
HET URGENTIEPROGRAMMA VAN DE K.N.P. 
(Voor de deelneming aan de Tweede 
Kamer-verkiezingen op 25 Juni 1952) 

1, Nederland staat voor de keuze tussen toenemende dwang van Overheidswege op elk gebied van het maat- 

,schappelijk leven, of het streven naar een zo groot mogelijke vrijheid. 
Het is overeenkomstig de geschiedenis, de traditie en de aard van ons volk, dat gestreefd worde naar zo groot 
mogelijke vrijheid. 
Daarom moet getracht worden vóór alles de overwegende Socialistische invloed op het staatkundig beleid te breken. 

2. Het alomvattend dirigisme op financieel, monetair en economisch gebied moet worden afgeremd; zo spoedig 
mogelijk worde hersteld de markt-economie als grondslag van het economisch leven. 

3. Gestreefd worde naar een harde valuta als grondslag van de zekerheid van bestaan van alle bevolkingsgroe-
pen, geen uitgezonderd. 

4. De belasting-politiek behoort uitsluitend gericht te zijn op het verkrijgen van middelen om de uitgaven van 
de Staat te bestrijden.  Zij mag niet dienstbaar worden gemaakt aan het socialistisch streven naar nivellering van 
inkomsten en bezit. 
Het uitgave-niveau worde belangrijk teruggebracht, waardoor verlaging van belasting mogelijk wordt. 

5. Onafhankelijkheid van de rechter behoort onder alle omstandigheden gehandhaafd te worden. 
Hij worde vrijgehouden van politieke invloeden. 

6. Een vooruitstrevende sociale politiek worde gevoerd, gericht op sociale gerechtigheid voor allen, voor zover 
daardoor het streven naar gezonde financiën en een harde valuta niet wordt onmogelijk gemaakt. 
Erkenning van de plicht van de gemeenschap om begaafde kinderen van onbemiddelde ouders in de gelegenheid 
te stellen op haar kosten middelbaar, voorbereidend hoger en hoger onderwijs te genieten. 
Geen sociale politiek worde gevoerd ten laste van enkele groepen der bevolking. In verband hiermede aanpassing 
van huren en pachten aan de reële marktverhoudingen, voor zoveel nodig op kosten van de gemeenschap. 

7. Gezonde maatschappelijke, staatkundige en politieke verhoudingen vereisen vrije meningsvorming en -uiting. 
Persvrijheid moet derhalve worden gewaarborgd. 

8. Verhoging van de productiviteit door maatregelen die alle betrokkenen, dus ook de arbeiders, belang geven 
bij deze verhoging. 
Snelle uitbreiding van de woningbouw, onder meer door ruimere inschakeling van het particulier initiatief. 
Loon naar prestatie. 

9. Herstel in de grootst mogelijke mate van de autonomie van gemeenten en provinciën. 
Waarborg van groter invloed der kiezers op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen. 

10. Stimulering van het persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef. Eerbiediging van de persoonlijke vrijheid en 
waardering van de mens. 

11. De middenstand dient beschermd te worden in zijn bestaansmogelijkheden. Er behoort vrij baan gemaakt te 
worden voor een krachtige en gezonde ontplooiing van zijn initiatief. Handhaving van de vrije beroepen moet 
worden gewaarborgd. 

12. Er worde gestreefd naar vergroting van de bestaanszekerheid in de landbouw. 

13. Bescherming van de belangen der Indische Nederlanders en evenzeer der Ambonezen, die hier te lande een 
schuilplaats hebben gezocht. 

14. Erkenning van Suriname en de Antillen als met Nederland gelijkwaardige delen in een Verenigd Konink-
rijk, waarvan ook Nieuw Guinea een integrerend deel uitmaakt. Nieuw Guinea worde spoedig tot ontwikkeling 
gebracht en het worde bestuurd in het belang der bevolking. 

15. Gestreefd worde naar een zelfbewuste buitenlandse politiek, gericht op het herstel van het Nederlandse 
prestige in de wereld en op een betere behartiging van specifiek Nederlandse belangen, mede in Indonesië. Samen-
werking op internationaal gebied met andere democratische landen, met behoud van Nederlands zelfstandigheid en 
scherpe inachtneming van Nederlands belang. 
Deelneming binnen de grenzen van onze financiële en economische capaciteit aan organisaties tot afweer van 
agressie  on  tot ontwikkeling van  em  gezonde volkerensamenleving. 
De vloot, met inbegrip van de koopvaardijvloot, worde ontwikkeld in overeenstemming met onze traditionele en 
noodzakelijke rol van zeevarende mogendheid, mede in verband met de bescherming van de belangen der Rijks. 
delen overzee,  

WELTER  LIJST  S 
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