
pr r w 
I I\ L L)  

i 

C t7W Fi ¶J 
P'  

\J 

57 

0 
I 

Mt,t: .. 5i ) 41t  "' 



D!Ii PIIOGRMI 

+ ICxaoiitio, dynaiiiuc1io on  creatieve  
lied or]. andso Vol Isono oils chap 

+ RoohtvaarO.io, ncrao1 itio en vrijo 
iaraon1 evin 

+ ienhoid van  liet  joclorlandria Volk in 
• do  Unie  der Duropeso Vollcoroneiieon-

ci chap 

JBi:1 PROGI€\3I 

1. Doolbowuste ontiri1±elin  on  V0rrnin 
dor volksoiioensciiap, ;oricht op do 
uropeso levens- en cultuurpa tranen 

in hot alcncen  on  clie dor lTedcrland-
so in het bijzonder. 
Door middel van: 

a. Afstenrnin van de loerprorana's 
van het Onderwijs 01)  ethische en i:io—
relo aarden, Codurende  dc  Vorming, 
Soholin? en Universitaire oploidllnG, 
zodat een stabiele en 1ee2bara volks- 
enieenschap wordt oj1cebouudl. 

b. Speciale aandacht voor cle workende 
jeu,-,'d, d.tr.z, doorliotaalcie vorrnina- 
tudietijd en volledige veroeding  

Vail  echoli'ns1zoeton buiten cle arbeids-
tijd, opdat haar waardevolle bijclrac 
in het arbeidsproces peruanon-b ver-
nieuwd wordt, 

a. Objectieve voorlichtin'; over Toder-
land en Cobruil:en  on  zoden van ande-
re volkeren in liet Underuije en via 
O1)alancOerde uitspraken door  Pore,  

Radio  on  Tolovsic. 
cl. Invooi van ïune t  on  Cultuur in 

de Onclerri j sro;  an  in' s, 
e. DevorOorin van liohanolijke ont-
uil±olin', sport en spei voor do 
hele Volksciconichap, in hot bij--
zonder voor de jeugd, o.cn, via hot 
Onderwijs. .UeporJ.:ing van  dc  sport 
Voor wat botrolt de comneroilo sfeer. 

£. Verbinding van none en natuur door 
recroatie-activiteiton, voor de her-
opbouw van de voll:slzraoht en de on-
clerlingo snaithoriglielci. 5tcun aan  

on  1101k0o a]Verojliging t  
op dit terrein uerhzaam zijn. 

g, lIandhiavin: van 10  (Jonotitutionolo 
Llonarclii,e onder liet iiir van (.ranjo, 
waarbij cie drager van do oon  lc  
Doreto Dienaar van  dc  htaat Jm en hot 
Eiylnl)ooJ, vail do 1c1ioid van het iTecler-
lanilso volk, 

'3 üplouu van  eon  I'rachtigo donocrer. 
titiolie itnnteoha 1 1j (ei)asoord 01 

'vollciinatinna1  

Hot tot stand lirango van evenwicht  on  
harmonie der niaats chappeli ike krachten. 
Door nidcl.cl van: 

a. 0i1vorninc; van taton-Generaal in 3 
oatogori&5n 
1- dc  politioko partijen; 
2- afgovaard.igden van rotere en klei_ 

workgooeexu; chappen; - 

3— afgevardigdon van andere reeds be-
staande nationale geledingen, zoals 
b,v, de medische stand, do kunste-
naars, do strijdkrachten. 

b. Verdoling van grote genoenten in uijL 
gemeenten/buurtschappen, zodat onder-
ling contact tussen de boironers tot 

stand kont via centra van culturele  on  
recreatieve aard, 2even wordt hierdoor 
de bestuu3?bar1ieid vergem&theli jkt•. 

o.  Iii  jziging van de woningbouw tot ge-
richtheid op daadwerkelijke woon- en 
leofgemeenschappen, dus aangepast aan 
do geldende behoeften van intercionec-
lijl:e ooniauiiicatie. 

d. Verbetering en uitbreiding van het go-
moons  chapevorvo or sanering van het 
particulier vervoer. 

