
DOELSTELLING: De Nationale Unie is een algemene partij 
Zij beschouwt de versterking van het Natio-
naal Besef als een noodzakelijke voorwaarde 
voor de handhaving van ons volksbestaan, 

De Nationale Unie beschouwt de natie als 
een organisch geheel, waarvan gezin en fa- 
milie de sterkste kernen vormen, 

De Nationale Unie beschouwt het Christendom 
als het geestelijk fundament van de Nederland-
se beschaving. 

De Nationale Unie is een sociale partij. 
Zij baseert zich daartoe op een dubbele grond-
slag: s de persoonlijke verantwoordelhkheid 
en h) de verantwoordelijkheid van ieder mens 
tegenover zijn naaste. 
De Nationale Unie richt zich daarom met 
kracht tegen het groepsegoIsme, dat heden 
ten dage hoogtij viert Onder druk der om-
standigheden zijn ondernemers en arbeiders 
sinds 1945  tot zekere overeenstemming ge-
komen, maar deze sociale pacificatie is ge-
gaan ten koste van de middengroepen, o .a. 
het overheidspersoneel, de gepensionneerden, 
de beoefenaren van een vrij beroep, de kleine 
zelfstandigen, de leraren, de onderwijzers, 
het verplegend personeel en de geschoolde 
arbeiders. Zodoende is het evenwicht in onze 
samenleving verstoord. 
De Nationale Unie ziet het dan ook als haar 
plicht mede de belangen van deze 
rniddenroeen met kracht te behartigen. 

De Nationale Unie acht een daadwerkelijk 
koningschap de basis van het overheidsgezag. 



B I N N  

Een wet 
vrijheid 

P P0 G P A M M A  

Handhaving van de zelfstandige positie van de Kroon (Koning 
en Ministers) tegenover de Staten-Generaal en daadwerkelijke 
uitoefening van de persoonlijke invloed des Konings in de 
Kroon tegenover zijn Ministers. 

Strikte handhaving van de Grondwet des Rijks 
De wetten zullen aangapast moeten worden en in 
overeenstemming moeten blijven met de geest van de 
grondwettelijke bepalingen, zoals die historisch 
zijn gegroeid. Thans is de practijk zo, dat door een 
al te ruime uitleg van de Grondwet wetten tot 
stand komen, die verder gaan dan de ontwerpers 
van de Grondwet ooit hebben kunnen zien Zelfs de 
P.B.O. is een uitvloeisel van een grondwettelijke 
bepaling, die voor een dergelijke instelling niet 
was gemaakt. 

Bet re± 
De Grondwet moet de vaste basis blijven voor alle 
wetten en voorschriften op welk gebied dan ook. 
De beginselen van de Grondwet zijn als vast en on- 
veranderlijk te aanvaarden totdat zij met medewer- 
king van het gehele volk mochten worden herziene 
Daarom is het onjuist om door allerlei incidente- 
le wijzigingen geleidelijk aan de Grondwet van we- 
zenlijke inhoud te doen veranderen 

Eerbiediging en handhaving van het eigendomsrecht met in- 
achtneming van de sociale plichten, welke de eigendom met 
zich brengt. 



EI N NE N L A N D 

Een wetgeving in strikte democratische zin en op basis van 
vrijheid 

Men is de laatste jaren steeds meer overgegaan tot 
het systee.a, dat de maatschappelijke en economische 
vrijheid in haar geheel wordt beperkt en dat de vrij- 

oon (Koning heden, die worden verleend, speciaal moeten worden 
iaadwerke]ijke toegestaan. Zulks in tegenstelling tot het normale 
Lngs in de stelsel, waarbij vrijheid regel en beperking uitzon- 

dering is. 
Het grwraakte stelsel uit zich onder moer daarin, 
dat de beslissing over hetgoon uitzonderingsgewijs 

en en in zal worden toegestaan niet wordt overgelaten aan 
eest van de de volksvertegenwoordiging maar aan hogere of la- 
iistorisch gore overheidsinstanties via uitvoeringsbeschik- 
dat door een kingen e.d., die kracht van wet hebben zonder 
;ten tot dat de volksvertegenwoordiging hierin nog iets te 
ltwerpers zeggen heeft. 
n. Zelfs de Een ander verschijnselvan het gewraakte stelsel is 
idwetteljke het complex van grote mogelijkheden, die men ge- 
lling niet schapen heeft voor zelfstandige lichamen als P.B.O.- 

organisaties om verordeningen te maken, die in 
voor alle feite veel meer mensen raken dan de leden van een 
dan ook. dergelijk lichaam, ook al weer alles buiten de 
vast en  on-  volksvertegenwoordiging om, 
t medewer- 
n herzien. Betreffende de Grondwet en daaruit voortvloeiend. 
incidente- Om verdere uitholling van de Grondwet en afbraak 
et van we- van het Rijk te voorkomen, lijkt het de Nationale 

