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1 Icgi  r i s  el  pr o f j  rib 111. 

De Roerenpartij, ontstaan in de strijd tegen de geleide ecoiioiiiie i i i  de Iniid- 
bouw, zoals die niet iiaiiie in liet Laiidbouwscliap tot uitdrukkiiig konit, i >  gceri 
belairgeti-, maar een bzeiirselpartij, wellie opeiistaat voor alle Ncdarlaiitier>. die 
overtuigd van de ceii- en ondeelbaarheid van grestelijke, politieke en ecorioiiiisclie 
vrijheid, zich met het volgende begiiiselprograrii kiiiiiieii verenigen. 

Art. I .  Verwerpeiidc de souvereiniteit van de inen.; of liet volk, die bciirte- 
liiigs tot iridividiialisnie en collectivisiiie pleegt te leiden, gaat zij uit van de 
souvereiiiiteit Gods over al liet geschapene. Aan deze soiivereiiiiteit ontlcciit de 
overheid haar  gezag. 

Op grond hiervan wijst zij elke vorm van republilinriisme af en stelt zij zich 
op het staiidpiiiit dat  het Koninkrijk der Nederlaritleii tlieiit te worden gereseerd 
door het Huis van Oranje, drager der souvereiiiiteit. 

De rechten des Konings dienen te worden ge'erbiedigd en voor uitlioiiiiig te 
worden behoed. 

De overheid is geroepen de rechten en vrijheden der burgers te be- 
sclicriiieii en  te bevorderen, zoinede al datgene te doeii wat de versterking vnii 
de cliristelijlie grondslagen van ons volksleven, voor zover nog aanwezig en de 
lierkcrsteiiiiig van ons volk kan bevorderen. Zij  oiithoude zich hierbij van het 
partij kiezen voor een bepaalde kerk of richting en nenie de gewetensvrijheid en 
verdraagzaainlieid jegens andersdenkenden uitdrukkelijli i n  acht. 

Zij roept overheid en volk op tot het gezamenlijk uitvoeren vaii de 
taak, die beide hebben, nainelijk het tot ontwikkeling brengen van liet Ncder- 
laiidse volk en de oiitplooiïiig van zijn mogelijkheden, wellie voortvloeien iiit de 
erkenning der Souvcreiniteit Gods over al liet geschapene. 

hlet het oog daarop dient een behoorlijke volksinvloed te worden gewaarborgd. 
Zij eist herstel en toepassing van het beginsel der niachtensclieidirig cri vati de 

rechtsstaat, oiider meer door ongerepte haiidlinviiig van de onafliaiilidijlie 
recliterlijlie niaclit, verhoogde reclitsbesclierriiiiig van de burger tegenover de 
overheid, verwijderiiig uit wetgeving en bestuur van elke vorm van dictatuur 
en nog geliaiidliaaid hezettiiigsreclit en terugdriiigiiig van de niaclit der p re s i e -  
groepen. 

Art. 4. Zij  erkent de noodzaak van samenwerking inet andere iiiet-iiiiperia- 
listisclie landen, waarbij zij allereerst denkt aan die tiiet België i n  Beiielux- 
verband en andere kleine Noordzeestaten. 

Noch deze samenwerking, noch die in E.E.G.-verband mag leiden tot een 
Samensmelting, waarbij ons land zijn eigen karakter geheel of gedeeltelijk zou 
verliezen of oiivervreeiridbare nationale waarden prijsge\reii. 

Ons land levere een positieve bijdrage tot de ontwikkeling van het interiiatio- 
naie recht en de internationale samenwerking, op basis vaii de trouw aai1 het 
gegeven woord en de vrijwillig aaiigegarie verpliclitiiigen. 

Ar t .  2. 

Art. 3. 
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Zij verwerpt eeii supra- of boven-nationale politiek, die tot blokvoriniiig leidt 
en gevaarlijk is voor oiize zelfstandigheid. 

