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N.a.v. het dagrapport van B van 3-12.1976 zegt H.BVD het van belang te
achten dat de ontv/ikkelingen rond de N.V.U. en de heer Glimmerveen
in het oog gehouden worden.

LAWDOENtVI'h'N!

Nederland staat er beroerd voor, dat weet u zelf ook wel! Wiens schuld IB
dit? 1 :j dit uw schuld? Of komt het door het Kapitaal? Wei makkelijk om zoietfl te zeggen! Muar wiens schuld is het .ian wel? De schuld ligt duidelijk
bij de grote politieke partijen, die het Nedorlandse Volk om de tuin hebben j^leid met mooie beloftes en ^eniepen praatjeB. Door het beleid van de
#rote partijen zitten wij nu met een werkloosheid opgescheept waarvan de
gevolgen niet te overzien zijn! Kike avund kunt u het in de krant lezen,
ala ze er maar op na! Ontslagen en werktijdsverkortingen zijn achering en
ins lag.
DE MAAT II] VOL!

*'
Zowel links als rechts hobben gefaald. Kike weldenkende Nederlander moet
t '"
begrijpen, dat een crisis op deze wijze onafwendbaar is. Hij moeten er lets
\n doen! VJie heeft er immers wat aan als onze economic ten gronde gaat?
;:.
De middenstand? De werkgever? De arbeider? Niemand toch?
*13teun daarom de NATIONALE PARTIJ NEOh'KLAND. lien parti j die niet houdt van
loze woorden. Daden wil zij zien!
* VooTr&nr. voor het Nederlandse produkt* Nog steeds geldt de slagzins
"Koopt Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar."
Verlaging van de ontwikkelingshulp.Het geld dat wij zo hard nodig hebben verdwijnt toch maar in de zakken van de politieke leiders van die
landen, of er wordcn wapens voor gekocht.
+ Geleidelijke terugzending van de gastarbeiders. Ook de werkloze inteleoj
tuelen kunnen straten aanvegen!
j
« Lastenverlaging voor de bedrijven.Allen op die manier kunnen zij hun
produktie vergroten, wat betekent dat er ook meer arbeidsplaatsen nodig
j
zijn.
+ Belastingverlagingen. Dan kunt u meer kopen en de bedrijven meer pro.;
duceren.
^-

U ziet, de Nationale Partij Nederland is er niet voor een gedeelte van het
volk, de Nationale Partij Nederland is er voor het gehele volk. «ant ons
land kan het zich niet permiteren om verdeeld te zijn. Alleen door een samenbundeling van krachten, fabriekadirekteur en arbeider, winkelier en
loopjongen, zullen wij Nederland van de ondergang kunnen redden.
Hecht geen waarde aan de parlementaire leugenpraat van de grote partijen,
die enkel voor hun eigen straatje praten. Wees eerlijk, steun de N.P.N.
NATIONALE PARTIJ Ni-JDEHLAND

voor meer informatiei N.P.N. postbus 1^093 in Utrecht.

ADD

datum

2 2 DEC. 1971

CO
1) Zo nodg andara rubricaring aangevan.
Bljtagefti):
Afechr.:

Nederlandse Yolks Unie.
Bijgaand zend ik U, in fotocopie, enige geschriften van de
Nederlandse Volks Unie (NVU).
Eln en ander bestaat uit een "Kort program van de NVU" er
een "Aanmeldingsformulier".
Met betrekking tot het aanmeldingsformulier wordt opgemer
dat hierop aangegeven kan worden voor welke werkzaamheden men
in aanmerking wenst te komen. Het formulier dient na invulling
te worden opgestuurd naar Purmerend, antwoordnummer 60, waarvoor reeds een antwoordenveloppe was bijgevoegd.
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Voorzitter:

IMA/.U.

JOOP GLIMMERVEEIU
Nederlandse Volks-Unie
Postbiis0BBn0366HB Amsterdam

a) Vaarborging van het eigen karakter der JTederlandse
Volkageaeenschap.
b) Onmiddelijke terugzending van (ook vooxnalige) Surinamera en AntdLllianen naar hun geboorteland*
o) Beohtvaardige oplossing van het vraagstuk der ZuidMolukkers, iraarbij hun opgaan in de Nederlandse Volksgemeenschap is uitgealoten.
d) Afvloeling van gastarbeidera in een tijdabestek van
twee tot drie jaar.

I. Kraohtige
VOLKSQNIWIKKELINQ
bestrijding van marxiane, anarohisme, liberallame en materialisme.
Onderwijs en opvoeding vorden gericht op de ethische
vaarden van de Europese, in het bijaonder de Kederland-

ae cultuur, naarbij speciale aandacht,wordt gegeven aan
de werkende jeugd.

r •'

o) Objeotleve voorliohting, bij het ondenrljs en via de

media, over toeatanden en gebruiken bij andere volken.

WELZUN
3.
Zorg
voor het milieu en het behoud van de levende naa)
tuur,
Svenviohtige ontwikkeling van eoonomie en teohniek, net

voorrang voor de onder a) genoemde doeleinden,
o) Bevordering en verbetering van het openbaar vervoer.

4.Zorg voor een levenakraohtige boerenstand als basis
a)

voor de nationale samenleving* De eigendom van de grond
dient zoveel mogelijk bij de boer te berusten.
van zelfstandige ondernemera in midden- en
i) Besoherming
kleinbedrijf9 ter hondhaving van een kraohtlge middenstand tussen eneraijda werknemers en andereijda groot-

bedrijf. Terugdringing van het grootvinkelbedrijf irordt

IU
i

nagestreefd.
Voor irerknemers in grote bedrijven irordt de mogelijkheid gesohapeny mede-eigenaren van de onderneming te
vorden.
Misbruik van de sociale wetgeving irordt scherp bestre- ,
den.
Arbeidsdienstplieht voor jonge mannen en vrouwen, ter
bevordering van de eerbied voor de arbeid en in het belang van de nationale economie.

&) De buitenlandee politick is gerlcht op de beschexming
van de belangen van de Sederlandse Stoat en Tan da individuele 3faderlande*«.
t,\e ontiElldcelingslmlp wordt draatisoh verlaagd. PinanciSle atetm aan hot buitenland irordt sleotta gegeven
indien dit nodig is roor de Nederlandse export of de
politieke en/of strategische "belangen van Kederland e»
zijn bondgenoten dient.

iPOSTBDS 225 HUIZEN (N.HJ,

VERKOOPDIENST
iy.UU.
Bestelling door storting op poatgironre 1658365
of op bankrek.ar. 65.85.11.793 N.M.B. HDIZBN(H.B)

STATUTEN N.V.U. F2,)SAMENF4,50
HUISHOUDELIJK REGLEMENT F3,-

NET NEOERIANDS VOLKSNATIONALISTISCH JEUGDVERBOND
(N.V.J1 NEEMT JOU GRAAG IN ZIJN GELEDEREN OP!
INUCHTINOEN:
POSTBUS 10368 AMSTERDAM

AA1JMELDINGSFORMULIER
Eaam

ti^Swiw"*

Adros

j

Woonplaats

Provincie

:

Man/Vrouw

:

Telefoonnr. :

TJaarde leden, sympathisanten, belangstellenden,
De Nederlandse Volks-Unie heeft een belangrijke fase in haar bestaan
bereikt, want:
A« Zij zal voor de eerste maal in haar bestaan op 25 niei 1977 deelnemen
aaai landelijke verkiezingen.
B. Zij is begonneri met de opboxxw van haar organisatie op plaatselijk en
provinciaal niveau.
Voor het ohder A. en B. genoemde zijn veel mensen nodig die zioh op
administratief en organisatorisch gebied of op andere wijze willen
inzettfen.
Bovendien -vrillen wij een aantal andore partij-activiteiten uitbreiden.
Zij die bereid zijn-een functie in of voor de partij te vervullen of
aan haar activiteiten deel te nemen, worden verzocht op dit formulier
hun persoonlijke gegevens in te vullen en datgene aan te kruisen vraar—
voor zij in aanmerking willen komen:
Z it ting nemen in een plaatseli'jk bestuur.

a*

Zitting nemen in een provinciaal bestuur.

t ] ^» Formulieron die nodig zijii voor deelnamo aan de verkiezing in eigen
kieskring, afhalen en inleveren.
Plaatsen van uw handtekening op deze formulieren (er zijn 35 handte—
keningen nodig voor deelnamc aan de verkiezingen).
Helpen met het verzamelen van de benodigde handtekeningen in eigen
kioskring.

-f [

j6. Artikelen sohrijven voor ¥ij Nederland.

.

i I _2» Een vaste rubriek verzorgen voor ITij Nederland.
-—

&.•

Spreokbeurten vervullen of inleidingen houden op:
a. besloten vergaderingen;
b. openbare vergaderingen;
en wel:
a. in eigen voonplaats;
b. in eigen provincie;
c. in het gehole land*

2.»

Candidaat staan voor:
a. de Tweede Earner;
b. de Provinciale S tat en;
c. de Gemeenteraad.

z.o*z.

TT

Een aantal van u (belangstellenden) hebben (Se"n of meerdere malen
tfij Nederland ontvangen ter kennismaking.
Indian u lid wenst te worden van de NVU of abonnoe van flij llederland, verzoeken -wij u op dit formulier uw persoonlijke gogevens
in te vullen on aan te kruisen wat door u wordt gevensts

T~~j J.. Ik wordt lid van de 1JVU.
Het lidmaatschapsgeld voor 1977 ad f 25,—• zal ik overmaken op:
a. girorekening 3208384 van do lledcrlandse Volks-CTnie te Arastordamj
b.-rekeningnr. 43.50.11.405 t.n.v, de Hederlandse Volks-Unie bij de
AMRO-Bank, Damrak hoek Dam 2 te Amsterdam..
.
_2. Ik wordt abonnce van TTij Hederland.
Het abonnenrentsgold voor 1977 ad f 10,— zal ik overmaken'op:
a. girorekening 3208384 van de Hederlandse Volks-Unie te Amsterdam}
b. rokoningnr. 43.50.11.405 t.n.v, de Iloderlandse Volks-Unie bij de
AMRO-Bank, Damrak hoek Dam 2 te Amsterdam.
Uiteraard is hot voor do onder
- 3« t/m ^B. genoemdo activitoiten
niet nodig om lid van de KVU of abonnee van TIN to zi jn.
Alleen voor hot onder
- J.» j _2« en _£• genoemdc is he't lidmaatschap van dc 1TVU vereist.
Dit formulier kan in een goslotcn envelop ongofrankeord worden
opgostuurd naar Antwoordnummor 60 to Purmorondt.
Mot vriendelijko greet,

Joop Glimmcrveon,
Voorzittcr van de HVU.

Antwoordnummer 60
PURMEREND

AURORA

Nederlandse Volks Unie
HB deelt mede dat in Utrecht pamfletten zi jn verspreid die door
de heer Glimmerveen zijn ondertekend. In verband met de inhoud
van deze pamfletten heeft de Surinaatnse Jongerencommissie zich
net een klacht tot de O.v.J. in Utrecht gewend.

1) Zo nodlg andere rubricating aangevan.

datum
CO
b.

Afschr.:

BO:

1 FEB. 1977
d.

Betreft: Bijeeakomst "Club ran 23".
Zoadagmiddag 23 januari j.l. had d* "Club ran 25" eea
bijeeakomst gepland in het Europahotel te Scheveaingen, later verzet naar het Coagresgebouw te 's-Gravenhage,

Diverse bezoekers werden niet Tan de wijziging op de
hoogte gesteld*
In de
Congreszaal waren tenslotte een 20-tal personen aanwezig,
waaronder:
Joop Qlimmerreen (1*f-11-28),

En^kele Amsterdamae jongelui,
Verslaggever ran "Vrij Nederland"
Twee oudere heren.1-—
opende de bijeenkomst met een inleiding ove
het doel en wezen van de "Club van 25". Hij legde de nadrufe
op het felt dat veel invloedrijke personen willen meedoen,
maar zich niet bloot durven te geven. Deze mensen zorgen ds
veelal dat hun gelden via de "Club van 25" aan "rechtse activiteiten" ten goede komen.
Glinunerveen eprak over de kansen van de Nederlandse
Volksunie in de komende verkiezingsstrijd, Hij schatte het
te behalen stemmenpercentage op 3 ^ 5^» speciaal in grote
steden waar de NVU meer aanslaat dan elders* Hij maakte vei
der bekend dat hij en
als lijsttrekkers zul*
len fungeren (mr.
en eventuele anderen werden ni
genoemd).
sprak over ons Volksnationaal bew4stzijtt,op
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1) Zo nodlg wider* rubricating aangavwn.

VERVOLGBLAO Nr.

zijn gebruikelijke afgebeten wijze,
Tijdens de pauze werd plm4^500,—

opgehaald

Na de pauze sprak
over de toenemende rerwording en trachtte daarbij duidelijk in te spelen cp de
jongeren. Hij had er overigens wel succes mee, want er kwamen verschillende rragen en er werd op prettige wijze gediecussieerd. E&n Tan de jongeren, een jonge doctorandus,
die juist een atudiereis door enkele Europese landen achter
de rug had, kwam veelvuldig aan het woord*

200 A 04

tJPHECBIEHS I

In ootober 1976 heeft datfederlandseVolks-Unie ( KW ) eniga duizenden panfle*
ten verepreid in Utreoht. Die aotie was eon groot auoces, want aij heeft een aanti
nieuwe leden opgeleverd.
Vanzelfoprekend hebben groeparingan van Surinamers en de volksverradera Tan he'
zielige groepje dat zioh 'Pederatie van Jongerengroepen in de Parti;) van de Arbei<
te Utrecht1 noemt, bij de politie een els tot vervolging van de WO voor dit pamflet ingediend.
Uit blinde woede, dat de justitie niet tot vervolging overgaat, ia in het
Utreohta Hiewablad van 28 de comber 1976 een smerig artikel versohenen van Hio.vai
Loopik. Het tealgebruik is 20 mindenmardig en de irihoud zo overdreven, dat aange*
nomen mag worden, dat iedere veldenkende en normale Nodorlander de minderwaardige
bedoeling van dit stuk riool^ournalistiek door heeft. Tooh villen vij de aandaoht
vestigen op dit artikel, ondat het een ochoolvoorbeold bevat van de wijae vaarop
het ZTederlandse volk reeds jarenlang door de politioi en de nieuvsmedia vordt bel<
gen en bedrogen. Van Loopik etolt vast, dat de OTU in haar pamflet mededealt, dat
Surinamors drugs verkopen in Hoog-Catharijna op een toon alsof alleen en tdtaltdtend Surinemero zoiets doen* T/elnu, tiij hebben onze informatie dearovor verkregen
uit - u raadt hot - hot Utrechts Kietwoblad zelfl. Op 11 September etonden in het
Utreohts Kletnssblad tiree artikelen over de heroinehandel in Hoog-Catharijna van de
hand van collegers van Van Loopik. In het artikel van Pieter van de Vliet verklaaa
de Utreohtee rethoudcr aevrotnr Velders, dat "de straathoekoerker Toor de op EC
rondhangonde Sttrinamera in het Track is verzopen". In het artikel van Kargriet Hanfield vordt o.a. geconstateerd, dat "Surinamers drugs verkopen aan tvaalf- en dertien jarigen" en dat de Surinamers van mening aijn, dat "met hen toch nieta kan ge
beuren, omdat zi j het Hederlandse staatsbtirgersohap hebben" ! . In beide ectikelan
vordt nergens over blanke Nederlanders gesproken, naar enkel en alleen over Surins
mers.
Uiteraard zal Van Loopik tor zijner tijd verantvoording af moeten leggen voor zijt
smerige en insinuerende geschrijf. De WU is van mening, dat politioi die htm verkiezingsbeloften niet na komen en journalisten die hun lezers verkeerd voorlichtex
ona volk bedriegen en benadelen en daarvoor moeten vorden gestraft.
Gelufckig^ is het htddige politieke syeteem niet alleen leugenaohtig; en gemeen, maaat
ook door en door verrot. Binnen afBienbare. tijd zal de WU di-fc stelsel vernietigea
en in Bederlond een echte demooratie vestigen die opkomt voor de belangen van ons
^tjlgetl volk. Stcrinamers zvllen dan uiteraard htm Bederlandersohap onndddelli jfc verliezen en naar Suriname vorden ternggesttturd.
NEDERLANOSE
VOLKSUNIE
POSTBUS 10366
AMSTERDAM

070-645232

UQQBZITTECi P1VJ

8 FEB. 1977

CO
1) Zo nodlg andere rubricating aangeven.
DiBtr.: BFA

Afschr:

B0:

155.014

Betreft:

Nederlandse Volks Unie (NVU).
Hierbij wordt U, in copie, aangeboden een program met toelichting
van de NVU, geschreven door Bernhard S. POSTMA
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O

(2

o

I

,»w ^wttfr^y

BASIS PROGRAM
+ Krachtigo, dynociischo en creatieve
iTe der 1 ands c Vo Ihs/^ono ens chap
+ Hechtvaardige, T'acrachtige en vrijo
Eenhoid van hot XTederlandse Volk in
do Unie der .Europeso Volkerengoaeenaohap

