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WEZEN EN DOEL DER
R.K. STAATSPARTIJ.
De R.K. Staatspartij wil zijn en blijven de zuiver staatkundige vereeniging der katholieke Nederlanders.
Zij stelt zich ten doel het algemeen welzijn van het Nederlandsche volk te bevorderen door in wetgeving en bestuur
haar beginselen tot gelding te brengen. Die beginselen put
zij uit de Openbaring, gelijk deze door het Kerkelijk leergezag wordt vertolkt, zoomede uit de natuurlijke eischen
van het persoonlijke- en het gemeenschapsleven in zijn verschillende vormen. In overeenstemming met die beginselen
aanvaardt zij voorts nog een aantal algemeene richtlijnen
voor haar staatkundige werkzaamheid.
BEGINSELEN.
De Staat is een maatschappij, d.w.z. een geordende
eenheid van velen op één doel; in de natuurlijke
orde is hij de hoogste maatschappij.
In die orde noodzakelijk, is hij in ontstaan en voortbestaan afhankelijk van den Schepper, tot Wiens
scheppingsdoel hij moet medewerken en aan Wiens
goedheid hij tallooze gaven dankt. Derhalve is ook de
Staat gehouden God openlijk te erkennen, te huldigen
en te dienen, vooral door in wetgeving en bestuur
Gods wet tot opperste richtsnoer te nemen.
') De afzonderlijke uitgave van dit Program (2e uitgave van November-1936), voorzien van de officieele toelichting, is verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat der
R.K. Staatspartij, Mauritskade No. 25, Den Haag.
Prijs voor leden en Afdeelingen der Partij: 30 ets. voor niet-leden: 60 cts.)
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STAATSDOEL.

I.

1, Zijn doel vindt de Staat niet in zichzelf, maar in het algemeen welzijn, dat geordende samenwerking in staatsverband eischt.
2. Behartiging van het algemeen welzijn beteekent niet verzorging van het Welzijn van afzonderlijke personen of groepen,
doch het voorzien in de behoeften eener zoodanige gemeenschap, als voor het bereiken der persoonlijke levensbestemming
noodzakelijk is.
3. Daarbij zal de Staat steeds moeten erkennen, dat het aardsche
leven, ofschoon eigen waarde bezittend, zijn diepste beteekenis
ontleent aan het boventijdelijk levensdoel van den mensch,
waarop al het aardsche moet gericht blijven.

II.

[UI
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STAATSTAAK.

1. De volledige taak van den Staat is te onderscheiden in
een primaire, gericht op behoud en vervolmaking van staatsen rechtsorde, en een subsidiaire, beperkt tot het aanvullen
en stuwen van het eigen initiatief van individuen of groepen.
Slechts het algemeen welzijn kan onder bepaalde omstandigheden ook hier rechtstreeksch ingrijpen van den Staat rechtvaardigen.
2.Tot de primaire taak van den Staat behoort: beveiliging
en instandhouding eener rechtsorde, steunend op natuurrecht
en positief~g oddelijk recht.
3.Tot de subsidiaire taak behoort: het bevorderen van
de geestelijke (verstandelijke en zedelijke) ontwikkeling der
burgers, alsmede van een voor allen bereikbare stoffelijke

IV. In den bouw

karakter der maatscha
moet niet slechts aan
hun verschillende gen
als van cultureelen en
zelfstandige plaats en

1. Alles wat het bo
aangaat is onttrokken
sfeer heeft het indivi
onaantastbaar zijn,

2.Ook in de tijdeli
voorrang boven de l'
doel heeft
I1
gemeenschapsl den pe
-

e

8

Ill

STAATSDOEL.