4. Ontplooiin-; van do geestelijke en ma- 
"lo 

mo- 
"lo levens-'aarden van hot volk, d.u.z. 
harrionisatie tussen individu-gozin 
volksgemeenschap, overeenkomstig de f i 
losofich-religieuze basis van de =o-
pose Beschaving. 
Vorming van nieuwe levensnoriioii  on  ere-
codes in ovoreensteniiing not de oor-
spronkeli jho  on  elgenli jho karakter-
structuren der ]iuropese volken. 
Gefundeerd  opt  

a, aardering voor do kwaliteiten die 
elk individu in zich draagt. 

b, Erkenning van de opbouirondo krachten 
die in het gezinsverband aaiozig zijn 

o. Cntnbooiing van cle krachten van de 
voihegerneena  chap  die zich in vooruIt-
strevonclo beweging 01)  de toekomst richt, 

5. Dvenuioht tussen de technische voor-
uitgang en  dc  natuurlijke ike le vonsvo or-a 
waarden. Duo heb terugdringen van de 
uitwassen dor techniek en alle kt'ra]4jko 
gevolgen van dlen2  o,a, milieuveront- 
reiniging. iIoocizakeii jk het beg-4
baar m&zn van de persoonlijke vorant- 
roorclolij1heid to.v. vat 01  on  wat 
niet mogelijk en geoorloofd ie. 

6. Upb uw van  eon  g0z)fld0 nationalo volks-
huishouding door: 

a. Rot betrokken van cc uitvoerende hch-
ton in do )OUU.fJt3.Lii(Ofl dor 1doJ 
mao iton, • 



'in goflooflr3o17lijko vitioor- Dit bren:t .oiivcrriijdo]4j1 mo't zich mede: 
lijkhoid' t.ô.v de ro;io-',adrai'ni- a. DoorbrekAng,  van het vorvrecmdinspro- 
DtDati-o- en d'iributioLrijven,• ces van juotitie en politie, 'iTatlt zij 

b, Bopalit van (leze vora'oordolijk- .zijn in feite beveili;Oklo en be- 
heid in ovrocnitcmiii do be- echermQnclo 'oranen uit de volksoraoon- 
to1de11110id en het inz'iCL in het ei- ohap. 

j" j' ru oi het o11  « 'Lorr. 7.  Territoriale centralisat,ie enerzijds 
a. heclezo(;(onochap c .q • ie" -vorant- en functionele decentralisatie ander- 

'oordoJ.ijMioid zal tot itinL 1:0nen zijdo dor politicoorpsen, o.a. criulno- 
in een Bodi'ijfsbolieersi' '1 (sii). le-, verkeerE;-, verdovende middelonpp- 

1. Voor]:ónü't; van de u±troüîihg van de litie enz. 
middenstand en onaI'hankoiijl:e uork- o. S'anenuer1:ing. tussen verkecre-  on  sur- 
gOeflschap ?On, opdat de rnaats.chappi ijoil].ance-pol'iie set do buurtschappen 
t11et zal veruordei tot  eon (;rote  in 'geval van silicuvervuiling '(straat, 
groep "hori;ont' en een kleine van walier, lucht) en bevordering van goes- 
teol'inoornten.  tell  jke en. 1ic1wneli jL:e hygiene.. 

C., Voortbestaan van cle' boerenstand 'als c1 tiodeuerking aan hulp- en sociale acti- 
e'n bsoiute vooriiarde voor een Te- viteiten bihnon deze buurtsohappen  on  

derlancise  on  1Turopoco vol goi'ioensc1iap rogïo'e. 
i. Scherpe controle op de LiisbruiLen 

die voortvloeien uit do so.cialb rt-
uiflg. 

7, Voorziening in de speciale problema- 
tiek vn personen tussen 50  on  60 jaar-

CL,, Eventuele overheveling naar anclrc, 
ioer verantroore1ijko taken. 

b., Bljo choliugscurciusson enerzijds rat 
be treft ia0cle'ciie arbeio.ome thoeteng  ander-
zijds op sociaa1.-maatschpeli.jke ' ter-t 

,,reinen. 
c. Intensieve bosidclreling of..i voor deze 

3r0epOii passende workizringon te vin-
den via spooI±e1e instellingen, opdat 
hun' speciale iilbTeng en kracht voor 
de vo 11:sgetie ens'c1ap niet verloren gaat. 

