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De Overheid'
Aangezien de Heilige Scbrift leert, dat bet God is door Wie de koningen regeren
en de vorsten gerechtigheid oefenen, weet het Gereformeerd Politiek Verbond
zich schuldig aan de Overheid alle eer, Hefde en trouw te bewijzen en zich me_t
behoorlijke gehoorzaamheld aan haar gezag te onderwerpen, daar het Gode belieft
het Nederlandse volk door haar hand te regeren.
Het Gereformeerd Politiek Verbond wiI daarom het gezag van de Overheid
steunen.
De Overheid zij, zich ook zelf bewust van baar roeping, wetende dat zij haar gezag
niet ontleent aan de wiI van mensen of aan de wil van het volk., maar alleen
aan de opdracht van de Drieenige God, wiens Dienaresse zij is. Zij late haar
gehoorzaamheid aan en haar afhankelijkheid van de Koning der koningen steeds
in haar spreken en handelen duidelijk blijken.
De Overheid onthoude zich van alle gewetensdwang en bescherme de vrijheid
van de Kerk van Christus en de predi1;:ing van het Evangelie, teneinde op dpze
wijze overeenkomstig baar roeping het Koninkrijk van Jezus Christ us te doen
vorderen.

De Overheid versterke bet gezag van de Grondwet door deze meer in overeenstemming te brengen met de roeping, die Overhe:d en yolk van Godswege hehben.
De Grondwet worde met de rneeste nauwgezetheid nageleefd. teneinde aIle willekeur in de wetgeving te vermijden en de vrijheden van hetvolk en de gelijkheid
van aile burgers voor de wet te waarborgen.
~

Het grondwettelijk Koningschap
Bet grondwettelijk koningschap van het Huis van Oranje worde geeerbiedigd
en hersteld. De soevereiniteit van Hare Majesteit de Koningin worde beschermd
iegen alle invloeden, die Haar gezag dreigen te onderrnijnen. hetzij binnen het
Rijk in Europa, hetzij in de gebiedsdelen van het Koninkrijk overzee.
De volksvertegenwoordiging nerne niet de plaats der regering in, maar beperke
zich tot haar grondwettelijke taak, teneinde een rechtmatige volksinvloed uit te
oefenen.
Voorts worde gewaakt tegen elke vorm van soevereiniteits-overdracht aan supranationale gezagsorganen, waardoor het koningschap steeds meer aan staatkundige
betekenis inboet..
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De dfenaren der Kroon en de lagere overheden hebben he'1: volk v-oor te gatm in
de betuigtng van de eerbied en trouw, die zij aan H.M. de Koningin vel'schuldlgd
zijn.
De vrije toegang tot decTroon des Konings blijve gehandhaafd.

