christelijke politiek houdt in dat: 
Gods Woord, de Bijbel, functioneert als fundament en richtsnoer voor wetgeving 
rechtspraak, bestuur,  etc.  
Gods Woord, de Bijbel, over overheid en volk gezag heeft en derhalve normatief 
is voor het openbare leven. 

Het zal bepalend zijn voor de politiek van de RPF in binnen- en buitenland dat, 
wordt hieraan op enigerlei wijze te kort gedaan, zij zich geroepen zal weten deze 
ontrouw aan het Bijbels getuigenis aan te wijzen en te bestrijden. 

Overheid en volk hebben de taak God, de Vader, de Schepper van hemel en aarde, 
lof en eer te brengen. Want alle dingen zijn uit God, door God en tot God. 
Overheid en volk behoren te belijden dat zij de leiding nodig hebben van God, de 
Heilige Geest, om te kunnen leven en handelen naar de wil des HEEREN. 

2. Opdracht en verantwoordelijkheid. 

Zij die weten, dat Christus zal wederkomen om Zijn Rijk van waarachtige vrede en 
gerechtigheid op te richten, zullen arbeiden om geweld en onrecht te weerstaan 
en vrede en gerechtigheid, zij het gebrekkig, gestalte te geven. 
Al zal Christus de volken leren wat vrede is en hoe die vrede tot stand komt, toch 
houden de gelovigen zich niet afzijdig van de maatschappij. 
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De raar Gods beeld geschapen mens is creatief, beleeft de vrijheid als een 

IDELEN geschenk en als een opdracht. Hij is verantwoordelijk voor de ganse Schepping. 
Als gevolg van het zondigen tegen de wil van God openbaren zich in het menselijk 

POLITIEK beheer van de Schepping de menselijke tekortkomingen, waartoe ook gerekend 
moeten worden verkeerde gewoonten en verkeerde systemen. 

DELING De RPF ziet het als haar politieke opdracht deze te bestrijden en het maatschappe- 
lijke leven bij voortduur te toetsen aan de Heilige Schrift en zich hierdoor te laten 
leiden bij de opbouw van een samenleving waarin ons volk kan leven tot eer van 
God. 

De overheidstaken 

RPF De Overheid is  God's  dienares en daarom in beginsel in de eerste plaats verant- 
woordelijk tegenover Hem aan  Wien  zij haar gezag ontleent. 
Zij kan daarom haar gezag niet ontlenen aan het volk noch dienares zijn van de 
Volksvertegenwoordiging. 
Wel zullen de personen die met de uitoefening van de overheidstaak belast zijn 

F zich uitspreken door anderen voor hun handelen verantwoordelijk gesteld worden; ook kan van 
handelen. De RPF hen rekenschap gevraagd worden. (b.v. door de Staten Generaal). 
j dit zullen doen in 

De Overheid heeft als taak (zie uitgangspunt) zorg te dragen voor de naleving van 
ilige Schrift, want Gods wet en voor de erkenning van Gods naam in het openbare leven. Zij dient 
op ons pad. Gods Gods naam te belijden. 

i van allen. 
De verdere taken van 'de overheid, welke uitgewerkt worden in de volgende hoofd- 
stukken, zijn: 

a. De overheid i's geroepen het publieke recht te bestellen. 
er voor wetgeving 

b. De overheid moet de zelfstandigheid en het bestaansrecht van de natie 

derhalve normatief verdedigen. 

C. De overheid is geroepen zo te handelen dat de leden van de samenlevings- 
verbanden hun roeping kunnen volbrengen. 

en buitenland dat, 
en zal weten deze d. De overheid dient de zelfstandigheid van de samenlevingsverbanden te 

n. waarborgen. (b.v. het gezin). 
Zo moet de overheid de kerk in haar verschillende verschijningsvormen  

an  hemel en aarde, behandelen als van eigen rechte, niet als een vereniging. Zij dient haar te 

n tot God. beschermen in de uitoefening van de eredienst en dient de historisch ver- 

ebben van God, de kregen rechten te eerbiedigen. 
s HEEREN, 

e. Tenslotte is de overheid geroepen de historisch christelijke grondslagen van 
het volksleven te bevestigen en de christelijke beginselen van het staatsleven 
te eerbiedigen. 

arachtige vrede en 
recht te weerstaan De Koning. 

Het constitutionele koningschap, opgedragen aan het Huis van Oranje, is de vrucht 
ot stand komt, toch van de leiding van God met ons volk in de ontwikkeling van de geschiedenis. 

Daarom is zij terecht in onze Grondwet vastgelegd en bevestigd. 



De RPF verwerpt daarom thans elke staatsrechtelijke hervorming die de macht 
van de koning beperkt of deze geheel aan hem zou ontnemen. 
De Kroon is niet slechts onderworpen aan de Grondwet, maar aan Gods wet. 
Zij regeert bij de gratie Gods. 

De staatsburgers. 

De staatsburgers zullen de over hen gestelde overheden eerbiedigen en weten 
dat zij Gods dienaresse zijn en zich dienovereenkomstig ook gedragen. 

De staatsburgers mogen van de overheid verwachten dat deze hen steunt in hun 
goddelijke opdracht en dat deze voorzieningen treft waardoor zij aan hun roeping 
kunnen voldoen. 

De overheid dient de geestelijke vrijheid van de staatsburgers te waarborgen. 
De staatsburgers mogen van de overheid eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrouw-
baarheid verwachten. 

Alle staatsburgers zijn gehoorzaamheid aan de Grondwet schuldig. 
De Grondwet dient te erkennen dat de Overheid Gods dienares is. 

Ruimtelijke ordening 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening oriënteert de Federatie zich aan de 
bijbelse cultuuropdracht om de aarde te bewerken en te bewaren. Deze opdracht 
heeft als grote vooronderstelling de belijdenis dat de aarde en haar volheid ,,des 
HEEREN" zijn, waardoor slechts aan God de absolute souvereiniteit over deze 
schepping toevalt en de mens slechts als rentmeester wordt gezien. Dit laatste 
sluit niet uit dat de schepping onder de heerschappij van de mens is gebracht en 
als het ware aan zijn voeten is gelegd. Derhalve mag gesteld worden, dat de 
schepping door God aan de mens ter beschikking is gesteld om zich als mens Gods 
te ontplooien en de aarde tot haar bestemming te leiden. 

Gevraagd naar de konsekwenties van deze uitspraken voor het ruimtelijk beleid 
is de RPF van oordeel dat gestreefd dient te worden naar een zodanige ruimtelijke 
organisatie van welvaarts- en welzijnsstreven dat aan bedoelde ontplooiing en 
bestemming zoveel mogelijk recht wordt gedaan. Dit met vermijding van alle 
perfectionisme en in het besef van het voorlopige en onvolmaakte van alle 
menselijk streven in deze wereld. 

Uit de belijdenis van God als Souverein en de mens als rentmeester vloeit voort, 
dat de laatste niet op willekeurige wijze met de geschapen kosmos mag' omgaan, 
doch een zorgvuldig beheer dient te voeren over natuurlijk milieu en natuurlijke 
hulpbronnen. 

Derde Wereld. 

