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-*De Antirevolutionaire Partij roept het gansehe Nederland~
sehe volk op tot gehoorzaamheid a·an Gods geboden. Zi)
. ziet alleen in den terugkeer tot die gehoorzaamheid redding
uit den nood; waarin ons volk verkeert.

1. Handhaving van het gezag.
De Overheid heeft zich tsteeds voor oOHen te stellen, dat
zij is dienaresse Gods, het volk ten goede.
Daarom is het haar roeping en plieht het gezag, dat haar
is toevertrouwd, te handhaven en te herstellen, waar het
niet wordt geeerbiedigd.
2. OVierzeesche gebiedsdeelen.
Her'Jtel. met kraeht en beleid, van' het wettig gezag in
Indie.
De politiek zij' gericht op het tot stand brengen van vol~
ledige autonomie, evenwel met besliste handhaving van de
~enheid van het Koninkrijk.
.
3. Geestelijke vrijheid:
De niet#neutrale, de Christelijke Staat heeft degeestelijke
vrijheid te handhaven en te bevorderen, de geestelijkc vr~
'leheidenheid te eerbiedigen.
Inzake de radio worde teruggekeerd tot het wettelijk besteL
Wijziging op radiogebiedzij het resultaat van het gemeen
o~er1eg tussehen Regeering en Staten~Generaa1.
4. 1 Zedelijke volkskr.acht.
Voor haar deel bevordere de Overheid de moreele defen~
sie van ons volk, dat, temidden van een onrustige wereld.
en ingeklemd tussehen de groote mogendheden, .alleen door
ontwikkeling van eigen nationaal, in de historie wortelend.
karakter van zijn zelfstandigheid handhaven en zijn zedelijke
volkskraeht herwinnen kan.
Daartoe houde de Overheid hoog het eigen reeht van het
gezin, van de Kerken, van de seholen, en van de zel£standige
kringen in het maatschappelijk leven.
5. 't~rugkee1' 'tot den Nederlandschen rechtsstaat en de
democratie.
Het beleid der Overheid worde gehnmerkt door:

a. strenge en onpartijdige handhaving van recht en wet;
b. erkenning van de vrijheden, welke ons volk door de con-stitutie zijn gewaarborgd;
c. volledige toepassing van het gemeen overleg met de
Staten~Generaal.

6. Herste1 en wederopbouw.
De arbeid tot herstel van onze nationale goederen en den
wederopbouw van wat in staat en maatschappij verhield en
beschadigd werd, worde met kracht en practisch inzicht
voortgezet. Daarbij make de Regeering een ruim gebruik van
de medewerking der gemeenten, mede ter vermijding van
ongewenschte centralisatie.
Daartoe stelle zij handel en bedrij£ zoo spoedig mogelijk
in de gelegenheid hun normale functie weder uit te oefenen.
Gezorgd worde voor herstel van het tijdens oorlog en
bezetting geleden onrecht, voor zoover dit mogelijk is.
Voorzien worde in eellJ genoegzame verzorging van de
slachtoHers uit den verzetsstrijd en van de nagelaten betrek~
kingen van hen, die in dien strijd gevallen zijn.
Sociaal~economische maatregelen.
I. BedrijfsocgandsaHe.
Bevordering van de totstandkoming eener bedrijfsorgani~
satie, welke vrucht is van de samenwerking van vrije
patroons en vrije arbeeidsorganisaties.
Aan deze organisatie worde de taak toevertrouwd de reg2:lingen tot stand te brengen, waaraan het arbeids~ en bcdrijf.s~
[even behoefte heeft.
Met behulp van deze regelingen worden zoowel het
arbeids~ als het bedrijfsleven tot verdere ontwikkeling ge~
bracht. met het doel te bevorderen~ dat de levensverhoudingen op het terrein van den arbeid beantwoorden aan de
beginselen van recht en momal.
De Overheid heeft tot rechtstaak de voor de bedrijfsorga~
nisatie noodige wettelijke voorzieningen te treffen en op den
arbeid van deze organisatie toezicht en contrale uit te oe£enen. Zij belaste die organisatie met de uitvoering van de
daarvoor in aanmerking komende wettelijke regelingen.
II. Socialisa,tie, geleide economie en OVierheidshedrijfsorganisatie,
Afgewezen wordt:
a. de socialisatie, d.l. de geleidelijke algemeene opheffing
van den privaten eigendom op den grond en de productie~
middelen;

7.