.k t .  5. Zij staat een krachtig en doelinatig defensie-apparaat voor, d.it iiiet 
alleen in staat is i n  uitzoiideriiigsgevalleii de biiiiieiilaiidse orde te haiidliaveii 
doch ook in saiiiriiwerliing inct de bondgenoten liet vrije deel van Europa, des- 
noods niet de uiterste niiddelen tegen elke aanval kaii verdedigen. 

Aan de geestelijlie weerbaarheid van laii&zee- eii luclitniacht dient grote aaii- 
dacht te wordeii besteed, opdat alle dieiistpliclitigeii er van doordrongen rijn 
welke geestelijke, politieke en iiiaatschappelijke waarden zij te verdedigen hebben. 

Zij erlieiit de taak die de overheid ten aaiizieii van onderwijs en cultuur 
heeft, doch deze dieiit dusdanig beperkt te zijn, dat  de eigen recliteii i i i  deze 
leveiiskring uitdrulilielijk geeerbiedigd en de vrijheid van oiiderwils onaangetast 
blijft. Er konie een open radio- en televisiebestel. 

.Art. 7. Zij acht liet dringend noodzakelijk dat  de particuliere eigendom, 
basis der persooiilijlie vrijheid, overeeiikonistig hetgeen de Grondwet bepaalt 
zoveel mogelijk wordt geliaiitlliaafd en geeerbiedigd, niet name ook bij de bclas- 
tingheffing. 

-art. 8. De bela,tiiiglieffiiig dierit in Iioofdzaak gericht te zijii uin de overheid 
de middelen te veraciiiiífcii liaar IJepcrìitc taak op íiiiaicieel v e r a i ~ t u ' i ~ i ~ r &  u ijze 
te volvoeren. 

Zi j  verwerpt principieel eeii Iielastinglieffiiig die niede beoogt eeii verdeling 
van het nationale iiikoiiien door de overheid, oiiidat dit haar taak  l i i e t  i,. 

Het heffen van successierechten iii de rechte linie worde opgeheven en voor 
het overige drastisch beperkt. Zij verwerpt eeii belastiiigpolitieli, die dour d i e r p e  
progressie beoogt dc particuliere cigeiicluiii op te ìieffeii. I<ilie vorm viiii fiscale 
bevoordeliiig dieiit veriiiedcii. 

Zij  eist een oiiibiiigiiig van liet siib;idiebeicitl opdat aai1 de Iiiiidige 
verkwisting eeii eind konie. I>e overheid kaii eii mag alleen claar subsidiereii, 
waar levenskrachtige particuliere activiteiten firiariciele aaiivullirig,nodig hebben. 

De te verstrelikeii subsidies dienen in  het algeiiieeri belaiig te zij11 eii de o\&- 
lieid moet afdoende coiitrdle Iiel>beii op de besteding va11 liet door liaar ter be- 
schikking gestelde geld. 

»e overheid verlene generlei subsidie aan die vormen vaii cultuur die een gevaar 
z i j i i  voor de cliristelijlie groiidslageii van de Nederlaiidse sitiiieiileviiig. 

.Art. 10. Op ccoiioriiiscli gebied s taat  zij de sociale iiiarktcconoiiiie voor waar- 
onder zij verstaat een grote iiiate van vrije prijsvorniiiig door eerlieratel vaii de 
wet van vraag eii aanbod. 

Door de Overheid dienen echter niaatregelen te wordeii geiioiiieii o p  groiid 
waarvan zij gerechtigd is op te treden of in te grijpen, \vaar ziiìii; ter hmdii'iviiig 
van de vrije prijsvoriiiiiig o f  0111 driiigeiide socialc en andere rcdeiieii, liet algciiirc-ii 
belaiig betreffende, iioodralielijlc is. 

hfet betrekliiiig tot de i<arteip»litiek iszij van uurLicel dat de cjverheid 
afwijzend dient te staan tegenover die kartcl; en andere oiidcrneiiicriafsi>rakeli, 
die de werking van de wet van vraag en aaiibod ten iiadcle der coiisuiiiciiten 
verstoren. 