1. Voor personen van 60 jaar ei ouder:'" 
a. Recht op Pofl2i0neri11C uit  eon  nieuw 

Igeiioon vdll:spensiodnfoncls, onder - 

'nning van 'ieder4  s tocht om in zijn 
'irnotie werlkzaam to blijven, zolang hij 
de'toe cle geestelijke en iiclienolijl;q 
eîge'is'c1iappdn be  it ?  vast to Stollen  
öor  eon  ;iocjaa1 ilediloch I'istituut(St 

b, Scheppen van mogelijkheden tot' aan cle'.- 
• l&eft±jclen aangepaste 1)esighodei 
via lundoiijlz samoiiuorkondo organen, 
Sociaal-modische bogeJ.oid.in  der oude-

''dag pxib3.cnct1e1: ter VOOrjO ;ing van 
ve'vreonding en dus voreenzaming in do 
volk'ioènnoha,. ' 

8a tntensiovo bos'L'rijdin, der georgani-
eôerde mi 5 1 ac'd en do toonomonclo gotolcl-
cladi(:hoid  on  ctgT055ivitoit; deze be 
dreigt iiie alleen i.odar po,L'sooüijJ, 
maar vorh L ook dam0ra11 rio'rejid. 01)  ('10 
volk etoot'wohap, ondat si .1 haar geos-
tell j1ci !O erbearh  old  onclorïii jnt. 

9. Heropbouw van do krijgsmacht door mid-
del van: 

a. en lapd-, zee- en luchtmacht (vrij-
willigers) niet  eon  bondge'noots chappo-
lijhe taak in Europees verband. 

b. Nationaal volksleger met een defensie-
ve territoriale en regionale taak. 

c. Qivielo dienstplicht voor t'lannen ter 
504tördering van de eerbied voor de ar-
beid en in het belang dr nationale 
econoie. ' 

, 

cl. Civiele en para-militaire dienstplicht 
voor vrouwen ter bovordoring van onder-
'J4ng 1lpbet9on en solidariteit gericht 
op máats cliappe  ii  jke' en dienende beroe-
pen. 

10. Daadwerkelijk samengaar van do hod-er-
landq Volksgroepen tot  eon  natiqale 
olksgemeciiichap, als ,4ea1  van het 

Europa der Vo1Leen.' 
« 

aarborging van nationale volks-, taal-
en cultuure oihoid ',i' een cefederatie 
van Europ'ese volken. 
Als consequentie 'hiet"van:: geldo1i ike 
afvloeiing en repatriring van niet-
Europese volksgroepen naar hun nai ona-
le landen van herkomst en oorsp±o'ng. 
Europa hoeft rooit-t o zijn eigen ide'n-, 
tiLtoit!. 

11. Ultissoling van culturele en vriend-
• schapmanifostaties tussen do Europeso 
volken onderling. 
Krachtige steun aan do Vlamingen in hun 
lievri jclingsstri jd en s trovon naar oca 
zo 3Toot.nlogolijh:e integratie Van do 
hoordoi!jke  on  Zuid.o'.L,L jho hoclorlartclon, 
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2. Duitelanc1e c10010111on: 
a. Taaic van cle Buitonlanc'tse po34t1c1:: 

behartigingvai de b an:;on van cle« 
staat  on  zijn  bur,-ern  in heb butop 
land. 

b. Bemiddeling in conflictsituaties 
tussen Onze Europese broedo'landen, 

0, 11cr- en vereniging van cu  
Uet-Bu?.'o op elk ïiomont  ale  do orn 
8t&dihOclofl hiertoe aanwezig zijn 
02 dit vereisen. 

• (3., s pl4tsilie der CntwilWpl ingehuip, 
d.u,z. gelden verkregen uit do in-
spanning  on  cle arbeid van  dc  ileder-
lancise Volksgercnso1iap9  In 3 cate-
gorion 
1— Aciipassing van minder ontu±klzelcIo 

regio's in koderland aan do natio-
nale Volksliuishoucling. 

2- Aanpassing,  dor minder ontuikiclde 
landen in do fluropee Volkshuis-
houding aan cle goed ontTikkolde 
landen, 
ndstu otilelings- 3— O 

landen  buiten Europa volgens hot. 
princiQ vaii weelorzijcIs belang. 

SflIJD POGRAI.i 

X Tegen liebucht, e'osie, materialis-
me, geestelijk en moreel verval en 
ontbinding der geîaoonsohap 
Tegen hot karakte'bozo economiSCh 
liberalisme, . 