De RPF denkt hierbij wel zeer in het bijzonder aan de verantwoordelijkheid voor 
de Derde Wereld. Daartoe zal het beleid met betrekking tot de ruimtelijke aspecten 
van welvaarts- en welzijnsverhoging mede gericht moeten zijn op een doelmatig 
gebruik van grondstoffen en energie in het kader van het streven naar een recht- 
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ing die de macht vaardiger internationale arbeidsverdeling. Dit moet ook inhouden een zoveel 
mogelijk respecteren van historische en culturele waarden alsmede van de 

aan Gods wet. natuurlijke samenhangen in de wereld van mensen, dieren en planten (ecologisch 
systeem) en van het milieu in het algemeen. Dit alles leidt tot de doelstelling van 
een selectieve economische groei, die niet eenzijdig dienstbaar is aan materiële 
belangen, maar aan een zo evenwichtig mogelijke ontplooiing van heel het mense- 

biedigen en weten 
lijk leven, dat zoveel meer behelst dan het materieel welzijn alleen. 

dragen. Daarbij dient niet vergeten te worden, dat er samenhang) bestaat tussen ontwikke- 

hen steunt in hun lingen van de nationale gemeenschap en van de mensheid in haar geheel. Wij 

'ij aan hun roeping 
zullen ons in moeten spannen om wegen van werkelijke hulpverlening te vinden 
voor die landen die zwakker zijn dan wij. Wij mogen ons niet sterk maken ten 
koste van de zwakken. 

rs te waarborgen. 
igheid en betrouw- Tenslotte is de RPF - zowel op grond van het Bijbelwoord vervult de aarde" als 

uit hoofde van de ernstige bezwaren verbonden aan het verschijnsel van over- 
dig.  matige bevolkingsconge-stie - voorstander van een krachtig bevorderen van 

15. spreiding van wonen en werken tot in het buitenland toe. Zonder de mogelijkheden 
te miskennen van de grote urbane concentraties als wellicht belangrijkste econo- 
mische motoren in onze post-industriële samenleving, wil zij een open oog hebben 
voor de mogelijke bedreigingen van het psychisch evenwicht en de zedelijke 
waarden, die voor bepaalde bevolkingsgroepen het gevolg kunnen zijn van een 
samenleving in (te) ,,dichte pakking". 

sratie zich aan de Vanuit dit beginsel verwerpt zij derhalve de hedendaagse vooropgezette 
en. Deze opdracht grote-stads-ideologie, zonder daarmede ook maar enigszins de positieve mogelijk- 
haar volheid ,,des heden van de grote stad voor concrete situaties bij voorbaat af te wijzen. Op grond 

reiniteit over deze van het door haar voorgestane spreidingsbeginsel, spreekt zij derhalve haar 
gezien. Dit laatste voorkeur uit voor een meer evenwichtige verdeling van menselijke activiteiten en  
ens  is gebracht en leefgemeenschappen over de verschillende landsdelen, mede ter voorkoming van  
Id  worden, dat de al te grote verschillen in welvaart en welzijn tussen de regio's. Teneinde een 
!ich als mens Gods ongebreidelde versnippering van de ruimte tegen te gaan, streeft zij ernaar deze 

spreiding te doen geschieden in de vorm van z.g. gebundelde déconcentratie. 
st ruimtelijk beleid 
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208 van de Grondwet zijn huidige formulering ontving. Deze formulering heeft 

sester vloeit voort, betrekking op: 

imos mag omgaan, 
lieu en natuurlijke 

, .. .. 

a. de vrijheid van onderwijs voor wat betreft de richting  

b. de vrijheid van onderwijs voor wat betreft de inrichting; 

C. de vrijheid van onderwijs voor wat betreft de inhoud. 

Verder wordt daarin gesproken over de regeling van de overheid ten aanzien 
voordeljkheid voor het openbare onderwijs en de eisen van deugdelijkheid voor het bijzonder onder- 
uimteljke aspecten wijs (vooral met betrekking tot de subsidiëring). 
op een doelmatig Aan de wetgever werd en wordt overgelaten deze in de Grondwet vastgelegde 

en naar een recht- begrippen in wettelijke bepalingen gestalte te geven. 



Hoewel erkend wordt dat de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkeling unieke karakter van 

wijziging van deze bepalingen wenselijk of zelfs noodzakelijk kan maken, zal de gehandhaafd te blijv 

RPF zich blijven verzetten tegen elke poging genoemd artikel uit de Grondwet te 
verwijderen. Zij meent dat achter dit streven duidelijk de bedreiging van de vrijheid Wetenschappelijk or 

van onderwijs verborgen is. Geconstateerd kan 

Deze vrijheid van onderwijs moet volgens de RPF gewaarborgd zijn en daarom in hoogleraren als do( 

de Grondwet verankerd blijven, positie waarin zij ve 

Daarnaast signaleert de RPF een toenemende tendens om in plaats van de vroegere en de in verband da 

intellectualistische vorming te vervallen in een even eenzijdige maatschappelijke en conflicten, die h 

(maatschappij-kritische) vorming. De RPF meent dat hiertegenover nadrukkelijk met duidelijke termi 

gestreefd moet worden naar een harmonieuze integratie van maatschappelijke, Reeds hieruit kan w 

algemeen culturele, creatieve en intellectuele vorming, zonder enige eenzijdigheid. duur te beperken 

Hierbij dienen de ouders in eerste instantie verantwoordelijk te zijn. beleid tav, de ver: 
studenten optimaal 

Basis onderwijs. De RPF is van 001 

De beperktheid van de mogelijkheden, die de Contouren-nota (1976) voor de onvoldoende rekeni 

vrijheid van inrichting overlaat, geeft reden tot bezorgdheid. Te vrezen valt dat de de wetenschapsbeo 

vrijheid en zelfstandigheid op het gebied van de inrichting van de individuele te worden, opdat al 

scholen in het gedrang komt. ring kunnen worder 

Met name bieden de vage uitspraken over het schoolwerkplan onvoldoende 
Tenslotte. garanties. Het gevaar van identiteitsverlies door gemakszucht is niet denkbeeldig. 

Beter is het de bestaande leerplannen van de scholen uit te bouwen tot het In het gehele onder 

bedoelde Schoolwerkplan. een beroep op inze 

Dat hierbij een Schooladvies- en begeleidingsdienst goede diensten zou kunnen de naaste. Hierbij 

verlenen, wordt door de RPF verstaan, maar dan dient de overheid deze S.B.D.'s moeten worden bev 

zo te vormen, dat het christelijk onderwijs haar eigen identiteit bevestigd ziet in De partiële leerplic 

S.B.D.'s van eigen karakter. tot ten hoogste 2 

De oudercommissies mogen, naar de mening van de RPF, slechts een adviserende vermengd moeten 

stem hebben bij het bepalen van het onderwijsbeleid in de school. Er moet gewaakt Duidelijke doelstéll 

worden voor vermenging van bevoegdheden. Het bevoegd gezag moet duidelijk vorderen. 

aanwijsbaar zijn. Alle instellingen v 
deling van welke IE 

Voortgezet onderwijs. deugdeljkheidseise 

De overheid dient recht te doen aan de rijke mogelijkheden van de jonge mens onderwijsstrategie. 

wat betreft aanleg, talenten en levensbestemming. Daarom dient er in onze samen- van criteria die de 

leving een ruime variatie van opleidingsmogelijkheden te zijn, zowel voor praktische 1 onderwijs ten sterk 

als voor theoretische vorming. De RPF acht de nivellering van de verschillende Het goed functionE 
schooltypen en vervlakki ng van de inhoud van het onderwijs een afkeurenswaar- hankelijk van het 
dige zaak. aanbeveling een m 

De motivatie van een grote groep jonge mensen zal bevorderd worden door de 
beroepsgerichtheid van de opleiding niet uit te stellen tot het 18e levensjaar. Hier- 
om acht de RPF een verlenging van de leerplicht niet gewenst. Het is moeilijk te Economisc 
verenigen met het streven naar opvoeding tot mondigheid en belemmert de moti- 
vatie van de leerlingen. De RPF gaat met 

Waar daartoe aanleiding bestaat, kan een nieuw schooltype worden ingevoerd; dat geroepen zo te hai 

dient echter niet dwingend door de overheid te worden opgelegd. De deugdelijk- ontwikkelen zodat 

heid van een nieuw schooltype zal in de praktijk bewezen moeten worden. Het De taak van de c 



undige ontwikkeling unieke karakter van het nederlandse onderwijsstelsel (bijzonder onderwijs) dient 

kan maken, zal de gehandhaafd te blijven bij alle onderwijsvernieuwingen. 

uit de Grondwet te 
ging van de vrijheid Wetenschappelijk onderwijs. 