Unie noodzakelijk om naast de bestaande waarborgen, 
die in de practijk niet voldoende blijken te zijn,  

ht  met - nieuwe te scheppen en wel door invoering in ons 
gendom met staatsrecht van het referendum-stelsel. (Een refe- 

rendum beoogt te zijn een Vrije stemming zonder 
stemplicht over een bepaald onderwerp, zoals oPa, 
gebruikelijk is in het democratische Zwitserland). 
Een referendum zou verplicht dienen te worden ge- 
steld bij beslissingen omtrent o.m.: 
a) Grondwetswijzigingen; 
b) Overdracht van Souvereiniteit in een of andere 

vorm; 



) Afstand of annexatie van grondgebied, zowel in 
als buiten Europa. 

Rationalisatie van het overheidsapparaat 
De Nationale Unie acht de huidige omvang van het 
overheidsapparaat onverenigbaar met de moderne 
efficiency. Bovendien remt een overei.atige bureau-
cratie de democratische ontwikkeling. 

Verbetering van de salaris- en rechtspositie van het over-
heidspersoneel. 

a) Pekening houden met de eigen status van de 
ambtenaar, die afwijkt van die van de werknemer 
in Lot particulier bedrijf, 

b) Herstel van de relatievr positie van deambte-
naar in het maatschappelijk bestel tot uitdruk-
king komend in het inhalen van een opgelopen 
achterstand in salaris 

c) Daar liet stakingsrecht niet past in deze status 
is hot noodzakelijk to komen tot een behoorlijk 
functionerend overleg, waarvan do vertrouwelijk-
heid slechts wordt gehandhaafd voor zover dat 
noodzakelijk is 

d) Ongeschreven beginselen van recht in behoorlijk 
bestuur als toetsingsgronden. Gebondenheid aan 
toezeggingen jegens  dc  ambtenaren °pacta sunt 
servanda' 

e) Snelle en rechtvaardige regeling van de ziek-
tekosten voor de ambtenaren in vaste dienst 
(een onderwerp, dat reeds sinds 19 slepende 
is en waar nog steeds geen behoorlijke oplossing 
voor is gevonden) 

f) Herziening van de A.O,ï, -regeling onder eer-
biediging van de onverkorte pensioenrechten. 

Geleidelijke aanpassing van de huren tot een economisch ver-
antwoord peil 

In het bijzonder dient de huur van de oudere wo-
ningvoorraad zo spoedig mogelijk in overeenstem-
ming gebracht te worden met het huurniveau van de 
gelhkwaardige nieuwbouw of omgekeerd. Voor het 
scheppen van gezonde economische verhoudingen is 
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een herstel van de vrije huurvorming noodzakelijk  
Id, zowel in te achten, daar slechts op deze basis een snelle 

oplossing van de woningnood en de zo noodzakelijke 
verhoging van het woongerief verwacht kan worden. 

ing van ,let ONDERTIJS 
moderne 

zige bureau- Verhoging van het daadwerkelijke onderwijspeil. 
Door een onbevredigend salarisbeleid is er een 
groot tekort ontstaan - zowel bij het lager onder- 

rn het over- wijs als bij het V.H.M.O. - aan bevoegde docenten. 
Zodoende is het peil van het Nederlands onderwijs 

van de bedenkelijk gedaald. 
Ie werknemer Deze gang van zaken vormt een ernstige bedreiging 

voor de toekomst, zowel in cultureel als ook in 
n de ambte- economisch opzicht. Immers, wanneer Nederland zijn 
;ot uitdruk- wetenschappelijk niveau niet op korte termijn weet 
opgelopen op te voeren, wanneer de Nederlandse universiteiten 

te weinig ingenieurs, economen, schei- en natuur- 
i deze status kundigen, eet. afleveren, zal ons land zijn positie 
i behoorlijk niet kunnen behouden. 
Ter t r ouwe lijk - 

Differentiatie van het V,H,M.0. Principiele splitsing tus- zover dat 
sen M.O. en V.11,0. 