1. Doolboiruste ontiiildcolin^ en vornin£
der volkscei-ieenscliapj sericht op de
Europese lovens— en cultuurpatronon
in hot algeiaeon en die der ITederlandse in het bijzonder.
Door Riddel vam
a. Af stemming van de leerpro£ran;na's
van het Gnderrrijs op ethische en no—
rele vranrden, gedurende do Vorrainc,
Scholing en Univcrsitaire oploiding,
zodat een stabicle en leefbare volks. tfomeenschap vordt. opgebouml.
b. SpecioJLe aandacht voor de. iTorkende
jewjd, d.u.ze doorbotaalde vorain^a—
studietijd en volledige verjroeding
van ocholingskoston buiten de arbeidstijd, opdat liaar iraardcvolle bijclra^e
in het arbcidsproces pernaaent vernieu-fd troi'-dt,
c» Objectieve voorlichtinc over ]Toderland eii ^ebruiken e-.i aedea van andere vollceren in het OnddnrLja en via
fjebalanoeorde uitspralcen door PerC;
Radio on Telcviaic.
d, Invoc.i'inc van ICunst en Gultuur i:a
de Ondorui jspro.^rarana1 s.
o. Devordorins van liohanclijke ontI7i!:l:olin,7, sport en cpel voor dc 50hcle Volk.^Gc.'.iconschap, in het bijzonder voor de jeu^;d, o.m. via hot
Ondonrijs. jjeperJiing vail de sport
voor irat betreft de comnercie'le sfccr.
f , Vei-binding van neno en natuur cToor
recreatie-activiteiten, voor de Iieropboin-7 van de vollcslcracht en de on—
derlinse saar.ihoi'i/jheid, Steun aan
vereniginrjen en instituten trelke al
•op dit terrein werkzaaci ni jn.
2, Handhnving v.r;n ^e Constitutionelc
Uonarohie onclcr liet Hxiis vaii Crnnje,
iraarbij de draper van tie iroon de
Eerste Dienanr van de [jtaat ic en het
symbool van de lUenhoid van het ITederlandse Volk.
3, Opbomr van cen Jcrachtige denoora
tioche raaatschappij, c0^^300^^ °P
volknnational.o •"".ra,^ I '? " rC nl i ^.'-

Hot tot stand bren^on van evomricht
harmonic der raaatschappeli.jlcc krach
Door raiddel van:
a. OiTivornin/j; van do Steten-Generaal i.
cate;jorie3a
•]- de politicise parti jonj
2- afcovaardigclen vail grot ere eh Idnere vrei'k^emeenschappenj
3— aTGevaai>^iG^on van aiiclere reeds "
staande national e fjeledingen, zOi
b.v. de medische ctaacl, de kunst»
naars, de strijdlcrachten.
b. Verdclins van cro-te cencenten in vn
>enieenten/buiirtschappen, zodat ond(
ling contact tussen de beironers to*
stand !:orit via centra van culturelo
recreatieve card. Sevens uordt hierc
de bestuurba&rheic1. ver/j;enj?Jd:elijlct'.
c. Uijzi^inr: vai\e T-roningbou^; tot tr;erichtheid op daadwerkeli jke iroon- ex
leof{i'er.ieenschapr)enj dus aangepast zu
de /•jeldonde behociTten van intcrnensc
li,ji:e conuunicatie.
d. Vcrbctcrinc en uitbreidinc van hot
neenschapsvorvoer, sanerinf; van het
particulier vervoer.
4« Ontplociinr; van de genstclijke en n
relo levcnsiraarclen van het volk, d.^r.
liarnonisr.tie txissenj individu-gezinvolkc-jemeenschap, over eoiiltons tig de
losofisch-relifdeuse bp.nis van de'Ev
pese 3eschavin£.
Vorraing voai nietiire levensnornen en e
codes in overeenstemmrn.^ net de oorS])ronkelij!ce en ei/venlijke karalcterotnicturoii der L'uropcse volken.
Gefundeerd opt
a. TTaardcrin^; voor de laraliteiten die
elk indivldti in zich draa£-;t.
b. iCrkenninr van de opbouvonde krachto
die in het gesinsverband aamrezij; zi
c. Cntplooiing van de krachten van de
volksr^enieenschap die sich in vooruit
strevendo bewo^inc; op ^o toekomst ri
» EventJicht tussen de techiiische voor
uitf;an£ en de natuurlijke levensvoorTiaarden, Dus het teru/jdrin/jen van de
uitirasson dor techniek en rile krrali
van dien, o.a. nilieuverontUoodaakelijk: het begrijpbaar mr.?ton v&n de persoonlijke verair
i-Toordelijkheid t.o.v. rat wSl en vat
- niet mo:^e3ijk en /jeoorloofd is.
6. OribiuT-r van een ^ezondo national e vol
huishoudinr; doort
a. Het; betreidce.i van c.e vdtvoerondc lor
ten in do bealissiix^en dor leiclerde
mac iten,

• in ' gerae ens chappe 1 i jlce ver antwo or de-*
lljkhoid t.o.'v. de productie-, adr.iini—
stratic~ en .distributiebedri jven«
b. Bepaliiig van deze verantxroprdelijkheid in over oens tending met do betrokkenheid eh hct inzicht in het ei—
Con niveaxi en op hot eigen terrein,
c, liedezeggenschap c,q,raede—ve'rantxroordelijkheid zal tot uiting koraen
in een 3edri j:Csboheersraad (BBS).
d« VoorkCming van dc uitroeiing van de
middens tand en onafhankelijke trerk—
gemecnschappcn, opdat de mar.tschappij
hiet zal venrorden tot een grote
groep "horigen" en een kleine van
technocrat en.
e. Voortbestaan van de boereristand als
een absolute voomraarde voor een liederlandse en Surojiece volksgotieenEChap.
f. Scherpe controle op d6 nisbruilcen
.— die voortvloeien uit de sociale vret—
7. Vootsiening in de specials problociatiek van personon -tussen 50 en 60 jaar.
a. Eventuelc overhevelin;; naar andere,
neer verantwoordelijke talcen.
b. Bi jscholinnscurcsussen ; eneraijdg trat
betreft inoderne arboidonethoden, aiider—
ai jds .op sociaal^-maotschappeli jlce terreinen.
c. Intensieve .beraiddoling om voor dese
' ^reopen pasnende xrorlclcringen te vin. den via specii'ieke instellingen, opdat
hun special e inbrenc en la^acht voor
de volksgemeenschap niet verloren .sae.t«

Dit brengt onvenijdelijk net 2;ich raede:
a, Doorbreking van het vervreemdingspTO—
ces van justitie en politie, irant zij
aijn in f cite do beveiligonde en bescheriTiende organen v.it do volksgeraecnschap.
b, Territorialo centralisatie enerzijds
en functionclc decentralicatie ander—
zijds der politiecorpaen, o,a, crininele-? verkeers-, verdovendo middelenpo—
litie ensr
c, Saneriuerking tusncn verkecrs- en sur-« ;
yeillance-politie net do buurtschappen
in goval van nilieuvcrvuiling (straat,
water, lucht) on bevordering van gees—
telijke on licliriielijke hypa8ne,
d, Ileo.exrerking aan hulp- en sociale acti—
viteiten binnen cicac buurtschappen en
regio'3,
9, ITeropbouiT van de kri jgsmacht door middel van:
a. Hen land-, zoo- en luchtciaclvt (vrij—
T?illigero) met een bondgenoots chappe— •
lijke tacJc in Duropees verband,
b, Hationaal volksleger net een defensic—
ve territoriale en regionale taak,
c,. Civleloj dienstplicht voor nannen ter
bevordering van de eorbied voor de ar—
beid on in het belang dor nationale
economie,
d, Civiole en para-militaire dienstplicht
voor vrouiTen ter bovordering van onder.ling hulpbetoon en solidariteit gericht
op maatr.'chappelijke en dienende berob—
pen,

Voor personen van 60 jaar en ouder:
10, Daadirerkclijk sarnengaan van de ITedera. Eec3vt op penaionerin/-; uit eon nietnr
Inndsc Volks^oopen tot een nationale
algeiaeen volhspensioenfonds, onder er—
volksgoaeer.;jchap, nls decl van het
kenning van iccler's recht om in aijn
Europa der Vqlkei-en,
functie xrorkzaaa te blijven, solang liij
Uap.rborging van • nationale voll;s-, taaldaartoe de geestelijke en lichanelijke
en cultuiu'ccnheic1 in een con;?ederatie
eigenschaiipon be-^it, vaet te stellen
vaua lUxiropese volkcn*
doer een Liociaal Iledisch rnstitu\it(3lE[,)
Ale consepuentie hicrvan: geleidelijko
b. Gcheppen van mogelijkbeden tot aan de.afvloeiing on repatriSring van nietse leeftijden aangepaste benigheden
Eiiropo^e vollcegroepen naar hun nationavia. landelijk sanem-rerkende orgahen,
le lajidcn van herkomst en oorsprong,
c« Sboiaal-mediacho begeleiding der oudenuropa ho-oft rocht 0 1 zijn eigen iden—
dag problenatiek ter voorkoaing van
titeit! .
vervro ©lading, en dus vereenzaning in de
yolks gene ens chap,
11, UitxrinKeling van oultvtrcle en vriend—
schapmanifcstatier. tussen do Exiropeeo
volken onderling,
ICrachtige s toxin aan de Vlamingen in him
bevrijdrngr.'.£;tri jd en ctroven naar cen
gt niet alleen ioder persoonlijl:,
ao groot raogeli t j':e intogrntie van de
maar xrerkt ook deraoraliserend op de
Ifoordcli jke en Zuidolijke ITodorlanden,volksgemeennchap, or.clat zij haar geestelijke xrecrbr,arheid ondoraijnt.

4

12, Buitenlandse doolelnde;n:
a, Teak van die Buitenlandse politielcf
behartiging van de belangcn van de
staat en zijn burgers in hot btilten-^
land.
b. Beraiddeling in conflictsituaties
tussen oflz© Europese broederlandent.
o« Her- en vereniging van Ooet- en
TTest-Europa op elk monont als 'do on—
standighoden hiertoe aamrezig zijn
of dit vereisen.
d, Spiitsing der Cnttfikkolingshulpf
d,Tjr,a. gel den verkrcgcn uit do in—
spanning en do arbeid van do ITeder—
laudse Volksgeneenschap, in 3 categoric 8n
1- Aanpaosing van minder ontwildcelde
regie's in ITederlcnd acui de nationals Volkshuishouding.
2- Aanpassing der minder ontwikkelde
landen in de Uuropeso Volkshuishouding aan do goed onttiildcelde
landen,
3- Cnderstcuning dcr ontTrildcelings1anden buiten Europe volgens het
principe van wederaiods belang.
STRIJD PIK'GBAII
I Tegon hebzuclit, egolsno, materialise
we, gecstolijk en norecl verval en
ontbincling der geiaeensohap.
Tegen hot karalcterlo-ao econoraipch
liberalisne.
Tegon het \raandenkbeeld Van hot r.iarsismo en het 'coninvuiistisch iaperialisme,
VOORt oaamhorighoid on ondcrling
begrip.
II Tegon r.lle vornen van rnilieu-verontreiniging: moreel en materieel.
Tegen chaos en anarchie.
Tegen verslaving, druggobruik en
vlucht uit do TTerkelijkheid.
VOOE: gcestelijke en lichanelijke
hj'giBne.
VOCRj niemre Europese levensnornen
en ere-codes,
HI Tegen het vcrnietigen van .het nationale en Buropeoe volkseigeno,
VOOR: hot behoud van cigen identiteit;
VOOR: de eenivcic"' v?.n het j.'ederlr.aclsc
volks-, taal- en cultuurgebied.
VOOR; hot Etiropa der Volkeren,

LEVE I-SJERLAIID - LSVB EUROPA.

TOSLICIHIPG CP IMP PARTIJPROGfUAtl VA
HBDERLA1IDSE VOLICS-UiOS
J)OOR B.S.PCSTIL4.

BASIS PRCGRAIi

+ Krachtigo, dynamicche en cre&tiev
lloderlandse Volksgcaeenschsp
+ Hechtvaardigc, waarachtige en vri
sanenleving
+ Eenhoicl van het ITederlandse Volk :
de Unie der Duropese Volkerengeraec
schap
Toelichting
Het Politielce Program van de ITeder\
Volks-Uhie" is in drie delen gesplits
oen basis—programteen kern-program e
een strijd-pa-ograra.
Hot basis-program i.r eigenlijk het e
ste her,'r.eiiningsteken van de llederlan
.Volkc—Unie, ire aijn geneigd on te KQ
het visite-kaertje.. liet dit program
ten re ons aanlconcligen, Iliermec vers
fen Tie ens de bereidheid vaxi andercn
.naar ons te luisteren, hiermede onde
scheiden lie ons ook duidelijk van an
portijen ea groeperingens "Rb zeggen .
nelijlc sender omregen precies iraar h>
op staat! Uie dit bc'-sic—program hoor"
leest, irect direct trat hij aan ons h<
Het is- een uitdcgings ic u het iiier r
eens, J:ora dan bij ons. Ic u het hier
niet race eons, zoelc het dan maar eldc
Hen aou dit basic—progrsm eigenlijk «
oorlogsvorl-rlarinr irunnen noernen aan 1
gehcle pcrti^ien-front van dit ogenbli
Bat is een front, hetvcllc bij alle Of
schijnlijko ondex^linge vcrs chill on tc
eioveel geneenschappelijlrs heeft, vat
Ae rederlandse Volks-Unie niet pruine
de behoudaucht, ook bij do jggn. pro/;-^1
sieven, het willen houden wat men hoc
aoals bijv. een porleraent in aija hui
go vorni. Bat psrleiuent plecgt nen vol
vertegemroordiging te noenen, aiaar :-lie
is in weaen nietc anderc dan een same
raapsel van partij— en pi'essuregroep
vertegeinroordigers. Deae parlernentari'
denlcen ixi wezen aan het volk allcen, ;
er vorkiezingcn ov> til Bijn. Hun hole
tcO.tiek is er dan op gericht oni voldo<
de stciiunen to versanelen om hun aetol:
hxui macht, hun verbindingen met vakboj
of bedrijfs^oepeii in stand be houden
en hun posities voor de volgencle vies?
jaar veilig te stellen.