Geconstateerd kan worden een toenemende onzekerheid en onbehagen zowel bij 

d zijn en daarom in hoogleraren als docenten en studenten. De RPF ontkent niet de vaak moeilijke 
positie waarin zij verkeren en werken moeten. Het samenstellen van studieplannen 

ats van de vroegere en de in verband daarmee te bestuderen stof is gemakkelijk oorzaak van spanning 

ie maatschappelijke en conflicten, die het werk niet ten goede komen. Studieplannen zullen daarom 

enover nadrukkelijk met duidelijke termijnen moeten worden vastgesteld. 

i maatschappelijke, Reeds hieruit kan worden opgemaakt dat het dan mogelijk moet worden de studie- 

enige eenzijdigheid. duur te beperken zonder dat dit ten koste gaat van het ontwikkelingspeil. Het 

e zijn. beleid t.a.v. de verstrekking van 'studiebeurzen of een voorziening waardoor de 
studenten optimaal kunnen studeren, dient hieraan te worden aangepast. 
De RPF is van oordeel dat de Wet Universitaire Bestuurshervormingen (WUB) 

)ta (1976) voor de onvoldoende rekening houdt met de eigen aard van het universitair onderwijs en 

vrezen valt dat de de wetenschapsbeoefening. Daarom dient deze wet dienovereenkomstig aangepast 

van de individuele te worden, opdat althans de ergste uitwassen van de z.g. onderwijs-democratise- 
ring kunnen worden vermeden en uitgebannen. 

kp1an onvoldoende 
is niet denkbeeldig. Tenslotte. 

te bouwen tot het In het gehele onderwijs zal een grote uitdaging voor de jonge mens moeten liggen, 
een beroep op inzet en competitie, een uitdaging tot het dienen van God en van 

lensten zou kunnen de naaste. Hierbij zal de zelfwerkzaamheid en de vrije keuze zoveel mogelijk 

rheid deze S.B.D.'s moeten worden bevorderd.  

it  bevestigd ziet in De partiële leerplicht behoeft dringend herziening. Zij zal zich moeten beperken 
tot ten hoogste 2 dagen per week. Bovendien zullen huidige leerlingstelsels niet  

its  een adviserende vermengd moeten worden met het vormingswerk. 

ol. Er moet gewaakt Duidelijke doelstelling en omschrijving zal de motivatie van alle betrokkenen be- 

zag moet duidelijk vorderen. 

Alle instellingen van openbaar onderwijs dienen zich te onthouden van bevoor-' 
deling van welke levensbeschouwelijke richting ook. Bekostigingsvoorwaarden en 
deugdeljkheidseisen dienen niet afhankelijk gemaakt te worden van eep bealde 

van de jonge mens onderwijsstrategie. Gezien de huidige situatie wijst de RPF verdere 'verzwaring 

t er in onze samen- van criteria die de overheid stelt ter verkrijging van subsidies voor het bijzonder 
wel voor praktische , onderwijs ten sterkste af.  
an  de verschillende Het goed functioneren van de verschillende scholengemeenschappen is niet af- 
een afkeurenswaar- hankelijk van het grote leerlingenaantal (de z.g. mammoetscholen). Het verdient 

aanbeveling een maximum aantal leerlingen voor een school vast te stellen.  

rd  worden door de 
8e levensjaar. Hier- 
t. Het is moeilijk te Economisch leven 
belemmert de moti- 

De RPF gaat met betrekking tot de taak van de overheid er van uit dat deze is 

rden ingevoerd; dat geroepen zo te handelen, dat de samenlevingsverbanden zich harmonieus kunnen 

egd. De deugdelijk- ontwikkelen zodat de staatsburgers hun opdracht van Godswege kunnen vervullen. 

ioeten worden. Het De taak van de overheden t.a.v. het economisch leven is hiermee in principe 



aangegeven, nI. dat zij geroepen zijn ter voorkoming of bestrijding van chaotische 
ontwikkelingen in het economisch leven, wetten uit te vaardigen en ervoor hebben 
te zorgen, dat deze worden nageleefd. Chaotische economische ontwikkelingen 
leiden er nl. toe dat de mensen niet meer in staat zijn de van God gekregen 
gaven en talenten in het proces van produktie en consumptie verantwoord en 
zinvol, d.w.z. tot Gods eer, te ontplooien. Het behoort in deze gedachtengang bijv. 
tot de taak van de Nederlandse overheid ervoor te zorgen, dat de mensen in ons 
land voortdurend frisse lucht, zuiver water en voldoende levensruimte ter beschik-
king hebben en dat het ondernemersklimaat in ons land zodanig is, dat het 
bedrijfsleven de haar gegeven mogelijkheden in het produktieproces verantwoord 
en zinvol kan benutten. 

Rentmeesterschap. 

De RPF is van mening, dat in beginsel het ruilverkeer de grondslagj is van het 
economisch leven. Zij acht dit in overeenstemming met de verschillende taken, die 
de burgers en de overheid hebben uit te voeren. 
Voor de organisatie van het economisch leven brengt dit met zich mee, dat de 
basis daarvan gelegen moet zijn in het vrijelijk kunnen uitvoeren van de door God 
gegeven opdrachten, door hen die aan het economisch leven 'deelnemen. Vanuit 
de gedachte van het rentmeesterschap over het geschapene (de cultuuropdracht) 
zal een organisatie van het economisch leven, waarbij de  men's  deze opdracht en 
de verantwoordelijkheid daarvoor wordt ontnomen (zoals dat bij een centraal door 
de staat geleide economie het geval is), moeten worden afgewezen. 

In beginsel zal daarom de Organisatie van het economisch leven, die met genoemd 
uitgangspunt in overeenstemming is, de op de Vrije beslissingen van de mensen en 
de particuliere eigendom gebaseerde markteconomie moeten zijn. 
Met dit economisch systeem wordt ook voorkomen, dat de overheid de zelfstandig-
heid en de verantwoordelijkheid van de burgers in gevaar brengt. 

Het systeem, waarin het ruilverkeer de basis is van het economisch leven, waar-
borgt tevens beter de individuele vrijheid van de mens dan het collectivistisch 
systeem, waarin pressiegroepen bepalen wat de mensen mogen produceren en 
consumeren. Het systeem, waarin in beginsel markten en prijzen het economisch 
leven reguleren, werkt bovendien doelmatiger dan het collectivistisch systeem, 
waarin het economisch leven zich aanzienlijk minder snel en goed kan aanpassen 
aan gewijzigde economische omstandigheden. 
De burgers zelf zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun welvaart en hun 
welvaartsontwikkeling. 

De overheid heeft derhalve ten aanzien van het economisch leven 'slechts een 
aanvullende, stimulerende en corrigerende taak. Indien de mens alleen of in groeps-
verband aan de bovenomschreven opdracht niet kan of wil voldoen, zal de over-
heid als maatschappelijke organisatie overeenkomstig haar eigen aard, de taken 
van andere organisaties, die deze laten liggen, moeten stimuleren of vervullen. 

Belastingen. 

