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PROGRAM 
* 

Artikel 1 

ALGEMEEN. 

1. De K.N.P. baseert zich op de grondslag van de RK. Godsdienst. 
2. De K.N.P. wenst daadwerkelijke handhaving van de grondwet. 
3. De K.N.P. streeft krachtdadig na de geestelijke- en stoffelijke wel-

vaart van alle lagen der bevolking, verenigd in- en met het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. 

4. De K.N.P. ziet in de eerbiediging van het door God gestelde 
gezag en de handhaving van orde en rust in de Staat, de grond-
slagen voor een gezonde ontwikkeling van alle groepen der be-
volking. 

Artikel 2 

BINNENLAND. 

a. Sectie Onderwijs. 
1. Het voeren van een Christelijke onderwijspolitiek. 
2. Verdere doorvoering van de gelijkstelling van bijzonder en 

openbaar onderwijs. 
3. Bevordering van het Nijverheids-, Ambachts-, Handels- en 

Landbouwonderwijs. 

b. Financiële sectie. 
Een doelbewust streven naar: 
1. Gezondmaking van de financiën van het Koninkrijk en de 

openbare lichamen. 
2. Verkrijging van een sluitende begroting. 
3. Onverwijlde vermindering en billijkere verdeling van de be-

lastingdruk. 
4. Een evenwichtige betalingsbalans. 
Bevordering van de spaarzin. 

C. Sectie Volksgezondheid. 
Primair is de zorg voor het zieke individu een taak van dat indi-
vidu zelf. De taak van de Staat behoort beperkt te blijven tot die 
gebieden van de volksgezondheid welke de gemeenschap raken. 

d. Sociale sectie. 
1. Een doeltreffende en verantwoorde sociale politiek, waarvan 

de omvang wordt beperkt door de eis van gezonde financiën. 
2. Een doelbewust streven naar het verwerven en vermeerderen 

van het bezit voor alle lagen en klassen der bevolking, zonder 
gerechtvaardigde individuele belangen te schaden. 
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e. Economische sectie. 
1. De belangen van de burgers worden, met inachtneming van 

de Christelijke beginselen het beste gediend door een stelsel 
van zo groot mogelijke vrijheid van het particulier initiatief, 
waarbij aan de staat slechts een richtinggevende en corrige-
rende taak kan worden toegekend. 

2. Een politiek gericht op de bevordering van de economische 
belangen der bevolking, met eerbiediging van de functionele 
taakverdeling. 

3. Een gezonde en krachtige middenstand wordt erkend als een 
belang voor het gehele economische bestel. 

f. Industriële sectie. 
Het scheppen van mogelijkheden en bevorderingen van de 
voorwaarden voor een gezonde industriële ontwikkeling. 

g. Agrarische sectie. 
1. Krachtige bescherming van de boerenstand. 
2. Opvoeren van de agrarische productiviteit. 

h. Sectie Scheepvaart. 
Krachtige bevordering van uitrusting, modernisering en ont-
wikkeling der handelsvloot. 

i. Sectie Verkeer. 
Bevordering van uitbreiding en modernisering van het ver-
keerswezen te land, ter zee, in de lucht. 

j. Sectie Wederopbouw. 
Inspanning van de uiterste krachten voor de wederopbouw, in 
het bijzonder ter oplossing van het woningvraagstuk. 

k. Juridische sectie. 

1. Herstel der rechtsorde. 
2. Waarborging van grondwettelijke en wettelijke bevoegdheden. 
3. Waarborging van Provinciale en Gemeentelijke PAutonomie. 
4. Herziening der Kieswet, o.a. ten aanzien van de verdeling der 

overschotstemmen. 
5. Gelijke rechten voor man en vrouw, in overeenstemming met 

de natuurlijke orde. 

1. Sectie voor Kunst en Wetenschappen. 
Het bevorderen van kunst, wetenschap en kunstambacht. 

m. Sectie Emigratie. 
Krachtdadige steun aan de emigratiedrang, gericht op de ex-
ploratie en ontwikkeling van de gebieden Nieuw-Guinea en 
Suriname. 

n. Sectie Jeugd. 
Bevordering der lichamelijke ontwikkeling gericht op zedelijke, 
geestelijke en maatschappelijke verheffing van de jonge mens. 
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Artikel 3 

DEFENSIE. 

Streven naar de hoogste graad van weerbaarheid van het Koninkrijk. 

