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Als vrije vereniging van burgers wil de K.V.P. de inrichting en 
het bestuur van de Nederlandse staat beïnvloeden op de grond-
slag van haar christelijke opvattingen over de mens en de samen-
leving. Het meest wezenlijke van deze christelijke opvattingen is 
gelegen in de opdracht van liefde tot God en liefde tot de 
mede-mens, welke wel te onderscheiden maar niet te scheiden 
zijn. 

De partij ziet de mens als een zelfstandige, in een gemeenschap 
levende persoon, met eigen verantwoordelijkheid, met mede-
verantwoordelijkheid voor zijn mede-mensen en met een bestem-
ming, die boven deze wereld uitreikt en waarop ook zijn leven 
en werken in de staat uiteindelijk gericht blijft. 

De K.V.P. vraagt van de staatkunde respectvolle verdraagzaam-
heid ten aanzien van de levensbeschouwing en het politieke in-
zicht van de burgers, alsmede de waarborging van gelijke rechten 
voor alle in godsdienstig en levensbeschouwelijk opzicht uiteen-
lopende groepen van de Nederlandse bevolking. Ook is het de 
opdracht van de staatkunde de alzijdige ontplooiing van alle 
burgers, naar gelang hun eigen gaven, in geestelijk en stoffelijk 
opzicht te bevorderen en daarvoor het juiste klimaat te scheppen. 

De K.V.P. richt zich tot al degenen die deze grondslagen en 
haar programs onderschrijven. 

Om duidelijk te doen blijken wat de K.V.P. wil en nastreeft, 
geeft zij in periodiek op te stellen werkprogramma's aan wat 
zij op langere of kortere termijn in het staatkundig verband wil 



zien verwezenlijkt. Bij de opstelling, interpretatie en uitvoering 
van deze programma's wil de partij op democratische wijze met 
de maatschappelijke groeperingen contact houden om haar beleid 
zo goed mogelijk te kunnen richten op een evenwichtige beharti-
ging van het welzijn van geheel ons volk. 

De partij staat open voor parlementaire samenwerking met 
andere partijen. De enige voorwaarden daarvoor zijn: de de-
mocratische gezindheid van die partijen en de mogelijkheid om 
door parlementaire samenwerking ook de eigen politieke wensen 
in voldoende mate te kunnen verwezenlijken. 

Staat en staatsgezag 

Het behoort tot de aard van de mens te leven en te werken in 
gemeenschap met anderen. Daaruit vloeit voort de noodzaak van 
een staatkundig verband en van een staatsgezag, dat dit verband 
naar zijn doel leidt. 

Het doel van het staatkundig verband is gelegen in de beharti-
ging van het algemeen welzijn, waarin het zijn rechtvaardiging 
en begrenzing vindt. Onder algemeen welzijn verstaat de K.V.P. 
een toestand van orde, welvaart en vrede, waarin en waardoor 
alle burgers hun eigen persoonlijk welzijn het best kunnen be-
reiken en de gemeenschap zelf het best gediend wordt. 

De K.V.P. wil de Nederlandse staat gebouwd zien op democra-
tische grondslag en gekarakteriseerd door een Vrije politieke 
wilsvorming en een vrij gekozen volksvertegenwoordiging. De 
gezagsdragers moeten op grond van deze democratische rechten 
en politieke vrijheden ter verantwoording geroepen kunnen wor-
den door de gekozen vertegenwoordigende lichamen. De uit-
oefening van het democratisch gecontroleerde staatsgezag moet 
steeds worden geëerbiedigd en aantasting en ondermijning daar-
van dienen met kracht te worden bestreden. 

De K.V.P. is van oordeel, dat het aan de grondwet gebonden 
koningschap van het Huis van Oranje van grote betekenis is 
voor het welzijn van land en volk. 



