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Artikel 1. 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wenst het verenigings-
punt te zijn van  alien,  die op grond van hun overtuiging, dat vrij-
heid, verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid de fundamenten 
behoren te zijn van een op christelijke grondslag berustende samen-
leving als de Nederlandse, de in dit program neergelegde beginselen 
tot uitgangspunt willen nemen van hun staatkundig streven. 

Zij plaatst daarbij voorop de erkenning, dat er voor de individuele 
mens een nauw verband bestaat tussen levensbeschouwing en staat-
kundig beginsel, doch meent tevens, dat gelijk inzicht aangaande 
staatkundig beginsel bestaanbaar is, ondanks verschil van mening 
omtrent de diepste levensgrond. Het antwoord op de vraag, hoe de 
geestelijke overtuiging, waaruit het staatkundig beginsel voortkomt, 
behoort te worden verstaan, aan het individuele geweten overlatend, 
acht zij gemeenschappelijk inzicht omtrent dit staatkundig beginsel 
voldoende voor vruchtdragend samengaan in dezelfde staatkundige 
organisatie. 

Artikel 2. 

De Partij acht het de plicht ener staatkundige organisatie naar 
vermogen mede te werken aan de staatkundige opvoeding van het 
volk. Daarbij worde vooropgesteld, dat het volksgeheel is een een-
heid in verscheidenheid en dat ieder lid van het volk in de eerste 
plaats is Nederlander, eerst daarna lid zijner politieke partij. Verkon-
diging van eigen overtuiging behoort gepaard te gaan met het be-
trachten van verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en met 
bereidverklaring tot samenwerking op alle terreinen, waarop aan-
hangers van verschillende richting kunnen samengaan. 

Artikel 3. 

De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der Nederlandse 
beschaving wortelen in het christendom, al moge dit door de onder-
scheidene groepen des volks nog zo verschillend worden verstaan. 
Zij is ervan doordrongen, dat het bovenal de christelijke geest is, die 
ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoor-
delijkheid heeft doen beseffen en die het aanzien van ons volk in de 
wereld heeft bepaald. Zij acht het daarom een onafwijsbare eis, dal 
door versterking van deze geest zedelijke ontworteling en geestelijk 
nihilisme worden overwonnen, opdat de grondslagen onzer samen-
leving daadwerkelijk kunnen worden beschermd tegen de gevaren, 
die deze, in het bijzonder van de zijde der voorstanders van totali-
taire staatsconstructies, bedreigen. Zij geeft er zich daarbij ten volle 
rekenschap van, dat de zedekundige beginselen van het christendom 
worden aangehangen door zeer velen, die de christelijke  godsdienst 
niet belijden. 

Artikel 4. 

De vrijheid van de mens, naar zijn aard bestemd om als Vrije per-
soonlijkheid in gemeenschap te leven, beschouwt de Partij als het 
kostbaarste goed. Zij acht de vrije menselijke geest de levenskracht 
der gemeenschap. Zij ziet de uit het gemeenschapsverband voort-
vloeiende gebondenheid van de individuele mens niet als een beper-
king zijner vrijheid, doch als een onmisbare voorwaarde om die vrij-
heid rechtens en feitelijk te verwezenlijken. Zij verlangt, dat bij het 
bepalen van de mate en de vorm dier gebondenheid steeds als doel 
voor ogen zal staan het waarborgen ener zo groot mogelijke geeste-
lijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid voor allen. 

De Partij is er zich van bewust, dat ware vrijheid alleen bestaan- 
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baar is, indien zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Het is de 
taak der democratie de voorwaarden te scheppen, waardoor die ver-
antwoordelijkheid tot haar recht kan komen. Daarvoor is in de eer-
ste plaats nodig, dat de zelfstandige kracht in het volk wordt bevor-
derd. Op staatkundig gebied betekent dit de handhaving van het 
parlementair regeringsstelsel, op sociaal gebied het scheppen van 
instellingen, die een verantwoordelijk beleid van werkgevers en 
werknemers verzekeren. Het doel van het beleid, zo in de staatkun-
dige als in de sociale instituten, moet zijn de verwezenlijking der 
sociale gerechtigheid door gestage samenwerking van dag tot dag 
in onderling overleg van alle bevolkingsgroepen. 

Artikel 5. 