• Togen liet waancienkbeold van het rftarc-
ismo en het comnunitich iiiperialis-

• me. 

VOOR: eaanthorighoid en onderling 
bogrip.  

II  Tegen alle vorien van Iiu1ieu-verqnt 
reiniging moreel en materieel. 

:1. Tegen chaos  Oil  aaarcliio. 
Togen verslaving, druggebruik en 
vlucht uit do uerLolijlthoid, 

VOOR: („oostelijke  on  lichaiielijke 
hyg1ttho0 
VOOR: nieuwe Europese bevonsnor.ien 
en  ore-codes,  

III  Tegen hut vernietigen van het natie-
nab  en lJuropcno voll:soigono. 

V0011 liet 1)01101LId Van eigen .i.dentitoit. 
VOOT; 1e ecnlioi van  lie  ledorlandso 
volks-,  teal-  en oultuurgobiod. 
VOOR: het Europa dor Voiloron. 

LEVE 1 EDl2flIPcD LEVE 2 IJRO.. 

TOELIC1LiX1TG of IPAnTIJpl1OuIbUI VAÏ DE 
1DIRL1UiDSE VOLIcS-UiJIE 

DOOR 13,S.PCSTiIA. 

BASIS PRC1G1lM 

+ Krachtige, dynamische en creatieve 
iloderlandse Vol:sgoiioenschp 

+ Rechtvaardige, uaax'aohtigo crr. vrije 
samenleving 

+ Eenheid van het liederlanclee Volk in 
do Unie der Europese Volicorengemeen-
achap 

T oel I okt ing 

Het Politieke Program van de Nederlandse 
Volks-tJnie is in drie delen gesplitst: 
Oen basis-prOgraX1,een kern-program en 
een trijd-proram. 

liet basis-program L<t eigenlijk het oer- 
te herl:eiiningsteken. van cle 1Jederlancs 

Volk-Unie, we zijn geneigd om -te zegen 
bot visite-kaartje.  riot  dit program lat-
ten we ons aan1condien, lliormëe vers ohaf-
fen iïe  one  de bereidheid van anderen om 
naar ons te luisteren hiermede onder-
Scholden we  one  ook duidelijk van andére 
partijen en groeperingen O ZCCOfl flZ 

melijk zonder omwegen precies 'waar liet 
op staatl U'io dit babi-pogram hadr of 
leest, weet direct wat hij aan ons 1efb 
Hot is' een uitdagLiglis u1iot nier mee 
eens, kom dan b1 ons. 'Is u het hior 
niet • meQ  eons.  zoek het dan aar eldois.  

lien  zöu dit basis-program eigenhiji: ee 
oori ogsvorklrinr: I:w'inen noemen aan lot 
gehele partijen-front van dit ogenblil 
Dat is een front, lietuolk bij alle<,  gon- 
chijnlij[co onderlinge verschillen toch 

zoveel gemoenschappehij1zs hooft, vat 
e lederlandso Vol1cc-.tJnio niet pruiraon: 

do behouclzucjit, ook ±j do gi iorcc-
sloven, het willen houden vat noo hoeft, 
zoals bijv. con parlenient in zijn 1o4CU, 
go vorm. Dat parlement pleogt men vo1Jz-
vortegenuoorc111ng ±0 'noeuon naar  .lit  
is in wezen niets anders dan een sanon 
raapsol van partij-  on  presouregroop 
vertegenwoordigers. De,e parboi4ient 
denken in wezen, aan het volk allen e,  ale  
or veri:loziiigon or til zijn. hun hole 
tc tiek is er clan' op gericht om voiçoen-
cle stemmen te vorz'ielon om kun zotels 
kun maclit kun vorbinclin:  ;on  met valcb onds-
of bodrijfsgr0000n in tcuicl to houden  
on  hun fooitiou voor do volgende vier 
jaar veilig te stellen, 
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aoge zien'. Do lied rlandso Volks-Unie vU 
(en macnt, dat dit ook de'rons van dit 
veil: is), dat jodore volksgonoot dat 
deel van het geluk krijgt, waarop hij of 
zij uit hoofdo van zijn inze,t voor do 
totale 'volksgonioensohap recht hooft, 
maar ook in goostolijize  on  morele zin, 
earacliticipenleven kunnen we,, als we 