Vrede, veiligheid en internationale orde 
De K.V.P. wil een beleid voeren, gericht op vrede en veiligheid 
voor alle volkeren. Zij streeft naar alzijdige ontwapening. Zolang 
op basis van een juiste internationale orde de uitwendige vrede 
niet voldoende kan worden verzekerd, zal de veiligheid van de 
staat naar buiten gewaarborgd dienen te worden door een in 
samenwerking met bondgenoten voldoende krachtige gewapende 
macht. 
De onderlinge afhankelijkheid van de volkeren sluit het onbe-
perkte gezag van iedere staat uit en vraagt om samenwerking tot 
economische en sociale ontwikkeling van allen. 
Daarvoor acht de K.V.P. noodzakelijk een internationale rechts-
orde en de totstandkoming van met voldoende bevoegdheden 
beklede boven-nationale organen. 

Als een eerste eis van liefde en rechtvaardigheid acht de K.V.P. 
doelmatige en krachtige steun noodzakelijk voor minder-ont-
wikkelde landen, in het geheel van de toekomstige welvaarts- en 
welzijnsontwikkeling van de samenleving in wereldverband. 

Persoonlijk en algemeen welzijn 
De K.V.P. is van oordeel, dat het persoonlijk welzijn het best 
is gediend, als de mens door eigen inspanning en door benutting 
van de geestelijke en stoffelijke waarden der gemeenschap zich 
zelf naar eigen inzicht en levensovertuiging tot volledige ont-
plooiing kan brengen. 

De totstandbrenging van het algemeen welzijn vereist een voor 
allen bindende rechtsorde en een voor allen bevredigend wel-
vaarts- en welzijnspeil. 

Voor het totstandbrengen daarvan zijn ook vele algemene voor-
zieningen nodig. De daarvoor noodzakelijke offers moeten ge-
bracht worden, ook uit een oogpunt van medeverantwoordelijk-
heid voor de evenmens. 

Het gezin 
De K.V.P. beschouwt het gezin als het primaire gemeenschaps-
verband. In wetgeving en bestuur moeten de mogelijkheden wor- 



den geschapen, dat het gezin deze functie kan vervullen; voor-
waarde daarvoor is, dat het gezinsleven op basis van eigen ver-
antwoordelijkheid zich op veelzijdige wijze kan ontwikkelen; 
voorwaarde daarvoor is tevens, dat de mogelijkheden bestaan tot 
voorziening in de behoeften van velerlei aard, welke het gezins-
leven meebrengen. 

De Maatschappij 
De K.V.P. beschouwt de maatschappij als een geheel van levens-
gemeenschappen en op bepaalde doelen gerichte instellingen, 
verbanden en organisaties; deze moeten door zelfontplooiing 
kunnen komen tot hun eigen doel, ten behoeve van de personen, 
die daarin samenwerken. Binnen het kader van het algemeen 
welzijn moet de overheid deze zelfontplooiing bevorderen. 

Alles wat doelmatig en doeltreffend door de maatschappelijke 
instellingen en organen kan worden gedaan, moet door de Staat 
niet naar zichzelf worden toegetrokken. De overheid moet, 
integendeel, zoveel mogelijk de particuliere initiatieven van de 
burgers en van de door hen in het leven geroepen instellingen en 
organen bevorderen door daaraan kansen en steun te geven. 

Wanneer echter het algemeen Welzijn eisen stelt, waaraan dit 
particulier initiatief niet of niet geheel kan voldoen, zal de over-
heid zelf op die gebieden activiteiten moeten ontwikkelen, voor 
zover het particulier initiatief te kort schiet. 

De sociaal-economische orde 
Het particuliere ondernemingsgewijze productie- en distributie-
stelsel en de particuliere eigendom acht de K.V.P. een wezenlijk 
deel van een organisch opgebouwde maatschappij. Zij dienen 
echter mede gericht te zijn op het algemeen welzijn. 

Een gezond midden- en kleinbedrijf acht de partij uit econo-
misch en sociaal oogpunt van groot belang in dit geheel. 

De organische verbondenheid binnen de bedrijfstakken en de 
eendrachtige samenwerking voor het algemeen welzijn moeten 
worden ondersteund en binnen wettelijke maatregelen kunnen 
worden geordend. Daarbij dient uitdrukking te worden gegeven 



aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leiding, uitvoering 
en kapitaalverschaffers. 

In de structuur van de ondernemingen moet - op basis van 
ieders eigen taak en plaats - de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van leiding, uitvoering en kapitaalverschaffers eveneens tot 
uitdrukking worden gebracht. 