Op het terrein der stoffelijke welvaart streeft de Partij, met ver-
werping zo van de socialistische als van de individualistische econo-
mie, naar maatschappelijke verhoudingen, die sociaal gerechtvaar-
digd en economisch verantwoord zijn.  Zij verwerpt derhalve de leer 
van het laissez faire laissez passer, die een ieder de vrijheid wil laten 
naar eigen goeddunken te handelen. Die leer moge aanvaardbaar zijn 
geweest voor een voorbijgegaan tijdperk in de maatschappelijke ont-
wikkeling, voor de huidige wereld is een vrijheid voor de enkeling, 
die geen verantwoordelijkheid tegenover anderen kent, niet langer 
te aanvaarden. Even onaanvaardbaar is echter een maatschappij 
waarin de Staat alle macht tot zich zal hebben getrokken en aan de 
individuele mens alle vrijheid zal zijn ontnomen. De Partij wenst 
daarom te streven naar het juiste midden, naar een evenwicht tussen 
maatschappelijke en individuele factoren, omdat zij alleen daarin de 
mogelijkheid ziet voor de verwezenlijking ener ware vrijheid. 

Artikel 6. 

De constitutioneel-parlementaire monarchie onder het nationaal 
Koningshuis van Oranje acht de Partij de meest hechte waarborg voor 
de vrijheid des volks. Zij stelt zich schrap tegen alles wat naar ont-
aarding der gezonde beginselen van deze regeringsvorm zweemt. 

Tot die beginselen rekent zij  in het bijzonder: 
1. De onschendbaarheid der Kroon. 
2. De zelfstandige, volledige verantwoordelijkheid, zo collectief als 

individueel, der ministers aan de Staten-Generaal, met uitsluiting, 
zo in theorie als in praktijk, van iedere gedachte aan een man-
daatsverhouding tussen de regering en de volksvertegenwoordi-
ging. 

3. De erkenning der volledige zelfstandigheid, zo van ministers als 
van volksvertegenwoorigers, tegenover de staatkundige partij, 
waartoe zij behoren. 

4. De openbare behandeling van de publieke zaak. 

Artikel 7. 

In de Rijksverhouding streeft de Partij met kracht naar een hervor-
ming van het Koninkrijk tot een gemeenschap van gelijkwaardige 
delen, verenigd door de band der Kroon, eigen meester bij de rege-
ling hunner inwendige aangelegenheden, als eenheid optredende in 
alles, wat hun gemeenschappelijke belangen raakt. 

Zij acht het voortbestaan van de culturele en economische banden 
tussen Nederland en de andere samenstellende delen, met erkenning 
van verkregen rechten en waarborgen voor de toekomst, in het be-
lang van alle volkeren van het Rijk. 



Artikel 8, 
Op het stuk van het buitenlands beleid verlangt de Partij mede-

werking aan iedere poging tot versteviging der internationale rechts-
orde. Begrijpende, dat recht zonder macht niet is te handhaven, 
erkent zij de noodzakelijkheid van de instandhouding, in samenwer-
king met de overzeese gebiedsdelen, ener modern toegeruste land-, 
zee- en luchtmacht, enerzijds ter rechtstreekse bescherming van alle 
gebiedsdelen, anderzijds ter deelneming aan acties van collectieve 
beveiliging. 

Artikel 9. 
Als eerste en voornaamste waarborg der persoonlijke vrijheid vor-

dert de Partij herstel en verdere ontwikkeling van de rechtsstaat. De 
wezenskenmerken daarvan ziet zij in het bijzonder in het beginsel 
van gelijkheid van recht voor alle staatsburgers, in de onverzwakte 
handhaving der staatsburgerlijke grondrechten en in cle verzekering 
ener onafhankelijke rechtsbedeling, mede ter bescherming tegen amb-
telijke willekeur. 

Artikel 10. 
De Partij, overtuigd dat het gezin de kern vormt der maatschappij, 

verlangt dat niets worde nagelaten, dat de morele en materiële 
bescherming van het gezin kan versterken. Zij begeert gelijkstelling 
voor de wet van man en vrouw. 

Artikel 11. 
De Partij verlangt, dat de overheid aan de vraagstukken van het 

volksonderwijs, de volksopvoeding en de volksontwikkeling haar 
ernstige aandacht zal blijven schenken. 

Zij erkent het beginsel van de vrijheid der ouders bij het kiezen 
van de school, waaraan zij de opvoeding hunner kinderen willen 
toevertrouwen. 