Het Koninkrijk
De zelfstandigheid van de Nederlandse natie en de soevereiniteit van het Euis
van Oranj~ dienen ongerept te worden bewaard.
Tegen n~1 streven naar Europese integratie of wereldf.ederalisme, hetwelk tot gevolg,
zou hebben. dat het Koninkrijk der Nederlanden een onderdeel zou worden van
een federale sta1engemeen~chap. worde krachtig stellting genomen.
De aantasting van de NE'derlandse onafhankelijkhetd
door deelneming aan de
EuropE'se Economische Gemeenschap worde zo spoedig mogelijk opgeheven.
De Nedet~-andse deelneming aan de Kolen- en Staalgemeenschap zij van tijtielijk
kalllkter en worde ten spoedigste befHndigd. Deelneming aall andere supranationale organen worde afgewezen.
,.
De Overheid hancthave haar soeverein gezag in de Rijksdelen overzee. met name
in het bedreigde Nieuw-Guinea. 20 nodig door het tijdig treffen van militair:e
maatregelen van voldoende omvang.
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Defensie en Justitie
Overeenkomstig haar roeping hantere de Overheid de haar geschonkeh zwaardmacht om geredltigheid te oefenen, zowel tegenover andere mugendheden als
jegens haar eigen onderdanen Opbouw en icnstandhouding van een krachtige land-,
zee- en lucht macht is daa.rvoor onontbeerlijk. met voor de zeemacht het behoud
van de slagkern ais voorwaarde voor een doelmatige ve.'rdediging van aUe delen
van het Koninkrijk en tel' bescherming van de Nederlandse handelsvloot.
Met inachtneming van de ongcerE'ptehandhaving van de eigen soevereiniteit dienen
mBitaire bondgenootschappen. welke zijn gesloten, getrouw te worden nagekomen
en voor zover nodig nieuwe militaire bondgenootschappen te worden aangegaan.
Defen.<;-i~-gem(:\em;chappen
van supra-nation-aal kar.akter, welke de soevereiniteit
van de Kroon aanta-sten. dienen met beslistheid te warden afgewezen.
Binnen onze strijdmacht worde de geestelijke vrijheid van de Nederlandse soldaat
geeerbiedigd en vanwege het bijzonder karakter van de Zondag een ruime mogelijkheid geschapen om·de qag des Reren naar de eis Gods te besteden.
In overeenstemming met de roeping tot recbtsbestel worde gewaakt tegen onderrnijning en evertredingvan
's lands wetten en worde met name ook het recht
van de enkeling geeerbiedigd.
Wijl de Overheid het zwaard niet tevergeefs draagt, worde de misdaad overeenkomstig. de eis Gods gestraft, ook met betrekking tot de toenemende jeugdcriminatiteit.
De· politiemacht woJ.ldeversterkt.

De rechten der ortderdanen
De Overbeid wake voor het recht van aIle onderdanen, in het bijzonder voor dat
verdrukte minderheden. Zij neme energieke maatregelen tot repatriering van
aHe lndische Nederlanders. die dit begeren en tot herstel van de rechten van de
reeds teruggekee.rde Indische Nederlanders.
De door de e~uwell hep-ll betoonde trotlw der Ambonne2'.en warde beantwoord
met een polit lek van rlaaowerl,elijke steun aan aIle re('htmat.ige"actie. die tot doel
heeft het lot. van deze bevolkingsg.voep te verzachten en haar rechten te herstellen.
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Buifen'landsepolitiek ..
De Overheid verlene haar medewerking aan de verwerkelijking van een internationale rechtsorde~ welke aan o-odsWoord isgenormeerd. Zij sta de doorwerking
tegen van revolutionaire beginselen,vervat in het Randvest der Verenigde Naties.
Verdragen met andere mogendhedendienen getrouw te worden nageleefd. Bij het
sluiten van nieuwe verdragen worde gehandeld naar het beginsel van rechtsgelijkheidtussen. de verdr~gsluitende partijen, zodat ook de kleine mogendheden
hun volledige zeggen~chap behouden.
Er worde gezocht naar mogelijkheden van samenwerking met andere kleine
mogendheden, teneinde deze rechtspariteit daadwerkelijk te effectueren.

Binnenlandse politiek
De Overheid onthoude zich van aile taken, die in de gegeven omstandigheden niet
rechtstreeks voortvloeien uit de haar van God gegeven roeping. Met name vermijde
zij een politiek van overheids-dirigisme, welke haar grondslag vindt in de gedachte, dat "de staat" de corporatie is, aan welke de opperste leiding en de verzorging van het gehele volk.sleven toekomt.
De gemeentelijke autonomie worde hersteld en er wordeeen einde gemaakt aap.
de bevoogding van de gewestelijke en gemeentelijke overheden door de centrale
Overheid.
De Overheid dient Zeeuws- Vlaanderen en. andere excentrisch gelegen delen
van het land te voorzien van goede verbindingswegen met aveng Nederland.

Financien
De Overheid heffe rechtvaardige belastingen ter bestrijding van haar uitgaven en
onthoude zich van een belastingpolitiek, ~~lke er ap gericht is de conjunctuur te
beheersen, de bezitsspreiding te bev6rderen. het nationale inkomen te verd.elen en
zodoende de particuliere eigendom aan te tasten.
Wenselijk is een uitbreiding van het apparaat der Algemene Rekenkamer teneinde
de controle der Staatsfinancien naar behoren te doen functioneren.
De Overheid herstelle de zelfstandigheid van de Nederlandse Bank en doe voorts
alles wat in haar vermogen ligt om tot gezond geld te geraken.