Artikel 4 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 

1. Een krachtige politiek tot hervorming van het Koninkrijk en zijn 
overzeese gebiedsdelen tot een aan de tijdsomstandigheden aange-
past werkelijk staatsverband onder het wezenlijk gezag van de 
Nederlandse Kroon op de grondslag der grondwet. 

2. Ernstig streven naar het verkrijgen van een verzekerde toekomst 
voor de Indische Nederlanders, hier en overzee, alsmede voor de 
Nederlanders in Indonesië. 

Artikel 5 

FEDERALE POLITIEK. 

Bevordering tot het samengaan van alle gelijkgerichte staten op 
economisbh, cultureel en defensief gebied onder waarborging en 
handhaving van de nationale belangen. 

Artikel 6 

Pl  1.111] IV II Ml Dl 1  
Een buitenlands beleid ter behartiging en verdediging der belan-
gen van land en volk in de wereld met uitsluiting van inmenging 
van derden in binnenlandse aangelegenheden, overeenkomstig de 
Nederlandse traditie. 



Toelichtingen op het Program 

Artikel 1. ALGEMEEN. 

1. Het behoeft geen betoog, dat de K.N.P. als katholieke partij zich 
stelt op Christelijke grondslagen en openstaat voor een ieder die 
deze grondslagen onderschrijft. 

2. De K.N.P. stelt als eerste voorwaarde de handhaving van de 
grondwet. 
Immers zij beschouwt de grondwet als de onwankelbare rots 
waarop het gezag van de staat en de plichten en rechten van de 
burger zijn gebouwd. 
De daadwerkelijke handhaving van de grondwet is dus een eerste 
vereiste, hoe ingewikkeld de binnen- en buitenlandse problemen 
mogen zijn. Welke destructieve elementen ook trachten de grond-
wet buiten werking te stellen, de K.N.P. zal immer een onver-
moeide voorvechtster voor de ongerepte handhaving van de grond-
wet blijven. 

3. De K.N.P. beschouwt het als haar plicht de geestelijke en stoffe-
lijke welvaart van het gehele Nederlandse Volk, alsmede van de 
volkeren van Suriname, de Asitillen en van die der Verenigde 
Staten van Indonesië zonder enige ras- dan wel geloofsdiscrimi-
natie krachtig te bevorderen. 

4. De K.N.P. zal steeds het legale gezag eerbiedigen en derhalve de 
Regering krachtig steunen in het treffen van maatregelen tot het 
behoud van orde, rust en veiligheid in de onder de Kroon der 
Nederlanden ressorterende gebieden. 

Artikel 2. BINNENLAND. 

a. Sectie onderwijs, 

De K.N.P. voert een christelijke onderwijspolitiek opdat zowel in de 
methodiek als in de organisatie van het onderwijs de christelijke 
grondslagen verankerd liggen. 
Bovendien zal worden gesreefd naar een volledige gelijkstelling van 
bijzonder en openbaar Onderwijs. 
Hierbij is dan vooral gedacht aan de gelijkwaardigheid der behandel-
de leerstoffen en verkregen diploma's, alsmede aan wederzijds gelijk-
waardige financiële waardering. 
Zeer belangrijk, ja zelfs dringend noodzakelijk is het in voldoende 
mate aanwezig zijn van Nijverheids-, Ambachts-, Handels- en Land-
bouwscholen en het voeren van een actieve propaganda voor het 
volgen van dit onderwijs. Ook avondcursussen, welke parallel met de 
praktijk gaan, dienen te worden gestimuleerd en gesubsidieerd. Ten-
slotte dienen de leerstoffen de grondslagen voor een practische ie-
vensvorming te bevatten, terwijl aan dé lichamelijke opvoeding volle 
aandacht dient te worden geschonken. 
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b. Financiële sectie. 

Tot het verkrijgen van gezonde staatsfinanciën en van die van de 
openbare lichamen zal de K.N.P. krachtdadig haar medewerking 
verlenen. Om nu tot een gezond financieel beleid te komen is het 
noodzakelijk, dat de Staatsbemoeienis met de maatschappij worde 
beperkt. 
Hierdoor komen vele ambtenaren vrij, die in het productieproces 
dienen te worden opgenomen. Het Regeringsapparaat, dat door de 
wederopbouw van het Rijk na de oorlog, immense proporties heeft 
aangenomen, verslindt jaarlijks schatten. Derhalve dient z.n. tot nor-
male toestanden te worden teruggekeerd. 
De Staatsuitgaven op het materieel, welke eveneens uit de noodzaak 
der omstandigheden zijn geboren en die de draagkracht van het volk 
te boven gaan, dienen op korten termijn drastisch te worden besnoeid. 
Een snelle doorvoering van het bovenvermelde brengt met zich mede, 
dal de belastingdruk kan worden verminderd. Niettemin blijft een 
sluitende begroting een eerste vereiste, zodat zonodig nieuwe werken 
van algemeen belang tijdelijk tot de vrome wensen dienen te be-
horen. 
Tenslotte zal de K.N.P. haar onophoudelijke medewerking verlenen 
aan het vormen van een goudvoorraad tot het herwinnen van het 
vertrouwen in de  Ned.  gulden door het buitenland. 