Het accent dient te worden gelegd op H.O. en in 
La behoorlijk 

verband daarmede tevens op het V.H.O. De huidige 
idenheid aan 

vermenging van middelbaar onderwijs en voorberei- 
aaota sulat 

dend hoger onderwijs is onjuist. De eisen voor het 
middelbaar onderwijs, voor zover bedoeld als maat- 

n deziek- schajapij school, zijn onnodig opgeschroefd en bieden 
- e djent anderszijds onvoldoende mogelijkheden. De eisen voor 
5 slepende het voorbereidend homer onderwijs dienen te worden 
ike oplossing verzwaard, want de huidige selectie is onvoldoende 

gebleken, waardoor de universiteiten door teveel 
)nder eer- studenten worden bezocht, die de gemeenschap veel 
nr e oh t en. geld kosten zonder dat zij de ein.streep halen. 

nomisch ver- Geen korting - door bèlastingmaatregelen - op universitaire 
studiebeurzen. Vergroting van de mogelijkheid tot het ver- 

)udere wo- strekken van buitenlandse studiebeurzen voor daarvoor ge- 
reenstem- schikte studenten. 
.veau van de 
Voor het 
udingen is 



Handhaving 
RADIO EN TELEVISIE i TE 

De Nationale Unie, overtuigd van het grote culturele en 
he 

maatschappelijke belang van radio omroep en televisie,  
gE 

i 
streeft naar een opheffing van het 

me 

waarop deze instituten geleidelijk, onder leiding van om- 
roepverenigingen, zijn opgetrokken en zij wenst dat stelsel 
vervangen te zien door een waarlijk nationale omroep en een 

ffi 
nationale televisie. 
De opprste leiding van radio omroep en televisie wenst zij 
in handen gelegd van een nationaal curatorium van hoog- 
staande mannen en vrouwen van onderscheidene geestesstro- 

Rehabilita ming en levensbeschouwing, 
Zij denkt daarbij aan een figuur zoals de nog altijd bestaan- nen uit he ,  

de, maar niet meer effectief opererende Algemene ogramma in e Ne de: 

Commissie, die dan met meer bevoegdheden zal dienen te wor- 
den bekleed, teneinde haar uit haar staat van steriliteit 
te wekken 
Aangezien de werkelijkheid van de bestaande omroepverenigin- 
gen zich niet uit het Nederlandse volk laat wegdekken, wenst W 

de Nationale Unie haar de uitvoerende taken - volgen de 
directieven van het Nationaal Curatorium - te laten ver- 
richten in de door deze verenigingen gestichte gemeenschap- 
pelijke organen :iet name in de Nederlandse Radio Unie en de 
Nederlandse Televisie Stichting 
In deze nieuwe organisatievorm zal dan gestreefd moeten 
worden naar een zo groot mogeluk emeensc1iaelnk rograi1- 
magedeele  
Politick,  mits verstaan als een constructieve bijdrage aan 
het gezoadhouden cii verheffen van de practische staatkunde 
in een democratisch staatsbestel, behoeft uit een dergelijke C 

opzet niet te worden geweerd, ffel moet het daarbij uitgeslo- 
ten zijn dat radio omroep en televisie misbruikt worden voor 
nroaanda voor een ooliLieke partij of voor politiek geliar- 
rowar. 
Ten aanzien van reclame in de televisie noemt de Nationale 
Unie het .standpunt.in dat ter verlichting van de bedrijfs- 
kosten voor de uitvoering van een televisieprogramma van 
goede kwaliteit,, toelating van een door goede smaak geken- 
merkte en op sobere wijze ingelaste reclame niet behoeft te 
worden uitgesloten. 