Sociaal·economische

politiek

Zander haar roeping te verwaarlozenam de ongebondenheid der mens~n. ook
wanneer deze zich in de economische sector van het leven voordoet, te beteugelen,
streve de Overheid er naar. de maatscbappelijke vrijheid zoveel mogelijk te herstellen en aan het bedrijfsleven zo min mogelijk banden aan te leggen. Ret stelsel
van de geleide economie warde dan ook steeds verder losgelaten.
Tenaanzien van de bedrijfsorganisatie geve de Overheid zoveel mogelijk ruimte
aan de ontwikkeling van de privaat-rechtelijke organisatie en beeindigezij haar
politiek tot bevordering van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die tot
knechtschap van de bedrijfsgenoten voert.
Ter voorziening in de nijpende woningnood stimulere de Overheid de particuliere
woningbouw. Tot ditzelfde doel trachte zijtot'een zo spoedig mogelijke beeindiging
te O'eraken van de huurbinding, die de woningnood kunstmatig verlengt.
De eoOverheld beperke zich in haar sociale wetgevi.x:gt:>t r<:geling van het s~:ikt
noodzakelijke, opdat de persoonlijke verantwoordebJkheld lllet wor"1eondermlJnd.
Derhalve wordt het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet afgewezt..~1.
In het belang van een welvarende middenstand, die onmisbaar is voor een bloeiend

,
volksleven, zorge' de Overheid er voor, dat de middenstanders
niet onderworpen
worden aan allerlei ordeningsvoorschriften,
die de vrije vestiging belemmeren en
het particuliere
initiatief verlammen.
De Overheid lorge er voor, dat bij de tenuitvoerlegging
van de Wet op de Ondernemingsraden
de rechten van deindividuele
vakbeoefenaren
en bedrijfsgenoten
volledig tot gelding kunnen komen, zodat aUe organisatie-dwang
worde vermeden.
\,
Bij de noodzakelijke afbraak van het stelsel der geleide economie streve de Overheid er. naar, ook de loonvorming langs natuurlijke
WE'g te doen plaats hebben
per bedrijfstak
en onderneming
met inschakeling
van de daarvoor
aanwezige
organisaties van werkgevers en werknemers.

Onderwijs en kunst
De stichting en instandhouding
van vrije scholen worde krachtig bevorderd.
Bij de toekornstige onderwijswetgeving
handhave de Overheid
de vrijheid en
rechtsgelijkheid
van het Christelijk onderwijs.
(, De Overheid beperke zlch in de reglernentering
van het onderwijs en were verkeerde invloeden van internationale
organisaties ais b.v. de Unesco.
De Overheid handhave de heffing van een redelijk schoolgeld, mede om op deze
wijze de verantwoordelijkheid
van de ouders te stimuleren.
De Overheid onthoude zich van een subsidie-politiek
ten bate van kunst en
cultuur, welke geen rekening houdt met de beperkte taak, welke de Overheid
in dezen he eft te vervullen.

Het G.P.V. roept in dit program ons volk op tot terugkeer naar
het Woord van God, de enige grond van welzijn, vrijhei~ en

onafhankelijkheid van de natieI
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1. CANING
2. Mr. Dr. L. A. F. GODS CHALK - Rotterdam.
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Dr. C. SMITS - Haren (Gr.).
A. A. BASOSKI - Groningen.
C. HUIZINGA - Heerenveen.
Mr. P. A. C. SCHILDER - Assen.
H. KOOISTRA - Ope~nee (Fr.),
D. C. HAAK - Berkel (Z.H.).
JAC. WIJNANDS ... "Vormer.
G. SPRUIJT - Enschede.
W. VREEKEN - Dordrecht.
R. VAN WOLDE - Assen.
Mr. P. W. SMITS - Bil'hoven.
C. C. DE VR1ES - HattHm.
\V. HORINGA - Grootegast.