Zij verlangt volstrekte handhaving der grondwettelijke financiële 
gelijkstelling van openbare en bijzondere lagere school. 

De Partij acht de grote betekenis der openbare school, dat deze de 
strekking heeft te zijn de school van alle kinderen van het volk 
zonder onderscheid van richting. Zij beseft, dat, zal deze school weer 
de algemene volksschool worden, dit alleen zal kunnen geschieden 
krachtens het door de ouders vrijwillig geschonken vertrouwen. 

Zij verlangt een beleid, dat aan de openbare school volledig recht 
doet wedervaren. Zij legt er daarbij de nadruk op, dat die school is 
enerzijds de school der principiële voorstanders van openbaar onder-
wijs, anderzijds de toevlucht der minderheden die voor haar kinde-
ren geen bijzonder onderwijs van eigen richting kunnen erlangen. 
Daarnaast begeert zij een zodanige inrichting der openbare school, 
dat deze haar aantrekkelijkheid voor velen, die in de latere jaren 
van die school zijn vervreemd, kan herkrijgen. Daarvoor acht zij het 
in de eerste plaats nodig, dat het beheer der openbare school wordt 
gelegd in handen van organen, samengesteld uit voorstanders van 
openbaar onderwijs. Voorts verlangt zij, dat ruime aandacht zal wor-
den besteed aan de inschakeling van het ouder-element, opdat met 
de verlangens der ouders ten opzichte van onderwijs en opvoeding 
zoveel mogelijk rekening zal kunnen worden gehouden. 

Zij ziet het doel van het onderwijs niet alleen in verstandelijke 
ontwikkeling en lichamelijke opvoeding, maar ook in karaktervor-
ming en opvoeding tot staatsburger in een op christelijke grondslag 
berustende samenleving. 

Met betrekking tot alle soorten van voortgezet onderwijs begeert 
zij, dat de kansen om aan dit onderwijs deel te hebben zoveel moge- 



lijk voor allen gelijk zullen zijn. Daarbij behoort tevens voor hen, 
die op oudere leeftijd voortgezet onderwijs wensen te ontvangen, 
de gelegenheid daartoe op uren, die buiten de normale arbeidstijd 
vallen, te worden geboden. 

Eindelijk worde de volksopvoeding buiten schoolverband, mede 
door steun aan volkshogescholen, jeugdorganisaties en arbeidsge-
meenschappen krachtig bevorderd. 

Artikel 12. 
De Partij wenst de volle nadruk te leggen op de betekenis van de 

radio-uitzendingen voor volksontwikkeling en volksopvoeding. 
Zij zal op dit gebied streven naar een oplossing, die aan de uit het 

vrije particuliere initiatief voortgekomen omroepverenigingen een 
zelfstandige plaats geeft en tevens waarborgen schept voor een onder-
linge samenwerking ter verzorging van een algemeen programma, 
zodat door de uitzending van de algemene en bijzondere program-
ma's de nationale cultuur tot uiting komt. 

Artikel 13. 
De Partij beseft, dat in elke machtsconcentratie, op welk gebied 

ook, gevaren liggen besloten voor de vrijheid. Daarom streeft zij op 
het terrein van staatkundige en maatschappelijke werkzaamheid naar 
decentralisatie. Zij is diep doordrongen van de levenwekkende kracht, 
die uitgaat van gewestelijke en plaatselijke zelfstandigheid. Zij acht 
de eigen werkzaamheid der burgerij in kleinere gemeenschappen een 
der meest doeltreffende middelen van opvoeding tot burgerzin. Zij 
ziet uit dezelfde overwegingen in de ontwikkeling van nieuwe vor-
men van functionele decentralisatie een stap naar de oplossing van 
de steeds meer nijpende vraag, hoe voorkomen kan worden, dat het 
gemeenschapsbesef verdwijnt en de individuele mens zich verloren 
waant in de massa. 