TOELICHTI-NGOP DE S()CIAkL~ECONOMISCHE MAATREGLLEN
(Punt 7 van het program vall netie)

'I. Onze' partij . heeft zich' reeds vele malen uitgesprokcn
over 'het vraagstuk van de bedrij£sorganisatie. Zij deed dit
steeds ten gunste van eene zoodanige organisatie, omdat zij
van oordeel was, dat langs den weg van samenwerking t1l3schen patroons en arb eiders de regelinge'n nioeten worde1l
verkregen; welkenoodig zijn, om aan machts'rriisbruik eell
elnde te maken, willekeur. zooveel als dit mogelijk is, uit te,
sluiten', en voor de verhoudi,ngen ophet terrein van den
arbeid te komen tot een toestand, welke beantwoordt aan de
beginselen van recht en mo:raal.
Zij was, zooalsuit vele beslissingen. in het verleden gc~
nomen .. blijkt.het gevoelen toegedacin, dat de patrpons en de
arbeiders zich bedrij£sgewijze dienen te organiseeren nelar
eigen principieele Ievensovertuiging. waarbij er dikwijls n:et
vreugde op werd gewez.en, dat het mogelijk bleek 0-e positie-c
protestantsche beHjders van den Heere Jezus Christus in eenc
o.rganisatie .te vereenigen. Deze vrije organisaties. zoo was dc
meening, moeten in onderling overleg geraken tot ,eene be,
drij£sorganisatie, welke de regeling van de sociale verhoudin~
gen in het.bedrijf tot stand brengt, onder het toezicht van de
Overhdd. Geleidelijk aan werd eve.neens de behoefte gevoeld
aan eene organisatie van het bedrijfsleven, welke voor de
regeling zorgt .van de economischi verhciudhlgen" vO,orzoover
deze noodig is, uiteraard evenzeer onder het toezicht '0211 de
Overheid.
.
'Het 'verdient aanbeveling, dat Ollze partij z!ch opllieuw
wtspteekt over d'eze aangelegenheid, mede met het oog op
den huidigen stand van zaken op dit gebied.
De Commissie is van oorded dat de algemeene ltitspraak
te dezen aa113ien geene andere mag zijn, dan die, welke in
het verleden verscheidene malen is gedaan.
Al zijn Staat en Maatscj1appij niet te scheiden, omdat de
Overheid. zich krachtens hare algemeene roeping oak op
maatschappelijk terrein moet doen gelden. zoo dient toch het
onderscheid [u~~chen beiden in hetbij;;;onder i'l (~~::C:' "'~L iC
l~c:acht tC\,Torden gehanclhaafd. Dit vloe1t voort uit het be~
ginsel van de souverelniteit in eigen kring., en nit het felt,
cla!: de Staat al meer het geheele sociaal~economi3che leven
drcigt t~,"[aa!1 overwoekeren.
'
'Pe maatschappij heeft bewerktuiging, organisatie, noodig,
D~j.e' org~nisatie zal de juiste zijn,hetbest gedijen enhet