Voor de vervulling van haar taak zal de overheid zich via het langs wettige weg 
opleggen van belastingen, heffingen en publieke prijzen de benodigde geld-
middelen verschaffen. Daarbij dient zo mogelijk een verband gelegd te worden  
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ling  van chaotische tussen de betroffen belasting of heffing en degene(n) waarvoor de overheids- 

en ervoor hebben verrichting wordt verricht (het z.g. profijtbeginsel). Bij de belastingen dient daar- 

che ontwikkelingen naast rekening te worden gehouden met de draagkracht van de belastingplichtigen 

van God gekregen en behoren de belastingplichtigen niet of zo weinig mogelijk in hun aktiviteiten 

:ie verantwoord en en ontplooiingsmogelijkheden te worden belemmerd. 
edachtengang bijv. 
de mensen in ons Inflatie. 

ruimte ter beschik- De RPF acht de hedendaagse inflatoire ontwikkeling een der grootste economische 
:)danig is, dat het kwalen van deze tijd. Zij wenst alles in het werk te stellen deze terug te dringen. 
roces verantwoord De aanzienlijke stijging van de inkomens boven de stijging van de arbeidsproduk- 

tiviteit uit mede als gevolg van de aanzienlijke verhoging van de in lonen en 
prijzen doorberekende belastingdruk en premiedruk sociale voorzieningen, naast 
de buitenlandse invloeden, i's oorzaak van de huidige inflatie in ons land. Ge- 

Dndslagf is van het noemde stijgingen zullen dan ook moeten worden tegengegaan. Overheid, be- 
hillende taken, die drijfsleven en vakbeweging dienen m.b.t. de bestrijding van de huidige inflatie 
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Alle bij de besluitvorming inzake lonen, prijzen en z.g. kollektieve uitgaven betrok-
ken instanties zullen zich meer dan tot dusverre het geval is, rekenschap moeten 
geven van de gevolgen, die hun besluiten hebben op het proces van de geld-
ontwaarding. Zij zal een goede communicatie tussen bovengenoemde instanties in 
hoge mate stimuleren. 
De RPF verwerpt een overheidsbeleid, dat erop gericht is wijzigingen aan te 
brengen in de inkomens- en vermogensverhoudingen van de burgers, wanneer dat 
gebeurt op grond van het beginsel van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle 
mensen. De overheid moet alleen dan in de inkomens- en vermogensverhoudingen 
van de burgers ingrijpen indien het ruilverkeer hier uitwassen veroorzaakt, waar-
door de zelfstandige ontplooiing en de verantwoordelijkheid van anderen wordt 
aangetast. 
In beginsel dienen de inkomens van de burgers gebaseerd te zijn op de bijdragen 
die deze in het ruilverkeer leveren. 

Beroepsorganisaties. 
De RPF staat een samenleving voor waarin ieder zich inzet om deze aarde te 
bewerken en te bewaren overeenkomstig de normen van de Heilige Schrift. Dan 
krijgt de arbeid zin als taakvervulling binnen het Koninkrijk Gods in onderlinge 

gemeenschap. 
De sociale verhoudingen zullen geen scheiding mogen brengen tussen leiders en 
geleiden in de onderneming (en daarbuiten). 
Er moet dan ook gestreefd worden naar de organisaties, waarin zowel werk-
nemers als werkgevers gezamenlijk werkzaam kunnen zijn. 
Het principiële doel van de arbeid zal bepalend moeten zijn voor de werkwijze 
van deze organisaties. Dit houdt ook in het eerherstel van de arbeid met behoud 
van de persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Internationale arbeidsverdeling. 
Gezien de eenzijdige concentratie van welvaart in de wereld acht de RPF het haar 
plicht te streven naar een betere internationale arbeidsverdeling. Zij roept de ont- 



wikkelde landen op tot bezinning over de vraag, inhoeverre door middel van 
selectieve groei en een geleidelijk overhevelen van bepaalde, daarvoor geschikte 
economische activiteiten naar de ontwikkelingsstaten de dreiging van een inter-
nationale maatschappelijke catastrofe kan worden ingeperkt en menselijke waar-
digheid en levensontplooiing in deze gebieden op een hoger plan kunnen worden 
gebracht. 

Subsidie politiek 
De RPF is van mening dat subsidiëring door de overheid, hoewel dit steeds grotere 
vormen heeft aangenomen op vele levens-terreinen, een abnormale situatie schept. 
De RPF acht een dergelijke hulpverlening slechts gerechtvaardigd, indien het 
welzijn van de staat dit vraagt. 

Slechts zolang dit in geding is, is deze hulp gerechtvaardigd. De noodzaak van 
subsidiëring is naar mening van de RPF slechts het gevolg van het verval in de 
samenleving, waar de mensen of de organen zelf niet willen voorzien in een 
toestand van nood of dreigende nood op een bepaald terrein. Met name kan 
hierbij gedacht worden aan allerlei maatschappelijke nood. 

In geval de overheid besluit tot subsidiëring, zal zij zich moeten beperken tot het 
verschaffen van de ontbrekende middelen en zal zij bij de subsidie-verlening de 
zelfstandigheid van de gesubsidieerde organisaties niet mogen aantasten. 
In het algemeen is de RPF tegen subsidiëring omdat deze belangrijke bezwaren 
meebrengt, zoals: 

1. Bevoordeling van het gesubsidieerde objekt t.o.v. ander werk. 

2. Een geforceerde en niet natuurlijke ontwikkeling. 

3. Een niet denkbeeldige verlammende invloed die van subsidiëring uitgaat op 
de eigen verantwoordelijkheid en aktiviteit, 

4. Het gevaar van overheids-inmenging resp. overname van allerlei aktiviteiten 
die buiten het terrein van de overheid liggen. 

De RPF meent dan ook te moeten streven naar een normale toestand, waarbij 
subsidie onnodig is, hoe moeilijk dit in de praktijk ook zal zijn. 
Wanneer door de overheid via wetgeving taken worden overgenomen van andere 
samenlevingsverbanden, dan zal de overheid de uitvoering, van deze wetten 
mogelijk maken door geldelijke steun of uitkeringen. Deze steun wordt door de 
RPF niet beschouwd als subsidie in de eigenlijke zin. 

Sociale verzekeringen. 

Omdat de premiedruk sociale verzekeringen na de oorlog zeer is toegenomen, 
wil de RPF duidelijk uitspreken dat geen verdere stijging hiervan gewenst is. Niet 
alleen de overheid dient garanties te bieden tegen vrijwaring van gebrek van haar 
staatsburgers. Ieder samenlevingsverband dient de verantwoordelijkheid te dragen 
jegens haar leden. 

Indien deze verantwoordelijkheid uit het oog wordt verloren, dreigen alle sociale 
verzekeringen en de uitbouw daarvan onder het beheer van de overheid te komen. 

De RPF heeft hiert 
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door middel van De RPF heeft hiertegen grote bezwaren, omdat: 
daarvoor geschikte 

a. De persoonlijke vrijheid en het particulier initiatief buiten spel worden gezet.  l ing  van een inter- 
n menselijke waar- b. De staatsburgers hun eigen verantwoordelijkheid verliezen (verzekerd van wieg  
Ian  kunnen worden tot graf). 

C. De premieheffing dan in de fiscale sfeer wordt gebracht, waardoor nivellering 
ontstaat, hetgeen niet de opzet is. 

Het is beter, dat de meervoudige structuur van de verzekeringen blijft gehand-
haafd. Wel moet het mogelijk zijn de verschillende uitvoeringen van de verzekerin-
gen meer naar de basis toe te brengen. 
De RPF zal in haar politiek handelen het bezit van particuliere voorzieningen en 
de hulp van particuliere organisaties voortdurend aanmoedigen en in bepaalde 
gevallen is zij zelfs voorstander van een verplichting. 
Het verlagen van uitkeringen en het wijzigen van bepaalde kriteria vooral met het 
oog op de inflatie acht de RPF een goede zaak. De maatschappelijke ontwikkeling 
vraagt ook op het gebied van de sociale verzekeringen de nodige flexibiliteit. 