Artikel 14. 
Zich plaatsende op de bodem der werkelijkheid begrijpt de Partij, 

dat de drijfveer van het eigenbelang te allen tijde in alle groepen 
der samenleving een belangrijke factor zal blijven. Zij acht ieder 
streven naar hervorming, dat met deze waarheid geen rekening 
houdt, tot mislukking gedoemd. De mening, dat in een maatschappij, 
gebaseerd op afschaffing van het privaatbezit der productiemiddelen, 
het eigenbelang geen of althans slechts een ondergeschikte rol zou 
spelen, beschouwt zij als een dwaling. Het eigenbelang is enerzijds 
een machtige hefboom voor vergroting van welvaart, anderzijds een 
gevaar voor verdrukking van de ene mens of de ene groep van men-
sen door de andere. Het streven behoort er daarom op te zijn gericht 
door doelmatige organisatie de goede werking van het eigenbelang 
te behouden en de schadelijke werking te beperken. 

Artikel 15. 
Naar het oordeel van de Partij liggen in het private eigendoms-

recht op zichzelf geen maatschappelijke gevaren, doch spruiten deze 
voort uit de wijze, waarop het wordt uitgeoefend. De begeerte naar 
eigen bezit is te zeer verbonden met de natuur van de mens dan dat 
het mogelijk zou zijn het particuliere eigendomsrecht te missen. Het 
eigendomsrecht is echter geen onveranderlijke grootheid. De wijze, 
waarop het mag worden uitgeoefend, behoort voortdurend aangepast 
te worden aan de maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij is in het 
oog te houden, dat iedere vergroting der mogelijkheid voor alle groe-
pen van het volk om zich eigen bezit te verwerven, een bijdrage 
vormt tot vergroting der stabiliteit van de maatschappelijke verhou-
dingen. 



Artikel 16. 
Overtuigd van de betrekkelijkheid van alle maatschappelijke ver-

houdingen, ziet de Partij ook de huidige toestand als een fase in de 
historische ontwikkeling. Kenmerkend voor de ontwikkeling sedert het 
eind der vorige eeuw acht zij de geleidelijke verdringing van het 
extreme individualisme door toenemende organisatie. De Partij ge-
looft, dat deze organisatie haar doel het beste zal bereiken, wanneer 
zij opkomt uit het Vrije maatschappelijke leven. De overheid heeft 
daarom vóór alles de Vrije ontwikkeling der in de maatschappij op-
gekomen organisaties te bevorderen. Erkennende, dat het ingrijpen 
der overheid in de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen 
niet kan worden gemist, oordeelt de Partij tevens, dat het doel van 
het overheidsbeleid moet zijn rechtstreekse overheidsbemoeiïng zo-
veel mogelijk overbodig te maken, opdat de overheid zich op den 
duur zal kunnen beperken tot een taak van toezicht, waarbij zij als 
hoedster van het algemeen belang corrigerend ingrijpt, wanneer 
maatschappelijke organisaties, door te eenzijdig te letten op het 
groepsbelang, het algemeen belang dreigen te schaden. 

Artikel 17. 
De Organisatie van bet bedrijfsleven moet naar het inzicht van de 

Partij het resultaat zijn van de samenwerking van de vrije organisa-
ties van werkgevers en werknemers, voor zoverre deze organisaties 
bereid zijn zich naar de gestelde regelen te gedragen. 

Deze organisatie behoort te berusten op de volgende beginselen: 
1. het medebetrekken van de arbeiderswereld in het dragen van 

verantwoordelijkheid; 
2. het vasthouden aan de autonomie; 
S. de uiteindelijke zeggenschap van de Overheid. 

Artikel 18. 
Socialisatie wordt door de Partij afgewezen, omdat zij leidt tot een 

machtspositie, die alle gebieden des levens onderwerpt aan een 
dwang, welke ook de geestelijke vrijheid en de rechtsstaat te niet 
doet. 

Daarbij is de Partij overtuigd, dat het gesocialiseerde bedrijf in 
beginsel zeker geen betere waarborgen biedt dan het particuliere 
voor de bevrediging van de behoeften en voor een goede rechts-
positie der bedrijfsgenoten. Bovendien wenst de Partij zoveel moge-
lijk te voorkomen, dat de staat zelf als werkgever wordt betrokken 
in de geschillen met zijn werknemers. Zij ziet het veel meer als de 
taak der overheid om, boven de partijen van werkgever en werk-
nemer uit, krachtig de hand te houden aan het naleven van de rege-
len, volgens welke het onderling overleg in de bedrijfsorganisaties 
zal plaats vinden. 