aien, 3)c ITederlandse Volks-Uhic iril
(on meent, dat dit oolc .do ireno van dit
volk is) , dat icclere volJtsgenoot dat
deel van het £eluk krijgt, iracxrop hij of
zij uit hoofde van zijn inzet voor de
totale volks^cemeenschap recht hecft,
maar ook in ^eentclijke en morele zin*
Uaarachtig saoenleven kunnen ire, als ve
voortdurend besefien, clr.t tre van nature
bij elkaar horen en daarJiaar handelon.
VRIJ aijn wil aegceiis tcsarnen vrij zijn«
Ieder richte zijn ei^cn leven in naar
zijn voorkeur en zijn mogelijkheden,'
zonder daarbij anderen in de ontplooiing
van hun leven te Iiiaderen. Het is de taalc van dc Overheid om er op toe te
zien, dat de voorwaardcn ;veBchapen vror—
den -en gehandhaafd ora die optimale ontplooiiri^; van dc menselijke pcreoonlijkheid mo^elij!: te raalccn en te bovorderen,
Zo ontstaat die rechtvaardircc, tjraarachtiffe^ en yrijo__gamejilcyin^:9 VC.S.T ire alleEen VOLK is een or/jaj^^^he_ejvnlici_cl, het
—"roeit, het "bloeit, J-rrijnt en otcrft, so- naal naar verlangen. Ilet is dui'delij.'-:,
dat alleen een volkscemeenschap in de
«ls alle orgaiiische en natuurlijke eenhiervoor uiteensezettc zin als VOLK de
hodeii. Eoe mecr het volk sich beijust is
persoonlijkheid lean VOIMCII, die mede £73—
van die natuurlijke cenlieicl en saamho—
.stalte lean ^.-even atvn de gehele Bur ope so
rieheid, iraarin, tTaarvan en trar.rdoor VQ
yqlkeren-gomoenschap» Als elk volk aich
leven, hoc krachticer dat volk zal zijn
na?.r zijn aanleg en capaciteiten lean
en I'.oevecl beter dat' volk in staat aal
ontrrildcelen, dan ontstaat op natuurlijke
zijn om de tockomst veili^ te stellen en
Trijse die Jliiropese ^eraeenschap, waerin
de. kiralcn van het hedcn to boven te kobij alle onderlin<;:o verscheidenheid, mot
iien. In een vollisgemeenschap, ?raarin opbehoud van dn ei^en identitoifc, van ccn
tiuiale voon-raarclen fiCBchapoii vrorden om
natuurlijko eoiilioid /•.•csprokon Jean t:or—
iedere volkscenoot op die plaats te
don. Eeii dor^eli jke .Iluropene volkeren/^e—
brenf;en, waar hij of zij zijn natxivirlijraeenschap
lean ^enanicnlijk vorm geven aan
ke-gaven van hartj hocrfd en hand het
de
samenlevin/'c
in de r;ehele wer-eld. Zulk
beste icon ont-srild:elen en hot raeoot
eon
Europese
ecnheid.
van de Atlantische
dicnntbaar. lean nialccii aan de voll:s.;;emeenOccaan
tot
dc
Oeral,
van ilarvik tot Gischap, zijn kra_cht, ^ilSi-LJ-0^ en ^S£Sii~
braltar,
voriiVt
(in
schrille
te/^cnstclviteit vajii na'bure .ar.inie.qif:. T)aar worden
ling
tot
het
huid.i^e
verscheurde
Europa,
telkens wecr oploceingon gevonden voor
vrticht
van
-heilloae
partijen
kapita—
"~ ^robleitien, uclke ^;ich in de irercld en in
listische bclan^erfpolitiok) do sterke
de ei'ge'ri gemoenr;chap opi7cr;oen, 2iulk een
iracvrborg voor een ^-eor'dende en vrije savolk zal goleid -trordon door de frorkelijk
raenlevin/.: in d'e ^ohele T-rereld door zijn
het mecst daartod..^eroepon en iiiet raeer
natuurlijkc eenheid, liracht, cultuur,
door handi/;;e, gernanipuleerdo Icirasivollcsstijl en ;;avGn van hart en lioofd, dooiverte£jemToordi;'.ers. /let leven, do natuur
zijn totale "perrioonlijkheid".
is een stuk dynamic!:, I!et vollc^ dat op
natuurlijke Trijse leoft en sanie-mrerkt,
Bat bij een natuurlijke ont-rilckeling van
zal riooit tot voratarrinrj vervallen, sal
elk volk in Europa tal van huidi^e
tolkens ireer nieinro r?edachteh en .claclen
star-tscrenscn. Kullen trorden vervangen
voortbrenfien ora cewijzi^de omstandishe—
door volks.;,renzen, dat con hercnigin^
den (voortschrijdciidc wetenschap en
van reedr. eemrOi:lanc bectac?;ndc volkaeentechniek, niemro drei;7cin,f;en ena.) tegeheden, gescheiden door andere belangenmoet te treden en te begeleiden. Eet zal
Groepen dan'die, wellec hot volksbelaiig
zich tor bescheri'iin^ tegen de van buiten
voorop stellen, zich daarbij sal en moot
ai' of von biirnon'uit bela:;ende vijanden
voltx'ckken, iq duidolijk. Als wo dan ook
Icrachten eigen malcen, die bij do dj'na—
in dit basis-program onvoonraardelijk
raiek, bij de wei^kelijke natuttr en het
stellen: Eenhe_id_ j/a_n_het^_lled_grlj.uidso
• karalnter van dat volk past. 5)at volk zal
Volk nin de Uiiic der^Bviropesc Volkerengeeelxilckig leven on .sijn J^indei-en zxillen
oen lichtende toekonct te^'eaoet
Jil^^SHiS^iSPj t1-an ^-G c1-at een «a'ti-lurlijke
gedc.clito, die bij vclen in dit volk
' hoe clreicencl die toci:onst op dit
lecftj na^r die 1TIJ openlijk ^.rillen en
blik, i-raarop wij one no^ niet idurven stellen.
f^i
schappelijk ;;evonden hebbeii, er oolc uit
Tie irillen daarbij "best aannecien, dat' ao
.self -menciij dat ze op de -rrijze, rrar-rop
ze in het parlernent hun sahen beharti—
gen, do belangen van het ITederlandse
Volk het bestc o.'ienen. r , alleen het volk
zelf (30-4<$ blijft bij de verldLezingon
thuis)en UjLj denken daar anders overt
Het volk gaat - onbeTmst vaak - uit van
het fjevoel, dat het een gemecnschap
vonnt, waivrvan de leo.on stuk voor -stuk
bij voortduring op elkaar aangwescn
zijn, "en eenhoid, naarvan de leden on—
verbrekelijk tosamon horcn en traarin men
not natuurlijkc censgezindhoid en saara^
horigheid eoii'samenleving aou iunnen opbouirenj waarin ieder zichsolf I:an zijn
en bij alle individtiele verachillen van
karakter, afkonst en omctandigheden de
toelcomst van juist _dit volk zelcer zou
kunnen uorden gosteld.
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zonder. Boor m_.ddel van:
a* Af steaming van de leerpro^ramrna's van
hot Cndon7i;js op ethische on morelo
iraarden, ..^edtrrende de Voraiing, Scholing en Univcreitnire opleiding, zodat
een stabielo en leofbare volkscemeeivochap irordt op£ebouud«
b. Speciale aanclaclit voor de uerkende
jeupd, d.VT.z. doorbetaalde vorminssstudictijd en vollGdi^e verGoeding van
scholin^pkooten btiiton do arbeidstijd,
otidat hacr tTaardevollc bijdrage in hot
arbeidsprocen permanent vernieutrd
•uordt. •
c. Cbjectiove voorlichtin,-? over Ileder-
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lanceerde uitsyxrnken. door Pers, Uadio
en TelovifjiCi
d. Invoe/p.ii/-; van ICunst en Cultuur in de
Cndenri js]->r o/iratima ' n *
e. Bevorderin^; van licharaoli.'jlce ontirikkelinr;, -sport en COP! voor do schcle
Volks.^eraeonschap, in hot bijaondcr
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ti-eft de comnorciSlo s:Ceor,
f , Verbindiny-j van nens en ratuur door
recreatic—octiviteiten, vonr de herop—
bouu van de volks!.:raclrb en de onclcr- .-
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fringe?! en institviten volke reodc op
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Toelichting
Bij het iirpcrafii— punt hettrelk hiervoor is
gecitcercl,. irorcVc c'e JXGLFUUST^i o ntirikkclin£ en yornliig dor volks^jome eric chap
centraal .£Gstcld, D.ir.,7.. dr,t in plaatsi
van het "laisr.Gr; faii-e, laisrscz allcr"
denkeii, eon. gcricht dexiirpatTOon irordt
^esteldo Alle ohtirikkeli'iv; en vorr.iing in
ep door de voll-:s/jondenschc'.;o client go—
richt te sijn op eea totrjtandkonin/j,,
c»q« instandhoudi'n/5 van eon soncnlevirtg
in do Lace Land.cn ;7ar.rin do becten naar
aanlo/j, capaciteiton on kamkter voorop
dienen te /jaa^..
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De werkende jeug'd ondergaat in haar
rijpvording cen sterke invloed van ou—
dere modcircrkers en —sters in een be—
drijf, irelke een vervrccindiag van de na—
tuurlijke cevoclena kan bexrerkstelligen
• (overtrokken se::, onverschilligheid voor
verkelijk belangrijke zaken7 afkeer van
do oudere generatie van dit ogenblik).
"Dc vor>"iing in positiove zin mag bij doze
groep .Diet1 i/i gevaar konen, in list belang van de jongereu zclf, zowel als in
het belang van do gcholc volksgemcenschap. Dat die voortgaande vorming en
scholing niet op kostea mag gaan van de
bctrokken jeugd, is voor de MVU een van—
zelfsprekonde zaak, in punt b, nog eenn
uadruldceli,il: vactgelegd.
Bij punt 1—c irordt er nog eens op /;eirezen, dat gerichte vorming tot natuurlij^ke persooiilijkheid niet dporkruist mag
trorclen door indoctrinatie door bepaalde
JtB-'—htogroepen via pors? radio en t.v..
. ^e media rnoeten ertoe bijdra/jen, .dat
de natuurlijke ontiTildcelin/;; tot betTuct
volks/jenoot en Europeaan, on^estoord
verder lean gaan. T/e laten het c0^13* f-a^
U over om te oordelen in we'.lke mate de
huidi^e raedia daartoe bijdracen. Bij dit
laatste doelcn TTB niet direct op de duidelijk herkenbare parti-j-politieke tendensien bij die media, maar veelecr op de
sluik-pfopaf;anda bij tal van artikelen
in de pers, bij "koppen" in de Icranten,
big h&^ Verhoerlijkcn van culturele tran—
preotaties, die- eerder ontwrichtend en
ondermijnend t-rerken op het saaahoi^ic;—
heids^Gvoel van het volkr dan stinulerond. IZe-nnis nemen van seden en getroon—
—ten van cultuur en stijl van andere vol—
.ceren is heel iets anders, dan het ten
"
van de ei^en stijl en cultuurgo—
verheerli jkon van vroerade culturen» Daarbij belanden ire bij punt 1~d.
Als het onderwijs duidolijk niet alleon
i-rordt op het vergaren van zoveel
parate ken;iis, dan is het vanaelfsprekcnd, clat kennis nenen en beoor~
delin/j t.a,v. datgene, hetirelk zicli als
cultuur en kunst aandient, een levend
ondcrdeel van dat ondenrijo client te
zijn. Vaxiuit cen wakker roepen van het
bocef van hot t^/pische ei^en Trezen van
het volk der La^e Landen, {jroeien de
maatstaven voor de aanvaardinc' en Traarcle-iepalin:; van cultxiur- on j:unstu.itingen, Als cultuur niet meer is - en irat
KOU hot mecr l;urjien sijn? - dan leveiis—
s.tijl van een volk of volkerensoflecnschap, dan korAt die cultxiur op natuur—
lijke wijze vooi-t uit het karalrter, het
dlepste irezon van de niens en zijn voile
zelf, traarbij yeraeenschappelijke histo-

rie, de natuurlijke lotsverbonclenlieid,
de levens—omstandigheden natuurlijlc ae—
'de van invloed sijn. Die levcnsstijl
blijft niet door de oeuwen heen volkomen onveraMerd, trant een volk is een
levend or//;anismc, onderhevig aan de natuuriictten. De ontwilcicoling van weten—
schap en teclmiek, de cterk trisselend.e
coraniuiiicatie—i-nocolijldieden met andere
voll-:eren, soirol als onderlin/;;, izumien
uiterlijke vercchillen in levcnsstijl
doen ontstaaii, rnan.r liet tresonlijke . er—
van verantlert niet. ilatuxirlijke iiormen
t.a.v. becrippen als troutr, liefde, oprechtJ:.3id, saamhoricheidscevoel, recht
en plicht, werkelijkheid en schijn,
blijven r;elden, solans het betreffende
volk zichself blijft,, in voorspoed en
in tosenrjpoed. Het op^;roeicnde kind sal
ontdeklcen, dat er culturen sijn die een
sterko venrantschap tonen met de eigen
cultuur: dat aijn de culturen, de levensstijlea van dc hiRtcrirsch en biologisch verTrante volkeren in de Tfest-Bu—
ropeso volker-enpeme ens chap. Andere culturen jmllen zich dviidelijk onderscheideh van de eigen cultuur: Afrikaanse,
Aziatische culturen, die voortkomen uit
volkeren, die in diepste irsaen geheel
arders van aard :;ijn dan het eigen volk*
Eatuurlijk blijft bij de r.'.teedc groei—
ende comnunicntie-moc;elijl;]ied.en een be*invloeding der levcnsstijlen niet xtit»
Dat km verrijknnd vrerken op de eigen
c\.iltuur, raita deae blijft leven vaiiuit
het karakter en het hatuurlij!-:e wenen
vail het eigen volk, Dat is met kunst
evenzcer het gcval* Hot .kind moot gelecrd uoi'den om elk kunsttrerk als zodanig te Jcunnen trnarderen zonder het in
de oi^on cultuur to trill en copi'eren.
Geen enlcele cultuur in. op sich minderifaardigy irol'te uit het volk voortkomt,
zo nin ale hot ene volk minden-raardic
is aaa hct andere, maar een "overgeno—
men" cultuxir, levensstijl, vreerad aan
eigen aard on ijcsen, blijft een copie,
zoals een copie van de JTachtiracht een
copie blijft: een kritieklose naboot—
sin^, TIannccr labiele geonten gegrepen.
xrorden door con vrceiiide cultuur (denlc
a?n hct lmidi;-;e mode-verachijnsel; India)
met alle gevolgen van cf-'.cn* opixim, heroine, hasch cnz.t dan IK det voor de betrold:enen cea str.p op \JG^ naar him on—
dorgan/;-:.. Trtumecr eon heel volk door in—
doctrloatic van vreende f.iacliton zijn
eigen cultuui- vergeet en naar de normeii
van (Tie vreemcle levcnsbeachoinring, le—
venshoudin,'-; en .stijl gaat leven, dan
betekent dit een prijsgcven van de eigen identiteit en culturele, totar.l
geectolijke en morale selfmoord. Dat
dient ieder volkr.genoot beirust gemaakt

te worden on... die betTUstiiiaking
al op de latfere school. 3aneagevat: liet
ondenrijs dient het respect en do waarderin/j voor ei;;on cultuur en kunst te
bevorderen, Bonder afbreuk te doen sum
het tor kcnnis broaden van de erootheid
van de kunst van andere volkeren, wit
historic en lie den.
Punt i-e. Tie liebben een tijd fjekond,
waarin het menselijk lichaam iota was,
waar olechts fluisterend over werd gesproken, maar iraarin v.e raeaaelijke ziel
ale alleen Br,ligraakend werd beschouwd.
Dat loidde in die ecuwen tot ecn totale
venfaarlozinn van 0,at mensclijk lichaam,
de lichamelijke hygiene boroikte cen absoluut nul-punt. Bloot werd zonde, hot
volk hulde het liohaara in vormverber^ende kledij, al bleek da.irbij de boezem
kennelijk minder zondij; dan dc bencn..,
Sport en spel iraren aondi^e besi^hedeii,
die de monsen maar uit de kerk hieldea
en naar de eeui.'i^e verdoenenis voerden-.
Als reactie op die periocleri werd tijdens
de Franse Revolutie de HEDE", het verstand, op de troon sezet, Het rationalissrao (waaruit zovrel liber^linrae als
mnncisrae zijn voort/^ekoinen) hield allccn
riiaar voor irr^r trat net de zintuii'/cn kon
word on T-rcarcenomen on er.kende niots tus—
son hcrael en aorde trat buiten die sin-'
tuifrelijke irar.rnemin/^ viel of niet met
het veratand kon woi^den bererlenoerd.
Daaruit verden marvbachappelioke stclsels
afgeleid, wollee o.a, voerden tot de
mens—onterende verhoudingcn bij de in~
dustri81e oiittiikkeling'en in de 19-de en
20-atc eetiTr. Er Trerd natiTrolijks meer
waard.e .f;oaeciit aan de mono aeTtf
fjrotendeels beschouird en beliandeld
als een verlen^stu]-. van de rtochine, een
stuk, dat je ire^sflcct, als hot. drei^de
te vorsli.iten. Vonuit dat nelfde rationalisme ijverclen do man,tscliappi,i-vcrbeteraare en ze zatr;en all Ren inaar de
raachtsvorniing van .hot i^roletariaat als
ocn Trr.pen o::i verbeterin^en te bevechten.
Do macht van hot £otol was de impuls tot
de klassenstrijd-theoric, die de natutir—
li,jke oamcnlevinr; in lotsverbonden sar.rahori/yheicl. in elke volksfjeraoenschap onmoijoiijlc aaaJcto, Ur rsijn. cslechts enkclen
in al die eewron ^cwecst die inzc;ccn,
dat do nens nicer is dan lichaan, incer is
dan Kiel en neer ir> dan geest. Die wens
is pas volledi/y nens en persoonlijkheid,
als hij het aioli noroli;]!-.: hec.ft ^emrrJct
om al de krachten veui ei^-en lichr.ain,
ziel on QQesi te bundclen op .\e.t raoraeiit .
waarop vr,n hem eon aensolijke top—prectatie venracht trordt.

betere standen, is men de maatschoppj
op dat gcbicd intusaen ver vooruit. I
heoft nien al lanr; crkend, dr,t het nic
het liohaojn allccn is dat records en
kanpi oenschappen beirerkstelligt, mr^-.i
dat ver stand en morol-e kracht..ecn niir
stenn even fp?ote rol spelen. Die erke
ning alleen al zou een rerlen tiocten z
om sport en spel op de scholen aecr
sterk te bevordcren, want daaruit gro
het betmstzijn dat elke mens'elijke pr
tatio alleen dan optiraaal kan zijn, a
lichaom, geest en ziel sanemrcrken.
Deze harnoaischc ontidldcelinr; dient b
liet ondorwijs centraal te stacn, opda
ons volk sich een werkolijlce samenlev
kan scheppen en in zijn totaliteit de
krachten kan "bundelen om werkolijJc op
nattiurlijke i/ijze vanuit zichself vor.
aan het leven te Irarmen ^cven en zo d
voorwaarden te scheppen voor ecn r*clvi
ki/^cr 8anenlevin£ dan do huifli.^e voor
meesten oiiKor betekent.
'Oe voortschrijdende meohaniscrin/;; van
map.tscliappij leidt tot een volkomen
schecf trcldcen van do natuurlijke ontirikkelin^en. Sport en spel diencn dan:
eon te/jemricht ia to vorncn. Dat in cl<
huidi.;;e materialistische naatschappij
cocinercie ook de sport voor haar karrt
tie tracht te spannen, is duidelijk,
rnanr aolr?;^ or ,'_;ocn anderc woge-n cevoi
den sijn ora de top-sport te stimulex'oi
(die noodsckelijlc is ora de Trervende pa
paganda bij de jeu-^d voor dc sport in
brede Kin te voeren), zal ecn comacrci?
sponsoring noodzakoli.j.'c sijn, Daarbij
dienon bepaliii/jcn te worsen inceooui.'d,
welke dc belan/jen. van de sport en de
sportbeocfenaarc veilif;: stollen voor c1
•recto ooranerciSle i-nr.iengin,r; in sportire
strijrlen.