1. In de noodzakelijkheid van geordende samenwerking in
staatsverband ligt de natuurlijke grond voor de onmisbaarheid
van het staatsgezag. Reeds hieruit volgt, dat de Overheid
recht heeft te bevelen en de onderdanen verplicht zijn te
gehoorzamen. Deze natuurlijke grondslag, uiting der ordening
Gods, wordt bevestigd door het Apostelwoord, dat er geen
gezag is, tenzij uit God.

ichzelf, maar in het alenwerking in staatsver-

zijn beteekent niet verke personen of groepen,
mer zoodanige gemeen)fllijke levensbestemming

2. Het recht om te bevelen is uit zichzelf aan geen enkelen
bepaalden regeeringsvorm noodzakelijk gebonden. Slechts de
feitelijke geschiktheid om het algemeen welzijn te verzorgen,
is toetssteen voor de bruikbaarheid van eenigen bepaalden
vorm. Die geschiktheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door den aard, de geschiedenis en de ontwikkeling
van een volk.

kennen, dat het aardsche
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blijven.

BOUW VAN DEN STAAT.

STAATSTAAK.

IV. In den bouw van den Staat behoort het organisch
karakter der maatschappij tot uitdrukking te komen. Daarom
moet niet slechts aan de individueele burgers, maar ook aan
hun verschillende gemeenschappen, zoowel van territorialen
als van cultureelen en sociaal-economischen aard, een eigen
zelfstandige plaats en functie worden verzekerd.
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STAATSGEZAG,

V.

e

STAAT EN INDIVIDU.

1. Alles wat het boventijdelijk levensdoel van den mensch
aangaat is onttrokken aan inmenging van den Staat. In deze
sfeer heeft het individu rechten, die ook voor den Staat
onaantastbaar zijn.

2. Ook in de tijdelijke orde heeft het individu in zooverre
voorrang boven de Staatsgemeenschap, dat deze juist ten
doel heeft de bereiking van het tijdelijk welzijn voor de
gemeenschapsleden persoonlijk mogelijk te maken en te be9

vorderen, Derhalve mag de Staat de vrijheid der burgers niet
verder inperken dan voor dit gemeenschapsdoel noodig is.

3. In diezelfde tijdelijke orde gaat echter het algemeen wel~
zijn als zoodanig boven ieders afzonderlijk welzijn. Daarom
.1 de Staat om will e van h et algemeen welzijn vorderen,
dat het individu de noodzakelijke offers brengt van zijn
goed, en zelfs van zijn leven.

VI.

STAAT EN GEZIN.
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STAAT EN GEZIN.
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behooren, behoudens toezicht van den Staat, in haar zelfstandigheid te worden geëerbiedigd. Slechts voorzoover zij
daartoe niet of onvoldoende in staat zijn, of om wille van
het algemeen welzijn van de Staatsgemeenschap in haar geheel, mag die zelfstandigheid worden ingeperkt.
STAAT EN GEMEENSCHAPPEN
VAN CULTUREELEN OF SOCIAALECONOMISCHEN AARD.

VIII. Evenzoo behoort aan gemeenschappen, die cultureele
of sociaal-economische belangen direct, en daardoor het
algemeen welzijn indirect dienen, de eigen zelfstandige werkzaamheid, onder toezicht van den Staat, te worden gewaarborgd. Tot dit toezicht, dat mede omvat de zorg voor een
geordende samenwerking dezer gemeenschappen, is de taak
van den Staat beperkt, tenzij het algemeen welzijn in bepaalde omstandigheden rechtstreeksche bemoeiing eischt.

JJIiiIW[e[eI

4II)

GEBIEDSDEELEN.