I

meest beantwoorden Slan haar doel, w3n.neer zij de vrucht is
van het initiatief en de werkzaamheid der maatschappelijke
krachten in georganiseerd verband, al zal het meermalen niet
kunnen worden ontbeerd, dat de Overheid dit initiatief be~
vordert en activeert.
"
i
In de huidige situatie is het noodzakelijk, en, gelet op de
onfwikkeling van de vrije organisaties yan', patroons 'en, van
arbeiders, enop de samenwerking tusschen dcze organisaties,
meer dan in het verleden mogelijk, eene bedrij£sgewijze orga>
nisatie in het leven te roepen, waaraan de regeling van de
sociale aangelegenheden, en van de uitvoering der Overheids~
.regelingen te dezer zake, kan worden toevertrouwd. Deze
organisatie en hare doelstelliAg zijn, oak in onzen kring, op
verschillende gronden verdedigd. Wij, 'lJoemende, belangrijk~
sten daarvan:
f
'
1e. De Overheid hee£t voor eene uitgebreide sodale' we.t~
geving moeten zorgen. Bij de regeling en de uitvoerillg
daarvan blijkt telkells,dat het wenschelijk is. zooal niet
noodzakelijk. dat deze taak geheel. ofvoor een belang~
rijk 'deel, aan daarvoor,geschikte organen kan' worden
overgedra.gen. o'mdat de Overheiddaardoor te zwaar
wordt belast, omdat haar apparaat daarvoor nid vdl~
doende deskundig is. noch zijn kan, omCIat de uitvoering
v~n die taak door haar dikwijls een centralistisch !carak.:
ter moet dragen. en de bureaucratie in de hand werkt
2e. Ten aanzien van wettelijke voorzieningen. welke naar
haren aard niet in aanmerking komeh voor regeling door
bedrijfsorganen. verdient het ,aanbeveling de uitvoering
daarvan in handen te leggen van die organen. omdat' t:ij
daarvoor beter geschikt zijn dan de Oyerheidsorganen.
3.e. Deorganisatie van het arbeids.. en bedrijfsleven, de
regeling van de verhoudingen te dezer zake. is de natuur~
lijke taak van de organen op het gebied van denarbeicl
en het bedrijf.
In het algemeen genomen acht de Commfssie deze gron~
den juist. De laatstgenoemde is h.i. principieel de belang~
rijkste.
Bij de samensteliing van de bedrijfsorganen ,'moet wordet'!.
uitgegaan van de gedachte, dat de organisaties van patroons
de l'e,g;ellpatroons, en de organisaties van arb eiders de ledeh~
arb eiders aamyijzen, en weI op zoodanige wijze, dat het ~antad
leden~arbeidersgelijk is aal,1 het aantal Ieden""patroons. Voor
de regeling van sodaIe aangelegenheden en voor de uitvoe~
ring yap. deze regelingen dienen beide "partijeri:" ,€II. geIijk~
waardig te worden beschouwd.
,
Ook !aan regeli,ngel1 van economische aangel~9'enhe~n iT;;
~

in steedstoenemende .mate beheefte ontstaan, terwijl de be-moei'ing. ,methet economisch leven in de laatste jaren. en de
Wijzigingefligt,lidatie van deze bemoeiing. eene voorziening
te dezenaanzien. in meer of mindere mate urgent maakt. .
Kan aan dezeHde·organen. welke voer de sodale aangele~
genheden worden bepleit. ook deze taak worden toevert!Qt1wdZ
V cor-de beantwaording· van 'deze vraag is hetin de eerste
plaats·van belang,i of men het hedrijf, in den zin'van het geheel
van onderpemingen, welke tot eenzeUden bedrij fstak behooren,
kan aanmerken· als eene "gemeenschap". Het antwoord op
deze vraag kan naar de meening van ·de Commissie als voigt
luiden~ het bedrijf in de aangegeven beteekenis is nieteene
gemeenschap als de onderneming, maar de ontwikkeling van
het economisch kven· heeft met .zich gebracht, dat er in menig
opzicht e.en samenhang tusschen de ondernemingen van. .den~
Zielfden bedrii h;tqk .i~. gegroeid, met het. oog waarop econo~
mis.che regeIii\.gen iloodig of wenschelijk zijn.
De entwikkeling :van de organisaties van patroons en van
arbeiders, en de mate van hare ervaring met betrekking tot
de regeling. van economische zaken. zijn in vele gevallen nog
niet . van dien aard. dat aanstonds aan bedrij fsorganeri eene
taak op economisch gebied kan worden gegeven als op sodaal
terrein.
.
Voorts dient bedacht. dat bij de regeling van economische
aange1egenheden .in bijzendere mate moet worden gerekend
met de verantwoordelijkheid en het .fisko van den onderne~
mel', zoodat eerte paritaire vertegenwoordiging van patroons
en. al'beiders in het orgaan veor econamische bedrijfsaange~
htgenheden niet juist zou zijn. Wel dient in zulk een orgaar
eenebehoorlijke vertegenwoordiging van de arbeiders te wor~
den oj:Jgenomen. orodat niet kan worden ontkend, dat de
regeling van economische be.drijfszaken meestal van g.roote
beteekenis is vcor de· positie. van de arbeiders.
De C6mmissie meent. dat de partij in hare uitspraak den
weg moet openlate.h. zoowel vpor eene bedrijfsorganisatie,
welke behalve het sad ale ook hlt ,econemische omvat. als voor
afzonderlijkebedrijfsorganen voorJhet sodale en voor het eco~
nomische. Bier zullen met name. de stand van zaken en de
. behoe.fte aan regeling van belangrijke beteekenis Zijn.
Aangestiptwordt in'dit verband. dat de bedrijfsorganisatie
zal moeten worden uitgewerkt ook veor de {)nderneming en
voer de sociaal"etonomische aangelegenheden in het algemeen.
De Commissieacht het niet noodzakelijk omtrent de waarde
en de taak van ondernemingsraden en van het algemeen
.sodaal~.econ9mis.ch orgaan in het program van actte eene
.formuis. op te nemen. omdat, hoe belangrijk zij ook zijn. dit
d~ detail~ betreft. en niet het be~insel van de zaak.