Bij punt 1--f staat die nencelijlco pntppcui
niiij voorop, oradat zonder ^ezoriclo Oiitf3pamiin£ dc mens in cleKC gemechaiiiseer
irereld niet necr ^elulc!..:if; kan leven. D
verstedelijkte mens dient het £:evoel
voor de natuur 'we or te worden bi j/;ebrachto Kij dient loscreweo-kt tc '• worden
viit o.e beton-woestoai j en /^ebraoht naa
de tuin, i.rcli:c in J'etlerland, aclfs ia
Hrj.idstad| .nor; volop ar-jTi-resi-^; is. Vervu
.line van die natuur en vorder terugdri.
..••"cn ervan door industriBle -ve
ea TTOjiin£.,botn.r moet voori:oraen
Het i"ed VGII de ^eachiedenia lainnen we
niot teruf.'clraJiien r.i£-,ar 'iraar wo no-", beBchiJticen over bos£:en en merc.ii, over
strand en duinen, daar moeto.i die voor
ioc'ere volksgenoot toc.;,aii!telio!; 2ijn,
.'Ian dene ncns moot duidclijk worden go.
marJct, wat de natuxir voor hem betekent
en hoe hij cich in die natuur hen-rt te
In de aport, wolke aanvan!-:olijk allcen
aonder nan de schoonheid en dc
naar verstrooiinc botekende voor de s.{j.

hoilzame working van die natuur afbreuk
te doen. Daartoe reeds boctaande instel—
lingen dienen gesteund te Trorden, nieuwe
geschapen. Smack en irenson van alle. raen—
sen zijn al evennin golijk als zijzelf.
'Daarmee dic:it de over held rekening te
houden bij haar streven on de raens dieh;ter bij de natuur to brengen, Voorop
staet, dat elke nan of vromr, onafhankelijk van zijn fiaatschappolijko irelstand
en oociale positie? do kans noet krijgen
on Hioh in die natuur te ontspannen en
niet alleen maar auto- en jacht-bezitters. Groen-gebieden rnoeten trel bereikbaar zijn door openbaar vervoer en met
eigen voortuigen, maar in die gebieden
zelf diont elk krralijka gassen producerend vervoermiddcl geireeru te uorden.
Tlensen die de ontspanning nog gracg zoe—
ken teraidden van andere sich ontspr;nnen_de mensen. en z±j die de eenzaaraheid .en
ie etilte soeken, moeten evenzeer acn
]>•"* trcldcen hunnen komen* ITaar de mensen
6. .liet toe komen ora op weg naar die na—
tuur te gaan, claar noet do natxror naar
die mensen gobracht uorden: aan groexi
dient bij de stedebouw rainstens evenveel
aandacht' besteod te irorden als aan tro—
ningbou-sr. Op de lagero scholen in de
grote steden noeteii mogeli.-jkheden geechapen irorden on werkelijk regelraatig
in de natuur te r.ijn en dat is raeer dan
GGn kecr por jacvr bij een echoolreisje,
dat vaak ook nog rechtstroeks leidt nacr
een kunstinatig pretpark,,.

ders dan tijdelijl: een bepaalde meerdcr—
hcid van het volk vertegemroordigen en
ie vopr herverkiesing afhrjilcelijk van de
mate, araarin hij hot die rroep naar de
zin gcrnaakt hecft. Als hij een integer
mens is, dan f,al hij (of ZIJ) selcer aan—
dacht schcnkon aan de -belangen van minderhedcn, maar hij blijft ergens toch de
gevangene van de groep of groepei'ing,
irelkc hem of haar het arabt van hoogste
dieiuiar van de rtaat besorgd he eft. Hij
zal ninnor een overigens jui'ste beslis—
sing kiuine:1. jieraen in. het algemeen belang
van land en volk, als die maatregel op
partij-politieke of coinnerci'ele gronden
dc hen tot president geroepen liebbende
groepen in het lender van hun belangenpolitiek' niet past.
In een constitutionoel Ivoninlcrijk, wa:.rin voidoend.e irarxborgcn ingebouud sijii
om te voorkomen,, dat een zxmk begaafde
of een tot eon absolute monarchic go—
neigdc troonopvol; cr hot leiderschap zal
niisbruiken, is dc continxiering van elko
belcidslijn gewaarborgd en kan de.^e nipt
ellc ogcnblik doorkruict arordcn door dire etc inmenginr; of belnvloed.ing door
partijen, of belangengroepen, die hera of
haar zijn of; haar hoge nnbt bezorgd hebben. Het Iluis van C:ranje heeft door de
eeuwen he on beTreracn, d..".t de in dat-vor—
stenlrais geldendo normen een traarborg
zijn voor een bestuur, dat cic? belangen
van het gehele volk voorop stelt en dat
sich niet laat gobruiken voor lagere belangen, m.a.vr. dat zich niet laat 'aani—
puleren10

Punt 2 van liet kcrn-prograa luidt;
"Ilandliaving van de Constitutionele I-Ionarchie onder het Ifuis van Oranjc, vraar25o is het Huis .van Granje hictorisch ge—
/-^-Jij de prager van de ICroon de Eerste
groeid tot het ij^mbool van eenheid van
^ionaar van de Gtact is en het aynbool
v*~~ de JUenlieid van hot Fedcrlandse Voll:". het ji'ederlandao volJ^, een symbool dat
niiamor door, ocn, hoe dan ook gekozen ..
president op die irijze vertolict lean rorToelichtinr:
.
dcn.
Als -ire er als volkDnationalistische beveging van uitgaan, dat, zoals rccds
Al dit voorgaandc iril niet zeggen, dat.
duidelijlc genaakt is, d.e staat in wezen do regeriiJg door een telg uit dit geniets anders is dan de organisaticvorn,
slacht, niet positief kritisoh bekeken
van het volk, net pJLo doel het trelzijn
kan iTordcn en mag iroiden. Dan echter \rol
voor nil en do toekomot te garanderen en uit het pornpectief van hen die fluide—
te bescheroen tegcn elke ar-nval op liet
lijk hot algennen belang van het volk op
volksbeotr.an van buiten au?, .aoirel als
do voorgrond stellen en die uitgaan von
van binnen uit, dan is het duidelijk,
do gedachte, dat dit volk een organische
dat alleen eon boven alle partijen
eenheid is, TJclxe r.ich op nntuurlijke
staande leiding van doze orgaiiisatievora T-rijsc tot het trelrjijn van AL zijn leden
de staat, de raogelijkheid ]>.ecft om alle raoet lauuion ontui:.:kelcn. ITet is ook duigroeperingen in het volk tot Iran recht
delijl:, dat TTO eon dergelijk vorstenhuis
te laten komen. Een gekozen president
geen dieast beiiijiicn d.oor een volkomcn
(door T/ie?, rechtstreeks door 'i.et volk
uit de tijd aijncie perooonsverheerlijin eon volksstenuning, of via bestaande
king, door een fcostneusen-oranje manipolitieko o:c andero belangeng-roepen, via festatie, maar ircl door een ten overstaan
het parlement vaii 2»ge volJ:svertcgen—
van de rcgerende vorst of vorstin tel—
iroordigers, die in -trezeii sleclits parti j— kens ireer getoond vortrotiven, dat hij of
vertegemroordigerc zijn?) sal nooit an-

anderin^j in en van hot ITederlandse V<
Men zou eigenlijlc heel eenvoudifj kuxij
vaststollens uitcnaflde van de ^odaclr
en het ^-evoel, dat het Hoderlandse V<
geen opteloom is van een aantal indi"1
duen, raci'-r een nntuui'lijke, oi'^aaiscl
eonheid, van lotovorbonden ITederlands
mensen, ccainnen, fauiliea, irerk- en
lee-r.^eraeenschappen (met een ceaaaenla
aich duidelijk van anderc deryolijJ;e
^canismcn ondersche'idende identitoit)
nlevinfl van dit volk op ;natuurll;
Op de taakverdeling in de overheidsorganen, in de raadgcvendo en richtingzi O^fi—ilii!!^ e__XP^£L_Yif2d_t 9 nls__al_3
jui ^elk^ gevel do meoste volksgc no t e
gevende operibare licharien, do vrijsc van
zi C!Ti van_de_ ^-(ssr hed.c^Ji.Kri-ms t zi j n o i' j .
samenetellen van het regeringsapparas.t,
seals ook het parlement, komen ire ierug jclen. I-iet andere troorden: indien Jiet r
tuurlijke r^veil, de hcrbeTmattTordin/]
bij punt 3 van hot Kern-program.
van de ei:^en national e iclentiteit, KJ.
bij de fiieerderheid va^i dit volk hecft
Punt 3 van het kern—program luidt:
voltrokken, komt de .inrichtiog. van dc
"Opbouu van een .'-zrachtigo democrntiache
maatschappij gebaseevd op volksnc/bionasasaenleviAT daar op natuurlijke izijae
uit voort. In ^I'ote trekicen is dat ju
le verantiToordelijkheid. Het tot stand
elk atolsel valt on stac,t i^et de ment
brengen van evemricht en harnonie dor
liteit, de belevinr; ervan door het £T
jnaatschappelijkc !:rachten."3)oor niddel
ste deol van het voll:. Tie voo^;en daar
van:
toos P-lc een naatscliappcli jk stelscl,
a. Gravorrning van de Staton-Ceneraal in
3 categorieBn:
hoe vernuxtig ool: /;-;cconptrueerd., niet
door het desbetreffende volk i-rerkolij
1- de politieke partijcnj
2- afgevaardigden van grotere en klei*- van binncn uit bcleefd irordt, dan J:an
nere vcrkgeroeenschappcn;
Hull; stelael £io;';elijJ:e5ri.-i,-ic tijdclijiJ:
oeii vcrbeterin.^ betekenen of op aijn
3- afsevanrdi^den v?n a'^dore reodo bc;iinst een stoot i.'i die richtin^ van c>
staand.e iiatiojiale coledin^enj aoals
grot ere rechtvaardigheid gcven, ttr.r.r <
b.v. de wedische stand, dc kunste—
ctelscl bli;jft een constructio on irelr
naarc, de s tri 3 dlcr-.\chten.
b, Ver deling vaia ^.xote /jeneenten in
rseJter geen blijvende vcrbeterino? in d<
vrijlcceneenten/buurtschappeii, aodat on- sainenloviiir;, dacr hot niet in nvereenstcruun;;: is met de af.rod en 'ircrjen, ract
derlii^' contact txtsr.:en de be-joners
natuurlijke geaardheid van ecu volk,
tot stand komt via centra vr.n culturele en recrentieve ar.rd. Sevens irordt Traar 'jet ir.mierr; niet 011 ft-cbaseerd is c
uit voort is /^e
hierdoor de bestui.ir'baarheid ver/jemrJ;kelijkt*
U raoet dan ool: dc hicrvoor
c,-TTijssiging van de Troniii/rbouiT tot gepunten niet sicn alo HE oplossing, t:e]
richthoid op daadworkelijkc iroon— en
de ITVU voor alle problo.ien hee:Ct, rnaai
lecf^emeenschappen, dus aan^epast r.?.n
als een iiidicatio, lioe de ITVU zich voc
de ^eldende behoof ten van interfaennestelt ,01.1 te honen tot een harnonische
lijke cominunicatie .
saraenlevincy waarin .?,lle krachten de /;
d. Verbotering en uitbreidin/; van het
legeahcid krij.^en ora zich in positievc
Geraeenschapsvervocr, saner ing van het
ain te oatT.dlcIcelen tot hcil van het vc
particulier vervoer".
in zijn .f;eheel.
Toelichtin.^
Een volksvcrte^enwoordi^in^ welke eel:
Hot zou te ver voeren or,i hier tot in do
seerd is op het huidige partijenstclse
finesses bovencenoende pvmten uib to
of wior prcincipie'le opsct niet heeft
trcrken en alo het irare eon concept tor
kunnen voorkoiuen, dat die volk3ver-!;c/;e
tafel to brensen, hoe de saraenleving:
•j-rodivli/jiiij-; ontaard is tot een pleitforra
van het ITecTcrlajulse Volk ^crc^ele sr.1
WTiarop viitaliiitcjid verte/jernroprdi/vers
moeten vordon om in alle opaichten recht van ecu aantal de kiosdelar. cohar.ld he
to doen wedcrv&rcn aan de idcologische
bende parti jen y dc bslaiir'en van luui pa
bewofenheid va^i de leden en leidinr; vr,n
en partijt.ies trachto.n te beJiart
de Hederlandse Volks-Unie. *Tet s^l boGen, io
vcndien ieder duidelijk zijn, dat net
mar.r eca parti JLclr^vrcn-vertegei
het treoTfen van ee...i cubital boctvuirlijke
^,'ixig. Dnt vorcchillem'e o,n. conmcrciJ!
iDaatro/jelcn all66n nog geen spralte i«
belcvn'-;cii f^roope.a con do el van deze ;mi*'
van een revolutionaire raontaliteitsverzij het best in staat is en in de
Cenhoid cm, bijgestaan door integere en
deskundige raadslieden, die besluiten
te nemen, -welke verdcre ont-iriLkkeling
van het organisiae bevorderon on de toe—
komst van dit volk veilir; stellen. lakei-achtige ogendienarij is wel hot
Blechtste roiddel om het vorstenhuis in
ctar.t to stellen om zi jn constitution©—
le tar.lc te vervullen.

tijen gebruiicea om hun conmercie'le bolangen aovcel raogelijk veilig.te etellen tegenover andere, interactionale,
narvr de T7ereldrevolutie in leninistisch—
marxistische zin strevende grocpea, i.rel—
Ice andcre politieke pnrbijen voor hun
karretje opanncn, mankt deze volksver—
tegeniroordiging no//: nieer tot een aanfluiting van irat een -trerkelijke volksvcrtegentTOOi'diging moot zijn.
tie raenen, dat het al con hele vorbctering zou zijn, indien het parlenient zou
uorden samengesteld uit vertegen-woordigers van politieke groeperingen, gehozen
door het Hederlandse Volk, alcraode do
•vertegOir.Toordigors van zoale t-re in liet
program van de HVU genoemd sien reeds
begtaande nationale geledingem de medicche stand, kunntenaars ed. , gesamenlijk met op Imn gebied ter zake kundige
vcrter;omroor'1.igers van diverse vcrlcge—
. mecnscliappen tiit de voornao.xic'tQ talcicen
van bestaan van het ITcderlr.ndsc. Volk,
Het lijkt one grotendeels xtitgosloten,
dat besluiten worden genomen door een op
die wijze saraengestelcle vo Iks vert egeniroordiginf;, Traarbij politieke liandigheid
en partij-politieke scrupuloosheid zec,c—
vieren over deskundigheid op ecojicuicich^
vaktochnisch en cultureel' terreia, torTiijl oolc voorkomen irordt, dnt 5 zoals
bijv, bij con zuivor corpora-tieve
BChappij-iircichting, (door do
heid van de politieke vertQ
de venrorrlin^- tot een starre tQclmocratischc maatschappij strt\ctuui^ plants
vindt.

meeirerkt, dat het particuliere vervoer
'in aiidere, winder het milieu on t-regen on
straten aantaotendo banen geleid kan
Trorden, .behoeft gecn verd.er cominentaar.
Tenslotte nijsen trij er op, dat de KVU
or bij zijn hele mar.tschappij-structuur
vantdt ga&t, dat we in een dynariiisclie
TTea^eld leven, .traarin telkens treer vanuit de bestuurscentra maatregelen nopd—
Kafcolijk zullen blijken welke de natuurlijke ontirildteling vereist.
Punt 4
"Ontplooiing van de geestelijke en more~
le levenstraarden van het volk, d.w.z,
harraonisatic tunsens individu-geainvolkcgemeenschap, overecnlcoDiatig de filosofisch-religicu.Re basis van de Euro—
pose Besohavihg.
Vorming van nieutio levenanormen en ere—
codes in ovet- eensteoming mot de oor—
spronkelijike en eigenlijlcc karalcterstructureh der 3uropef3e voll;en.
Gefundcerd ops
. a. TJaarderinr voor de Inrnliteitea die
elk indivirVa in-sich clraagt,
b. TJrkennijig
de opboutrende krachten
die in het gezinsverband aan^rezig zijn.
c. Oatplooiiag van de krachten vr;n dc
volksgeacenochap die zich in vooruitr.trevencle beireging op de tockomst
richt".
Toolichting

:

Eon volkranationalist gaat duidelijk van
hot volk uit waartoc hij behoort. Dat
volk f,iet hi.-j niet ale- cm cipt'eloon ven
individuen, die iretv.elijk dezelfde naHet is vanacirsprekoncT, dat de opdeling
tionalitcit hcbben. Eeri volk is in de
van grote gcmcnnten in irLjlcgeneenscJiap—
ogen van een volksnationalio-t ee-n lovend
•. pen en/of buurtcchappen, do dirccto be—
orgaMsmo, geboroa en gcgTocid op cTe- natrokkcnheid van de betronerr. t>ij allc
tuurlijkc Trijjje van elk orgahicme, De
ma<"t0ohr.ppclijko ontiriidcelingen en gokleinsto eel in dit organismo is het in—
beurteaii.ssen r.terk bevordcrt.
dividus do nena zelJT. De kloinste ccllen
vormen tosjanea gr-otcre collons gezinnen,
Dat bevenc con mogolijkheid lean irorden
faailics. 'Met andere natuurlijke leefgeachf.pcn om do natui.u?lijko saai7ihorig~
en/oi" irerkgemcenschappen vormen deze
heid binnen het Hederlcndae Volk to bccellen eon volk, rracirvan hot bestaan in
vorderen en tot zi;]n rocht te later, kode gcmeeaschappelijke hidbrie, in geneenmen door -bi j het bouuen van iro.aiiigen
schappelijko levcnsstiol en cultuur, .in
raeer rekening te houd.en met ds raogelijk~ leven on ircrken, dcnkcn en docn dixid.eheden tot intermenselijke cbnnunicatie^
lijk Trar,rnGenbr.,?.r is als een lotsverbon—
tot het vorraen van irerkelijke buiirt- en
den geheel nar.-st en met andcre ciders
leefgemeenschappen net eigen Esocir.le en
OiitstP.no lots;;eneeiischc.ppca,
eulturole voorzioningen., ic eon ^aiideDie andere vol.':ei"en '-itumen vecl geaoon
lijk pluspunt t.a.v. de huidigo "xitiliIiebben net hot elgca volk, na?i.* oaderteitsbouTr", irelke leidt tot het cre6ron
schoidcn sich elk in pjijn geheel toch
van steeds rneer golijkvormige
cluicl.oliok van clo andcro op no eel A do Trijlies, vraarin elk persoonlijl: karal:ter,
se bntstanc volJten. Zoo.ls elk iadividu,
elk gevocl vp,.a eigcn identiteit, verelk gesin, clLc leef— en wcrkgemeennchap
etikt irordt.
:
zija cigon karnktor 3icoj?t, sijii eigen
'persooali jkheid 1 , no lie oft ook elk op
. een intensivering van het gcaeeii—
natiiurlijke
tjijnc on-fcstap,n volk zijn ciEChrvnsvorvoer OT> •nn.tmvr'H-H-o T>ri.iF.o
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"ftvcrmicht tusscii de technische vobr—
uitgang en do natuurlijke levcnrrvoor—
wv.rden. Dus het ter-ugdringen van cle
uitirassen der tcchniek en alle krralijko
gevol.^en van dinn, o.a* nilieuveront—
reiniging. jTobdze.kelijks hct begrijp—
baar raaken van de persoonlijke vorant—
voordclijkheid t,o.v» wat irel en irat
niet raocGli.jlr. en geoorloofd is11.' •
Toclicliting
Hier trccdt duidelijk in het program
van do i'edorlaadse Volks-Uaic naar vo-.
ren, dat dcse bcreging uitgaat van de
saaiahorighoid en lotr.vorbondenheid van
alle volksgenotcn, De WIT ontkent niet
dat de menchcid van O.ag tot dag geconfrontccrd rordt met do tcohninch^ vooruitgang, evcranin als dc partij ontkent,
det deze technischo onti:i2"i:eling begeleid no'et rordcn door mactregclcn vel—
ke grote delen van de bevoli-:ing vrijra—
ren tegcn de nadoligc gevolgen'rellcc
bij onveranttroordclijk toepascen van de
teolinischc vorrorvenlicden ontstaan. Hen
lean en mag de tocpassing van nicurre
technische middolen niet togcngaan en
zo de klok terugzrttcn. De concurrcntiepositic van one land vr^,gt cen beleid dfit econoaisch verantroord moot
zijn en het is zeker niet juict om ter
Trille van cen nrtuurlijkc en bctere. lo—
'vensofeer jiicure ontdeld'ingen en initi—
a tie ven op o.r.» indur;triecl jebieci te
negeren. ITcl moot er voor getrr-clit vro?>dcn, dat schadelijkc -invloeO.cn op hot
lee-rj.cliraa.it van de ITederlandsc racnK
vrij spel .krijgcn bij het crdb'r'en van
nieure industrie'dn, lict parti culler
initiaticf en hct Escho.ppcnd
van "vrijo11 onderncuers in
in de conceptie van de «afiic:nleving ^-is
^rij voor&'kar.n, maar daarbi;] nr.g niaracr
uit het oog vcrlorcn ;;aan, xlp/t hct leefklinaat van de .gohelc bevol!:ing voor
echade nchocd dicnt tc - ordcn.
Dat gcldt niet r,ll.^cn in dc materiEle
sin, raaar ook in geostclijko sin, Onder
naterieol vcrstr^rn T.rc hier daxi o,a, d-e
verontruetendc veroatreiniging;van
lucht en rr.ter, onder .geoctclij.': hot
toepassen van productiemethorlcii wat-.rbij
de racnti vervord.t tot een vcrlengstuk
van de m&chixic. In de eercto plaate
dicnt acn iederss vcrantvoordolijJcheid
voor het relaijn ya.ii het gnliccl goa;ipelleerd te irorden, Dut geldt niet nllecn
voor de ondernemerc, dat gcldt evcnzeer
iii de particuliere sectors vervuiliiifr
van de xiar.atc omgcvin;; door onbelomniord
•trcgiTerpen van chenische res ton (ook
verpakl:ingsraatcriar.l), regnpoclen van
iiasmiddelent

Het eal' in hoge mate afhangcn van het getoonde verantTroordclioklieidcgevoel van
alle volksgenoten in lioevorrc de overheld gal raoctcn ingrijpen. He lotnnen ons
daarbij raocilijk voorstellen, dat de nan
die achtcloos sijn voile auto-o,obr.k op
een pcrlcecrplcv tc leegt, bij zijn beleid
in zijn fabriek 1!BL in de cerate pleats
let o; het voorkoincn van schadelijke r'c—
volgeii van zijn productie—procer;. Dit is
eon mentaliteitslarestie en iemand die
niet over de juiste mcntaliteit. t.a,v»
do rechtcn van anderen bepchikt, is te
cnen male ook ongccchikt om een bedrij:"
to leiden. Eon man die zijn bcdrijf uit—
sluitend ziet als een stuk van heciaclf,
wac'.rbij hct erom cv-^ °n mc^ so vreinig
nogelijk kostcn een 7.0 groot mogelijkc
Trinf.t tc behalcn, ie cen ondernemer die
in een saamhorifheids-saracnleving gecn
ondernemer cal raogen blijvcn of irorden.
Hot zcl in de door ons voorgestane samonlevin.;: zo r.ijn, dot een onderneraer
niet eerder too de vcrvaardicing oi" vervrerliing van een product aag ovcrgaan,
voordat ap.n alle -ira;-.rborgen tegen lucht—
en iratervcrontx-einiging is voldaan. Ale
re in een optiraalc vrijheid rillen leven
en onze porpoonlijhheid ten bate van .
•.onsacl:?, onr geain on <3c volksgemeenBchap tot ont-uikkeling irillon brcngen,
dr.n dient hct respect voor diozel-fde
rechten bij onzo medomens nodanig te
nijn, dat ire nieto ondornemen trat die
rndcr in zijn jitreven belemmertj m.a,Ti,
trat gezondhcid en hct levonagcvocl von
raider en yohnadt. Alu er nenscn sijn die
het voornoemdc verantroordelijl:hcic!.sgc—
voel niet op kunnon brengcn, dan KG! de
ovcrheid aocton ingrijpcn ter bct'.cherraing van de onschuldige slachtoffers van
de inilieiAverpcrsting door de aantasters
daarvan aan tc paldcen. Hot ir. de taak
van do staat, pin; oivjanipatiovorm VF.JI
hct volk, on dcrgclijke uittrassen vreg to
snijden of te voorkorncn. Do stoat is de
oiYjaninatie om het volk zijn voortbestaan te vcrsekeren en hot te beschernen
tegen nllc drcigingeii on gevarcn vnn
binnen-uit i5Oi:cl r.ls van buiten-af. DC
en gcestelijke milieuverontg if; eon van de grootjjte gevaren
voor drtsoirde voortbestaan. He rnoeten
ons dar.rtij niet blind etaren op de direct" EiohtbcM'o nilieuvei-ontrciniging,
naar ool: bedcidit sijn op de nchr.deli.jkc
gcvolgen van eon* techninch voreenvoudi—
giiigsproccE. voor dc arbcid, vrelke in dc
bedrijvcn coor Ixot personcel inoet irordcn
verricht, Tc;;onovcr Tregnemen van de per—
soonlijkc voranttroordelijkhcid voor de .
verrielite arbcid door gehcle of gedeel—
telijke mechaninatie, dient een compen—
setio te bestaan on de nrbeider of ar—

Gesamenlijk komt won tot een oplossin;
beidster ploaier aan zi jn werk te dqen
bchouden. Dat ia eon aspect van do tech— waarmoe het r.l^omeen belang hot meest
gediend is. T)zi overicens uitvoerende
nischc vooruitgang, hetirelk we bij een
jnachten duidcli jk nioeten iroten, Traaron
ander program-punt nog ecus onder de
loop sullen neaen.
do c^oor de leiding vastgeotelde naatre
!£jelon juist so ai jn en niet nnders, on
die naatrer;elen optiar.al door to Icunnc
Punt 6 van het kern-program luidtj
'•OPBGWI ViUT SEIT G3ZOHDE HATJOIIAL3 VOLES- yoeren, li/jt in een ges;onde volksh«iahoudin/;: nos&l voor de hands air; jc nie
HUtSHOUDIHG BOOR:.
achtcr een bepa-.lde verordonin/j larnt
a, Het betrekken vaxvdo uitvoerende
staan, . dan kan ,jc hem ook nict optimae
kraca'ten in de beslissingen der leidoen nalevcn, Derhalve dient de uitvoe
dcndo raaohteii, in gemeenschappelijke
rende maoht bij het overlec betrold'en
verantT.'oordclij'.:hcid t.o.v. de produc— Trorc^en. Bat goldt voor overhcidsiaastrc
tie, adiainistratie- en distributlobe—
gclen? sorrel als voor bcslxiiten in de
dri.jven.
particulierc nector. Be persooiilijke
b, Bepaling van <5eze verantirooi'delijkverantiroordeli jkheid li,r;t .daarmee vast
heid in overecnQtcmain/; met de bctrok— en er kan gehandeld irorden "nacr insic
kenheid en hot inaicht in het cigen
in het rigen nivefiu en op het eigen te
nivcau en op het eigon terrein,
rein" ,
c, Iledeseggensoliap -c.q, mede-verr;nttroordelijkheid sal tot uiting l:oraen in een Zulk een mee belcefde verantwoordelijfc
Bedrijfobehecrsraad, de BBE.
- heid betekent op sichzelf r.l meO-e—zeg—
d> Voorkoning vr.n de uitrociing van de
•gens chap, trelkc bijv. in eon bcdrijfcbmiddOiistand en onafhankelijke werkgeheersraad tot. uitin^ icc,n en raoct komen
mecnschappon, opdat de mastschappij
Br.t iE-TIERKELIJICG insprar.k, in tcgenniot zal vervorden tot een grote rjroep Btelliu^j met trr.t ire er hedenten dr.go
"horigcn" en een kleine groep techno—
vooi'tdurend van raee raakcn,
c'raten.
o. Voortbestaan van dc boerenstcnd alfe
bij oen-'gcyondc nationale volkshuis
absolute vooniaarde voor een J.Icderhoudin,'_: de voortdurendc paraatheid van
landse en Europese volka^emeenschap',
de voet1 sol voor .oie;iinr>; gegarr.ndecrd i:orc
f, Schorpe controle op do raisbruiken
en dct doze niet afhcnkelijk meg aijn
die voortvloeien uit de aociale tretce— van import uit gobiedcn ire Ik© er incens
vinf>;".
belan.;;- bij hebben om in bonasldc cconoraiBChe of politioke sitttaties de aanvoc
Toolichblng
atop te 0ettcn» '/Jo zal bijv. de boorenUit idoolo^ifieh atancVpunt beaion, souden ctand onder r.lle omr-tandiffheden in ere
gehouden mocten irorden en nict alloen i
\TQ bij tl.it punt kunnen volstaan wet de
oorlo^cti jd of andei'e crisic-omstandigverduidelijkin;'-: van irat de lYederlandae.
heden plotselin,^ opgepoetot en tot volls
Vollcs-linie vorstaat ondcr eon ^ozonfle
nationale volkr.ihuishouc1in:^»
vricnd nuniaer 66a geproraovcord mogen
i.'orden. Zoals het act de landboui: en
veetec.lt is, zo is net ook t.a.v. dc
Het zr.,1 iedcr duidcli.lk zijn, .dnt van
encrGic-voorioienings het beleid dient 'z
"gezond" in doze zin nleclits ^esviroken
kan vorden, als in plactr; vaxi het huidi— te «ijn gericlit, dat er goon politickeeoononiiDchc chantc-gc op een regcrin/j ':a
ge intei'nationalir.tir.iche kleto— en ze,—
Trorden uitgeoefend ten Icoste van hot
nik-huie een vol.hchuishouc.iaQ' ontctaat
uaarin nict icOcreen mcepre.at over F,llea Trelsijn van het gehelc volk. ITatuurlijk
of hij er i?el of nict vcrstand vr.n hecft moot liet vcrciTrijnon vr.il een ^czsonde mid
denstajid (dat rdl soggon v,:;n een groep
en Tranrin liet niet raogolijJ; in, dat het
ter Kakc lavndis'o deel van- de 'no/tie over— serfctandigo onc^crnemcre, die door er~
atemd irordt door het ter zuke ondcsJain- Icend vr,laTi«inf; chap, porcoonlijicc service
on voorlichting sors dra;";;t voor het
• dige deel. I'atuurlijh rstrvt dr.r,r tcgrnover, dr,t net eveniin IK.Q voorhomen, dat voortbostarn en -de ontiri.'.:.!;eling van de
toctaifjche deskundi/icn een problccra op- persoonlijke huichouding op verantiTOord•pijfje) r"ort«cn vooricone*!. Het vervc.n£;cn
lossen zonder det nlr;omcon iicncclijke
door ctaats— ox' multi-iiationale onderner,£jpecten, ook "voor cloelite indirect bij
Eiingoii van een vercaitiroorcTclijldxeidB be.
het problocm betroldceiien, onder de loep
vroi-dcn gonoraen. Dr,t is in ^-reaen de poli- tmcte .j.iiduojistr.nd Icidt tot veraivain;; •
van de volkFlmis'iOudin^; en r.chr,i;elt bo—
tieke Icaiit van de nar^;. Technischc dee—
vcnciien mcnson in dc sr.menlovijK: uit di<
!:undi';%on losccn de technische px-obloacn
juist door hun pcrsoonlijire initiatiovcj
op, politicize, xnaatschappelijke en s o — ,
en onderiierainfiG^'eoet uitorncto ir
ciale bo'celeic'inir.c vol';t door dc d^'.r.rtoc
voor 'hot mr.teri^lc, maar bovenal
instt-nties.

voor hot goestelijke en morele irelzijn
van hot volk ni jn, Een gezonde midden—
ctc.nd voorkomt hot ontsta<.vn van eon
klcine groep profiteurs en een grote
groep "horizon". Dat overigens bio het
tocpasoen van sociale vctgeving en be—
sluitvonning er voor getraakt raoet -irordcn,
dat nict con haste van parcsieten gevormd irordt, die leeft ton kocte v;rn de
goedirillende on gcaonde krachteii in hot
volk, bchocft nnuvelijkn bctoog.

via specifieke instellingejn, opdat hun
speciale inbrcng en kracht vooi" de voiles—
gemeenschap nict vorlorcn cast.

Voor personcn v?vn 60 jaar en ouder:
a. Secht op penr.ionerin^; uit een nicxwr
algesieen volk::.pcnsiomiOnds 9 onder er—
kenning van ioc'.cry recht on in zi jn
functie i.rerkco..:-in tc blijven, solang hij
drortoe de gcocr-telijke en licharaelijke
eigcnrjchappen be-^it, var.t tc stellen
door eon Sociaal iiedicch Inctituut
..
(SHE).
.
Een levonde boercnstancT en ocn gesonde
b.
Scheppen
van
mogelijlcheden tot ae.ia
middenstand ochep-ien do voorwaardnn om
do«e
leefti.-jdon
aangcpaete bcaighedcn
vergrauuingtmassaficoring ten behoove
via
landolijk
Eamom;erkend.e
organen. .
van economisohe en/of politickc nachten
o.
Liocieal-nedisohe
begelcidii-vj
der oudete voorkornc.a.
dag pi-oblematiek ter voorkoming van
vcrvrccradiiv eii clus voreenzaming in de
Samenvattend nou men kunncn stellen: oen
volkcgenieen^diap".
samcnleving, gebasccrd op de saauhorigheid en lotsvcrbondenheid van alls beToeli elating
volkingsgroepen, ken alleen bestaan op
de grondslag van vrijhoid en persoonlij- Het kem-pfogram rchcnlct ruim a~.ndacht '
"ke verantvoordelijkh'cic" van alle volksaan de bcvolkinfy^Teocp velke nu door,
ge'noton. IJet irezenli jke van hot. volkclc— maataclir.ppelio'ke, ioc.or ool: vaak door civen blijft gehandhaafd of irordt vordcr
gen perj«oonlijke oint?tandi/;;hcden air een
ontvild:eld, >.lcj parti culler initiaticf
soort handoplioudorE "^ordt beychotiT'-d.
gohonorcerd irordt en alo mnatrcgelen ge— lie tro.pyon een open dour In, rls re stol—
troffen vordon irclke vocdt-ol— on cner- len, do.t vole 65—jarigcn on oudorcn q.ua'
gievoor^ieninf; ondcr alle oinytandi^hedcn Trerldcracht en cr.pncitc-it, inset en vita—
gcrrvnderen.
liteit volop kunnen ircdi.jvcren met cvrvnfiicnlijk .iongcro g3?oepen. Ale ire dr.n toch
Ook in de Imidigo T*ereldsamenlevin£ knn
efgenc eon grenc1 trekken, dan dient dat
een volk nich^clf sijii en blijven, aits
eon fle^ibclc fyc.nc tc cion, mogclijk
het ervoor norgt niet afho.nlcelijl; te
meer eon basic, van traarxiit ric positie
worden van dc ^rillen van andore volken vrn <?e inonr'on die do grnnc passeren, opof partij-politioko en/of economische
nicmr bekeken moot
machtcgroepcn,
Zoalo uit do sgn, enerj^.e-crir.is blijki.,
"sion ire daar raomenteel Vor vanaf en dat
danken ire aan de re^eringen rellce vcr—
2uimd hebbcn om door tc denken en brde
op fjalcen' t'c stellen zondei^ parti;j te
kiezen. in do binnenlandse aangelegeiilie-.
den van andero volkeren, i-raar de omstan—
digheden totaal anclers zi.tn dan in oiv?
land. Hatuurlij1: vreten ire, dat het 'r.ioh
bcmoeion mot andermane aaken hoofdcakclijk voort':omt uit de bchocrte van de
regeerdero om de aandr.cht stf te.Iciden
van"het eigen Talon, marx ».... dat ic
een andor hoofdntuk.