Handhaving van een onafhankelijke rechterlijke macht 
Tegen de wijze waarop de zittende magistratuur 

ture1e en haar onafhankelijkheid weet te handhaven bestaan 
evisie, 

geen grote bezwaren. Maar de staande rechterlijke 
nstelsel", macht, het Openbare Ministerie, blijkt in zijn ver- 
.ng van om- volgingebeleid geenszins vrij te zijn en onderneemt 
dat stelsel in opdracht van het Ministerie van Justitie of de 
orroep en een regering acties tegen verschijnselen, die niet door 

de meerderheid van het volk als verwerpelijk of 
ie wenst zij misdadig worden beschouwd (voetbalpool, roulette, 
van hoog- 

economische delicten, enz.). 
eestesstro- 

Rehabilitatie van Nederlanders en ex-nederlandse onderda- tijd bestaan- nen uit het voormalig Nederlands-Indie en hun integratie 
no Jrogramna 

in de Nederlandse maatschappij. ienen te wor- 
Nationale Unie acht het een nationale taak de 

steriliteit in strijd met alle normen van mnolijkhcid uit in 
Indonesie verdrevn Nederlanders en diegenen, die oepverenigin- 
onder de huidige omstandigheden daaruit vrijwillig 

gdenken, wenst 
wensen uit te wijken, de mogelijkheid tot volledige volgen: de 

laten ver- 
rehabilitatie in hot vaderland te bieden 

gemeenschap- Voor de bescherming van  dc  belangen der nog in In- 

o Unie de en donesie verblijvonden ware de scherpste waakzaam- 
heid to betrachten De hinderpalen voor een vol- 

fd moeten 
ledige integratie in de Nederlandse maatschappij 

lijk program- van de reeds in Nederland gevestigde Nederlanders 
uit Indonesie behoren zoveel riogelijk te worden 

bijdrage aan verwijderde 

e staatkunde Een wettelijke regeling zal moeten worden uitge- 

een dergelijke lokt, die aan hot rechterlijk gewijsde, waarbij de 

ebij uitgeslo- aanspraken van de oud-Nederlands-Indische ambte- 

t worden voor naren op hun salaris gedurende de Japanse bezet- 

Litiek gehar- ting van Indonesie als gegrond werden erkend, 
practische betekenis zal geven. 

Ie Nationale Bij de regeling van hun pensioenen en daarmee  sa- 

le  bedrijfs- menhangende uitkeringen dienen beginselen en nor- 
men aangelegd te worden, die gelijk of gelijkwaardig ramma van 

moaak geken- zijn aan die, volgens welke de pensioenen en andere 

b behoeft te uitkeringen der Nederlandse ambtenaren zijn vastge- 
steld. 
De ruwe lijnen, volgens welke de overdracht van 
staatsburgers bij de souvereiniteitsverklaring van 



Indonesi heeft plaatsgehad, hebben verscheidene - Node 
Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders (zgn. wen 

gelijkgestelden) uit het Nederlandse staatsverband met 
gestoten, waarin zij naar innerlijke belevenis en Node 
sociaal gedrag thuis hoorden, en waarvoor zij dik- held 
wijls belangrijke offers gebracht hebben, Voorts Nog 

hebben na de souvereiniteitsoerdacht talrijke derl 
Nederlanders,  vole  na d:arop gerichte voorlich- poSi 
ting van Nederlandse overheden, voor het Indone- eers 
siache staatoburgerschap geopteerd.. Voor tot deze Same: 
groepen bohorenden, die tot het Nederlandse staats- deze 
verband wensen terug te keren, behoort de weg daar- 
toegeeffend.te worden. Voortvarende 

Nieuw Guinea. 
Wijziging van bet emigratiebeleid; bevordering van transmi- Tot 
gratie naar de Overzeese Ptjksdelen, Nieu 

De Nationale Unie heeft grote beawarën tegen het grat: 
huidige emigratiebeleid. Immers, op zichzelf is nen 
emigratie verlies van volkakracht. Onder de hui- perk'  
dige omstandigheden is emigratie naar b.v. Austra- Het  
lie  niet to vermijden, maar de regeringspolitiek word 
dient gericht te zijn op het scheppen van vesti-  ling',  
ingsmogolijkheden in Suriname en Nederlands-Nieuw 1 telI 

Guinea. Ook de emigratie naar het verwante Zuid- lege 
Afrika dient meer dan naar elders bevorderd te word 
worden. Nederland heeft in de Unie van Zuid-Afrika 
zeer veel goodwill, die door de vestiging van  vole  Erkenning van 
Nederlandse emigranten nog kan worden versterkt. Nede 

nezei 
SOCIALE WETGEVING. ninki 

Voor alle sociale maatregelen dient de persoonlij- heefi 
ke bestaansverantwoordelijkheid van de mens het zijde 
criterium te zijn. Sociale maatregelen van de over nauwe 
held daarom een aanvullend en algemeen karakter Steur 
te dragen. Slechts in bepaalde gevallen mogen  doze Repul 
maatregelen een totale verzorging inhouden. Neder 