Art. 12. De overlieidspolitieli ten aanzien v a n  de eigenaren van grond, 
kapitaalsgocderen e n  woriiiigeri dient eeii zodaiiige te zijii,  dat daarduor de 
particuliere eigeiidoin geeerbiedigd eii de zelffinanciering wordt iiiogelijk gemaakt. 

De sociale politiek dieiit gericht te zijii op eeii retlelijke bcdierriiiiig 
van alle burgers. 

Art. 6. 

Art. 9. 

.Art. i i .  

Art .  13. 

Gewaakt worde voor een overspaniien arbeidsmarkt. 
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De sociale wetgeving worde vereenvoudigd en gericht op een mini- 
mum aan dwang en een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid voor het eigen 
bestaan. 

Naarmate d e  welvaart toeneemt en daarmee het aantal dergenen die voor 
zichzelf allerlei voorzieningen kunnen treffen, dient de kring der verplicht ver- 
zekerden kleiner te worden. 

Bij gedwongen verzekeringen dient er een redelijke verhouding te zijn tussen 
premie en uitkering. Zij mogen niet voor inkomensoverdracht gebruikt worden. 

De Overheid stelle hen wier principiële bezwaren tegen verplichte verzekering 
op overtuigende wijze gebleken zijn, van verzekeringsplicht vrij. 

Geleidelijk aan worde, de kinderbijslag voor personen die zelf in het onder- 
houd van hun gezin kunnen voorzien, afgeschaft. 

De verzorgingsstaat wordt afgewezen, omdat zij de  persoonlifke veraiitwoor- 
delijkheid aantast, de  s taat  tot al-verzekeraar maakt en daarmee de burgers 
in een van hem afhankelijke positie brengt. 

De volkshuisvesting is in de eerste plaats een zaak van het particu- 
liere initiatief. De Woningwetbouw dient een aanvullend karakter te dragen en 
uitzondering te blijven. 

Ter bevordeqing van herstel der normale verhoudingen op het gebied der 
volkshuisvesting dient met kracht gestreefd naar een toestand, waarin de huren 
in de weg van vraag en aanbod tot stand komen. 

Art. 15. Het  financiële beleid der Overheid zij gericht op waardevastheid 
van het geld. De strijd tegen de voortgaande geldontwaarding dient veel krach- 
tiger te worden gevoerd dan tot dusver. De Overheid zal de wensen van belang- 
hebbenden, die aan een hoge graad van werkgelegenheid en goedkoop geld meer 
waarde toekennen dan aan gezonde economische verhoudingen, met kracht 
moeten afwijzen. 

Art. 16. Zij verwerpt d e  publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op grond van 
staatsrechtelijke, democratische en economische overwegingen. 

Geen bezwaar bestaat tegen het door de Overheid inwinnen van adviezen 
van vrije organisaties. 

Art. 17. De Overheid versterke d e  positie van de Boerenstand niet door 
prijssteun, maar door opheffing van onnodige kostprijsverhogende lasten en 
beëindiging der bureaucratische maatregelen, die de vrije ontplooiïng belemmeren. 
I n  het belang van boer en consunient beide worde de handel in landbouwproduc- 
ten vrij gelaten. 

Art. 18. De Overheid erkeniie de waarde van een krachtige zelfstandige 
middenstand. Zij wake er voor dat  de liquiditeit der middenstandsbedrijven 
door te zware belastingen en sociale lasten in het gedrang komen. 

Het vestigingsbeleid dient zodanig te zijn da t  toekomstige middenstanders 
daardoor niet afgeschrikt worden en de middenstanders in s taat  worden gesteld 
d e  concurrentie met het grootwinkelbedrijf en de coöperatie vol te houden. 