IX. Vereeniging van gescheiden liggende gebiedsdeelen in
een staatsverband vindt haar zedelijke rechtvaardiging in de
mogelijkheid om, juist door dit staatsverband, betere verzorging van het algemeen welzijn van het geheel en van de
deelen te bereiken. In doel en taak van den Staat brengt die
vereeniging geen wezenlijke verandering. Slechts de inhoud
van de taak wordt nader bepaald door het eigene in volks~
aard, in cultureel en stoffelijk levenspeil van elk der deelen.
STAAT EN NATIE.
X. Den eigen aard, die een groep van individuen bindt en
als natie kenmerkt, behoort de Staat te eerbiedigen. De goede
zeden en gewoonten, die in den nationalen aard wortelen,
en de taal, waardoor de natie gemeenlijk kenbaar is, behoort
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de Staat als nationale goederen te erkennen en zooveel
noodig te verzorgen,

STATEN ONDERLING,
XL In de verhouding tot andere Staatsgemeenschappen moet
de op het natuurrecht steunende gemeenschap der volkeren
geëerbiedigd, en aan de bevestiging ervan ook in het positieve
recht krachtig medegewerkt worden. Als richtsnoer gelde, dat
het groot gebod der christelijke naastenliefde ook de volkerenverhouding moet beheerschen. Binnen deze grenzen heeft
de Staat echter den plicht zijn eigen onafhankelijkheid te
handhaven,

STAAT EN KERK.
XII. Evenals de Staat is ook de Kerk een volmaakte, op
haar terrein hoogste en onafhankelijke maatschappij. In het
nastreven harer doeleinden, die van hooger orde, van bovennatuurlijk karakter zijn, mag de Kerk derhalve niet gehinderd
worden door den Staat. Veeleer moet deze aan de Kerk
rechtsbescherming verleenen en haar werkzaamheid positief
bevorderen, ook omdat het welzijn der Staatsgemeenschap
krachtig bevorderd wordt door den godsdienstzin der burgers.

ALGEMEENE RICHTLIJNEN.
I, STAATSVORM.
1. In overeenstemming met de historische ontwikkeling der
Nederlandsche Staatsgemeenschap blijve aan het hoofd van
den Staat ons erfelijk nationaal Koningschap, gebonden aan
een Grondwet waarin de rechtmatige vrijheden des volks
worden beschermd. Deze bescherming houdt in, dat geestelijke stroomingen niet worden onderdrukt, tenzij deze gericht
zijn tegen de natuurrechtelijke grondslagen der samenleving
of het bestaan van den Staat als zoodanig bedreigen. Op
12
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g houdt in, dat geesrukt, tenzij deze gericht
ilagen der samenleving
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dezen grondslag worde het volk in al zijn geledingen samen~
gebonden
2. Onder verwerping van iederen vorm van dictatuur
worde door middel van een in vrijheid gekozen volksvertegenwoordiging aan het volk zijn staatkundige medezeggenschap verzekerd,
3. Als noodzakelijk middel daartoe dient zoowel het instituut der ministerieele verantwoordelijkheid onverzwakt te
worden gehandhaafd, alsook de volksvertegenwoordiging op
een voor haar arbeid doelmatige wijze te worden samengesteld.
4. Aan de volksvertegenwoordiging als centraal vertegenwoordigend orgaan blijve voorbehouden de medewerking aan
de wetgeving en de contrôle op het bestuursbeleid, een en
ander in het bijzonder met het oog op het opleggen van
financieele lasten, en de verantwoording van uitgaven en
ontvangsten van den algemeenen dienst,
5. Voor de vervulling van de eigen zelfstandige taak door
de gemeenschappen van cultureelen en sociaal-economischen
aard en voor het van Staatswege op die werkzaamheid te
oefenen toezicht, zullen door den centralen wetgever algemeene
regelen worden gesteld. Die regelen moeten tevens bevatten
de noodige waarborgen voor samenwerking der onderscheidene
gemeenschappen in zoodanigen vorm, dat de behartiging van
het algemeen welzijn in cultureel en sociaal-economisch opzicht
duurzaam is verzekerd,

II1%IVf
Mede ter verzekering van ieders rechtmatige vrijheid, moeten
orde en veiligheid krachtig worden gehandhaafd.
Bijzondere aandacht worde gewijd aan de handhaving en
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versterking der zedelijke grondslagen van ons volksbestaan,
met name ten aanzien van de onbelemmerde uitoefening van
den eeredienst, de bevordering der Zondagsheiliging, de bescherming van het huwelijk en van het gezin, en de bestrijding
der openbare onzedelijkheid.