OVEP ZEE . Versterking w 
Nederlandse Ar 

Onverkorte handhaving van de Nederlandse souverelniteit over De N 
Nederlands-Nieuw Guinea. 

elke 
Nederland draagt een grote verantwoordelijkheid te- afsci 
genover de Papoeabevolking, die haar vertrouwen op 



erscheidene Nederland heeft gesteld. Nederland mag dit vertrou- 
rs (zgn, wen niet bcschanien en deze verantwoordelijkheid noch 
aatsverband met anderen delen noch aan anderen overdragen. 
evenis en Nederlands-Nieuw Guinea mag onder geen omstandig- 
nor zij dik- heid als ruilobject worden gebezigd. 
Voorts Nog afgezien van de economische betekenis is Ne- 

talrijke derlands-Nieuw Guinea als strategische sleutel- 
vnorlich- positie een nationaal en westers belang van de 
at:  Indone- eerste orde. 

nr tot deze Samenwerking niet Australie en Nieuw-Zeeland is in 
andse staats- deze noodzakelijk. 
de weg daar- 

Voortvarende en krachtdadige openlegging van Nederlands 
Nieuw Guinea,  

an.  transmi- Tot dusver, is aan de openlegging van Nederlands 
Nieuw Guinea nog maar weinig gedaan. De transmi- 

tegen het gratie wordt afgeremd, grote ontwikkelingsplan- 
hzelf is nen zijn nog niet opgesteld, er staan slechts be- 
Dr de hui- perkte fondsèn ter beschikking. 
n.y. Austra- Net is duidelijk dat hier een andere koers moet 
3politiek worden gevaren. De regering dient een ontwikke- 
n vosti- lingsplan voor Nederlands-Nieuw Guinea op te  
Lands-Nieuw suellen, mede met het oog op toekomstige werkge- 
inte Zuid- legenheid. liet particuliere initiatief dient te 
derd te worden aangemoedigd. 
Zuid-Afrika 
Lng van vele Erkenning van de Republiek der Zuid-Molukken. 
rersterkt, Nederland heeft een ereschuld tegenover de Artibon- 

nezen, die jaren lang goed en bloed voor het Ko- 
ninkrijk der Nederlanden hebben geofferd. Bovendien 

persoonlij- heeft Ambon moreel en juridisch het recht aan zijn 
riens het zijde. Tenslotte vormen de banden des geloofs een  
ran  de over- nauwe schakel tussen Nederland en Ambon. 
karakter Steun aan Ambon is echter ook in ons belang. De 
i mogen deze Republiek der Zuid-Molukken zal een schild voor 
den, Nederlands Nieuw Guinea zijn. 

Versterking van de banden tussen Nederland, Suriname en de 

niteit over 
Nederlandse Antillen; 

De Nationale Unie neemt met nadruk stelling tegen 
elke binnen- of buitenlandse activiteit, welke op 

lijkheid te- afscheiding is gericht. De verlening van autonomie 
rtrouwen op 



aan de Nest-Indische Rijksdelen ontslaat Nederland ma 
niet van zijn plicht de culturele verheffing en de we 
economische ontwikkeling van deze gebieden net na 
alle kracht te bevorderen. de 

WO 

Soc i AAL H CO N OM IS  CH PP 0 P ANNA De  

mu  
De Nationale Unie gaat bil haar sociaal economisch ge 
programma uit van een orCanische maatachappijbe- Me 
schouwing Zij wijst derhalve zowel het individua- ko 
lisme als de klasse-uolitiei;: af als strijdig met WO' 

de nationale solidairiteit en de verantwoordelijk- 
heid van de Christen tegenover zijn naaste, Deze Bevordering 
organische maatschappijbeschouwing ligt hecht ver- De 
ankert in de nationale christelijke traditie, he: 
Kuyper, Schaepman en de gavornin  Lehman  hebben ZO 

deze gedachte steeds verdedigd en de Nationale ta 
Unie trekt deze historische lijn door, iiti zijn - De 
zulks in tegenstelling tot A.P., C.H.U. en K.V.P. rei 
niet tot een compromis met het socialisme bereid, 
De Nationale Unie streeft in verband hiermede Beloning na 

naar een vruchtbare en evenwichtige samenwerking aanvaardbaai  
tussen de verschillende groeperingen in onze ' De 
maatschappij. ' ' bat 