Van de Overheid verwacht zij dat  zij al datgene zal doen, wat de 
welvaart van ons volk en de burgers kan doen bevorderen, met dien verstande 
da t  zij de  enkelingen en groepen alle mogelijkheden tot ontplooiing in vrijheid 
en verantwoordelijkheid biedt en dat  zij slechts daar  ingrijpt waar het particulier 
initiatief in gebreke blijft of taken verricht moeten worden die hetzij typisch 
voor verantwoording der Overheid liggen, hetzij het vermogen van de particu- 
lieren te boven gaan. 

De Overheid volbrenge v66r alles haar eerste taak:  de handhaving 
der rechtsorde. Zij trede streng en rechtvaardig op tegen de misdadigers, waarbij 
in bijzondere mate de aandacht gevraagd wordt voor hen die zich aan zeden- 
en verkeersmisdrijven schuldig maken zomede voor de misdadigheid onder de 
jeugd. 

Art. 14. 

Art. 19. 

Art. 20. 
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l;r(leritiel>ruyi.aiii 1967 

‘-1 igemeire groirdbegiirseieir 

De Roerenpartij ia geen belangen-, maar een beginselpartij, welke openstaa t 
voor alle Nederlanders, die zich niet dit begiri~elprograiiiriia kiiiirien verenigen. 

Zij baseert haar pi-ograinriia op Gods souvereiiiiteit, waaraan de overheid haar 
gezag ontleent. 

Zij staat op het standpunt, dat  ons líoiiinkrijk dient te worden geregeerd door 
het Huis van Oranje en dat  de rechten vaii ons Vorstenhuis dienen te wordeii ge- 
eerbiedigd. 

De Overheid is geroepen de christelijke grondslagen van ons volksleven te 
handhaven en te bevorderen; zij onthoude zich hierbij van het partij kiezen voor 
een bepaalde kerk of richting en iieme de gewetensvrijheid vaii en de verdraag- 
zaainheid jegens de minderheden uitdrukkelijk in acht. 

De Boerenpartij s taat  iiiet alleen op de bres voor boeren, tuinders, enz. maar 
voor elke groep, die achtergesteld wordt of waarvan de belangen onvoldoende 
door de overheid worderi behartigd. 

Biir iwi ia~rdse  Zaken  

De Overheid heeft tot taak de handhaving der rechtsorde en de bescherinirig 
van alle burgers. 

Zij trede streng doch rechtvaardig op tegen degenen, die deze rechtsorde trach- 
ten te verstoren of het leven of Iiet goed van hun medeburgers bedreigen; dit geldt 
in het bijzonder voor moordaanslagen, verkeersinisdrijven en zedendelicten. 

Zij bestrijde de misdadigheid onder de jeugd o.a. door het plaatsen vaii ont- 
spoorde jongeren in werkinrichtingen. 

De Boerenpartij verwerpt de publiekrechtelij ke bedrijfsorganisaties op grond 
van staatsrechtelijke, democratische en economische overwegingen, met riaiiie 

verwerpt zij de  verplichte heffing daarvan en de hoge salarisseii, die aai1 bestiiiir- 
deren worden betaald. 

J u  sf i f  ie 

De Boerenpartij eist een ongerepte handhaving van een onafhankelijke rechte- 
lijke macht, verhoogde rechtsbescherming van de burger, vereeiivoudigirig van de 
civiele rechtspraak bij kleine geschillen, door bijv. rechtskundige hulp niet ver- 
plicht te stellen; thaiis berusten velen in  het onrecht, omdat zij de weg van een 
omslachtige en dure rechtsprocedure niet kunnen betalen en vaak niet het recht 
maar de duurste advocaat zegeviert. 

Volks hrrtsvzsf iicg 

De volkshuisvesting is i i i  de  eerste plaats een zaak van het particulier initiatief. 
De Overheid beperke zich tot liet afgeveii van vergunningeii tot bouweii o p  

een bepaalde plaats. De woningwetbouw dieiit eeii aaiiviillend karakter te drager1 
voor de minst draagkrachtigen beneden de welstandsgrens. 

Gestreefd dieiit te worden naar een toestand, waarin de huren volgens vraag en 
aanbod tot s tand komen. 