'De Overheid zki vpor de in het vorenstiuili.de aEfnb-evoleri
bedrij£sorganisatie eene wettelijke reg-ding hibben Fe tieHen,
waarin bevcegdheden;' taak en . sain~ristelHngomschi:even
worden. Eet behoeft geen biotoog, dar deze bedrljfsorgimi~
satiec:werigens niet eene volkoll).en "vrije" ,l<;an zijn. rYe rechts~
. taak vail de Overheid brengt met zich mecie,dat ookdie
orgal1isat'e aan haa't toezicht en:lc«.nt.r91e ~~~~zijn onderwor~
pen. Zij heefc te waken tegel} misbruik van bevoegdheiden
macht, opdai de sa'menleving niet in' ernst1ge mate; worde
gesch~2d. VVellicht verdient h~L~~n?~x~h~<g- 'als . ~lgemee~e ,
regel ce Qanvcwrden, dat alle verorcIemngen oEregehngenvan
de bedrij fsorg an-en onderworpen zijnaan de' g,dedkeurin:g van
de Overheid.
'
Wat de ,organisatie~ Woltersom" aangaat, deze ontmoet,
ook nadat men haar van enke1e Duitsche' smetten hee£tger'ei~
nigd, zeer ernstige bezwaren. Zij zal echter fliet aanstonds
kunne;1 worden opgeheven. Het is noodzakeli}k, dat' eerst de
vrije orgal1isaties. vein patroons., in samenwerk'ing mef de vrije
organiGatics vcm mbeiders, zorgen voor.qe voorbereiding,van
de mganen, \v<211:e in de plaats kunnen trecienvancde "brga~
nisatie"W'oltersorll". Zoodra dit is geschied, moetlaatstge~
l10errtdc organisat:i~ worden geliquideerd. De COlli'missieacht
. het van het grooisLe belang, dat spoedig gedaan word'e, wat
vPQrwaarde is voor de .gdeidelijke, zoo snd mogelijke liqui~
,datf~Vq.n gcnccmde 9rganisatie .
•
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, IIa .• " Ili,.het p~og~ar:v~n aet~(}l~}l~~g,·p-?-iW:g"cm 1.922.)veid
het$tdse} . van s:;JcwhsatJe afgewezen. TIe YQornaamste .he~
~ware;n' c!<;lp~teg~n ~verden to~Il. als voIgt sa1IJ.e'llgevat;

,

-le .. De Sodal1satie·, ste} ze ware te aanvaarden, is' alleen te
verwezenlijken internationaal. Voor ve];betering, van de
nationale toestallcien heeft ze dus geene waarde,zoolang
de kans op hare tocpassing, in ,de yerschillende l;;lnden
niet of in uiterst geringe mateaanwezig is;
20. het st~lsel, dat e11S. in_\chdsgeboden IS, bevat 'geene
waa~'bQrgen vool' hetbehoud of de verkrij'ging der -kapi~
taalvormlng, die'10lbtrekte voorwaarde i8voor de ',uit~
breiclingerl ontwikkeHng, zonder welke van vermeerde~
ring del' volkswelvaart. geene sprake kan zijn;
30. ieve:;;\vcrpt het"staatsbedrij£", maar biedt geen' vorm
of orgal1isatie, waarcloor aan 't Staatsbedrijf en de daal'~
tegen geldenele bezwal'en worclt ontko'men;
4o.ze a,lei'schat de beteekenis van techniek en organisatie,
teng-~volge \,Caarvan ze aan de ccmcentratie 'enaan de
dusgerli.!3mcie nitiOIieele organisatie eene lD,acht teiJ,goecle
toC'sclfdjfL ·'.'dIce de p'ractijkvtijwelnimmer do'etkennen;

t;