De Nationale Unie wenst herstel en handhaving van 
de beroeps- en bedrijfsvrijheid en vrijheid om over 
de vruchten van eigen arbeid en ondernemingsgeest 
te beschikken. Zij wenst bevordering van het par-
ticuliere initiatief en mogelijkheden voor de on-
dernemers om  on  verantwoorde wijze te concureren er-
het daaraan verbonden risico te dragen; om in ver-
band daarmede dus ook redelkke winsten te verwer-
ven. 
Daarentegen is het voorzeker de taak van de over-
heid te vcorkoaien 9  dat de vrije markt door nonopo-
lie-voreiing ecL illusoir wor.t gemaakt tot schade 
van de consumenten. 

Herziening en vereenvoudiging van het extreme en kapitaal- 
vernietigende belastingbeleid. 

Het huidige belastingbeleid draagt een typisch 
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marxistisch stempel en is (in strijd met. de Grdnd-
wet!) vooral gericht op herverdeling van het Natio-
nale inkomen, Naast de buitensporige progressie in 
de inkomstenbelasting, de successierechten, enz., 
wordt het bedrijfsleven onevenredig zwaar belast. 
De belasting van schijnwinsten (ten gevolge van 
muntontwaarding) heeft kapitaalvernietiging ten 
gevolge. 
Met name onze zeescheepvaart mag niet door een 
kortzichtig belastingbeleid van de wereldzeeen 
worden verdreven. 

Bevordering van het particuliere initiatief. 
De Nationale Unie ontkent geenszins, dat de over-
heid een taak heeft t.a.v, de bevordering van een 
zo groot mogelijke werkgelegenheid. De overheids-
taak zij in principe echter een stimulerende. 
De overheid mag in geen geval in deloyale concu-
rentie treden met het vrije bedrijf. 

Beloning naar prestatie onder handhaving van een sociaal 
aanvaardbaar minimumloon. 

De na-oorlogse nivelleringspolitiek heeft het ver-
band tussen beloning en prestatie verbroken, het-
geen in sociaal, economisch en oc: in juridisch 
opzicht onaanvaardbaar is. In het bijzonder de ver-
storing van het evenwicht tussen de verschillende 
bedrijfstakken onderling, die een direct gevolg is 
van de van de huidige loonpolitiek, staat een ge-
zonde ontplooing van het bedrijfsleven in de weg. 
Uitgangspunt diene dan ook te zijn, dat de over-
heid in dit opzicht haar regelende taak laat Va-
ren en slechts corrigerend optreedt, indien het 
algemeen belang dit wenselijk maakt. De totstand-
koming van collectieve arbeidsovereenkomsten dient 
dan ook in principe de vrucht te zijn van het Vrije 
overleg tussen werknemers en werkgevers in de be-
treffende bedrijfstakken. 
Zo worden bijvoorbeeld de bouwvakarbeiders niet be-
taald naar prestatie, zoals voorheen, maar de ge-
leide economie heeft het ook hier nodig geoordeeld 
de lonen gelijk te schakelen. 



t4/DOOi is de arbeidsproductiviteit van de goede vaklie- B U I T B N 
den zodanig achteruit gegaan, dat de woningpro- 
ductie veel te klein is en de woningnood  nû,  13 
jaren na de oorlog, nog volksvijand No.1 is Defensie. 
Nederland is tot 19+0 een voorbeeld geweest voor  Kra  
alle andere landen wat betreft de wijze, waarop de maci 
bevolking was gehuisvest. Het is de geleide eo_ weer 
nomie, die dit teniet heeft gedaan. De Nationale aan 
Unie verlangt dat de goede ambachtsman naar zijn  king  
prestatie beloond zal worden en de slechtere door Besc 
het systeem van beloning geprikkeld zuilen worden bol 
tot meer en betere prestaties. 

Handhaving va 
Zelfstandige valutapolitiek. rerband. 