1. De RPF wil politiek bezig zijn in overeenstemming met de normen die God ons 
heeft geopenbaard in de Bijbel". Zij aanvaardt dat de overheid, bij alle vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de enkeling, een taak heeft ten aanzien van verschillende 
vraagstukken van zedelijkheid en de bevorder(ng, ook door wettelijke bepalingen, 
van een krachtig normbesef. 
Dit geldt te meer nu een voortschrijdende ontkerstening en saecularisering de 
grondslagen van onze cultuur en samenleving ondermijnt. De bestaande wetgeving 
draagt nog duidelijke invloeden van christelijk normbesef, maar wordt op allerlei 
punten, die de zedelijkheid betreffen, eenvoudig niet gehandhaafd. De RPF wil 
een krachtiger optreden van justitie en politie ter handhaving van de wetten voor-
staan en in het algemeen zich verzetten tegen de overmatige tolerantie, welke 
zich in onze pluriforme en toegeeflijke maatschappij openbaart. 

2. Vele der actuele zedeljkheidsvraagstukken hangen samen met erotiek en 
sexualteit. De RPF zal er van uitgaan, dat het monogame huwelijk en het daaruit 
voortkomend gezin de grondstructuur van de samenleving dient te blijven bepalen, 
en niet gelijk geschakeld mag worden met andere vormen van samenleving (concu-
binaat, commune). Zij zal, voorzover mogelijk de prostitutie en de toenemende 
promiscuiteit tegengaan. 
Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) dient te worden beschouwd  al's  
een inbreuk op het huwelijk en, ten opzichte van een aldus verwekt kind, als (wet-
telijk strafbare) ,,verduistering van staat". 

3. Abnormale uitingen van sexualiteit met name die met kinderen en met dieren' 
dienen niet te worden getolereerd. 

4. Homosexuele handelingen, welke in de Bijbel, in de context van een algehele 
zedeloosheid, streng worden veroordeeld, dienen niet gezien te worden als een 
min of meer normale variatie, doch als een afwijking van de normale sexualiteit. 
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Al wordt de ongewilde homofiele geaardheid door velen als een zwaar lot onder- Pers en oi 
vonden, toch moet homosexueel gedrag worden afgekeurd en zeker niet aange- 
moedigd. Homosexuele gedragingen zijn veelal aanstekelijk. De homosexuele Omdat de RPF wil 
subcultuur in de grote steden is een ernstig gevaar voor de zedelijkheid van de . saties die dienstb 
samenleving alsmede voor de volksgezondheid: verbreiding van geslachtsziekten! van Hem, Die de I 
De mode-homosexualiteit dient met kracht te worden tegengegaan, minderjarigen een open omroep 
dienen te worden beschermd. 

. 
moeten worden. 

5. Art. 240 Wetboek van Strafrecht stelt hem strafbaar, die een geschrift of voor- 
Bij nieuwe ontwikki 

werp, dat aanstotelijk is voor de eerbaarheid verspreidt, openlijk tentoonstelt,  etc.  
nieuwe (b.v. euucal 
blijven dat voldoen 

Ook dit wetsartikel dient (beter) te worden gehandhaafd; er bestaat thans vrijwel 
voor die organisati 

algehele vrijheid. Het begrip publieke eerbaarheid is zinvol en van blijvende waar- 
de. De verspreiding van pornografische lectuur, de opening van  sex-winkels, het 

stromingen in onze 
Om te voorkomen 

oprichten van eros-centra, het houden van  sex-tentoonstellingen (Rotterdam 1976), 
als zodanig in min 

 het functioneren van  sex-clubs  etc.  dient te worden tegengegaan. 
of het verdelen v 

6. Het menselijke leven begint bij de bevruchting (vereniging van zaad- en eicel). mogelijk in de wet 
Abortus is, hoe dan ook, het doden van menselijk leven, van de ongeboren mens- halve te onthouden 
in-wording. De ingreep is alleen toelaatbaar op streng-medische indicatie. In de gen en van de uitg 
huidige abortuspraktijk, zoals die in de klinieken  etc.  plaats vindt, kan de abortus den als om te buig 
niet meer als een medische ingreep worden beschouwd, maar als het doden van heid de media dien 
menselijke vruchten met behulp van een aan de geneeskunde ontleende techniek, een omkering van 
De Staat heeft ook het leven van de ongeboren mens te beschermen. De vrouw zal krachtig stellinç 
heeft niet het zedelijk recht over het in haar lichaam groeiende leven te beschik- overheid op de mi 
ken. De medicus die zich, hoe dan ook, genoopt ziet de vrucht in de baarmoeder kan versterken. 
te doden, dient ter verantwoording te (kunnen) worden geroepen. Omdat de genoemi 
De RPF is tegen legalisering van abortus. Nimmer mag het zover komen, dat ten worden, dat  vi  
artsen, direct of indirect, verplicht zouden worden vruchtafdrijving uit te voeren, verafgoding van be 
of dat anderen, b.v. verpleegsters verplicht zouden worden daarbij behulpzaam Voorts heeft de 0v 
te zijn. ma's worden uitge; 

7. Bij de steeds toenemende bemoeiingen van de overheid met de zorg voor de geest van wettelo 

volksgezondheid (welke gaan in de richting van een nationalisatie daarvan) dreigen staat, de openbare 

verschillende gevaren zoals toestaan van soft drugs; anticonceptiva en abortus in toe heeft zij gebrui 

het ziekenfondspakket. De overheid heeft ook een taak ten aanzien van de hand- len - zowel  preys 

having  der medische ethiek. De vrijheid van de beroepsmatige beslissing van de haar vermogen ligt 

arts mag niet verabsoluteerd worden; ook de arts blijft in zijn beroep een feilbaar aan te worden aan 

en zondig mens. Hij moet steeds ter verantwoording kunnen worden geroepen. 
Actieve euthanasie dient strafbaar te blijven. Wettelijke bepalingen voor de  Justitie en transplantatie van organen (in verband met nieuwere definities van de dood) 
dienen overwogen te worden. Binnen een rechte 

8. In het oog dient te worden gehouden, dat brede kringen er op uit zijn het vastgelegd, waaras 
zedelijk normbesef van ons volk te ondergraven in naam van de individuele vrijheid stelt duidelijk dat d 
en de autonomie van de enkeling. Hiertoe wordt in ruime mate gebruik gemaakt sele Wet Gods. 
van zogenaamde voorlichting. Hoezeer ook sexuele voorlichting der jeugd nood- Door deze rechtso 
zakelijk mag worden geacht, er dient voor gewaakt te worden, dat deze niet wordt goddelijke roeping 
gebruikt om de zedelijke normen te ondermijnen en de sexualiteit van de mens wezenlijke taak vai 
als een louter biologisch iets voor te stellen, zonder dat deze gezien wordt in het ging met straffen 
licht van de morele en geestelijke verantwoordelijkheid van de mens. God (Rom. 13). 
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ri.i 1omroep  
Omdat de RPF wil dat er op pers- en omroepgebied ruimte blijft voor die organi-
saties die dienstbaar willen zijn aan het Koninkrijk Gods en getuigen willen zijn 
van Hem, Die de Koning der koningen en de Heer der heren is, zal in ons land 
een open omroepbestel en een vrije pers gehandhaafd en zo nodig verdedigd 
moeten worden. 
Bij nieuwe ontwikkelingen in de techniek, alsmede het benutten van de media voor 
nieuwe (b.v. educatieve) doeleinden, moet voor het omroepbestel het uitgangspunt 
blijven dat voldoende zendtijd (zowel radio als t.v. enz.) wordt beschikbaar gesteld 
voor die organisaties, die - hoewel misschien klein - toch belangrijke geestelijke 
stromingen in onze samenleving vertegenwoordigen en vertolken. 
Om te voorkomen dat eigen opvatingen van overheidspersonen of van de overheid 
als zodanig in mindere of meerdere mate een rol gaan spelen bij het toekennen 
of het verdelen van zendtijd, moeten de criteria voor toewijzing zo nauwkeurig 

