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PROGRAM VAN ACTIE-1937 

I, 

1, Aan haar geschiedenis en traditie getrouw, blijft de R.K. 
Staatspartij haar eigen roeping in het Nederlandsche staats-
leven volgen, door als nationale volkspartij zich aan de belan-
gen van het geheele volk te wijden Daarvoor is zij krach-
tens haar aard en veelzijdige samenstelling ten volle berekend. 

2. Zij wordt daarbij geleid door beginselen, die niet zonder 
ernstige schade voor het algemeen welzijn kunnen verwaar-
loosd worden en die in hun toepassing land en volk ten 
zegen zijn. 

Uit die beginselen volgt rechtstreeks, dat zij een positief-
christelijken grondslag voor Staat en maatschappij onmisbaar 
acht, dat zij dien grondslag wil beschermen en wetgeving 
en bestuur van een positief-christelijken geest doortrokken 
wil zien, 

3+ De fundamenten van het Nederlandsche staatsbestel 
wenscht zij te handhaven en te versterken. 

Iedere vorm van staatsalmacht voert tot ondraaglijke tyran-
nie en is een groot gevaar voor het geestelijk leven van ons volk. 

Ons erfelijk nationaal Koningschap is een groot goed en 
een zegen voor ons volk. 

De vrijheden van het volk dienen, met inachtneming van 
de eischen eener gezonde staatsgemeenschap te worden 
beschermd. 

In overeenstemming met zijn karakter, geschiedenis en be-
schaving, moet aan het Nederlandsche volk zijn staatkundige 
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medezeggenschap door middel van een in vrijheid gekozen 
volksvertegenwoordiging blijven verzekerd. 

Slechts in een onafhankelijk Nederland is het behoud de-
zer hooge goederen gewaarborgd. Daarom moet, binnen de 
grenzen van hetgeen Staat en volk kunnen dragen, een weer-
macht worden onderhouden, die erop berekend is den vasten 
wil tot uitdrukking te brengen, dat Nederland, allereerst met 
eigen offers, de onafhankelijkheid en integriteit van het Ko-
ninkrijk zal doen eerbiedigen. 

4. Vier groote vraagstukken zijn in dit tijdsgewricht van 
overheerschende beteekenis * 

Beveiliging Iiij de "T ijke grondslagen 
onzer samenleving. 

Herstel van de juiste orde, in bewuste afhankelijkheid van 
God, zoowel in het staatkundige als in het maatschappelijke 
leven, is het eerst noodige. 

In het bijzonder voor het maatschappelijke leven vraagt 
dit: opbouw van een orde, op economisch, sociaal en cul-
tureel gebied, doortrokken van sociale rechtvaardigheid en 
sociale liefde, welke haar juiste beteekenis en hechten grond-
slag vinden in de christelijke levensbeschouwing. 

Verdediging  van het gezin. 

Het geheele staatsbeleid moet doortrokken zijn van een 
werkdadige zorg voor een gezonde ontplooiing van het ge- 
zinsleven, als grondslag voor het behoud van een gezond volk. 

Ons volk arbeid geven, de werkloosheid terugdringen. is 
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en in vrijheid gekozen christelijke zoowel als nationale plicht. Dit is tevens, meer 

kerd. dan ooit, een onmisbare voorwaarde tot beveiliging van de 
christelijke grondslagen van ons volksbestaan, 

and is het behoud de- 
Ordening in het bedrijfsleven. 

iarom moet, binnen de 
men dragen, een weer- De opbouw van een economisch-sociale orde moet doel~  
berekend is den vasten bewust worden ter hand genomen, mede om overwoekering 
ederland, allereerst met van het maatschappelijke leven door rechtstreeksche staats- 
integriteit van het Ko- bemoeiing te keeren. Hij moet berusten op samenwerking 

van de bedrijfsgenooten en voeren tot zelf-doen, onder toe-
zicht van de overheid, die moet waken voor harmonie tus- 

dit tijdsgewricht van schen bedrijfsbelang en algemeen welzijn.  

II.  
Lelijke grondslagen 

Door deze gedachten geleid, stelt de R.K. Staatspartij voor 
g. de komende periode de volgende punten op den voorgrond: 

ste afhankelijkheid van 
n het maatschappelijke 

1. Krachtige toepassing, waar noodig aanvulling, van de 
bestaande maatregelen, die aantasting van godsdienstige en 

iappelijke leven vraagt 
zedelijke waarden in ons volksieven, en ondermijning van het 

Dmisch, sociaal en cul- 
bestaan van den Staat zelf, voorkomen en onderdrukken. 

Ie rechtvaardigheid en 
Nadere regeling van het vereenigingsrecht der ingezetenen, 

nis en hechten grond- 
met name van het recht tot vereeniging met staatkundig doel. 

schouwing. 

gezin. 2. De werkdadige zorg voor het gezin, in het bijzonder het 
groote gezin, moet het staatsbeleid op onderscheiden terreinen 

«rokken zijn van een beheerschen en bezielen, zoo: 
ritplooiïng van het ge- 

- bij maatregelen op het terrein van opvoeding en onderwijs; 
d van een gezond volk. 