56. iemisketit de diffetentiatie en de daarui,t voortgevloeide
samengesteldheid van het economisch leven, en meent
'.' door 'uniformiteit; die tevens le'vensverarming brengt, de
.. , vele'm'oeilijkheden' te kunneIi' oplossen;
60 .. .i:iistEial {eitelijk . orider d~n overheerschenden invloed
vande gedachte, di'l-I eene maatschappij gemaakt wordtof
te tl1:a7ce./1 fs: .
"
.
'.
dient~ngevolge verwacht ze alles van systeem; heeft ze
geen oog voor· het onder scheid tusschen het reeel en fictief
moge}ijke; .
.
Q!):tkent ze de voortdurende wi$selwerking·· van .aIl~rlei
'.' lactoren in,en buiten den mensch ook in de maatschappij,
en verHest ze de noodzakelijkheid van ontwikkeling in de
historischelijn .uH hetoog;
70. ze losthet aloude vraagstuk van de verhouding tusschen
individw engemeenschap niet op en steIt tegenover de
eenzijdigheid van de oud~Hberale economie, uftkomend
in het ~ndividualisme op . sociaal~economisch gebied,
slechts deze andere eenzijdigheid, welke "in het belang"
van de gemeenschap de perScionlijkheid in hare groote
waarde en beteekenis ten offer brengt;
80. de psychologie van den mensch en de massa schijnt voor
haar door en in het geloof aan de "almacht', van organj~
. satie en' techniekvan hoegeriaamd geenbelEmg te -zijn;
90. Ze houdt geen rekening met het feit der zonde; achi den
natuurlijken mensch tot aIle goed werk geschikt en be~
.i.<:waam, 111ifs zijl1e ontwikkeling en de onistandigheden
.. 'h~rtldaar,voor maar niet in den weg Istaan;· lneert!t he!t
egolsme te kunnen uitdrijven zonder aanvaarcling' van
het Evangelie van Jezus Christus, en moet daarom uit~
!oopenop eengeweldig fiasco, terwijl hare verwerkelij~
king tevens heteekenen .zou een groot gevaar voorde
"'yrifherd van Christendom en. Ketk en voor het werk der
Christelijke gl'!meente op velerlei gebied l "
,Daciraan werd nog het volgende toegevoegd:
"Deze opsomlIling moge, zonder aanspraak tekuunen
inaken op voUedigneid en logische opvolging; gerioeg~
zaa'in zijnomde vetwerping van de Socialisatie als ste:lsel
te motiveetE~n. Daarmede spreekt onze partij zich niet
uit over de vraag, of een bepaald bedrijf orider bepaalde
'omstandigheden al ofniet aan de Overheid moet over~
gaan; Deze vraag dient; zooals ook in het verleden ge~"
schiedde. in elk bijzonder geval met behulp van de daar~
voor in a'anmerking komende gegevens en gelet op aBe
v.an invfoed zljnde fadoreh, beantwoord teo worden. Een
;,stellseF' houden wij er te dezen opzichte niet op .ft8,

.•.