mogelijk in de wet worden vastgesteld en nageleefd. De overheid dient zich der-
halve te onthouden van iedere poging de eigen identiteit van de omroepverenigin-
gen en van de uitgevers in een door haarzelf gewenste richting zowel te beïnvloe-
den als om te buigen. Met name zal ervoor gewaakt moeten worden dat de over-
heid de media dienstbaar maakt - ofwel pogingen daartoe in het werk stelt - aan 
een omkering van de samenleving naar de beginselen van de revolutie. Daarom 
zal krachtig stelling worden genomen tegen elke maatregel die de invloed van de 
overheid op de informatie- en communicatiekanalen van radio, televisie en pers 
kan versterken. 
Omdat de genoemde media een indringend karakter hebben, zal verhinderd moe-
ten worden, dat via die media de materiali'stische consumptiegeest alsmede de 
verafgoding van bezit en genot, worden versterkt. 
Voorts heeft de overheid de taak erop toe te zien, dat geen radio- of tv-program-
ma's worden uitgezonden die door het verspreiden van een revolutiegeest en een 
geest van wetteloosheid gevaar op kunnen leveren voor de veiligheid van de 
staat, de openbare orde, de geestelijke volksgezondheid of de goede zeden. Daar-
toe heeft zij gebruik te maken van alle haar ten dienste staande wettelijke midde-
len - zowel preventief als correctief - dan wel al het mogelijke te doen wat in 
haar vermogen ligt zich deze te verschaffen. De bestaande wetgeving dient hier-
aan te worden aangepast, zo nodig aangevuld en tenslotte ook toegepast. 

Justitie en rechtsbedelin ig  io 
Binnen een rechtsstaat zijn normen vastgesteld en in wettelijke voorschriften 
vastgelegd, waaraan zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn gebonden. De RPF 
stelt duidelijk dat de basis van deze wetten steeds weer zal moeten zijn de Univer-
sele Wet Gods. 
Door deze rechtsorde ontstaat een geordend leven, waarin elke burger aan zijn 
goddelijke roeping kan voldoen. Bescherming van de rechtsorde is dus een 
wezenlijke taak van de overheid. Die bescherming kan zij uitvoeren door bedrei-
ging met straffen en door toepassing van straffen, immers zij staat in dienst van 
God (Rom. 13). 



Straffen. Defensie 
Straf wordt daarom niet alleen opgelegd ter verbetering van de overtreder of ter 
bescherming van de maatschappij, maar ook als vergelding voor gedaan onrecht. De verantwoordeli 
Die vergeldingsgedachte vindt zijn rechtvaardiging in de Scheppingsordonnantie, dat zij zich te wee 
waarbij de mens de verantwoordelijkheid over de Schepping, ontvangt. Hierbij is De defensieve taa 
in het uiterste geval dus ook de doodstraf acceptabel. Het feit dat er tussen het aan deze taak do 
opleggen van straf en de uitvoering zon grote tijd verstrijkt is een bewijs dat de hebben, te houdei 
overheid voor meer mogelijkheden van strafinrichtingen moet zorgen. taken van de oven 

Geestelijke vrijheid. 
vormen geen sluit 
voldoende middele 

In ons land wordt recht gesproken in naam des Konings. Er is eenheid van rechts- 
Het karakter van c 

spraak, toevertrouwd aan beroepsrechters, wier onafhankelijkheid uitdrukkelijk in 
dat de RPF zich a 

de wet is vastgelegd. In het algemeen moet gelden dat aan de staatsburgers grote 
taak de bescherrr 

rechtsbescherming moet zijn verzekerd, zoals deze in de Grondwet is vastgelegd. 
Het overheidsbele 

De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van godsdienstig belijden en de daarmee 
krijgsmacht met 

samenhangende geestelijke vrijheid moet strikt gehandhaafd blijven, 
te doen door het 

Voor het uitvoeren van bovenstaande is een Politieapparaat onmisbaar. 
verzorging binnen 

Politie. 

De politie is er om de gemeenschap te beschermen tegen de gevaren die haar Defensienota 

bedreigen. De defensienota 

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in over- worden gezien de 

eenstemming met de geldende rechtsregels en dienstvoorschriften te zorgen voor van een OPEN ZE 

de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan voorbijgegaan. De 

hen die deze behoeven, eenzijdige uitbreid 

Voor een goede uitoefening van haar taken dient de politie zich verzekerd te 
weten van de volle steun van de overheid. Deze instantie draagt de verantwoorde- Internationaal. 

ljkheid, hetgeen inhoudt dat zij moet zorgen voor een goede geestelijke toerusting De RPF erkent da 
en 'n goede uitrusting, en voor voldoende mankracht. De toenemende mobiliteit van gebruiken van be 
de misdaad, de groeiende criminaliteit en de steeds verder gaande gezags-devalu- tegenover die mo 
atje en gezags-ondermijning maken naast aanpassing van het personeelsbestand, houden. 
de reorganisatie van het huidige te verbrokkelde politie-apparaat dringend nood- Verder erkent de 
zakelijk, schappen, mits de 
Daarom meent de RPF dat mede om redenen van nationaal besef een grote plaats 
moet worden ingeruimd voor de diensten van de reserve-politie, a. de fundameni 

testcase is de 

Rampenbrigade. b. zich op gener 

De RPF is voorstander van het inzetten van vrijwillig en verplicht burger B.B.- land (en ande 

personeel om daardoor troepen vrij te maken voor de primaire oorlogstaak. Dit c. onvoorwaarde 

personeel moet in heel Nederland inzetbaar zijn geheel overeenkomstig de wet op een aanvals- 

de Bescherming Burgerbevolking. opnemen. De 

De hierdoor vrijgekomen militairen van het corps mobiele colonnes dienen te worden besc 

worden opgenomen in onze strijdkrachten, waardoor een versterking ontstaat. 
Met betrekking tot de individuele bescherming van de bevolking zal de overheid N.A.V.O. 

als verantwoordelijk beschermer van haar onderdanen, gerichte voorlichting geven. De RPF is van m 
Het coördineren van het werk van de verschillende organisaties als brandweer, aansluiten bij de 
politie en B.B.-ploegen en andere hulporganisaties, moet grotere aandacht hebben. volgens de RPF ni 
Een Rampenbrigade zal de hulpverlening in tijd van rampen en oorlog versnellen, vloeit voort dat N 
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De verantwoordelijkheid van de overheid voor eigen land en volk brengt mede, 
dat zij zich te weer moet kunnen stellen tegen elke agressie. 
De defensieve taak is, naar haar aard, allereerst preventief. De overheid voldoet 
aan deze taak door een ten dele staande, ten dele mobilisabele, strijdmacht te 
hebben, te houden en te verbeteren. Dit alles behoort derhalve tot de primaire 
taken van de overheid. Zij vloeien voort uit het wezen van de zelfstandige staat en 
vormen geen sluitstuk van de begroting. Ons volk zal bereid moeten zijn hiervoor 
voldoende middelen beschikbaar te stellen. 

Het karakter van de Nederlandse krijgsmacht is in de laatste jaren zo verpolitiekt, 
dat de RPF zich afvraagt of er geen schade is toegebracht aan haar belangrijkste 
taak: de bescherming en handhaving van de democratische rechtsorde. 
Het overheidsbeleid dient er daarom op gericht te zijn het personeel van de 
krijgsmacht, met name de dienstplichtigen beter te motiveren. Het is mogelijk dit 
te doen door het geven van speciale cursussen, terwijl uiteraard de geestelijke 
verzorging binnen de krijgsmacht ook een niet geringe eigen taak heeft. 