De voorkeur, die de Partij in beginsel heeft voor de particuliere 
bedrijfsvorm boven vormen van socialisatie en nationalisatie, belet 
haar niet te erkennen, dat voor bepaalde bedrijven van algemeen 
nut, in het bijzonder, wanneer deze een monopolistisch karakter dra-
gen, de vorm van direct of indirect overheidsbedrijf aangewezen 
kan zijn. 

Artikel 19. 
De Partij verlangt, dat de rechtspositie voor alle leden der maat-

schappij zo goed mogelijk zal worden gewaarborgd. Armoede en 
gebrek, ten gevolge van oorzaken, die de individuële mens niet kun-
nen worden toegerekend, behoren door een doeltreffende organisatie 
van sociale verzorging, waar mogelijk op de grondslag van verzeke-
ring, te worden gelenigd. Deze organisatie moet zodanig worden 
ingericht, dat ondermijning van het eigen verantwoordelijkheids- 



besef van de individuële mens wordt voorkomen. Aan de individuële 
krachtsinspanning moet Vrij baan worden gegeven door wegneming 
der maatschappelijke oorzaken, die tussen de leden van het volk 
ongelijkheid scheppen ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaar-
den. 

Artikel 20. 
Allen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, behoren naar het 

oordeel der Partij belang te hebben bij de uitkomsten der onder-
neming. 

De Partij verlangt voorts voor hen een goede rechtsorde met waar-
borgen tegen willekeurig ontslag. 

Artikel 21, 
De Partij verlangt, dat gestreefd zal worden naar zodanige maat-

schappelijke verhoudingen, dat er werkgelegenheid zal zijn voor  alien  
tegen een beloning, die veroorlooft te voorzien in het onderhoud van 
de werkende mens en zijn gezin en tevens de mogelijkheid laat van 
sparen. 

Zij is overtuigd, dat dit doel beter zal kunnen worden bereikt, 
naar mate het verkeer met het buitenland, zo voor personen als 
voor goederen en geld, aan minder belemmering onderhevig is. 

Artikel 22. 
De Partij verlangt een beleid, dat gericht is op vermindering van 

klasse-tegenstellingen. Iedere gedachte, alsof in de maatschappij geen 
ander onderscheid zou bestaan dan tussen arbeiders en kapitalisten, 
wordt door haar verworpen, mede omdat daarbij de grote betekenis 
der middengroepen uit het oog wordt verloren. Zij ziet de maatschap-
pij als een rijke verscheidenheid van de meest verschillende groepen, 
waarvan de ene geleidelijk in de andere overgaat. De Partij wenst 
te streven naar een harmonisch beleid, dat recht doet wedervaren 
aan iedere groep. 

Artikel 23. 
Bij de landbouwpolitiek behoort richtsnoer te zijn de overtuiging, 

dat het bestaan van een krachtige, zelfstandige boerenstand voor de 
gezondheid van het nationale leven van de grootste betekenis is. 

Op het stuk van de verhouding tussen stad en platteland verlangt 
de Partij een beleid, dat gericht is op wegneming van de achterstand 
aan culturele voorzieningen in dorpen en kleine steden. 

Artikel 24. 
De Partij beschouwt als eerste en voornaamste doel van het finan-

ciële beleid het herstel van het evenwicht in de Rijksbegroting. Over-
tuigd, dat de bestaande belastingdruk op de duur niet is te handha-
ven, acht zij beperking der overheidsuitgaven ter bereiking van dit 
doel onvermijdelijk. Zij verlangt daartoe inkrimping van het sedert 
de oorlog zozeer uitgezette overheidsapparaat, ook opdat door be-
perking van het ambtenarencorps aan hen, die in overheidsdienst zijn, 
een behoorlijke bezoldiging kan worden verzekerd. 

Bij de belastingpolitiek worde uitgegaan van het beginsel der hef-
fing naar draagkracht en gestreefd naar opheffing van alles, wat de 
spaarzin van de burger of de ontwikkeling van het bedrijfsleven 
belemmert. Gebroken worde voorts met het systeem, dat alle belas-
tinggebied voor het Rijk opeist en geen ruimte laat voor zelfstandige 
belastingheffing van provincie en gemeente, opdat aan de onmisbare 
voorwaarde voor gewestelijke en plaatselijke autonomie, dat ook het 
gewestelijk en plaatselijk beleid zich afspiegelt in de belastingdruk, 
opnieuw zal kunnen worden voldaan. 
(Vastgesteld 24 januari 1948). 
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