Gestreefd moet worden naar een breed, in beginsel zelfs alge-
meen gespreid persoonlijk bezit. 

Waar de dekking van de kapitaalbehoeften een nationale op-
dracht is, behoort het deelnemen in de. nodige investeringen 
door zoveel mogelijk burgers te geschieden. 

Financiële risico's in de sfeer der persoonlijke levensomstandig-
heden zijn onder te brengen in een sociale verzekering, indien: 
de gehele bevolking of een aanwijsbaar deel daarvan dit risico 
loopt (b.v. het zonder inkomen verkeren door ouderdom van 
iedereen, werkloosheid voor loontrekkers); 
het risico binnen de groep algemeen is; 
het nalaten van deze voorzieningen calamiteuze gevolgen kan 
hebben, doordat door grote groepen der betrokkenen geen eigen 
voorziening wordt of kan worden getroffen. 

In principe dient de kring der verzekerden zich te beperken tot 
hen die behoren tot de groep waarbinnen het risico bestaat. 
Uitgangspunt voor de financiering van de sociale verzekeringen 
zal premiebetaling zijn. 

Welzijns-orde 
Het welzijns-beleid van de overheid, dat zich richt op de mens 
en voor hem de mogelijkheid moet scheppen zich geestelijk te 
kunnen ontplooien en zich thuis te voelen in de samenleving, 
moet de volgende uitgangspunten hebben: 
De mens is een eenheid. Dit houdt in, dat in haar beleid de Over-
heid 
- 

op alle drie niveaux - een in elkaar grijpende en har-
nionieuse synthese moet verwezenlijken van al die werkterreinen, 
die het welzijn van de mens kunnen bevorderen, zoals: onderwijs, 
kunsten, geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, sport, recre- 



atje, volksontwikkeling, samenlevings-opbouw, maatschappelijk 
werk,  etc.  
Voor alle burgers dienen gelijkelijk mogelijkheden te bestaan 
om deel te hebben aan de verworvenheden van bovengenoemde 
werkterreinen. 
Speciale groepen in de samenleving hebben er recht op, dat - 
met in acht neming van voor hen specifieke voorzieningen - een 
zodanig beleid wordt gevoerd, dat zij ieder naar eigen vermogen 
de kans krijgen hun inbreng in de samenleving te geven, waar-
door isolering wordt voorkomen. 
In een tijd, waarin de ingewikkeldheid van de vraagstukken tot 
toenemende centralisatie leidt, moeten de verantwoordelijkheden 
en de zelfwerkzaamheid van de bevolking op die terreinen, waar 
dit mogelijk is, worden bevorderd. 
De overheid, die technische, economische, ruimtelijke en vele 
andere maatregelen neemt, die voor mens en samenleving grote 
gevolgen hebben, heeft - binnen de grenzen van de financiële 
mogelijkheden - de taak het kader te scheppen om: de uitingen 
van cultuur (onderwijs, volksontwikkeling, kunsten, recreatie, 
sport) tot ontplooiing te doen komen; de instellingen voor licha-
melijke en geestelijke volksgezondheid in staat te stellen hun 
taak van bescherming van leven en gezondheid doelmatig te 
vervullen; de burgerij te activeren in de medeopbouw van de 
eigen samenleving; de totstandkoming van moderne vormen van 
onderlinge dienstverlening te bevorderen. 
Bij haar beleid terzake dient de overheid de volgende richtlijnen 
in acht te nemen: eerbiediging van de eigen verantwoordelijkheid 
van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen; eerbiediging 
van de grondwettelijk vastgestelde vrijheid van onderwijs en op-
voeding en de gelijkwaardige behandeling van openbaar en bij-
zonder onderwijs; bevordering van samenwerking van instellin-
gen van kerkelijk en particulier initiatief, onder elkaar en van 
hen met de overheid, overal waar dit verantwoord en mogelijk 
is; gelijkheid in behandeling van instellingen van particulier 
initiatief, zowel van kerkelijke als van niet-kerkelijke levens-
beschouwelijke oorsprong. 
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