Otidzrnaijs e i i  c d f i r i i r  

De Boerenpartij wil alle onderwijs toegankelijk voor iedereen, maar verlangt 

Om het onderwijs op hoger peil te brengen, streeft de B.P. naar eeii leerliiigeri- 

Onderwijzend personeel in het bezit van het diploma 3e leerkring moeten zou-  

onaantastbaarheid van de vrijheid van oiiderwijs voor elke leveiisrichting. 

schaal van ten hoogste 30 leerlingeir per klas. 
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der iiicer to rge la te i i  uor<lcii tot alle uiiiversitciteii cii iii liet algciiiecii gelijk- 
gcstcld wiirdeii i i i c t  bcrittL.i-s vaii liet eiiitldiploiiia :i \'ar1 de H I S  Ecii c n  aiidcr 
u111 ecii oiiliillijlilici~l i i i t  <I<* wr*g te ruiiiicii, i i iai i i '  ook o i i i  daai-tlovr eeii ciiid te 
iii;ikeii, aan liet grote aaiital oiilievocgde leerkraclitcii op de middelbare sclioleii. 

Het oiidcrwij; a a i  scliipl>ersliiii(lereii iiioet dezelfde aaiidaclit Iiebt>eii vaii  de 
owrlieid als de kiiiclci-eii xiii dv wal. 

I k  Hoerciipartij is voorst.iiider vaii een vrij radio- eii televisiebestel iiiet eigen 
\~eraiitwooi-delijlilieid vaii de Oiiirocp eii recht viiii wederwoord voor degeiie die 
wordt aaiigevallcii. L)e verplichte kijk- eii Iiiisterlicfiiiig iiioet worden afgeschaft 
zodat de f in .  basis wordt gcvoriiid door vi-ijwillige bijdrageii van de ledeii der 
Oiiii-oepeii. 

soLi<iir, Z<lkdJL <>i .~ f r i r l t s< .~ l i l / J />r l lJk  1 1 ' L ' ï k  

I k  Ovri-licid i i i o e t  de zcliitniicliglici<l \:ai1 alle bui-grri ZI) veel iiiugclijli l iai id- 
haven  eii e e i - b i d i ~ e i i .  

1)e I~ijstaii<ls\vet-hulpverleii i i ig moet uitzoiitlei-iiig blijven en gccii regel worden. 
Met iiaiiic i i i oc te i i  de peiisioiiprijzeri va11 I~ej~i.ii-~leiitetiuizcii door vereeiivoiidigiiig 
vali die tehiiireii biiiiieii redelijke gi-eiiaeii I>lijvcii. Ook de liiiiirprijzeii i ' i i i i  be- 
jaardeiiwoiiiiigeii iiioeteii vooi- gepeiisioiicerdcii betaalbaar zijii. 

Gehaiidicapteii (geestelijk of licliaiiiclijk) i i i oe ten  eeii redelijke kans krijgeii en 
eeii beloiiiiig oiitvaiigcii, die in overeeiisleiiiiiiiiig is iiiet h u n  prestaties, terwijl 
coiitrole ter voorkoiiiiiig vali iiitbiiitiiig geweiist is. 

I'erheer err II idirsi i int  

I>e 13ocreiipartij is voorstaiidcr vaii alle ~\~ege i ihe Ins t i i i gge lder i  voor de ;iaiileg 
eii ïerbctcriiig vaii  wegeii, parkcei-plaatsen, enz. Ik l>e~tedi i igsbeperki i i~ kaii dan 
iiiet iiierr rei i i i i i<. i id werlwii o p  de wegenaanleg. 

Ook de beiiziiicbelastiiig kaii daii oiiilaag, oi i idat  het gebruik van eeii auto voor 
de i t i c ~ s t < : i i  g w i i  luxe iriaar ii~iodeaak i%. 1 )c dijk<xii iiiwteii i i i  goede coiiditic: \vor- 
dcii gehoiitieii (,i gcbraclit oiii grote i-ariipeii te voorlioiiieii. Daartoe iiioeteii de 
watcrsclinplwii eeii grotcre (ook fiiiaiicidcj' brvwgdlieid Iiebbeii eii een daarbij 
passciidc vci-aiit\vourdclijliliïid. 