4.

Staatkundige zeifstan
de niet-Europeesche ge
land worde verder doc
deelen van het Koninkri
werking bevorderd.
De belemmering van
ventief toezicht van de
weggenomen.

Slechts voorzoover het particulier initiatief tekort schiet in
een behoorlijke armenzorg, heeft de Staat een aanvullende
taak, bij de uitvoering waarvan geen beletselen mogen worden
gesteld aan de liefdadigheid.
2.

JUSTITIE,

In de rechtsordening moeten de natuurrechtelijke grondslagen der samenleving geëerbiedigd en beschermd worden.
De Staat dient derhalve eigen gebondenheid aan de natuurlijke en positieve rechtsorde te erkennen en met name de van
den Staat onafhankelijke hoogere orde en de onaantastbare
rechten der burgers te eerbiedigen,

5. BUITENLANDSCH BELEI]

Het buitenlandsch b
onzer zelfstandigheid, e
positie van Nederland
geest der vredesnota va
medegewerkt aan het
lossing van internation
wederzijdsche verminde
Bijzondere aandacht
geordende internationali

De wijziging in de maatschappelijke structuur vinde aanpassing in de ordening van het rechtsleven.
Een van elke inmenging onafhankelijke rechterlijke macht
beoordeele, naar algemeen geldende wettelijke regelen, zoowel handelingen en gedragingen der burgers, als die der
Overheid, voor zoover bij deze laatste rechten en vrijheden
der burgers betrokken zijn.

6.

3. FINANCIËN,
De heffing der middelen blijve tot het noodzakelijke beperkt. Mede daarom worde de staatsdienst sober ingericht
en met gepaste zuinigheid beheerd,
In de wijze der heffing worde de verdeelende rechtvaardigheid nauwgezet in acht genomen, in dien zin, dat de draagkracht der burgers, mede in verband met de gezinssamenstelling, de maatstaf zij bij de bepaling van den belastingdruk en
14
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dien zin, dat de draagI met de gezinssamenian den belastingdruk en

bij de regeling van de verhouding tusschen directe en indirecte
belastingen. Van eerste levensbehoeften behoort geen belasting
te worden geheven, tenzij en voorzoover het algemeen welzijn dit dringend vordert.

4. GEBEEDSDEELEN BUITEN EUROPA.
staatsverband van
Staatkundige zelfstandigheid
de niet-EuropeeEche gebiedsdeelen onder leiding van Neder~
land worde verder
deelen
r van.het
sI4'LI)(S

De belemmering van de geloofsprediking, door eenig pre~
v entief toezicht van s zijde der burgerlijke

I Mt

U

Het buitenlandsch beleid richte zich op de handhaving
onzer zelfstandigheid, en o p het behoud eener volwaardige
positie van Nederland in de volkerengemeenschap. In den
krachtig
geest
t der vredesnota van Z. H.
medegewerkt aan het streven van den Volkenbond ter oplossing van internationale geschillen en ter gelijktijdige en
wederzijdsche vermindering van bewapening.
Bijzondere aandacht worde gewijd aan de vestiging van
geordende internationale verhoudingen op economisch gebied.

De Organisatie van leger en vloot dient beperkt te zijn tot
en berekend te zijn voor hetgeen noodzakelijk is voor de
handhaving der neutraliteit alsmede voor de verdediging der
onafhankelijkheid en integriteit van het Koninkrijk, binnen de
grenzen door internationale regelingen te stellen.

