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PROGRAM VAN DE NEDERLANDSE *VOLKS-UNIE* 

•\ \ 

BASIS PROGRAM 

+ Krachtige, dynamische en creatieve Ne-
derlandse Volksgemeenschap 

+ Rechtvaardige, waarachtige en vrije sa-
menleving 

+ Eenheid van het Nederlandse volk in de 
Unie der Europese volkerengemeenschap 

KERN PROGRAM 

1. Doelbewuste ontwikkelingen vorming 
der volksgemeenschap, gericht op de 
Europese levens- en cultuurpatronen 
in het algemeen en die der Nederland-
se in het bizonder. 
Door middel van: 
a.Afstemming van de leerprogramma's 

van het Onderwijs op ethische en 
morele waarden, gedurende de Vor-
ming, Scholingen Universitaire op-
leiding, zodat een stabiele en leef-
bare volksgemeenschap wordt opge-
bouwd. 

b.Speciale aandacht voor de werkende 
jeugd, d.w.z. doorbetaalde vormings-
studietijd en volledige vergoeding 
van scholingskosten buiten de arbeids-
tijd, opdat haar waardevolle bijdrage 
in het arbeidsproces permanent ver-
nieuwd wordt. 

c. Objectieve voorlichting over Neder-
land en gebruiken en zeden van an-
dere volkeren in het Onderwi)s en  

via gebalanceerde uitspraken door 
Pers, Radio en Televisie. 

d. Invoeging van Kunst en Cultuur in 
de Onderwijsprogramma's. 

e.Bevordering van lichamelijke ont-
wikkeling, sport en spel voor de ge-
hele Volksgemeenschap, in het bij-
zonder voor de jeugd, o. m. via het 
Onderwijs. Beperking van de sport 
voor wat betreft de commerciele 
sfeer. 

f. Verbinding van mens en natuur door 
recreatie-activiteiten, voor de herop-
bouw van de volkskracht en de onder-
linge saamhorigheid. Steun aan ver-
enigingen en instituten welke reeds 
op dit terrein werkzaam zijn. 

De Nederlandse Volks-Unie biedt het 
Nederlandse volk, dat geworpen is in 
de crisis van vernieuwing en vernie-
ling van de Westerse Wereld, het al-
ternatief voor de toekomst. 

Zwijg niet langer, 
Zwijgende gende Meerderheid 

Jongeren en Ouderen, dus alle gene-
raties:overbrug de z.g. "kloof", die 
moedwillig door vreemde machten is 
opgeroepen om onze volkswil te ver-
nietigen. 

Sluit U aan,U die vernieuwing wilt.' 



2. Handhaving van de Constitutionele Mo-
narchie onder het Huis van Oranje, waar-
bij de drager van de Kroon de Eerste 
Dienaar van de Staat is en het symbool 
van de Eenheid van het Nederlandse 
Volk. 

3, Opbouw van een krachtige  democrat  i-
sôhe maatschappij, gebaseerd op volks-
nationale verantwoordelijkheid. Het 
tot stand brengen van evenwicht en har-
monie der maatschappelijke krachten. 

Door middel van: 
a. Omvorming van de Staten-Gene-

raal in 3 categorieen: 
1. de politieke partijen 
2. afgevaardigden van grotere en 

kleinere werkgemeenschappen 
3. afgevaardigden van andere reeds 

bestaande nationale geledingen, 
zoals b.v. de medische stand, 
de kunstenaars, de strijdkrachten. 

b. Verdeling van grote gemeenten in 
wij kgemeenten/buurtschappen, zo-
dat onderling contact tussen de be-
woners tot stand komt via centra 
van culturele en recreatieve aard. 
Tevens wordt hierdoor de bestuur-
lijkheid vergemakkelijkt. 

c. Wijziging van de woningbouw tot 
gerichtheid op daadwerkelijke woon-
en leefgemeenschappen, dus aan-
gepast aan de geldende behoeften 
van intermenselijke communicatie. 

d. Verbetering en uitbreiding van het 
gemeenschapsvervoer, sanering 
van het particulier vervoer. 

4. Ontplooing van de geestelijke en more-
le levenswaarden van het volk, d.w.z. 
harmonisatie tussen:. individu-gezin-
volksgemeenschap, overeenkomstig 
de filosofisch-religieuze basis van de 
Europese Beschaving. 
Vorming van nieuwe levensnormen en 
en ere-codes in overeenstemming met 
de oorspronkelijke en eigenlijke karak-
terstructuren der Europese volken. 