c. Sectie Volksgezondheid. 

Primair is de zorg voor het zieke individu een taak van dat individu 
zelf, casu  quo  van het hoofd van het gezin. De taak van de staat is 
secundair en behoort beperkt te zijn tot die gebieden van de volks-
gezondheid, welke de gemeenschap raken. 
Wat historisch gegroeid is (Kruisvereniging e.d.) dient behouden 
te blijven. De Overheid stimulere hier slechts en houde toezicht. 

d. Sociale sectie. 

De K.N.P. dient alles in het werk te stellen om de sociale belangen 
van alle bevolkingsgroepen te behartigen. Het gevolg is, dat zij in het 
bijzonder haar aandacht zal schenken aan de bevordering van de 
maatschappelijke rechten. 
Bovendien zal de K.N.P. het vormen van bezit voor alle lagen en 
klassen der bevolking aanmoedigen met waarborging van behoud van 
hetzelve, zodat het verworven goed niet door fiscale maatregelen 
wordt opgelost. 

e. Economische sectie, 

De K.N.P. zal steeds het vrije particuliere initiatief krachtig bevor-
deren en beschermen, waardoor daarvoor geëigende krachten baan-
brekend werk kunnen verrichten, Overmatige Staatsbemoeiing met het 
economische leven doodt de geestkacht van de initiatiefnemers. Dit 
nu kan worden voorkomen door de vrije, particuliere ondernemings-
geest te bevorderen met inachtneming van het algemeen belang. 
Voor zover nodig kan aan de Staat een richtinggevende en corrigeren-
de taak worden toegekend. 
De functionele taakverdeling in het economische leven blijve het 
goed recht van de ondernemer of zelfstandige. Hierdoor wordt een 
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krachtige én gezonde Middenstand bevorderd, welke onmisbaar i 
in een welvarende en geordende samenleving. 

f. Lndustrieële sectie. 

De K.N.P. zal doelbewust streven naar een krachtige en op gezonde 
financiële basis gevestigde industrie en het scheppen van een gunstig 
klimaat hiervoor. 
Derhalve moeten investeringen in jonge industrieën worden aange-
moedigd en niet door fiscale maatregelen belemmerd. 

g. Agrarische sectie. 

De K.N.P. zal haar speciale aandacht wijden aan de agrarische pro-
ductiviteit. Bodemvermeerdering, z.a. inpolderingen en heideont-
ginningen, zal zij krachtig steunen. 
De boerenstand, in het bijzonder die der kleine bedrijven op de 
zandgronden, dient door zijn noeste arbeid van een zeer redelijke 
bestaansmogelijkheid verzekerd te zijn. Land- en Tuinbouwvoorlich-
ting dienen kosteloos te worden gegeven. 

h. Sectie Scheepvaart. 

De K.N.P. hecht grote waarde aan een moderne handelsvloot. 
Vanzelfsprekend kan in verband hiermede nog worden genoemd de 
modernisering van het sleepwezen, van de scheepswerven, droog-
dokken, van het loodswezen, de vissersvloot en de tankvloot. 

i. Sectie Verkeer. 

Ook op dit punt zal de K.N.P. diligent blijven opdat zo spoedig 
mogelijk het gehele Nederlandse Spoorwegnet worde ge-electrificeerd, 
terwijl snelle verbindingen naar het Zuiden, het Oosten en het Noor-
den van het land, alsmede modernisering van het rollend materieel 
eerste vereisten zijn voor de bevordering van het reizigersverkeer. 
Wegvervoer dient zo enigszins mogelijk aan het particulier initiatief 
te worden overgelaten. 
Ook uitbreiding en modernisering van de binnenscheepvaart is en 
blijft een programmapunt van de K.N.P., terwijl zij tevens toeziet, 
dat de wegenbelasting uitsluitend voor wegenreparaties worde aan-
gewend. 
Het bevorderen van het aanleggen van vliegvelden bij grote bevol-
kingscentra voor het burgerluchtvaartverkeer, zal aan de aandacht 
van de K.N.P. niet ontsnappen. 

j. Sectie Wederopbouw. 