Defensienota. 

De defensienota 1974, reeds een absoluut minimum, moet volledig uitgevoerd 
worden gezien de wereldomvattende Sovjet-dreiging en het belang voor Nederland 
van een OPEN ZEE zal aan de uitbreiding van de Kon. Marine niet kunnen worden 
voorbijgegaan. De volledigheid" van de Marine moet gehandhaafd blijven (geen 
eenzijdige uitbreiding in een bepaalde richting). 

Internationaal. 

De RPF erkent dat internationaal overeengekomen afspraken inzake het al of niet 
gebruiken van bepaalde strijdmiddelen moeten worden nageleefd, doch alleen 
tegenover die mogendheden, die zichzelf ook aan de verdragen en/of afspraken 
houden. 
Verder erkent de RPF de noodzaak van het sluiten van allianties of bondgenoot-
schappen, mits deze allianties: 

a. de fundamentele vrijheden van het individu onaangetast laten (een goede 
testcase is de vrijheid van godsdienst); 

b. zich op generlei wijze mengen in de binnenlandse aangelegenheden van ons 
land (en andere lidstaten); 

C. onvoorwaardelijk een defensief karakter tonen en dus op geen enkele wijze 
een aanvals- of veroveringsoorlog voorbereiden of zelfs maar in hun plannen 
opnemen. De korte tegenaanval dient hierbij als defensieve maatregel te 
worden beschouwd  (pre-emptive  counter-act). 

N.A.V.O. 

De RPF is van mening dat, gezien het bovenstaande, Nederland zich moet blijven 
aansluiten bij de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. Deze laatste voldoet 
volgens de RPF nog volledig aan de bovenstaande principes (zie a, b en c). Hieruit 
vloeit voort dat Nederland zich moet inspannen al haar verplichtingen als lidstaat 



van de NAVO volledig na te komen. De RPF is van oordeel dat het toewijzen van 
een defensieve deeltaak aan één lidstaat moet worden afgewezen. Beter is het 
gecombineerde eenheden van krijgsmachtonderdelen uit verschillende landen te 
vormen, zodat het beste materiaal voor deze taak door de verschillende landen in 
overleg wordt beschikbaar gesteld en dat het beste personeel zodoende voor deze 
taak wordt beschikbaar gesteld om de juiste slagkracht te leveren. Verdere speciali-
satie zal bestudeerd moeten worden. 

Om deze taak in gecombineerde uitvoering tot een goed einde te brengen en ook 
om het economisch gebruik van de beperkte middelen is een zeer ver doorgevoer-
de standaardisatie noodzakelijk. 
Deze 'standaardisatie (ook in internationaal verband) zal zowel de gevechtskracht 
bevorderen als de logistiek vereenvoudigen. Dit draagt bij tot de stelling: Meer 
defensie voor hetzelfde geld. Ook op het gebied van de organisatie en bevel-
voering zal dit doorgevoerd moeten worden. 

De RPF is van mening dat Nederland met betrekking tot zaken als de besprekingen 
in het kader van wederzijdse troepenvermindering (MBFR) geen voortrekker binnen 
de NAVO dient te zijn. Men wake voor eenzijdige ontwapening. 

Wanneer een een beroep gedaan wordt op een deel van de Nederlandse Strijd-
macht in het kader van de Verenigde Naties dan zal dit van geval tot geval be-
keken moeten worden. Het behoud van recht en gerechtigheid en het bewaren van 
de internationale rechtsorde kan een reden zijn om aan deze oproep gevolg te 
geven. 

De mogelijkheid tot het inschakelen van de totale bevolking in een conflict zij aan 
een diepgaande studie onderworpen. Er worde geen wijziging aangebracht in de 
samenstelling van de huidige krijgsmacht. 

1. Ook op het terrein van buitenlands beleid zal moeten gelden - als uitgangs-
punt - dat dit gericht zij naar vervulling van de bede: ,,Uw koninkrijk kome" in de 
voortstuwing der wereldgeschiedenis naar de voleinding der tijden. Op een kardi-
naal punt geconcretiseerd houdt dit in, dat het beleid gericht zij op onverhinderde 
proclamatie van het Woord van de Koning der koningen tot de einden der aarde. 
Ook in deze functionere de christen als instrument van de Vader, Wiens koninkrijk 
kome zowel in de hemel als op de aarde. 

2. Voorop sta, dat ons buitenlands beleid voor een zelfstandige opstelling zeer 
ingeperkt is door het lidmaatschap van organisaties als de Europese Gemeenschap, 
de Noord-Atlantische Organisatie, de Organisatie der Verenigd (genoemde) Naties 
en daaruit voortvloeiende instellingen. 

Dit neemt niet weg, dat Nederland ter plaatse duidelijk zijn weloverwogen eigen 
stem doe horen, het goede bevordere en het kwade naar mogelijkheid  were,  en 
voorts ook in het algemeen getuigend optrede in boven omschreven zin. 

3. Wat Europa betreft, is voortgaande kritische deelname en steun aan de Europese 
Gemeenschap geboden; maar er diene gewaakt te worden tegen het gevaar van 
supra-nationale-machtsvorming. Het lidmaatschap zal moeten worden opgezegd  
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het toewijzen van als het nationaal-eigene van elk der deelnemende leden-landen niet beschermd 

zen. Beter is het maar geschaad wordt. Een uitgebalanceerd evenwicht is een goede traditionele 

Hllende landen te doelstelling van Nederlands beleid door de eeuwen heen. Goede functionering van 

hillende landen in het controlerend parlement is derhalve geboden. 

doende voor deze 4. Voor ons buitenlands beleid, of dit nu praktikaal of getuigend kan opereren, 
Verdere speciali- worde een duidelijk-onderscheidende hantering in acht genomen ten aanzien van: 

:e brengen en ook a. de landen waarmee politieke en maatschappelijk verwantschappen bestaan; 

r ver doorgevoer- b. landen die kennelijk of vermoedelijk uit zijn op overheersing van andere 
gebieden en volkeren, door welke middelen of overwegingen ook; 

de gevechtskracht C. landen die In hun beleidslijnen en praktijk tegenovergestelde opvattingen 
de stelling: Meer huldigen; 

snisatie en bevel- d. landen die, hoezeer ook van ons verschillend in aanpak van binnenlands be- 
stuur, met ons oprecht streven naar handhaving van de internationale vrede en 

s de besprekingen respect tonen voor andere landen. 
,00rtrekker binnen 
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Onze overheid  mete  zich echter, anderzijds, geen zedemeesterschap aan in de 
internationale gemeenschap met eigen inzicht en beleid als voorbeeld. Er zij begrip 
voor het feit dat andere en bijzondere omstandigheden en tijden bij anderen ander- 

en conflict zij aan soortig beleid kunnen vergen. Zelfs het begrip democratie worde voorzichtig ge- 
hanteerd. 