promotic-r/tolnel of vr.a een pcrGOoalijke
n/rkcor van veranderingen. He sullen dr.t
raoeten nagaan door een rnodirch ondcrzook
en door oca gecprck met de botrold:ene.

llocht dc ondersochte duidelijk in staat
zi;jn op aijn eigen of selxs op ccn ander
gobiec1 leidinggeven<? ingenet tc vorden,
dan noet die mogelijkhcicV voor hem geach&pon irordcn. Ilensen boven de 50 iJOgen
nict, ton koytc vr.n de volkcjomeenschep
on hcnsclf, uitgeteld gci-aken. De gcnocm
de avtikelcui vs.ii punt 7= ?••) h en c spre—
Punt 7 vj.ua hot kcrn-procrwn liiidt:
ken overigcnt: voor j.iehr.clf en behoevcn
"Voorziening in de speciale problcmatick gecn nadcre toclichting.
van pernonen tussen de 50 etl ^0 jnr-n
a* Eventuelc overhevcling naar rvnderc,
De 60—jaar gronG geeft. nan, dat het dan
meer vcrantTioordelijlce taken,
mogeliji; moet sijn, dat ienand, ale hij
b. Bio'scholingBCursusDcn eneraio'ds irc.t
dnt zelf t-ri.1, lean gaaia gcnieten van een
betrcft modcrnc arbeidEiaethodcnj an—
volkr.ponsioen, teazi.i sijn medische toe—
derai jds. op cooiaal-macatcchappelijlce.
otand vr.ii dion ar,rd is, dat hij nog een
terreinen.
aantal jarcn r.ijn tank volledig ken blij
o. Intcnsieve bcmiddeling.om voor dose
ven vervullen, on .hij.dat self ,'jraag idl.
. nrocrven passendo trerlclcringcn te vinden
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ITatuurlijk heiligt het doel de middelen
Dat gcldt aoircl voor divorce hulpmid.de—
niet, maar er in ee:i lovensgroot onder—
len als voor de botrspening en. dc traischeid tufsseii een noordenacr uit hcbning vr-fl tie manschapmen. Bat dar,rnr.c.st
sucht of uit verkeerd gelnterpreteer.de
ocn hcchtc cejnemrorking moot bestaan
politickc, fjogclijl: Helfc idealistische
tureen de regionalefcojrpsen.en dese geof luc-icen een beroepsnioorcentraliseerdc groepon ifj duiclelijl: on
voor
dat dit, afgcsicn van zecr plantsolijke
klusjes"
dclieten, vooral gcldt tuscer. landclijke en de man die door vcili,^ r.ohtcr gcclosurveillance—en vcrkeerr.;—politic in de
ten dcuren huiscAde "loidcrc" ideologisch
verloiu \rorc.t tot er,i moord op een poli•regio'p bij gevallen van
raiiicutick togen;: tender. Te alien ti.idc cirnt
vervuiling behoeft gecn. nader betoog,
men de irerkcli;!;: c-cl:.itlf igen nan een ais—
ITaar in bcpaalde buurtechappcn on etoden drijf to r.tra:C':fcn en nict elleon het inranpen ontetcan (irater snood, stormrrmpcn strument waardoor de rnisdaad zelf volbijv, of self s cpideni^n) sal de botref— trokken irordt. Ala, r.OE,lrj hoden ten dr-£e
fenO.o vlicgcndo brigade direct raedeTrer- naar al tc voel voorkorat, menson in de
krant of voor dc rmdie van radio en t,v.
king raoeten verlcncn en dat gcldt evcnophitsend c..;;orcn tegc-n bepr.alde porsonen
zecr bi.j gevrelddaOige stalcingcn of bodrijfsbosettingen o.d. Dat de aantasting Trier politick inaicht lion omrelgevallig
is, dan kan men oen priciitief reverend
•yen de volksmoraal door hot -vernirciden
individu dc.t uc betroldzencn dan maar in
vein vcrdovcnde- middclon e , d » nar,st. de
ro^-ionole ook de landelijlce aenpalc nodi^; elk>",r,r !5la.et of dienc inboodol in brand
hceft, ic een vaststaand feit 9 gesien de ..steekt, nict al!6(5n straff ens naar nioet
ook de irare .cchuldigc achtcr sijn bureau
- p.chtcr£j?onden van dergelijJce misdr.den
en rjchrijf machine gcjsocht en gestraft
tcgen de volksGesondheid en do bronnen,
Trorden, In t"it Ir.nd heeft ieder recht op
van ^raaruit die verdovpndc niddelen het
het uitcn. van- sijn mcning, ook als die
botreffcndc gobiod vcelr.1 bereiken. Alp
straks de samcnlcving bcrcikt is i-jaarin • net de algeracoii gangbaro in strijd is.
de TrerkelijJ.ce eenlioid van het volL: gore— In.de practijk is het nu HO, dat men die
cfnijkondc moning in der.e s^n. democrasliseerd tiordt O.oor voortdurend bena—'
tic. wol nag hebben, maar breekt de hel
drukte saamhorigheid en lotjuvcrbonden-^
Ion, air? die monin/;; tot. iiiting izordt .^eheld van allc volks;:enoten, sal trelisbracht. .... dc.t hobben verrichillonde Icwaar de kans voor de hr.nrlel in dc gecondheid on moraal onderoi jnr-.nde produc— d.on van do Hederlc.ni'EC Volks-Unie aan
den li;;vp. ond ervondon.
ten aanaienlijL tervn?celopen s^ijn, naP.v
tefjexi do ondcrni jnende Jcracliteii, hotrdj
liandelend uiu Trinstbejag, hetcij uit po— Punt 9 van hot kernel i?oLrcrp,ra luidt:
"Ileropboinr van de Jodjgcmacht door ;aidlitieke motioven, dieiit do pehele afdel vans
wec-rapparatuur vooi^tdurend parr.at te
Hijn, en in de huidige oractandigliedcn ia r,. Eon land-, zee- en luchtmacht (vrij~
cr zelfs volop irerk voor der^elijlr.c goirilligerp) mot con bondgcnootrchappoli;ikc ttialc in Europooc vorband.,
zaracnlijJc opereronde groepen.
b. i:ationaal voll-:£3lo;;er net een defensiovc torritorialo en regionale taak.
J)e dooltreffcndhcid vr.n het politieoptreden moct geiracirborgd on goruggestciijid c. Giviolc dicn^tplioht voor mcJinen tor
bovordex'in,-; Vi-.n do cerbied voor de ar—
cijn door de uijze iraP.rop het nur;titia—
boid en in hot belang der nrtionalc
appr.r?K?,t de aaken, irclke door do politic
coonoiiiio,
bij haar terocht konen, a'-arerkt. I>e jvisd. Civiclc oz'i parc.—fiilitr-ire dicnstplicht
titio dicnt altijd voor ogcn to honden,
voor vi'ouircn ter bcvorderijif.: v?.n ondcr• dat ze er prinair ic om de alachtpri'ci's
ling Imlpbetoon en ciolidnritoit gericlit
en mogelijlce tjlaclitoffcrc to bcnchermcn
op naa.toch«'ip;oelijJ:.e cs. dienende berocen dc miodadigcrs te Dt3?r.ii:'en en niet orn
pcn" ,
r.llorlci excuses op te dicpctij irelke
••door pcychir.ters e.d. ten behoove van de
_Toelichting
bedrijverc vein de miodar.d- TTordc'n opgo—
diend. iiatiiurlijk iril d;at nict Eeggcn,
Hot
in
de
aanhcf
gonoemdc
iroord "hcropdat de justitie blindelings de svanrste
bou'i""
duidt
-frel
r,tcr.l:
c-r.n, di'.t \re v«".n ne—
straffon aoct oplcggpn aan alle iadivining
zijn.
dat
03;
dit rioncnt hoogsitcnr.
dxien well:? si oh aan dozeliTde misdaadvan
een
puinhoop
kr.n irorclcn gosproken in
schuldig naken. De pernoonlijke onjjtando
kri
jgr-i'-ic-cht,
De Iciding van cii bimicn
dighcdon van do bctroldcen personen en de
de'troopon
mc-g dr..;i nict r,l tc atcrk EiO'ii,
trijce traarop de niisdaad is gcpleogd.,
ile ondornijne.-ido invlood vai?. bij ontbindienea bij de beoordcling betrokkcn te.
ding V£ui do T.reorlc3.'ac]it van het Hederland—
trorden.
so voile belaxighobbendo macliten en .^00"
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peringen is van dien aard, raede door do
slappc houding van de regeringen der
laatste jaren (en niot allecn van de
laatstc rcgering) de,t liet in de huidige
kri jgsraacht ontbreekt aan allcs irp.t eon
slagvaardig en doelbemiate krijgstfacht
tor hand-having van do national e onafhankclijkheid on tor bescherming van list
gchele volk tcgen alle vijandige bedoelingen van buiton ax en van biunen uit,
moot kenraerken. De 1TVU gaat nadrulrkelijk
uit, van do nt-elling, dct hot leger er is
ora de belangen VST. de bcvolking tc beocherrnen, in vredcatijd door eon voortdurendc paraatheid orn optimaal to hunnen
ingri.1pen bij elke anntnsting van dc in~
dividuele en gemeoncchappcli jke vrijheid
tot Hclfontplooiing, in oorlogstijd om
zijn ordenende taak volledig, ook in
bondgenootschappelijke zin te Irunnen
uitvoeren.

wo ton op te brengen voor elke erbeid
vrelke door andcre volksgenoten irordt
verricht. Als men die arbeid en arbe
d.ers niet in de practijk heeft leren
keiTnen, dan mag ook goon iraardebepal
ervan wordon ven-racht. T)e civiele di
plicht opent de mo/gelijlclieid tot bet
oordeelsvorfiiing en Iran bovcadien (tro
ken bljv. aan de oogsttijd) in het be
van de national© cconoraie werken,

Hot is daarbij logisch, det nict all
de manneli jke bevolking dragor van d
volkr.gcmeenschappeli.jkc. gcdachttnin ,
maar het vrouirolijl: dcel daar soker :
bij achter mag blijven. 06k voor vroi
moet derhalve ecn civiele dienstplici
•vrorden ingevoei-d. Het zou zelfs disc:
ninerend irerken, indien de vrouwen n:
werden ingeschalceld bij dsae n?.atsch<
lijke opbouw en ..... practische sch(
en vorming, Dat him irijse van dienst1'
lening
aan de gemeenschap gebaneerd r
Tie ondcrschciden daarbij eon parate ecn—
ssijn op him vrouirelijke geanrdheid, i
hoid, t'elko elk o.genblik cijn bcscher—
raonde taak in bondgcnootgohappelijl: ver_ log en pjnbiticf:!, behoort geen betoog,
band kr.n uitvoeren» Bat iril zerjcen: «on De IWU mar,kt gecn onderscheid in iraaa
uitermate be'jree^lijke eenlieid, uit^erust ring en beloning tusr.-ien yrouirGlijke «
met do meest doeltreffende wapens en op- mannelijke arbeid, maar is sich er1 be
van, dat de taakverdelinj; in de volkt
timaal /;etraind in de omgarv*- daarmeo,
moonschap bepacld trordt door de natui
Die krijcsmaclit r.oet nit vri JTrilli^ers
bestar.n die d.oordron^cn sijn van het bc«- li.jke mogeliokheden van de beidci ges]
lang van hun eenheid in militrdr on po- ten. He kunnen ons voorr tell en, dat t
litiek opnicht.. Dr,t zinlose oofcnin^cn, voor de vorpleging van sicken en dc \g v
feestelijke parade c on inhoudloos uiterlijk vertoon or nict, toe bijdrsrccn on de gemeon meer vrouwon daartoe de aanlo/;
on ambitio, dan nanneai en r-,ez
waardebcpaliivr van de ssoldr.ton cclf on
het tckort aan verpleegstcrs doo
tirotc lagon van do . bcvolkin^; op de .juiste irijzje vast te doon E.tellca, ic duide- de in civiele dienRtuitoefor-ing beziG
lijk. Een vrijirilli/^er moct positicf go- ineisjea daar trat aan gedaan kan worde
iiiotiveerd zijn ora sijn taalc.nar,r "oeste
Tenrijl bij de vervulling vcn de civi
TTeten uit tc larnnen vocren.
dicnctplicht hot ar-nlarckc-'i van solidc
tcit en bevordei-cn vr;n dc iraardering
Nacst dene slacvr-ardige stoottroep moot
Eiirieriaans ircrk voorop stant? eluit de
er een volksle/^or konien dat ecn cuivcr
dien&tvervulling to eh nauw can bij do
defenoieve territorialc en regionrJc .
task heeft. en dt-t in actic kont, nlr; be- taak welke in aiilitaire - dionst verric
iioet TTorAen: nl» het iraarborgcn van
drei.r;iii£en gccn bedreigin^en blijvcn,
voiligheid en dc levcnBmogclijkhodcn •
m.a.TT, els door anderen tot s
de gchclc bcvolking, iracr dose trac.rde:
actie wordt
aangetast souden Icunnen irorden door
to/aad willende machten. Ale in bcide
Het leger mag f;ecn los vr,n hot volk
staande groop Trordcn, met e'en ei/^cn po- dion&tplichton t\icht en orde noodzakc!
litiekc. inmenginc on nachtsinvlood. J)at ke eleraonten sijn on de dienntcn optii
te Icumicn latcn functioncron, den mock?;n r,lleon, ale het overwrote decl van
daarbij strong geTraakt Trorden tegen v<
het volk dc noodnakeli jklio.ld van de
heffon van doze tuoht en orde tot rioc!
krijgsmaclvt bc/yri jpt en de aanwezigheid
i.paV« midclel vr,n dc dionst. Alle voo:
orvan on de instandhoudin/-; nict alleen
echriften en bcvoloii vrelke in die diej
acnvaardt, raaar vanuit aijn eigen levensboschouTring alts m66r bekij'Ut dan oen ston uitgevaardigd vrorden, moot en duic
lijk sijii on zo gemotiveerd, dat de
noodssakelijlc laraad. Allen die daartoo
eii die bedoelingen ervan
lichaneli jk en gcestoli jk "{;es'chi!-rt Hijn,
moeten in een vcrvulling van een civielo begx-i jpc.a en als noodsalcclijkheid vooa
dienstplicht do totale oolidariteit met liet fiuictlonoren v^n. de dionsten kunnc
allo volkc^e^oten beleven en eorbied

Als men spreelct van de T-raarclen velke in
deze dienston berraard en onttdLlckeld warden, dan nioeten die "waarden11 duidelljk
als zodenig door dc dienstplichtigen er~
kcnd en herkend kunnen -irordon, anders
hangt alles in net luchtledige. Hoe die.
erkenbaarheid en herkcnbaarheid bij het
overwrote cleel van het volk tot stand
moot konen, is een hoofdstulc apart, Traar
we later nog op terugkoracn.
Punt 10 luidts
"Daadirorkeli jk scjnengoan van de Heder—
landse Volksgrocpen tot een nationale
volksgemeenschap, r,ls decl van het Europe dor Volkcren.
Waarborging van nationale volks-, taalon cultuureenheid in een confederatie
van Huropese volken.
Als consequontie hiervan: geleidelijke
. afvloeiing en repatriSring van niot-Eu—
ropese volks,r;roepen naar htrn nationale
landen van herkomst en oorsprong.
Euror>a heeft recht on zijn cigen. identi—
teitl"
Toelichtrng
De IToderlandse Volks-Unio gaat uit van
hot no-tuurlijke en orgf.nisclie betrp?ip
volk, de natuurlijk gOiP^-oeidc eenhcici
van stamvcn^ante vol'tp/jenoten. Het ligt
voor de hand, dct traar deac eenheid door
machtspoliticke of andere mEinipulatien
in het verleden Icunstinatig /rescheiden is,
een herstel van die natuurlijkc eenheid
een eerste vei-eiste is ora tot een samen—
laving te koaen iraarbinnen do eigen
identiteit van hot 'Kedei'landse volk'
tot zijn recht lean konen* 5)e lAinrstnatigo,
door vreemde raachten opgedrongen staatsCrenzen dienen te verchrijnenc de gehele
Benelux- dolta dient, met behotid van het
eigen kai"alcter en de inogeli j.':3ieden van
Priozen, Hollanders, Mmburgers, Via—
mingen, Halen en Lu^cnburgers, in 66n
staatsverband tot Ifederlandse Natie uit'
te groeien, irelke het gesioht en aanzien
van Europa node kan bepalen. Binneji die
Nederlandse Natie raoct elke groepcring
(etnisch, cultured, historisch) zich
volledig lainnen ontplooien ten bate van
het gehoel. TCaardoor de delta der Lage
JLanden zich kan ontvildcelen. tot de volkerengerneenechap t-Taarbinnen de toekorant
vpor dcae volkeren voilig gosteld kan
worden en van waai-uit een Europees reveil kan opklinken. Dit Europese reveil
zal uitmonden in eon ge^roeid besef van
Baamhorigheid en lotsverbondenheid van
J^Ile Europese volkeren, Bonder prijsgeving van elk volk van de eigen identiteit van ell- volk, flaar met erkenning