Onderwijs, als wezenlijk deel der opvoeding, is plicht en
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recht der ouders. Dit vordert vrijheid van onderwijs en leide
er toe de openbare school slechts als aanvulling der bijzondere
te aanvaarden.
Met betrekking tot het vrije onderwijs komt den Staat het
recht toe, binnen de grenzen van de verzorging van het
algemeen welzijn, eischen van deugdelijkheid te stellen.
Wanneer openbaar en bijzonder onderwijs naast elkaar
bestaan, mag geen sprake zijn van verschil in behandeling
in zake financiering uit de openbare kassen, mits het bijzonder
onderwijs aan gelijkwaardige eischen van deugdelijkheid voldoet als het openbaar onderwijs.
Dezelfde richtlijnen behooren ook voor de Vrije jeugdvorming te gelden.
De Nederlandsche cultuur behoort, ook in haar wetenschappelijke en artistieke uitingen, door de Overheid te
worden gesteund en bevorderd,

a. Met verwerping van de vrije concurrentie en van de
economische dictatuur als leidende beginselen in de volks~
huishouding, b eh oort
n
de sociale rechtvaardigheid
sociale liefde een allesbeheerschende plaats in het maatschap~
aa
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b. Deze ordening moet er op gericht zijn om allen, die
aan het economisch leven deelnemen, in rechtvaardige ver~
houding s de vruchten te doen deelen, en om in het bijzonder
degenen, die door arb eid
hetzij zelfstandig,
diens t1
betrekking
zekerheid en tot voldoend eigen bezit.
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c Het sociaal-economisch leven dient te worden georganiseerd in bedrijfschappen, die de bevoegdheid hebben om,
onder oppertoezicht van den Staat, hun eigen taak in de
volkshuishouding zelfstandig te vervullen.
d. Daarbij moet de Staat er voor waken, dat deze bedrijfschappen de uitoefening van het bedrijf zoodanig regelen,
dat eenerzijds op behoorlijke wijze wordt voorzien in de
behoeften, op welker bevrediging het betrokken bedrijf uiteraard is gericht; en dat anderzijds de belangen der werkers
in het bedrijf en die der verbruikers behoorlijk worden
behartigd.
..

e. Ook in zijn niet-economische functies vinde het maatschappelijk leven op dienovereenkomstige wijze passende
uiting en verzorging.

9. OVERIGE BEMOEIINGEN MET HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN,
LEVEN.

:oncurrentje en van de
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icht zijn om allen, die
in rechtvaardige veren om in het bijzonder
tandig, hetzij in dienstbrengen tot bestaans-

a. Zoolang en voor zoover door het ontbreken eener doelmatige ordening van het maatschappelijk leven bepaalde bevolkingsgroepen niet in staat zijn zelf te zorgen voor de
behartiging van gewichtige levensbelangen, behoort de Staat
door aanvullende en zoo noodig door rechtstreeksche bemoeienis hierin te voorzien. Als zoodanig zijn te beschouwen:
de verzorging in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit
en ouderdom; steun aan kinderrijke gezinnen, inzonderheid ten
aanzien van de inkomensvorming en van de beschikking over
behoorlijke woningen, het bezit eener eigen woning
b. Tot versterking en ontwikkeling van land- en tuinbouw,
nijverheid, handel, scheepvaart en het overige verkeerswezen,
behoort de Staat al die maatregelen te nemen, welke noodig zijn
om deze takken van volksbestaan, ook in de verhouding tot het
buitenland, dienstbaar te maken aan het welzijn van het volksgeheel.
Zoolang een doelmatige ordening van het sociaal-economisch
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leven ontbreekt, zullen die maatregelen in het bijzonder gericht
m oeten zijn eenerzijdsi regeling en coördinatie, anderzijds
Se b trijding
Songeord nde
es

e

e. De Staat onthoude zich ervan, ondernemingen van economischen aard zelf te exploiteeren, tenzij en voor zoover en
voor zoolang het algemeen welzijn dit klaarblijkelijk eischt.

d. De Staat drage zorg, dat het beleid der Circulatiebank
_••
blijvend gericht
zij op het
Staat al
banken
volksgem

''

de andere
-'•'•-"

Aldus vastgesteld te 's-Hertogenbosch inde vergadering van den Partijraad van 29 Febr, 1936.
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