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Program. 

Art. I. Algemsm. 
De K.N.P. baseert zich op de grondslagen van de R.K. Godsdienst. 
De K.N.P. wenst daadwerkelijke handhaving van de Grondwet. 
De K.N.P. streeft krachtdadig na de geestelijke en stoffelijke welvaart van aiie 

lagen der bevolking verenigd in en met het Koninkrijk der Nederlanden. 
De partij ziet in de eerbiediging van het door God aangestelde gezag en de 

handhaving van orde en rust in de staat de grondslagen voor een gezonde ont- 
wikkeling van alle grmpen der bevolking. 

Art. 11. Biiilsca&nd. 
a. Onderwijs sectie. 
1. Het voeren van een Christelijke onderwijspolitiek. 
2. Verdere doorvoering van de geiijkstelling van bijzonder en openbaar onder- 

wijs. 

ondéraijs. 
Z.'&vOrdC&g van het Nijverheids-, Ambachts-, Hand&- en Landbouw- 

b. FinandCLeiectie. 
Een doe:bermst streven naar: 
1. Gciondmaking van de financicn van het Koninkrijk en de openbare lichamen. 
2 Verkrijging van een sluitende begroting. 
3. Onverwijlde vermindering en billijkere verdeling van de belastingdruk. 
4. Een evenwichtige betalingsbalans. 
Bevordering van de spaarzin. 
c. Sectie Volksgezondheid. 
Primair is de zorg voor het zieke individu een taak van dat individu zelf. 

De taak van de staat is secundair en boort beperkt te zijn tot die gebieden van 
de volksgezondheid, welke de gemaenschap raken. 

d. Soeiale sectie. 
1. Een doeltreffende en verantwoorde sociale politiek. waarvan de omvang 

wordt beperkt door de eis van gezonde fhancih. 
2. Een doeibewust streven naar het verwerven en vermeerderen van het bezit 

voor aile lagen en klassen der bevolking, zonder gerechtvaardigde individuele 
belangen te schaden. 

6. Economische sectie. 
1. De belangen van de burgers worden, met inachtneming van de Christelijke 

beginselen het beste gediend door een stehl van zo groot mogelijke vrijheid van 
bet particulier initiatief, waarbij aan de Staat slechts een richtinggevende en 
corrigerende 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 economisch bestel. 
f.  Industriëie sectie. 
Het scheppen van mogelijkheden en bevordering van de voorwaarden voor 

een gezonde industriHe 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 ontwikkeling der 

handelsvloot. 
i. Sectie Verkeer. 
Bevordering van uibreiding en modernisering van het verkeerswezen te land, 

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

k. Juridische sectie. 
1. HersW der rechtsorde. 
2. Waarhorging van grondwettelijke en wettelijke bevoegdheden. 
3. Waarborging van Provinciale en Gemeentelijke Autonomie. 
4. Herziening der Kieswet o.a. ten aanzien van de toewijzing der overschot- 

5. Gelijke rechten voor man en vrouw, in overeenstemming met de natuur- 

1. Sectie voor Kunst en Wetenschappen. 
Het bevorderen van kunst, wetenschap en kunstambacht. 
m. Sectie Emigratie. 
Krachtdadige steun aan de emigratiedrang gericht op de exploratie en ont- 

ter oplossing van het woningvraagstuk. 

stemmen. 

lij ke orde. 

wikkeiing van de gebieden Nieuw-Guinea en Suriname. 
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%. Sectie Jeugd. 
Bevordering der lichamelijke ontwikkeling gericht op zedelijke, geestelijke en 

Art. 111. DefrnW. 
Streven naar de hoogste graad van weerbaarheid van het Koninkrijk. 
Art. IV. 
1. Een krachtige politiek ter hervorming van het Koninkrijk en zijn overzeese 

gebiedsdelen tot een aan de tijdsomstandigheden aangepast werkelijk Staats- 
verband 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 Nederland- hier en Overzee. alsmede voor de Nederlanders in Indonesi€. 
Art. V. Fedndcpolüuk.  
&vordering van het samengaan van alle gelijkgerichte Staten op economisch, 

cultureel en defensief gebied onder waarborging en handhaving van de nationale 
belangen. 
Art. VI. ZnkmationrJrpblüiek. 
Een buitenlands beleid ter behartiging en verdediging der belangen van land 

en volk in de wereld met uitsluiting van inmenging van derden in binnenlandse 
aangelegenheden overeenkomstig de Nederlandse traditie. 

maatschappelijke verheffing van de jonge mens. 

Overrwe qebicàs&h.  FcdnrJc politiek. 