van elkandors waarde voor het grote geheel, dat tre 'VADERLAND EUROPA1 zouden
willen noemen.
Het zal niet mogelijlc aijn om tot doze
Trerkelijlce een5.ieid te koraen, niet in de
Nederlanden, niet in Euroiia, indien
voortdurend aan 3uropa vree;.ide elementei
massaal ingevoerd worden in deze vollcerengerneonschap om zich daar blijvend of
voor langerc tijd te vestigcn* De natuu
lijke normen, aard en treaen van SurinaraerB, Antillianen, Maroldcanen, Turken,
Chinezon ens, koj'.ien uitsluitond tot hun
recht in hun eigen leefrailieu, in hun
eigen nationale thuislancT. Vermenging,
biologisch sowel als cxtltureel, leidt
xiitsluitend tot ondergang van de eigen
identiteit, jjoirel van de gastvolkeren,
ale van de gasten. Hot is niet zomaar,
dat ,-jviint de machten achter het zgn, internatiojiale prole tar inat: mai^xistischleniniome en mao-israe, voorstanders on
bevorderaarn zi.in van gedachten vrelke
onbeperkte en blijvende import van volb
vrceride eloraonten vooi^staani hot is het
berjte middel ora tot de gevrenrste masoa^icoring over te Jcunnen gnan, tot het
scheppen van de grauvre ecnheidsbrei,
welke behecrst kan irorden door de intornationale machten van het coramunisme«
De Uederlanden, Europa, kan allecn hot
VADERLAM) zijn van het volk en de volkeron Trelke Rich naar hun natuurlijke norr-ien binnen Europa lainnen ontTJlldcolen,
natuurlijke solideriteit,ra.a.Tr,lotsverbondonheid en saamhorigheid, sxtllen
alleen practifjch tot uiting komen tusse.
vervrnnte volheren, ven-rant door hun afstarnming, hun historic, hun cultuur—een
heid. DaW.clfde geldt nntulirlijk oolc
voor de nationale gemeensch.-vppon waar d
geimporteerde vreemdelingen van nature
toe behoren. Geen volk behoeft mich in
absolute sin supericur te gcvoelen bove
een andcr volk, maar hot beleven VPJI he
geneonr.chappelijk nat\mrlijl:e anderssij
en het sich venreren tegen aantasting
danrvan is een onafirendbarc natuunret,
even positief als do natuur zelvc.
Het handelon in overeenstcnming met dezo erkonning is de levensvoortraarde voo
dc Europese volkoren.
Ptuit 11 luidti
"Uitwioseling van nulturele- en vriendncliap-inanifestatieD tussen de Europese
volken ondorling.
Ifrachtige stetm aan de Vlaminfen in his
bevrijdingastrijd en etrevcn naar een z
groot oiogelijke integratie vr;n de Noorcielij]-e en Zuidelijke Nederlanden".
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_Toolichtin£
,
Dit punt IB eon natuurlijk vodrtvloeisel
uit punt 107 traaroin een daadircrkelijk
samcngaan van -do ITederlandse volksgroepen tot een na'i.ionale volksgemeenschap
bepleit -irordt., 'al^ deol van hot Europa
der volkefea^- A&n de Vlamingen is mecr
dan een eeutr gepoogd de eigen ideniiteit
te ontnemciic Geen volks-groep in UestEuropa is so voortdurencl ferliscrirainecrd
als de Vlaaiiiee: in liun taal, hun eigen
cultuurj politick en cconomischa De rol
Trelke de iToorclelijkc ITode^landen dar,rbij
gospeeld hobbon en spelen, irs een uitexsfc
bedenkelijke. De groto onverschilligheid
irelke grote do Ian van het ITederlamlse
volk t.o.v. de problematic!;: van-de
Vlaarase volksgenoton kenmerkt, is beBchafiiond, nog meer voor de zgn. politic—
ICG leidcrs als voor die onverrchillige
grocpen self. De partij—leaders begrepen
zeer irel, vat er in Belgic'. in die bi jna
150 jaar in gebeurd en wolk spel &s door
de Prancophielen en de Franden gecpeeld
is* In plaato van blijk te geven vai^ so—
lidariteit met ctanvenTantnn on lien te
stouneri in huh vrijhcirfsstrijd, he eft
men zich erover verheugd uit vreea voor
de partij-politielce en kerkclijl'c be-,
langen bij een hsreniging net het overtregbnd Rooras-Katholieke Zuid-Hederland.
Er is daarbi,-] aan eng eigen belang (redacht, ool: conrp.ercieelr, Do neiging van
vele ilederlandera, acker in cultuiu'-bepalende kringen, oin datgene te verheer—
lijken wat vreeiad en ver is, mea»Tr» de
vorheerli^king van de 'culture latino*
(ook waar hot meer een 'culture latrine'
vrordt) ,deed hen raede de ogcri cluiten
voor het onrecht, vmt d^ Zv\idelijkc I'lederlanders word aangodnar., Dat daarnede
een grove aanslag op de eigen culttiur,
voortkomend uit eigen aard en tresen vanhet Nedcrlaridsa volk in de hand word gewerkt, behooft geen nadei^ betoog, Ge—
paard net de lai?heid ora het eigon ' it1
tegen het vreende 'rij' te stellen,
leidde dit tot een 'superieur* hot hoofd
achudden 'aln die Vlaniingen wecr eens op
hoi sloegen' • Dat brede iagon van liet
volk in de IToordclijko Hcderlanden NIET
op de hoogte blijken van de noden en de
otri,jd van Jiun Zuidelijkc volksgenoten
is niet so vertronclorlijk, ala men ziet
on hoort \rat~ zich politicke leiders noemonde parti j—politici in dose parle.nentaire en decadento democratic over de
kunststaat Belgio en de binnen die irillolteurige Btaat3gren?,en levonde volkercn
ten beste jtlcgen to geven. In plaats van
het natuurlijkc aaa^horigheidsgovoel,
treedt een volkoaon. misplaatst cuperio—
riteitsge^-ool. TJo hobben cnze ctangeno—
ton geiioon latcn ctild;en en tappcn lie-

ver storane Belgen—moppen om ona eigon
image op te poetcene
De Nederlandse Volks-Unie l:nn niot anderc, dan zich volop in dc sbrijd werp
voor dc bclangsn van liet IToderlandse
vollcn—deol in de Zuid.elijke Wedorlande
Ds x'oll:ngroopen '.^aar - en ook in Lvu:ea
burg'- behoron tot de natuxtrlijke bevo
ling va.'i do delta der lags lanclen, de
poort van Europa,, TJij sien geen heil i:
een slpitsing van Bclgio door Vlaander
bij lstaotstN0derland te voegen en ITallonie* naar Frankrijk te e::porteren«
BEIDE del en behoren bij de Beneltix, to
Heel-Uederland, als gelijkgcrechtigde
leden van de Noderlandse ITatie van Del:
aijl tot Esch, van den Holder tot DxiinIcerken. Daarnaar nioeten ire liandol'en, d;
is de taalc van de iredcrlandce Vollcs-Hationalisten. Als geheel, als HESL-Nede:
land, treden \ro de and ere Europose Ianden en volkeren tegeraoct. Hot die ande:
volkeren dienen we een intonsief contai
op alle levens';ebiedcn tot stand te
brengen, tro dienen een lichtend'cn in—
spirerond voorbeeld to r.ijn voor andor<
Iomsti.iatig verdeelde vclkeren in Europ;
Dan lean vanuit de delta der lago laudei
de totstandkoraing van het Europa dor
volkeren bevorderd vorden*'
Punt 12 van het ko3rr-:?rogr".m luidt:
"Buiterilandco doeleinclens
a e TaaJ: van de jjuitenlandse politick!
behartiging van de belangen van de
etact on zijn burgers (loos hv!; vcllc,
Ir, Lr- L btiitonland,
b» Bemiddeling in conflictsituaties tur
sen onne Europeae broederlanden n
c. Her- en voreniging van Cost— en ITesI
Europa op elk moment als de omctandi;
heden liiertoe a<?.mresig sijn of dit
vei^eiseno
d. Splitsing der CntTTiVkelingshulp, d.t
geldon verlcregan uit dc inspanning er
dc arbeid van do IToderlandse Volksgo-meenschap, in 3 categori^^ni
1- Aanpasrdng van juinder ontirild:clde re
gio's in Hederland ar.n de nationale
Volkshnishoi;ding,
2- Acnpassing der minder ontvikJrelde IE
den in de Europese VolJ:3huishoudiiig
• aan do goed ontirildcelde landen.
3- Cnderctcuning der ontwildcelingolaiide
buiten Europa volgens het princiP0
van tredcx'Ki^dB belang. "
T£qlichtiag
Hot ligt voor de hand, dat de staat ale
organi:j&tie-/orni van het volk om het vol
te becchcrno'ji tegen r-lle dreigingen en
gevnren van buiten af nowel ales van bin
nen uit, aijn buitenlandse taak in de

T.a.v. de ontvildrelingshulp otelt de NVU
allereerste plaats client te richten op
ncvdruldcclijk, dot allereerct hulp gebo-de behartiging van de bolangen van hot
den moet irordcn a~n die gebieden in de
volk in het bviitenland* Dat wil zeggen,
Hederlandsc volkshuishouding -\relke door
dat primair alle handelingen bepaald
ojistancligheden buitcn oi2:en schulcl van
\rorden door de betroldtenlioid van hot
de bevolking vc.n die regio, minder ontvolk bij tocstanden ^-relke zich in het
Triklcold
zijn dan de rest van Itfederlcnd.
buitenland onttTikkelen* Do buitenlandse
Dat
dar.rnar.st
een dergelijke hulp aan
dienst moot or zich in de allereerste
Echte-r.gebloven
of geraakte gebieden in
plaats van bctnint sijn, trelke positie
Europa
gcboeen
moet
vrorcion, lijkt ons
wij als natio in het buitenland inneraen.
vannelf
Epx'ekend
als
TJC
een gesond Eviropa
TTerkelijke UederlancTse belangen Trorden
als
een
ITederlandr.'
belcng
sien.
er acker niei- race gediend, als we ons
tot opperreclvber in de wercld op-rcerpen,
Integendeel: vro waken one in onze huicli- Ondersteuning in zgn. ontTrikkelingslandcn buitcn Europe, knn e-llccn ylt^tcvin—
ge ondergeschilcte positie alleen rne,ar
den ale dat eon Nederlands belr.ng is,
belachelijk met onao bettreterij en be—
moeiaucht bij do beoordeling van regimes m.a.i'T.' volgenn het principo vcn nedersijds belang 1 , KOC.IB dit programpunt gevan een ander soort dan het onze. Bij
forrauleerd is. Van vrederKijdE. belang is
die bels.che.li jicheid komt dan vanzelfgeen rr-prake, als Ucrlerlaiid geld en tnc.tesprekend ook ds minderc bereidheid van
eon dergelijk regime om de econornische - riaal, EOirel als dcclrundigen 'lovert*
betrekkingon met Ilederland te iiitensive- can een volk dat gesien sijn politiekc
j?en en het JTedei-landse ondernemingen ge- co.'istellatie or op uit i? orn bijv. de
connunistische wei'eldrevolutic ook in
-' okkelijk te rnr.ken om in het betroklcen
ons land door tc voercn 01 anderssins de
land tot zaken te konen.
Het in bepaald goen llederlands bclang on natuui'lijke onttiilckeling en ontplooiing
ovcral officiccl onze zgn. dernocratische -van Wederlandse en r.ndere Europese volkoren te belcrarneren. Gverigens raoet bij
moraal tc prclccn, wat men daarondcr dan
hulpvcrloning ook vnststaan, dat het te
ook rnoge verstaan. DC houding vrelke de
Nederlandse i-egering — om van de nieuiTs— helpen voile zelf de duidolijke ijil heeft
media maar niet eenrs te oproken ~ tegen- om zich in positieve sin te ontvilrkelent
over landen als b.v, Zuid.—Afrika en Rho- Ont^/ildcolingrjlmlp vcrlenen aan grocpen
desiS aanncci'it, de rrijze \raarop stelling in het buitenland welke die hvilp benut—
ten om een nilitc.ir apparac.t op te boti—
genoilen irordt tegenover Israel en de
T7cn traarmede de hulpvcrlcnonde volkeren
Arabische landen, tegenover het Chili
van na Allende enz-., getuigt vail een ab- in hun bestaan bedreigd vorden, stant
gelijk ncvn het leveren van Jcrxiit a?.n de
solute vervaarloziiig van de i-rerkelijke
vijcuid ora er aelf mee beschoten te ror—
belaiigen van het Nederlandse volk ten
den..... Bij de oirfruikkelingshulp staan
bate van partij-politieke doeleinden.
ire duidclijk voor, dr.t allereorst die
Do taak irelkc op buitenlands politiel:
hulp Vtinnen het volk seli* gerealiseerd
terrein vervuld raoet trorden in dienst
moot Trordcn. Do natt\urlijke gang van za^.van het Nederlandse volk, tr.ordt gelieel
ken is: eerst zorgen voor eigexi gezin en
/•erdrongen door de partij-politieke be—
hoeften van de belangengroepen achter en volk, clan voor andcren* Dat vil niet
• in de politieke partijen, Traarvan de re_ aeggen, clat bij een plotselinge natuurgeringsleden m5dr vertegemroordiger zijn" ramp ergenc in de t-rereld, roen reddingcdan van het door hen te dienen Uederland- pogingen onO-crnomen mogen irordcn om het
se voile zelf, Het is ocn allereerste be— naakte bestaan ven dc medemcnsen te redden, maar dp.t is heel uat anderfj dan irat
lang voor Europa en due ook voor Neder—
Tilj
onder ontiri'-kelingshulp licbben Icren
land, dat conflict en tussen d.e Exiropece
volkeren voorkomcii of opgolost rorden
voordat escalaties plaatsvinden. Als Ilederland daarbij de rol van beraiddelanr
kan spelen, dan dient dat ook naar besto
loinnen te ge"bcure:i en in elk geval op
zodanig onbevooroordeclde wijze, dat het
aanzien vail hot Nederlandse volk bij bei~
de partijen in gunstige zin bevorderd
Tiordt. Dat goldt ook. voor nede-irerking
aan een hercniging van Veet- en Cost-Eu' ropa. Een dergolijke bemiddeling mag
nimmor het borijdcn van een partij—poli— •
, tiek stckpaardje zijn,,

vorschillen in aanlef;, cr.pcciteiten
ciogeliokheden, he oft liet ccn cicTRn :
titeit verirre/^en, traard.oor het sicli
I, Tegcn hobzucht, egolsme, rnaterialissijn-gGheel ondcr.ochoid'b van and ere
me, gcestelijk en moreel verval on
kcrcn, I»it ic ccn n?.tirarli;ik proccs
ontbinding dor gciLeenGchap.,
cln dc verf.sre oii"fr;TiI Reeling van dit
Tegen hot knrakt-srlo/.c econonisch lioeri natuurli jk procct! diont to zijn.
Tegcn hot waandciilcbeeld van het mar:t- Te^cnkrochten b i j dit proceo sijn ;n<
i'ormatios vellcc verkondicers an vo<
israe oil liet cou?mtuiistisch impcrialisme.
straidci-s Ei,j:a van thoor^Sn en stelr>(
we Ike aan dit volk in voson. vreemd j
VGORs SAAimCRIGBEID EH OHDERLIffi BEen erop gsrieht sijn (in P.rinoiPjo 3
GEIP.
norls-liot raaox:isi,ie of in dc P-.act^jl
II. Tegen alia voriaoii van milieu-veront- soaln het ecoiioinisch kepitalinrne) on
natuurlijke ontvikltelingpproces van
reinigings raorocl en materieel.
volk te verstoren. 3)e bekerin/^s-drar
Tegen chaos on anarchic.
van dc aan dit volk vreenide eysteiaer
Tegen verslavlngj druggebruik en
theorieOn leidt tot con vorra van irnj;
. vlucht uit de irerkelijlcheirl.
alifitische veroverin^sdrang velke c
VOOR: GEESTSLIJKJ3-EN LICHAHELIJKE HYabsolute InnechtiiV; en onderganc van
CIEHE.
volk betchent, Indien dit impcrialis
VOOR: HEEtniE EUROPESE IEVBKS1TORMEU EH
niet naar do traps ns ^rijpt om ons vc
ERE-CODES.
in slavcrnij te brcngen, dan is het,
dab hot langs £luipi.re,n;on, niet vermij
III. Tegen het vornictigcn van hot navan
ei.^eii vcrlieKen, sijn doel ric-nlct
tional e en Europese volkseigene.
bereikeii. Volkakracht onderni jnendo
VOORt HET BEHCUD VA1T EIGEH IBEHPTIEIT . tiea xrorden ger»te\ind o~r self voort.^re
VCOR: DE EEMJEID VAiT BET HSDESH1ABDSE
bracht. ledercen moot er r,ich van bo
• VOLIC3-, TAAL- BIT CIJLTUUP.CEBIED .
si.jn, dat nlke nrtuurlijko aft-roer da
•VOOR: HBT EUSOPA BEK VCLKEEEH.
tegen el!:e gezondc ge
volks
kracht,
door
dc
rnachton
van
"rechts"
LEVE 11EDERLAKD - LEVE EUROPA
van "links" (populair: "yallctreet"
"lloskc'-a") ale een <?oclelijk gcvaar vo
Toelichtin.^
hun machtsgreep on eoeleinden vordt
Een f?.tri jdriU'0/yrr.ra irordt noo
Hien en mot allo niddolen beatreden.
irijs een krachtifje en horte
Togen de nanslagen vcn links en van
van cloel en ntroven van ecn politiekc
re.chtp o-v on& natuurlijke volkrfbesta.
partij of bcTre/;inG4 Ket ^;cvaar bcctaat
dionen vij, - als in vroogcre tijden
daarbij, dat aan diverse irooi-den, welke
de grootste rainpcpoed in ons volksbeook in o;ndcr verbcnd gebruikt t-rordenj
cta.'.ui, — ons vfva onse ^rtxiurlijkc sa:
een r.ndere bcteJicnic ^egcven wordt ? dan
horiglioid en lotsveroondcnhcid diep
do 'bec?oeling vnn c.e mot clit pro-am
irur-t tc r;ijn on dtiarnaar te handelen
strijuende parti j is0
Cnderlingo vaarderiiig en begTip voor
Een tireede iao"/;clijl:lieid tot mi avers tend
kaar prevaleren bovon de ondorlingc •
ontatact, indion O.c iroorden vcn het pro- £ichilleii7 alleen mobilir-:atie v.?.ii c,ll<
gram do ^elexlcnheid riisscn vrclke het
gcvocl van de oprrbollers cr can gccevcii
dit volk voorlronen,
he eft.
ITe cull en trachten aan <lit prorjrt'.m. de
II „ GEBSTELIJI-E BIT LIGIIAI'SLIJIvE IIYGII
fliepte tc gcven i-rc3.1ce de korte venroor— BIT JHEljTrE EUROPE33 IEVS1TSBCHIME1T EI'J El
ding onmogelijk lean Bchenlcon, om te/^e—
CODES.
lijkertijd evcntucle aisver stand en op tc
Dit punt komt logiccji voort uit het T
ruimen.
gaande. LlatcrifSle nilieu-vcronti-e.ini,'vlocit
voort uit de onockommcrdheid,
I. SAAJfflCaiGBEm SIT OHDEHLIMG 3EGRIP.
ke indufstriblen en oncloi-'nci'.iers ton F.C
Het Nederlandne volk ic f^cen optelsora
r/icn van de volhrigcr.oiifheid dc-oonctrc
van rillc!:euri£c individxien, Ket is con ])at in e6n van d.o uitwassen v.?ai hot 1
orcanischo eenlicic1, Afotaramin^ en verKxichtigo, egolrjtisciie en materialisti
wants chap f /^.e OJ^T af i s chc oiae-t and i^jhe den ,
echo huidigc I:apitali"ticche svsteem,
gemcenschappclijke nr.tuurlijke levonsDaarbij komt ccn groep ogenscMjnlijl'
noriiien, historissche en cultural c ontiriJ?: :Catpoonlijke mcnscn, die er geon beeiIcolinc hebbe;? tot hst ontstar.n en de
indict orn te -;irov'it.oron vr.n hot rei-L:
groei van dit volk L';eloic". Cnde.nl:s o^jon
vf.n sgn^ vri,jhci(l£~prc>Aotcp. uit hot IT
schi jnlijlce vcrdeoldiioid,
STEIJD PROGRAM