- in burgerlijk- en strafrecht: ter voorkoming van alles wat 
den zedelijken grondslag van het gezin kan ondermijnen; 

olk, 
- in de sociale politiek, in het bijzonder met het oog op de 

osheid terugdringen is inkomensvorming (kindertoeslagen) en de volkshuisvesting; 
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— bij maatregelen van werkverruiming, werkverschaffing en ziening in de nooden ter 
steun aan werkloozen; der volkshuishouding, 

— op fiscaal gebied: rechtvaardige verdeeling van de lasten. i Bij eiken vorm van s 
gehouden met de leven 

1 
bestrijding •.. 3. Bevordering van de volkswelvaart en krachtige estrijrnng van die met oudere ki  

van de werkloosheid door maatregelen tot behoud, verruiming 
en betere verdeeling van den arbeid: 

5. Ordening in het 
aanpassing van bouw en werkzaamheid der Nederland- — verderen uitbouw 

sche volkshuishouding aan de gewijzigde internationale drijf en onderneming 
verhoudingen eenerzijds en aan de eischen van den binnen- van de bestaande VQ 

landschen toestand anderzijds; — aanvulling en wijzij  
verlaging van de lasten, die rechtstreeks of middellijk te geven aan de o 

op het nationale bedrijfsleven drukken en daardoor de gebied, in overeen 
werkgelegenheid nadeelig beïnvloeden; geordende volkshui 

— instelling van één c 
bevordering van buitenlandschen afzet, verdediging en 

ting en bevoegdhei 
stimuleering van de binnenlandsche markt, krachtige uit- 

de algemeene weti 
voering van openbare werken; 

sociaal gebied. 

bevordering van verkorting van den arbeidsduur; 
breideling van over-mechanisatie; 
beperking van den arbeid door vrouwen; 6. Nauwe samenwer 

uitbreiding van de verplichting tot het volgen van van het Koninkrijk buite 

onderwijs. Rijkseenheid, zoowel ir 
als in de verhouding van 

Bijzondere zorg voor normale opneming van jeugdigen in 
het arbeidsproces. 

Bescherming van de ontwikkelingsmogelijkheid van het levens- 7. Regeling van org 

vatbare kleinbedrijf. eenerzijds en de Gem( 
pelijke behartiging van 

4. Wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering en 
van de steunverleening. 8. Herstel en behoud 

De steunverleening moet worden geregeld als een voor- een doelmatig plan, dat 
4 



[g, werkverschaffing en ziening in de nooden tengevolge van gebrekkige functionneering 
der volkshuishouding, niet als armenzorg. 

rdeeling van de lasten. Bij eiken vorm van steun moet nauwgezet rekening worden 
gehouden met de levensbelangen van de groote gezinnen, ook 

en Krachtige bestrijding van die met oudere kinderen, 

tot behoud, verruiming 

5. Ordening in het bedrijfsleven door: 
aamheid der Nederland- - verderen uitbouw van de organische samenwerking in be- 
ewijzigde internationale drijf en onderneming, allereerst door voortvarende uitvoering 
eischen van den binnen- van de bestaande wetten op bedrijfsorganisatorisch gebied; 

- aanvulling en wijziging van die wetten, ten einde leiding 
chtstreeks of middellijk te geven aan de ontwikkeling op economisch en sociaal 
:ukken en daardoor de gebied, in overeenstemming met de eischen eener goed 
eden; geordende volkshuishouding; 

- instelling van één centraal orgaan, in samenstelling, inrich- 
:n afzet, verdediging en ting en bevoegdheid geschikt voor de voorbereiding van 
e markt, krachtige uit- de algemeene wettelijke maatregelen op economisch en 

sociaal gebied, 

n den arbeidsduur; 
ie, 
r vrouwen; 6. Nauwe samenwerking tusschen Nederland en de deelen 

g tot net volgen van van het Koninkrijk buiten Europa, in den geest van welbewuste 
Rijkseenheid, zoowel in de onderlinge verhouding der deelen 
als in de verhouding van het Rijksgeheel tegenover andere landen. 

eming van jeugdigen in 

gelijkheid van het levens- 7+ Regeling van organische samenwerking tusschen het Rijk 
eenerzijds en de Gemeenten anderzijds bij de gemeenschap-
pelijke behartiging van belangen. 

loosheidsverzekering en 

8. Herstel en behoud van het financiëele evenwicht, volgens 
jeregeld als een voor- een doelmatig plan, dat zich ook over een langer tijdvak dan 
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een begrootingsjaar kan uitstrekken, blijven dringend geboden. 
Daarbij zal ook in het oog moeten worden gehouden de ALGEMEE 

sterke samenhang tusschen de huishouding van den Staat eener-  err  A A rr T 
zijds en die van de lagere openbare lichamen anderzijds, I £'1.it I I 

De taak van den Staat om te waken voor het financiëele 

evenwicht, ook in de huishouding der lagere organen, sluit 
tevens de verplichting in om te voorkomen, dat de lasten on- 
evenredig worden afgewenteld en dat, ook op financiëel gebied, 
een heilzame zelfstandigheid wordt beknot. De R.K. Staatspart 

kundige vereeniging d 

9. Rechtvaardige verdeeling der lasten, in het geheel van Zij stelt zich ten do 

den belastingdruk moet met kracht worden nagestreefd en kan, landsche volk te bev 

vooral bij verlaging van de zwaar drukkende indirecte belas- haar beginselen tot 

tingen, op passende wijze tot gelding worden gebracht. zij uit de Openbarinç 
gezag wordt vertolkt 
van het persoonlijke- 
schillende vormen, In 

Aldus vastgesteld te Amsterdam in de vergadering van den Partijraad van 27 Februari 1937. 
aanvaardt zij voorts 
voor haar staatkundig 

De Staat is e 
eenheid van 
orde is hij de 
In die orde no 
bestaan afhani 
scheppingsdoel 
goedheid hij ta 
Staat gehouder 
en te dienen, 
Gods wet tot 

*) De afzonderlijke uitgave var 
zien van de officieele toelicht 
R. K. Staatspartij, Mauritskade 
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