Bet wil aan Uwe Commissie voorkomen~/ dat in: net V'or~ll;;'
staande ook voor het heden in het alge'meen op juiste wijze
is omschreven, om welke redenen door ons de socicilis'atie
moet worden- yerworpen, terwijl daarin tevens is aangegeven,
dat onze Ieden. van de Stat~n~Generaal t.z.t. op' volkomen
zakelijke gronden den overgang van de Nederlandsche Bank
naarI de Overheid en de "hatlonalisatie" van de ,particuliere•
,steenkolenmijnen in ons land hebben te beoordeelen. .'
b. De toestand, waarih ons land. tengevolge van: den
oorlog en van oe Duitsche bezetting verkeert, maakteene zeer
uitgebreidebemoeiing van de Overheid met het economische
leven noodzakelijk. Oat leven moet tijdelijk iil vele opzkhten
door de Overheid worden geleid. Daarov.. is geen verschil
van meening. De vraag. waarOm het hier gaat. is dete, of .el'
eene door de Overheld blijlJ>end ge!eide ecbnomie. moet iijn.
Op deze vraag dient, naar dezien$wijzG van de ComQlissie,
het, antwoOJ,'d ontkennend. te luiden.
De internationale verhoudingen en de ontwikkeling van het
internationale economische leven zuBen met zich brengen,dat
de .overheid zich vee! met economischeaangelegenheden moet
bezig houden, maar er behoort op te worden aangestuurd, dat
de e<;:onomie, zoo sjJoedig alsdit mogelljk blijkt. weer in' deien
zin vrij wordt, dat zij niet meer, door- de Overheld wordt ge~
dirigeerd. Dit wi! volstrekt niet zeggen, clat er dan weer eene
vrije economie zal zijn in de oude beteekenis van dit woord, .
omdat er, behalv}! de gebondenheid vanwege deinternatfonale
omstandigheden en mogelijkh~1en, eene gebondenheid- is en
zijn zal uit. hoof de van de omstandigheid, ,dat de b-edrijfso-r..ganisatie met zich brengt eenebegrenzing, welke el' voorheen
.
diet, althansniet in die mate, was.
Tegen de geleideeconomie aIs ,door de IOverheid blijvend
. gedirigeerde economie gelden in het algemeen dezelfde be~
zwaren, welke tegen de socia lisa tie bes~aan. Deze geleide
economie legt de verantwoordelijkheidvoor het economisi::h
leven ten principale op de Overheid. 'IDlt is onjuist. Ret iii
zoowel in strijd met de Overhe~dsroeplng als met~:dievan
den mensch.
Deze verantwoorde1ijkheid berust bij den, mensch,en zij mllet
ook tot gelding komen in de verb and en;: vtaarin mensehen met
elkander samenwerken ten behoeve van de voorzjening in
stoHelijkegoederen. De,mens,ch heeft eene levenstaak. welke
hi) moet vervullen in gehoorzaamheid aan Gods. gehoden en
tot die levenstaak behoor,t, <:!,at hij in het economisch. Ieven
werkzaam is op den grondsl-ag van zijne verantwoordelijkheid,
Daarom is een'e organisatie en leiding van het economische
lev:en; welke d~, verantwootdeIijkheid van den mensch a£neemt
elf le~t op de ~verheid, in, strijd met 's menschen,~ocfdelijke
\.

t.

•

.'

roeping. De verantwoordelijkheid van den mensch blijve d~
,basis vall,het economisch leven.
c; Een Oveiheidsbedrijfsonlanisatie, of eene zoodanige
organisatie welke verlengstuk iSo van' het regeeringsapparaat,
i~ de wensch van hen, die de socialisatie voorstaan, of die het
~pnemen voor eene blijvertd ,door de Overheid geleide econo~
roie. Van sodnal~democl1at!sche zijde worde de bedrijfsorga~
nisatie verdedigcl qls overgang tot socialisatie of als middcl
om het bedrijfsleven te brengen onder de directie van 4e Over~
~ heid. Zij, die zich u,itspreken ten ,gunste van eene door de
Overheid permanent ge1eide eco~lomie, bepleiten eene bedrijfs~
organisatie, waarin Overheid en maatschappelijke organen
. ,;samenwerken". Naar de meening der Commissie is eene
zel£standi~e bedrijfsorganisatie noodig, opdat het eene uit het
maatschappelijk leven opkomende en daarop steunende Drga~
nisatie iij,-en de eigen aard en taak van deze organisatie
erkenning vinde. Daarom diE;nt het voor~ontwerp van vVet
inzake bedrijfsschappen te worden afgewezen.

III. Over de conjunctuurpolitiek is vee! geschrevcn. De
belangrijkste factor daarvan is, nationaal gezien, de uitgaven~
politiek van de Regeering, voorzooverdeze betrekking heeft
op de uitvoering van werken. Deze politiek, <ildus wbrdt ge~
zegd, dient er op gericht te zijn den op~ en neergang in het
ec'onomisch leven. en de storende geyolgen daarvan. zooveel
doenlijk te temperen. Dit kan geschieden doqr in /iijden van
hoogconjunctuur weinig" en in perioden vail laagccinjunctuur
veel openbare werken uit te voeren. In het eerate geval remt
de Overheid door de inkrimpingvan hare uitgaven den op~
gang, in het tweede geval beperkt zij door de uitbreidirtg van
hare uitgaven den terugval. Indien en voorzoover het IUlogelijk
blijkt een daarop gericht beleid te voeren, ve'rdierit dit aan~
beveling.
'
IV; Er moet ,rekening mede worden gehouden, dat werk~
loosheid zich zal yoordoen, hoezeer ook het mogelijke wordt
g~daan deze te voorkomen. Er kan sprake zijn van zeer tijde~
Hjke werkloosheid in bepaalde bedrijven, ,tengevolge van, een
niet fe verhinderen min of meer ongeregdden gang vim zakell.
Er katI- zich voordoen seizoenw~rkloosheid en werklooslieid
onder den invloed van eene niet te keeren ongunstige con~
junctuur.
Met het oog daarop zijn voorzieningen noodzakelijk. Eene
nadere regeling van het ontslagrecht kan op beperkte schaal
bijdragen tot het voorkomen van werkloosheid, omdat daar~
door kan worden tegengegaan, dat aanstonds bij' verminde~
ting van het werle in eene onderneming tot ontslag wordt over
~egaan. 13Edangdjkli!f is echter, dat er bedrijfsgewijze e~ne
p