Gefundeerd op: 
a. Waardering voor de kwaliteiten 

die elk individu in zich draagt. 

b. Erkenning van de opbouwende 
krachten die in het gezinsverband 
aanwezig zijn. 

c. Ontplooing van de krachten van 
de volksgemeenschap die zich 
in vooruitstrevende beweging 
op de toekomst richt. 

5. Evenwicht tussen de technische vooruit-
gang en de natuurlijke levensvoorwaar-
den. Dus het terugdringen van de uit-
wassen der techniek en alle kwalijke 
gevolgen vandien, o. a. milieuveront-
reiniging. Noodzakelijk: het begrijp-
baar maken van de persoonlijke verant-
woordelijkheid t.o.v. wat wèl en wat 
niet mogelijk en geoorloofd is. 

6. Opbouw van een gezonde nationale volks-
huishouding door: 
a. het betrekken van de uitvoerende 

krachten in de beslissingen der 
leidende machten, in gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid t.o.v. 
de productie- administratie- en 
distributiebedrijven. 

b. Bepaling van deze verantwoorde-
lijkheid in overeenstemming met 
de betrokkenheid en het inzicht in 
het eigen niveau en op het eigen 
terrein. 

c. Medezeggenschap c.q. mede-ver-
antwoordelijkheid zal tot uiting ko-
men in een Bedrijfsbeheersraad 
(BBR) 

d. Voorkom ing van de uitroeiing van 
de middenstand en onafhankelijke 
werkgemeenschappen, opdat de 
maatschappij niet zal verworden 
tot een grote groep "horigen" en 
een kleine van technocraten. 

e. Voortbestaan van de boerenstand 
als een absolute voorwaarde voor 
een Nederlandse en Europese volks-
gemeenschap. 

f. Scherpe controle op de misbruiken 
die voortvloeien uit de sociale wet-
geving. 

7. Voorziening in de speciale problematiek 
van personen tussen 50 en 60 jaar. 

a. Eventuele overheveling naar andere, 
meer verantwoordelijke taken. 



b. Bijscholingscursussen enerzijds 
wat betreft moderne arbeidsmetho-
den, anderzijds op sociaal-maat-
schappelijke terreinen. 

c. Intensieve bemiddeling om voor 
deze groepen passende werkkringen 
te vinden via specifieke instellingen 
opdat hun speciale inbreng en kracht 
voor de volksgemeenschap niet ver-
loren gaat. 

Voor personen van 60 jaar en ouder: 
a. Recht op pensionering uit een nieuw 

algemeen volkspensioenfonds, on-
der erkenning van ieder's recht om 
in zijn functie werkzaam te blijven 
zolang hij daartoe de geestelijke 
en lichamelijke eigenschappen be-
zit, vast te stellen door een Soci-
aal Medisch Instituut (SMI) 

b. Scheppen van mogelijkheden tot 
aan deze leeftijden aangepaste be-
zigheden via landelijk samenwerken-
de organen. 

c. Sociaal-medische begeleiding der 
oude-dag problematiek ter voorkoming 
van vervreemding en dus vereenza-
ming in de volksgemeenschap. 

8. Intensieve bestrijding der georganiseer-
de misdaad en de toenemende geweld-
dadigheid en agressiviteit; deze bedreigt 
niet alleen ieder persoonlijk, maar werkt 
ook demoral iserend op de volksgemeen-
schap omdat zij haar geestelijke weer-
baarheid ondermijnt. 

Dit brengt onvermijdelijk met zich mede 
a. Doorbreking van het vervreemdings-

proces van justitie en politie, want 
zij zijn in feite de beveiligende en 
beschermende organen uit de volks-
gemeenschap. 

b. Territoriale centralisatie enerzijds 
en functionele decentralisatie an-
derzijds der politiecorpsen, o.a. 
criminele-, verkeers-, verdoven-
de middelenpolitie  etc.  

c. Samenwerking tussen verkeers-
en surveillance-politie met de 
buurtschappen in geval van milieu-
vervuiling (straat, water, lucht) 
en bevordering van geestelijke en  

lichamelijke hygiëne. 
d. Medewerking aan hulp- en sociale 

activiteiten binnen deze buurtschap-
pen en regio's. 