Mede met het oog op de samenwerking in Benelux- Euro 
verband, zou het wenselijk zijn de Nederlandse Va- U.S. 
luta losser te maken van het stirlingbiok. In rui- slee 
mer verband ware monetaire toenadering tot de part- van 
ners van Klein-Europa en Zwitserland na te streven, ting 
in welk verband zelfs te denken ware aan een munt- echt 
unie in Beneluxverband - eventueel in de vorm van tot 
een nieuwe munteenheid.' 'Boon 
Ook wenst de Nationale Unie, dat dein de wet neer- de o 
gelegde positie van de Nederlandse Bank wordt ge- waa 
handhaafd. vaar 

Dep 
Geleidelijke afschaffing van de subsidies op de kosten van Iiebb 
het levensonderhoud. ' gelij 

Deze subsidies zijn in vezen abnormaal en belemme- inte 
ren een vrije prijsvorming. Zij zijn dan ook slechts vorm 
onder bijzondere omstandigheden aanvaardbaar. 

Uitbouw van d 
Doelbewuste bevordering van het sparen en de kapitaalvorming. Nu d 

Eerste voorwaarde is handhaving van de waarde van Euroi 
de gulden. Sparen in waarde-verminderende valuta ke v 
heeft geen zin, zins 
Het sparen dient verder bevorderd te worden door in d 
gepaste belastingfaciliteiten, van 

culti 
den, 
bied 
He der 



zowel in 

Defensie. 
Krachtige handhaving en verzorging van de krijgs-
macht van het Koninkrijk en van de territoriale 
weerbaarheid der gebiedsdelen, met medewerking 
aan de ontwikkeling der internationale samenwer ,  

L3 king  en van het internationale recht. 
Bescherming van de belangen van alle over de aard- 

de 
or bol verspreide Nederlandse onderdanen, 

Handhaving van de Nationale zelfstandigheid binnen Europees 
Ie S rerband, 

Europa, gelegen tussen de twee wereldmachten, 
D or 
en 

- 

UkS,A, en U,S,S,P, kan zijn onafhankelijk bestaan 
slechts handhaven door nauwe samenwerking op voet 
van gelijkheid der  Europe  s volkeren. Samensmel- 
ting van deze volkeren in n superstaat gaat 

,U5 
echter ten koste van de kleine naties en leidt 
tot geestelijke verarming. 

• 
U 

Economische samenwerking ook met betrekking tot 

art~ 
de overzeese gebiedsdelen is een besliste voor- 
waarde voor de verhoging van ,het Europese wel- nen fl.s 

vaartspeil. 
- an  

n De politieke samenwerking dient echter de vorm te 
hebben van een Europees gemenebest, een bond van 

er gelijkwaardige, zelfstandige naties De cultureel- 
intellectuele samenwerking dient het sluitstuk te 

Ie 
vormen van Europese integratie.  

sing  
Uitbouw van de BENELUX tot een politiek-economisch blok. 

- 
Nu de Europese integratie door de K.S,G.-, 
Euromarkt- en Euratoomverdragen reeds een duidelij- 
ke vooruitgang heeft geboekt, is het gevaar geens- 
zins denkbeeldig, dat de drie kleine Benelux-staten ver- 
in de verdrukking komen Vaar de Benelux-staten 
van oudsher een natuurlijke eenheid vormen en nauwe 
culturele banden Nederlanders en Vlamingen verbin- 
den, ligt deze blokvorming - die op economisch ge- 

S C 
bied trouwens al een feit is - voor de hand. Het 
Nederlands - moedertaal van 11 millioen Nederlan- is 



ders en 6 millioen Vlaalngen - dient in het Bene- 
luxverkeer de boventoon te voeren boven het 
Frans 

HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur van de Nationale Unie is als volgt samen-
gesteld- 

Voorzitter: MrJJr. K.W.P.Klaassen, 
Vice Voorzitter: Dr. W.A, Veenhoven, 

Penningmeester/ 
Secretaris: E.J.Schuurmans, 

Leden: C .E.L.Helfrich Luitenant-Admiraal 
Mevrouw C .J. Biermann-Thonus, 
J.A.Bomans,  
Drs  A Bijlmer,  
Mr.  K. Engeibrecht de Logothetti 

G I P 0 N U M M E P 

Het gironummer van de Nationale Unie 
is 66 .55 35 ten name van de Penning-
meester van de Nationale Unie te Den 
Haag. 
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