arbeidersreserve wordt gevormd. D.eie is in het belang van
de arbeiders. maar niet minder in dat van de ortcLertiem"ers.
Door middel daarvan kan er voor worden gezorgd. dat ge~
sc:hikte arbdders beschikba~r zijn. zoodra door bedrij£sdrukte
aan hunne tewerkStelIing".behoefte is. D.e kosten van z,ulk
eene reserve dienen. in hetalg'emeen genomen;te' word'en: 'ge":
dragen door het bedrij£. Tenslotte is "eene wettelijke reg-eling
Van de werkloosheidsverzekering ,urgent. De kosten daarvan
moeten door ondememers en arbeider,s. en eene bijdrage uit
.s Rijks kas. worden gedekt.
'
V. Eene herziening van de Invaliditeits~ en Ouderdo~s.,.
wet is ,gebdden. De rentenen pensioenen. welke krac::hten~
deze wet worden genoten. behooren. zoo dit eenigszinlj) mo~
gelijk blijkt aanzienlijk, te worden verhoogd.
"
'
Voor de uitgebreide groep van. kleinezelfstandigen 'is eene
ouderdomsverzekering, tal zijn hier velebezwaren te over.~
winnen. vap. zoo groote beteekenis. dat moet worden bevor"
derd. dat eene wetteIijke regeling ten behoeve daarvan. tot
stand wordt gebracht.
Het is een ,verheugend £eit.dat de gedachte steedsrtleer
veld wint. dat de bedrijven hebben te zoiig.eii voor £ondse'n.
waaruit aan de daarvoor in aanmerking kO'mende arbeiders
een (>enigszins behoorlijk ouderdomspensioen kan wordeh be~
taald. Met name de org·anisaties van patroons en Van arbei'-ders; en straks de bedrijfsorganisatie. hebben tot hmk voer
de algemeene verwezenlijking van deze- gedachte werkzaam
te zijn. opdat geleidelijk aan regel worde. dat de arbeider. oud,
geworden, een pensioen ontvangt. dat heJ;ll in -staat stelt in
het tlOodzakelijk levensonderhaudte voorzien. Langs dhen
weg kan ook eene regeling worden verkregen vooi: pensibrf,.
neering der weduwen van overleden gepensionneerde arbe{~
ders.
.
VI. Er is groote woning.nood. ;Oit behoeft geen betoo'g.
Door oorlogsmaatregelen en d.aden van. de bez.'~ttelide wEicht
is ~en zeer belangrijk aantal woningen vernietigd. Tijdens de
vijf jaren van oorlog en bezettitig zijn bijnageen wOlJ.ingen
gebouwd. Daardoor .is het wOl1ingtekort aanzienlijk toegeno~
m.en. AI zal het niet mogelijk zijn spoedig dlt tekort in te
halen, toch dient de aanbouyv zooveel a18 doenlijk is te worden
bevorderd en bespoedigd: Daarbij zal moeten wordengezQr.gd
VOQr geschikte wonil1Clcn voor graote gezinne,o. Uitcr8El.1:c1, Zi"l
':11C'113 nict kunnen wor.den ontkr,:Jmcn aan: den bouw Vall nood~
WQi1ingen. om in de mee'st dringende behoefte aan wening'"
!:uimte te voorzien. Tach verdient het, om morede en £ina;n~
ciede redenen, ernstige overweging den bouw van noodwo. .
ningen en serni.,.perrnanente woningen tot het strikt o;nvermij.,.
deHjke tef. beperken.

b. de geleide economie. waaronderis te versta:m de blij,-enJ
door de Overheid gedirigeerde economie;
c. de bedrij£sorganisat'e. g2dacht also zuivere' Oyerheids~
. organisatie, of als organisatie, welke cen verlengstuk is
van de bestuursorganen der Overheid, met name ook zoo~
als deze in het Voo11~ontwerp van, wet op ·de bedrijfs~
schappen van het hi.tidige Kabinet is voorgesteld.