• istisch—IcninisticsohG kamp, die op de
chaos en anarchic aansturen in ITederrand,
zovel als in andeare. TTest-Europese landen.
StelselmatijT irordcn gocag en orrie ondermijnd, ovenciln do Eiennelijke irnardighcid
en de natuurlijke moraal. De "bevrijders"1
bevorderen de d6formatie van de raenselijke pcrsoonlijkheid door gebruik van
vorslavendo e;.i vt;rdovende middelen to
ntimuleren en Tolkens ireer ds 1:03 van de
minste weer stand air. do alleen-aalicmakende aan te pri-'sen, Daarbij haakten de
kapitalistischo cndornemers in, die door
hot produceren en vcrhandelen von drvigs,
anti— conceptie—nidc'elen, Icuter ainne—
prikkelende loctuur, toaeelntukken en
films millioenon vcrdienen aan de ellen—
de en ondercang-van hondordduizenden,
vooral jongeren,
Bij de misdadica activiteii tcgen het
gezonde volkobostaan gaan connunisten en
kapitalisten broedcrlijk hand in hand!
Deze morcle vervuilin,-; overtrcft in zijn
gcvaarli jkheid voor-ons volk verre de
matcrib'lc, relke bovendien be-fcer herkenbaar en bestri jdbaar is,
Eet in het pro.jran fjenoomde bevorderen
van de geestelijke en lichcraelijke hygi—
8ne tril zecGen: ':;.a?.st onse dagelijkse
B choonrnaakbcurten van one lichaan, die—
nen \re ons rains tens even frenuent beaic
te houden met het p.fschrobbcn v?.n over
ons uitgcstorte raorcle vuilighoid.
Als we over nicvrwe Europese levcnr-norncn
en ere— codes spreken, dan bcdoclen we in
dat zelfcie verband; 176 raoeten leven naar
do natuurlijke normon, iraarbij trouir
prevaleort boven on-trouw, irncrbij boven
leugen, mensoli.ike perfsoonlijklieid boven
de vlucht uit de werkelijkheid, binding
boven ont— binding, rioed boven lafheid,
workelijkheid boven schitiii, do rnens bo• ven de robot,
III. BEHOUD VA17 EICrEU IDBBTITEIT,
HEID VAIT 'B3T HDOffiHLAHDSB VOLKS-, TMLEH CULTUUR^CEBIED, EUROPA DER VOLKEHEH.
Nationalisue iril 5?c.^gon: Icveri
hot beoef dat het ITederlnnc'ee volk een
orcanisch 'fjegroeide eenheid is net een
typiBCh eir;en karaktcr en cigcn identi—
tcit, Vanuit dene wnsilsoid Jconit het bcaef
van lotsverbonden saamhorigheid. In onse
eigen httishoudi'np nullen T.re hot self fact
elkaar op raoeten knappen, Ilaar d.at in
sarneiTirerking net anucre volheren in Europe, moot ccbeuren, daar zal, bij allo
respect en i-raarderin,^ voor de identiteit
' van die andcre volkeroii, voorop mocten
ntaan, dat ire nicts essentieeln van hot
eigen vollcskarakter prijsgevon, dr.t \re
oigcn eard en wozen en natutirlijke vcr—
Trorvenheden daaruit, inbrengen in het
Europeec gehocl.

Tlerkelijk nationalisme gaat niet van de
STAAT uit, naar van het VOLK, De staat
is immers clechts een or,^anisatie- en
bestuursvorni van en voor- het volk, do
STMT is IJIDDEL, het trelsijn van hot
VOLK is DOEL, TTaar de otaat van raiddel
tot doel irordt, daar loopt het on DICTATOUR uit.
Hot si;jn ool: nict do huidigo staatsGrenzen velke liet annKiea vaxi het volk be—
peleii. Door noodlotti.^e tcgenstellinfjen
op bijv, godcdicnBtig gobied, door "delingen" in tijden iraarin regcrende vorsten hot rubied waarovei' KC heersten,
air: hun perroonlijk berrit bcsch'ouTrden,
zijn volksrplitrdn/jen or. test aan waardoor
de irerkelijJ:o fTrvn^en, nl. die van
voiles-, taal- en cultuur-;-;cbicd, r,terl:
afTTijkcn vrn flo ,-:;oconstr'accrde staats—
grensen, V)e eenheid, het tot lictselfde
volk bchoren, rtoort L-ich nict can con—
ctructies,
Eens zc.l de natuurlijke eonhcid van het
Ifederlr-nclse voll:, van de Dollard tot
Duinkerken, weer ecu geaeenschciirpelijke
organie?atie—voiTii vinden, traarbinnen dit
volJc woer zichzelco lcr.ii si jn en daarmedo
een VTerkclijlce i-reardevolle factor bij
de opboitvr van hot Europa der Volkei^en,
Door de voortschrijdin^ vcn da teohniok,
de onttriJ-Jcclinc van de iretonschaj)pen on
de sterk vergrote comratinicatie in het
gchele Evn'opoee Geraenebest ontutaat moor
en racer bo^-rip voor elkaar bij de Europeso volkeren, Dit begrip sal er alleen
jiiaar rijhor on dicper door trorden, als
eli: voile bij voortcluring 55ijn ei^en i—
dentiteit, sijn ei/jen vor-rorvenheden,
zijn oir-'en levencstijl en cultuur dcraonstroert, ledor'mens is herkenbaar, als
hij zichKclf ireet te blijvcn, den trcet
je, Trat jo r.r.n hem hobt. Zodra de mcns
in dc huid van een raider kruipt, aan
zijn i.'crkeli jke vcr,en vreeracle theorie&n
aanlio/ngt en rclfn verkondigt, dan set
hij eiecnlijl; een masker op traardoor
niemand hca in cijn i-rerkelijke waarde
herkont, Een partner met een masker op
wekt TTeinif-; vertromrenj met een volk
dat aijn ei^on aard verloochent, is een
werkelijk vruchtbare fjameiTt-Terking niet
rao^olij!:, sulk eon volk is een onbetrovrrbare bonclgenoot c
In hot Europa vr;n de toekorast k;',n elk
volk .Kich nac.r aanlec en karakter (na—
tuurlijk ool: naar geocrafiacho en geolo^ische no.'jelijkhedon en omstandigheden)
volledig ontplooien en gesanie'nlijk lean
dan een Europese volker-3--^om^onach".p or
staans een nterke eenheid in verscheidenheid irelke elko bedrei^ing van buiten af en vr,n bijinen uit lean afvrenden,
Een dorgelijko Europcne volkeren—^c.-.eorj.-

schap, uitgxoeiend tot ons VADERLAI1D EUROPA, kari voxrn eii gestalte gevon aan de
gehelc T7exeld: niet alleen, raaax als
minstens gelijlnraaxdige partner van andexe dergblijke volkGxo'ngoniee'nrschappo'n
in deze trexeld,
Wille.ft trij:fclit Euxopa, do KG . werelcl z6
horscheppen, dat voor iedereen op aarde
hot leveii vexkelijk de raoeite waaxd is,
dan sullen t-rij ecliter bij bnoKjelf, bij
ons eigen volk moot en beginnen.
DAT NIL DE BEDEHLAHDSE VOLKS-UKIB, MET U I

KOET PROGRAM^ VA1T BE KSDERLAHDSE VOLI
USTE3 " ( ui t trekscl )

1«

VQL.ggATIQEALI.gti.

a) ITaarbor^ing van het eigen karakte
der ifedexlancTse Vollcsgemeenschap.
b) Cnniddelli jke terugzending van (c
voonnalicfi) Surinamers en Aatillie
naar hun 7 "1 :• .VTL a,ukomst.
c) Rochtvaardige oplossing van het
vraagstvi!-. der Zuid-I-Ioltilrkers, iraai
hmi cpgaaii in cle Hederlandse Volks
rieenschr.p is uit^resloten.
d) Ai'vloeiir.g van gantarbeiders in e
ti jdsbesteh van twee tot drie jaar
2. VOLKSOHnnKKELiag

SLOTI-IOOKD
Eiexmode zijn ire aan het einrle gekomen
van onse partij—ideologische besclioutring—
en en voorlichting t,a.ve hot Basis-i'rogram, Kern-Program en Strijd-Prosrcira van
de Hederlandse Volks-Unis.
De MVU is de enige narti;] in Hederland,
welko een duidelijk ideologisch alternaticf stelt te.f;enover cle libc-rasl—kapitalistischo sowel als do Bocialintiscli-eommunistischo maatschappi^i-leor en ideolo- .
gie. Hot moet u uit al net voor/raande
dxiidelijk aijn geTiordens ire fiijn niet alleen maar TEGEN, seals sovele zich rechts
•noemende .^rooperincejij TTG 7,10*1 VOOR een
de iDestaande aovel als de freplande staats—
socialistische caraonleving vervangendo,
natuurlijke en organische barnenlevin^,
waaxbinnen onne jeuscl een irerJ:clijJ:e toekomst heeft en traarin t:e Iciuinen levon
naar eigen aard en t-rcHen, Bonder de sla—
von tc vrorden van kapitalip.tischo uitbuitingsfjystemen of ntaatc—socialistische
dwan,';jstolsels.
B.S.Postma

I-EDEDELIir,
Stattiton en Huishoudeli jh regleraent van de WU Jamt v; be—
stellen door f 4?50 te stortcn
op post^ixoni", 165Q365 of op
banlorek.-flr.65.85.11.793 K.Ii«Ii
t.n.v. VERKOCPBIEliST H.V.U.s
Poatlms 225 te IIDIZBH ( H.H.)

Het corresspondentio adx^es van de Nederlandse Volka-Unie is:
SECEETARIAAT HVU POSTBUS 10366 AMST05R3AM

a) Ivcachtige bestrijding van marxinm
anexohisma, liberalisme en watexia
me,
b) Cndorrri.is en opvoeding trorden ger
op do ethisohe trae-xden van de Euro
in het bijsonder de lledexlandse cu
tuury \raarbi ;j special e aandacht rro
gegovon aan de ^rer.'cendo jougd.
c) Cbjectiovo vooxlichtingj bij hot'
dorTri;]f. en via do media, over toes
den en gebxuikeii bij ruidexe volken
3. ^fELZIJU BOVEir T-IELVAAItT

a) Zoxg voor het milieu en het behotv
van de levende na,ti.mx.
b) Evenwichtigc ontuilikeling van eco.
raie en techniek, net vooxrazv; voor
ondex a) /jenoende docleinden.
c) Bevoxdexing en verbetering van he'
openbaar vexvoer.
4. MEEID
a) Eorg voor een levenclcrp.chtige boe:
stand als basis voox dc nationals s
menleving. I)o eigendo;n van de £xon<
dient aoveel jno/;e3ijJ: bij de boex •
berusten.
b) Beschoxming van KOlfstandige ondes
mexs in midden— en kleinbedrijf, t(
handhaving van een Icrachtige midde-j
stand -fcusEon eneraijds irexlcneniexs <
ander zi jdc grootbeurijf ., Terugdrin;
ing van 3iet gxoot^Tinkelbedrijf TTOXC
nagos tre ef d *
c) Voor vrerloiemers in ^xote bedxijvei
t-rordt cle nogeliokheid geschapen, rac
oigenarsn van de onclernemin.r; te iron
d) I-iisbruik van de sociale trotfceving
iToriVt f?c]ier:i bestxoden.
e) Axbeidsdienstplicht voor jonge ma/
er vronvjen, ter bevordexing van de
eorbiec1. voor dc arbeid en in het be
lang van do national e ocononie.

5 . jEayQiaiiiiG. V/JT HET
a) Hervorr.iing van net parlementaixe

stelsel, waarbij naast politieke volkovertegemroordigers ook afgevaardigden
van bedrijfsbakken on beroeps- en
standsorganisatios zitting krijgen i'n
de 3taten~Generaal.
.
b) Decentraliaatlc van het bestuur dcr
grote steden, t-raarbij aan buurtraden
zelfstandige beslissingsbovoegdheden
vorden toegckend,
6. PEHSIOEH/BEJAARDEM
a) Vervroegde ponsionering, vanaf zestig•iafige leoftijd, op vrijTrillige basis,
b) Afschaffing van de pensioendirang, zo—
dat bejaarden desgewenst politiek en
economisch als volwaardige staatsbur—
Jcunncn blijvan functioneren*
7. RBCHT EH ORDS
a) Krachtige bestrijding van misdaad en
onveiligheid, door versierking van de
politie en verziraring van straiTfen.
b) De rechterlijke nacht dient zich AGHTER in plants van - zoals thans veelnl
geschiedt - TEGENCVER de politie op te
stellen.
8. GROOT KEJERLAM
a) Nederland steunt delen van de Uederlandse stara buiten de ri jksgrenzen
(Belgisoh en Frans Vlaandoron, ZuidAfrika) in Iran otrijcl voor selfbestem—
ming.
b) Gestreefd irordt naar hereniging van
alle Hederlandstalifce gobieden in Europa, in 66n rijk.

9..KRIJgSMACHT
a) De Icrijgsmaoht staat ten dienste van
de Vollcs^emeenschap, onder politieke
leiding van de renrering en dient van
hoog tot laag de daarvoor vereiste diBcipline te betrachton.
b) Een beroopsleger wordt gevormd, naaseen nationr,le militie, traarin alle gescliikte ciannon him dienstplicht moetej
vervullen*
c) IfeTiiie en Luclitraacht trorden op hot
voor hi.in taak vereiste nateri81e en
personele poil gebracht.
d) ' s Lands voiligheid irordt Icrachtig
verdedigd in S9/aenuer?:ing met de Eu—
ropese en Atlaiitische bondgenoten*
10. OlTOiliaaSLINGSimLF
a) Be buitenlandso politiek is gericht
op do beschermiag van de belangen van
de Kedcrlandoo Staat en van de indi—
vidt^ele Nederlanders.
b) De ontirikkolingslnolp Trordt drastisoh
verlaagd, PinanciSle nteun aan het
buitonlnnd wordt slechts gegeven Indian dit nodig is voor de Wederland"se e:cport of do politieke en/of etrate/jisohe bolangen van Uederland en
zijn bondgenoten dient.

ERRATA
Op bis, 14 is een deel van een
zin ongeveer middenin ireg.-;-evallen. De 35e zin v.d.le kolom
moot aijn: "llel moet er voor go-*
waciit worde'n, dat nchadfilijke in—
vloeden op Jiet leefklirnaat van
de JTe.derlandse mens vrij fipol
krijgen bij hot toepassen van
nieuwe fabrioagemetliodon en bi3
het creSren van niev^ire