9. Heropbouw van de krijgsmacht door middel 
van: 

a. Een land-, zee- en luchtmacht 
(vrijwilligers) met een bondgenoot-
schappelijke taak in Europees ver-
band. 

b. Nationaal volksleger met een defen-
sieve territoriale en regionale taak. 

c. Civiele dienstplicht voor mannen 
ter bevordering van de eerbied voor 
de arbeid en in het belang der natio-
nale economie. 

d. Civiele en para-militaire dienst-
plicht voor vrouwen ter bevordering 
van onderling hulpbetoon en sol Ida-
r itei t gericht op maatschappelijke 
en dienende beroepen. 

10. Daadwerkelijk samengaan van de Neder-
landse Volksgroepen tot een nationale 
volksgemeenschap, als deel van het 
Europa der Volkeren. 
Waarborging van nationale volks-, taal-
en cultuureenheid in een confederatie 
van Europese volken. 
Als consequentie hiervan: geleidelijke 
afvloeiing en repatriering van niet-Eu-
ropese volksgroepen naar hun nationale 
landen van herkomst en oorsprong. 
Europa heeft recht op zijn eigen identiteit.' 

11. Uitwisseling van culturele en vriendschap-
manifestaties tussen de Europese volken 
onderling. 
Krachtige steun aan de Vlamingen in hun 
bevrijdingsstrijd en streven naar een zo 
groot mogelijke integratie van de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden. 

Lidmaatschap 
incl. abonnement op periodieken 

Gewone leden f. 20f - ) 
Steunende leden " 35,- ) per jaar 
Studenten " 10,- ) 



STRIJD PROGRAM 

Nederlanders 

Steunt uw Nederlandse Volks-Unie die 
het alternatief brengt voor een 

Nieuwe Nederlandse Maatschappij 
Elke bijdrage is welkom.! 

Penningmeester: 
M.de Vries, Nieuwendam 
Postgiro 2534040 
Gemeente-giro A 'dam V 6735 

Tegen hebzucht, egoisme, materialis-
me, geestelijk en moreel verval en ont-
binding der gemeenschap. 
Tegen het karakterloze economisch li-
beralisme. 
Tegen het waandenkbeeld van het marxis-
me en het communistisch imperialisme. 

VOOR: saamhorigheid en onderling begrip. 

12. Buitenlandse doeleinden: 
a. Taak van de Buitenlandse politiek: 

behartiging van de belangen van de 
staat en zijn burgers in het buiten-
land. 

b. Bemiddeling in conflictsituaties 
tussen onze Europese broederlanden. 

c. Her- en vereniging van Oost- en 
West-Europa op elk moment als de 
omstandigheden hiertoe aanwezig 
zijn of dit vereisen. 

d. Splitsing der Ontwikkelingshulp, 
d.w.z. gelden verkregen uit de in-
spanning en de arbeid van de Neder-
landse Volksgemeenschap, in 3 
categoriëen: 
1. Aanpassing van minder ontwik-
kelde regio's in Nederland aan de 
nationale volkshuishouding. 
2. Aanpassing der minder ontwik-
kelde landen in de Europese Volks-
huishouding aan de goed ontwik-
kelde landen. 
3. Ondersteuning der ontwikke-
lingslanden buiten Europa volgens 
het principe van wederzijds belang. 

Lidmaatschap 
incl. abonnement op periodieken 

Gewone leden f. 20,- ) 
Steunende leden " 35,- ) per jaar 
Studenten " 10,- ) 

Penningmeester: 
M.de Vries, Nieuwendam 
Postgiro 2534040 
Gemeente-girb Adam V 6735  

11 Tegen alle vormen van mi I ieu-veront- 
reiniging: moreel en materieel. 
Tegen chaos en anarchie. 
Tegen verslaving, druggebruik en vlucht 
uit de werkelijkheid. 

VOOR: geestelijke en lichamelijke hygiene 
VOOR: nieuwe Europese levensnormen en 

ere-codes. 

J11 Tegen het vernietigen van het nationale 
en Europese volkseigene. 

VOOR: het behoud van eigen identiteit 
VOOR: de eenheid van het Nederlandse 

volk-, taal- en cultuurgebied 
VOOR: het Europa der Volkeren. 

LEVE NEDERLAND - LEVE EUROPA 

------------------- 

Nederlandse Volks-Unie 

Dit program van de Nederlandse 
Volks-Unie bewijst dat ons volk een 
grote kracht in zich heeft, dus... een 
grote inbreng kan hebben in het Euro-
pa der Volkeren. 
In dit Europa der Volkeren brengt de 
Nederlandse Volks-'Unie naar voren: 
De eigen Nederlandse cultuur en tra-
dities, zodat ons volk binnen deze 
Europese Gemeenschap zijn eigen 
krachtige en waardevolle plaats kan 
innemen. 
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