III. Conjunctuuf!politielt.
Voorzoover het voor de Overheid mogelijk blijkt, zonder
het sodaal~economische leven aan zich te trekken. door haar
beleid de inwerking van stoornissen op het economisch leven
Fe voorkomen of te temperen, dient zulk een beleid te worden
bevorderd en gesteund.

IV. W er:k1ooshci:d~
De werkzaamheid van de Overheid en van de maatschap~
pelijke krachten moet gericht zijn op het voorkomen van

werkloosheid.
Daartoe kan een nadere regeli1).g van het ontslagrecht bijdragen.
Met het oog op de mogelijkheid. dat werldoosheid onvermijodelijk blijkt. dient in hare geldelijke gevolgen VOOf de
arb eiders op behoorlijke wijze te worden voorzien:
a. door het in het leven roepen van een bedrijfsgewijzc
arbeidersreserve;
b. door een wettelijke regeling van de werkloosheidsvcr~
zekering.

V.

InNaliditeits~

en OuderdolllSV'erzci<ering.

Herziening van de Invaliditeits~ en Ouderodomsverzekering
teneinde tot verhooging van renten en pensioenen te ge~
raken.
Wettelijke regeling van een Ouderdomsverzekering voor
de kleine zelfstandigen.
Bevordering. met name door de bedrij£sorganisatie. van
bedrijfsgewijze regelingen voor ouderodomspensioen.

VI. Woningvoofziening.
Maatrege1en, tot geleidelijke opheHing, ~n een zoo sne]
mogelijk tempo, van den woningnood. ·Bij de voorziening in
woningen worde gerekend met de behoeften van de groote
gezihnen en de bouw van nood~ en semi~permanente wonin~
g~n tot het onvermijdelijke beperkt.

Ondierwijs.
De . ~rondwettelijke gelijkstelling van bijzonder en openbaat onderwijs worde nauwgezet gehandhaafd.
.
,
Het onderwijs 'worde, meer dan in het verl'eden, dienstbaar
gemaak,t aan de eischen,. welke het maatschappelijk leven
stelt.'·
.
Uitbreiding van het niJverheidsonderwijs, ter opvoerin~
van de vakbekwaamheid.
Voor kinder en met laanleg' en begaafdheden van onbemid~
delde ouders. worde de gelegenh'eid geopend voor hun verdere ontwikkeIing.

1:1 •.

9. Financiee1 beleid.
Het financieel beleId ZlJ III het belang van heel het yolk
gericht op de gezondmaking van het in deplorabelen toestand
verkeerend Rijksbud~et, met name ter voorkoming van inflatie en ter verkrijging van de middelen, welke noodig zijn tot
dekkirig van de Rijkskosten der in dit program opgenomen
sociaIe voorzieningen:
Het belastingsteIseI worde zoodanig hervormd, dat eenerzijds op rechtvaardige wijie rekening wordt gehouden met
de draagkracht der onderscheidene bevolkingsgroepen en
anderzijds de particuliere ondernemingsgeest niet wordt gefnuikt.
.
10. Gemeente!1ijke: autonomie.
De gemeentelijke autonomie, welke door de Duitsche r,.1aatregelen en het mede daardoor geldende belastingssysteem
zeer ge~eden heeft, worde hersteld.
11. Organisatie OVlerheidsdiensten. -Bureaucratic.
Met krachtige hand worde een doeltreffend e organisatie
van de Overheidsdiensten tot stand gebracht. Het ambtelijk
apparaat, dat het. volksleven dreig te overwoekeren, moet
worden genormaliseerd en beperkt. en c;le drukkende en doodende bureaucratie dient intensief te worden bestreden.
12. 's Rijksdeflensie.
Opgebouwd worde, een kwalitatief sterke en modern uitgeruste krijgsmacht.
Mede ter verkrijging van een goede discipline worde zorg
gedragen voor de vorming en opleiding vaneen moreel
hoogstaaed kader, dat den manschappen ten voorbeeld strekt.
Door §trenge contr6Ie dienen aIle niet~gemotiveerde uitgaven, te~woI:den voorkomen.