6. Boycot en andere dwangmaatregelen om regeringen te nopen tot een ander 
beleid zijn in het algemeen gesproken verwerpelijk en bereiken gemeenlijk, zo zij 
al effect zouden kunnen hebben, het tegendeel van hetgeen beoogd werd. Ook 
moge gewaakt worden tegen actie-voerende terreur in het binnenland om ons 

- als uitgangs- buitenlands beleid in een, door een minderheid gewenste, richting te verwringen, 
krjk kome" in de alsook om het particulier bedrijfsleven te hinderen. 

en. Op een kardi- 
op onverhinderde 7. Uit voorgaande punten volgt, dat het lidmaatschap der V.N.-organisatie wel zeer 

einden der aarde, kritisch moet worden beleefd, in acht nemende dat deze organisatie allerminst een 

Wiens koninkrijk rechtsinstituut is, daarentegen te zeer zich openbaart als een tribune voor dikwijls 
verwerpelijke beginselen en als een belangenorganisatie, ten dienste van getals- 
matig bovenliggende landen, te dikwijls bovendien gesteund door een onrechtmatig 

ie opstelling zeer charisme (moreel gezag). 
'se Gemeenschap, Het zou juist zijn het Internationale Hof van Justitie te activeren voor belangrijke 
genoemde) Naties 
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loverwogen eigen 
8. In voorgaande punten is ook reeds veel gezegd ten aanzien van de plaats van 

sljkheid  were,  en 
Nederland in de verdedigingsorganisatie der Noord-Atlantische Gemeenschap 

even zin. 
(NAVO) ter voorkoming, beteugeling van tegen haar gerichte onrechtmatige (ideo-
logisch)-imperialistische instelling, planning en beleid. 

aan de Europese Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat ons defensie-apparaat hierin aange- 
n het gevaar van past dient te functioneren. Ook moge er open oog zijn voor de verschuivingen in 
Norden opgezegd de strategische factoren en oogmerken, welke de NAVO dringen naar een AVO: 



Atlantische Verdedigingsorganisatie, gezien nijpende gevaren voor de gemeen-
schap, welke in het Zuidelijk deel van de oceaan de kop hebben opgestoken en 
doen vrezen voor afsnijding van onze meest-vitale verbindingen. 

9. Ten aanzien van de z.g. Derde Wereld dient een beleid gevoerd te worden 
waardoor het waarachtig welzijn in de daar bestaande werkelijkheid door een 
actief, zelfstandig functioneren worde bevorderd, zonder daarbij te vervallen in de 
ideologische valkuil, als zouden ,,het Westen" en ,,de Derde Wereld" per definitie 
ingedeeld moeten worden in slechtere" en ,,betere" ethieken. Men hoede zich 
ook hier voor klasse-tegenstellingen. 

10. Bij dit alles moge bedacht worden, dat Afrika, relatief naar bevolking het meest 
lege, naar natuurlijke rijkdommen een der meest-rijke en dus begeerlijke continen-
ten, voor de EEG en (N)avo-gemeenschappen economisch zowel als strategisch 
van vitale betekenis is. Het begrip Eurafrika is dus zinvol en mag richtlijn zijn voor 
een nationaal EEG- en (N)AVO-beleid. 

Ontwikkelingswerk 
Het is zaak daar, waar de mens in zijn elementaire levens- en bestaansbehoeften 
gebrek lijdt, de Derde Wereld, in afweging van redelijke behoeften van het eigen 
volk, bijstand te bieden naar vermogen. Aan de mogelijkheden om deze hulp 
terecht te doen komen daar, waar zij wezenlijk op haar plaats is, moet veel aan-
dacht gegeven worden. Deze hulp kan van financiële, wetenschappelijke, tech-
nische, handelspolitieke of maatschappelijke aard zijn, met nauwlettende afweging 
van feitelijke behoeften en mogelijkheden. 
De RPF stelt daarbij, dat deze hulp enkel van tijdelijke aard mag zijn en dat het 
eigen vermogen van het betreffende volk tot het verwerven of behouden of ont-
wikkelen van zijn bestaansniveau dient te worden gestimuleerd. Waar mogelijk 
verdient bilaterale bijstand de voorkeur, omdat zo de mens het medeschepsel op 
menselijk niveau het best kan benaderen. 
Evenwel zijn er terreinen, waar multilaterale hulp de aangewezen manier is. 
Bij dit alles dient opgemerkt te worden, dat incidentele bijstand bij rampen als 
aardbevingen, langdurige droogte, epidemische ziekten, cyclonen, overstromingen 
e.d. een geheel eigen karakter draagt en eigen normen vraagt. Zeer goed is hierbij 
nog steeds het a-politieke praktijkoptreden van het Internationale Rode Kruis. 
Toegepast op ons land kan gezegd worden dat, waar Nederland gerekend kan 
woeden tot de groep rijke landen, het een goede zaak is een deel van onze wel-
vaart beschikbaar te stellen ten bate van een behoorlijke hulpverlening aan de 
Derde Wereld. De nodige voorzichtigheid is echter geboden. De RPF is de mening 
toegedaan, dat van hulpverlening moet worden afgezien als hiermede politieke 
oogmerken worden nagestreefd, dan wel gezagsondermijnende groeperingen of 
bewegingen hiermee bevoordeeld worden. 
Waar beperking van de overheidsuitgaven noodzakelijk is, zullen er wegen gezocht 
moeten worden om zowel deze uitgaven te verlagen en toch de hulpverlening aan 
arme landen via andere organisaties voort te zetten en zelfs uit te breiden. Hier-
toe zal, naar het oordeel van de RPF, de overheid de burgers moeten inspireren 
om van hun eigen welvaart af te staan voor het ontwikkelingswerk. 
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De overheid kan dit doen o.a. door de aandacht te vestigen op bestaande en even-
tuele nieuwe projecten. Een algemeen gironummer worde daartoe opengesteld. 
Anderzijds zal de overheid zich tot taak stellen hierop ook zelf in te spelen, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van belastingfaciliteiten aan gevers (geefsters). 
Te denken is o.a. aan belastingaftrek van 1,75 maal het beschikbaar gestelde 
bedrag. 

Bovenstaande dient allerminst ter vervanging van de taak der kerken t.o.v. zending 
en werelddiaconaat. Het worde daarop ook niet in mindering gebracht. 

Het Bestuur van de RPF heeft op haar vergadering van 29 oktober dit Basisprogram 
vastgesteld. 
Zij wil duidelijk stellen dat in concrete situaties het nodig kan zijn dit program te 
wijzigen dan wel te herschrijven. 

Slechts Gods Wet, zoals deze aan ons is geopenbaard in de Heilige Schrift is van 
absolute en daardoor onvergankelijke en onveranderlijke waarde. 

Het Bestuur hoopt dat de verschillende samenwerkende Kiesverenigingen dit 
Basisprogramma zullen bestuderen en bespreken. 

Over één jaar zal er 'sprake zijn van de mogelijkheid om de verschillende hoofd-
stukken te wijzigen. Elke Kiesvereniging heeft de gelegenheid om dan amende-
menten in te dienen bij het Bestuur van de RPF. 

29 oktober 1976 Het Bestuur. 

NAAM, GRONDSLAG EN DOELVAN DE RPF: 
Art. 1 
De Reformatorische Politieke Federatie, afgekort RPF, is een federatief verband van reformatorische politieke organisaties, 
opgericht 1 maart 197 te Amersfoort. 
Art. 2 
De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politieke denken en handelen het onfeilbare en gezaghebbende Woord 
van God zoals ten aanzien daarvan ook beleden wordt in de 3 Formulieren van Enigheid. 
Zij wil zich daarbij laten leiden door de christelijke levensovertuiging zoals die in het reformatorisch grondmotief 
van schepping, zondeval en verlossing door Jezus Christus tot uitdrukking wordt gebracht. 

Art. 3 
De RPF stelt zich ten doel: 
a. politiek te bedrijven in overeenstemming met de normen die God ons heeft geopenbaard in de Bijbel. 

b. de politieke activiteiten van de aangesloten organisaties op de in artikel 2 genoemde grondslag te bundelen. 

c. te streven naar samenwerking met andere, niet aangesloten politieke groeperingen die evenals de RPF een be-
leid voorstaan op basis van Gods Woord. 

d. contacten te zoeken met geestverwante politieke organisaties in het buitenland. 
e. de publieke opinie en de kiezers te beïnvloeden met het oog op een politiek beleid overeenkomstig Gods Woord. 
F. nolitieke vorming van de leden door middel van studie, voorlichting, publicaties en conferenties. 
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