I k  j d i t s  id 

I k  Boei-eiipart i j  ei-liciit de iioodzakclijlili<.id van ecii krachtig defensie-apparaat, 
i i i s a r  koiiit 01) voor de belniigeii vaii degeiicii die daarvoor  persoonlijke offers 
iiioetcii brciigcii eii streeft cli i i iroii i  i iaar de grootst iiiogelijke verkorting van de 
diciistpliclit, CCII  iiieiisclijkc Ixliaiideliiig vaii alle iiiilitaireii, terwijl iiieer aandacht 
dieiit te wordeii besteed aaii l i u i i  geestelijke weerbaarheid, opdat  zij er vaii door- 
drongen woi.dcii wellic geestelijke, politieke eii riiaatschappelijke waardcii zij te 
verdedigcii Iicbbcii. 

F i i i i i i i c i i i i  

Het fiiiaiicicle beleid der Ovei-lieid rij gericht o p  waardevastheid vaii het geld. 
De geldoiitwanrdiiig dieiie iiiet kracht te worden bestreden door beperkiiig vaii 
de Overheids-uitgavrii. Ook aaii de te hoge rente dient paal  en  perk te wordei 
gesteld. 

Deze Rijksiiitgaveii nioetcii beperkt worden tot liet bedrag van de Itijksiii- 
koinsteii zodat we een sluiteiide begrotiiig krijgeii. \\'aar mogelijk dieiit drastisch 
te worden beziiiiiigd, o.a. door beperkiiig va i i  de salarissen van bliiiisters, kainer- 
leden, Gedeptiteerdeii, wetlioiiders, liooggeplaatste anitenaren enz. 

I k  Roereiipnrtij s taa t  '11 rechtvaardiger belastiiigheffiiig voor. Zij erkent de 
redrlijkheid va11 een zekerc progressiviteit, iiiaar niet zó d a t  de particuliere eigeii- 
doiii wordt aangetast, de oiideriieiiiiiigsgeest wordt gedood of kapitaalsvlucht 
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naar andere landen wordt geitiiiiiileerd. 1)c belasting voor ongehuwden dient 
gelijk gesteld te wordeii iiict geliumdcii züiider kinderen. 

Beperking van subsidie3 cii toezicht up  de besteding daarrari acht de Boeren- 
partij nodig om tot bezuiniging te koiiieii. Generlei subsidie worde verleend aaii 
die vormen vaii Cul tuur ,  die eeii gevaar z i jn  voor de christelijke grondslagen van 
de Nederlandse saineiileviiig. 

..... ~ - 

Ecorioriiic 

De autoriiatiseriiig worde zo geleid dat  ze geen schade doet aan onze economie 
of werkeloosheid in de hand werkt. De uwrheid beperke zich bij de prijsbeheersing 
tot die gevallen, waarin de vrije prijavuriiiing het algeineen belang zou schaden. 

Bij het nenien van rnaatregelen, die de lxlaiigen van boeren, middenstand, e.a. 
groeperingen raken, plege zij overleg niet de vrije orgaiiisaties in de bedrijfstak. 

Het vestigingsbeleid dient zodanig te zijii,  d a t  toekoinstige middenstanders 
niet afgeschrikt wordeii i i i e t  waaiiziiiriige cisen van zg. vakbekwaamheid en de 
kleine zakenman in s taat  wordt gesteld de concurreritie niet het grootwinkel- 
bedrijf tiet hoofd te bieden. 

Behalve aan de belaiigeii vaii de schipperskinderen moet ook aan die van de 
binnenschippers zelf ineer aandacht wordcii gewijd evenali aaii die van de viisers- 
bevnl king. 