De K.N.P. zal al haar krachten inspannen tot het spoedig bereiken 
van een voldoend aantal woningen, hetwelk aan de behoefte van de 
bevolkingsaanwas kan voldoen. Door de oorlogshandelingen zijn vele 
woningen vernietigd, terwijl de woningbouw gedurende de oorlogs-
jaren werd stopgezet. De verkregen achterstand dient zo spoedig 
mogelijk, vooral met inschakeling van het particulier initiatief, te 
worden ingehaald zonder nochtans een solide bouw te verwaarlozen. 
De beschikbare materialen dienen zoveel mogelijk te worden aange-
wend voor het bouwen van woonhuizen, zolang het woningvraagstuk 
de samenleving met zorg vervult. 
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k. Juridische sectie. 

Dit punt behoeft geen nadere toelichting. 

1. Sectie voor Kunst en Wetenschappen. 

Het is een vaststaand feit, dat in Nederland aan deze sectie weinig 
aandacht wordt besteed. 
Opera en toneelkust hebben hier nauwelijks mogelijkheden, terwijl 
het kunstambacht door de machinale productie geheel is verdrongen. 
Dit is een gevolg van een verwaarloosde opvoeding van het volk tot 
besef van en liefde voor de Kunst in al haar vormen. Derhalve zal 
de K.N.P. al haar krachten inspannen om hierin verbetering te 
brengen. 
Ook het bijbrengen van de aesthetica, vooral aan de jeugd, dient 
krachtig ter hand te worden genomen. 

m. Sectie Emigratie. 

Bij emigratie naar Nieuw Guinea dienen de Indische Nederlanders 
voorrang te genieten. Emigratie naar andere landen dient zo soepel 
mogelijk te worden behandeld. 

n. Sectie jeugd. 

Vorming en beschermnig van de jeugd naast school en gezinsverband, 
daar waar het om sociale en/of morele redenen nodig is. 

Artikel 3. DEFENSIE. 

Streven naar de hoogst mogelijke graad van weerbaarheid der Zee-, 
land- en luchtmacht, met inachtneming in de eerste plaats van de 
Nederlandse belangen. 

Artikel 4. OVERZEESE GEBIEDSDELEN, 

De oorspronkelijke gebieden verenigd in een  Ned.-Indonesische Unie 
staan onder het reëel gezag van de Koning der Nederlanden. 
Bijaldien deze Unie tot stand mocht komen is kennis van de landen 
en de volkeren een eerste noodzaak tot het nauwer aanhalen der 
historisch gegroeide banden. 
Uitwisseling van gezagsdragers, geleerden en technici worde be-
vorderd. 

Nieuw Guinea worde in een bijzondere verhouding rechtstreeks met 
Nederland verbonden. 
De Indische burgerlijke en militaire pensioenen, zowel de reeds ver-
leende als de nog te verlenen, dienen door het Koninkrijk der Neder-
landen te worden gegarandeerd. 

Artikel 5. FEDERALE POLITIEK. 

De K.N.P. steunt het streven naar en de pogingen tot het uitvoeren 
der Benelux-gedachte. Elke maatregel, welke tot een economisch, 
cultureel en defensief verbond kan leiden, dient te worden onder-
steund. 

Verder het bevorderen van aansluiting van andere Europese landen. 
Tenslotte het ontwikkelen van de vredesgedachte door middel van 
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de pers, film en radio. Het bestuderen van, wekken van belangstelling 
voor de zeden en gewoonten, folklore en geschiedenis der aangesloten 
volkeren. 
Indien deze elkander beter kennen, worden hiermede verdraagzaam-
heid en begrip voor elkanders moeilijkheden bevorderd en derhalve 
de mogelijkheden tot het uitbreken van een nieuwe wereldbrand 
weggenomen. 

Artikel 6. INTERNATIONALE POLITIEK. 

Het dankbaar aanvaarden van enig aandeel in het Marshallplan 
implicere niet het toelaten van internationale inmenging in onze 
binnenlandse aangelegenheden. 
De grootst mogelijke samenwerking op politiek en economisch gebied 
met andere mogendheden worde met inachtneming van onze eigen 
nationale belangen nagestreefd. 
Verder het heropenen van handelsbetrekkingen met het achterland 
Duitsland. 
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