voortdurend.' besofi'en, dat  'tie  von natux'e 
bij elkaar horen  Oil  daarnaar handelen. 
VRIJ zijn wil zeggen: tesan_ vrij j3. 
Ieder riohte zijn eigen leven in naar 
zijn' voorkeur on zijn mogelijI:Iiele1',' 
zond daarbij anderen in do o'niploôiing 
van' hwi leven te hinderen, liet is de 
taak van de Overheid om er pp toe to 
zien, dat de voorwaarden gescJiapen wor-
len en gehandhaafd om die optimale ont-
plooiing van de menselijke 'perso'on]ijic-
heid mogelijk te maken en te bevorderen. 
Zo o'rvataat die rechtvardij'o, iraar,?,oh- 
UCLe en je_o'neving, waar inc alle- 
maal 'naar verlangen, liet is duidelijk, 
dat»a13.een een volksgemoenscháp'in de. 
hiervoor uiteengezette ziflals VOLKde 
peronlijkheid kan Voraen g  de mede 'ge-
stlte kan geven aan do gehele IIILrcese 
vqllzere'n-geoenschap. Als' elk volk zich 
naar zijn aanleg  on  capaciteiten 'kan 
ontwikkelen, dan ontstaat op natuurlijké 
wijze die 2Juropese gemeenschap,' waarin 
bij alle onderlinge verscheidenheid,' met 
bohoud'van do eigen iden'bitoit, van  eon  
natuurlijke eenheid gesproken kan war- 
-.---- - 

den. 1ori dergelijke uropese 'volkerengo-
meonohap kan gezanionlijk vorm geven aan 
de samenleving in de gehele wereld* Zulk 
ecn uropep eenheid van de Atlantische' 
Ooon tot do Oeral, van  Narvik  :bot CU-
bra],tr, vormt (in schrille tegonstoi  
,ling  tot hot huidige verscheurde Europa' 
vrucht 'van heilloze partij- en kal)itá-
listieohe belanenpoÏitiok) de sterke 
waarborg voor een geord.onde e vrije s-
nionleving in de gelielo' woreld door zijn 
natuurlijke eenheid, 1:rach t,' cul tuu 
atijl  on  gaven van hart en hoofd, d6or 
zijn totale ttpersoonhijlzhsidlu. 

' 

Dat bij een natuurlijke ontwikkeling van 
elk vol!: in Europa tal van huidiep 
staatsgrenzen zullen worden vervangen 
door vol1:s'Tenze'n, dat  eon  heronigiug 
van reeds eeu'tronlang bestaande volkseon-
heden,' gesohoiclon door andere belangen-, 
groepen dan die,' welke het volkebelang. 
voorop stellen, zich claarbij'zal on'nloc' 
voltrkkon, is duidelijk. Al  îe  clan ook 
in dit bcwi s-llroçram  onvoorwaardelijk  jk 
stollon Eoi'theid van liet liodorlandsa 

nleOn5.L, dan is dat een natuurlijke 
godnohto, cUe hij valen in dit volk-
1002t, maar die '1IJ openlijk willen o 
durven stellen. 

' 5 

riflerx tl4arblj beet 1neion, dat zo 
li iinnor, dab ze opdo wijze, ucrop 

zo, j. het palement.hun ze beharU- 
ceL1, do bolangon van hot ITedoilandee 
Volk liet beetd clieneiì.,*  alleen hot volk 
zelf (3o-4 ..  blijft bij de verlozthgon 
thui14)en Uij denken daar andere over, 
IOt volk gaat onbotrtwt vaak - uit van 
het tevool, dat hot  eon  omooneclip 

•vçntt, waarvan do let,.  on  otuk voorstuk 
t4i voor-Wuring op elkaar aangewezen 
zijt,, 'Jon eenheid, waarvan cle loden on-
vebrokelijk tesamen horen en waurii men 
met atuu'lij1zo eensgezindheid en aain 

•»gighoici  eon  samenleving zou kunnen op-
bonron, waarin iodoi zichzelf l:an zijn 
en bij alle individuele verschillen van 
ka&cber, afkomst en omstandigheden de 
togiçosiet van juist dit volk zeker zou 
Içuinen worden goteld, 

EeT' -VOLK is onoranischeooicl, liet 
grQeLt, hot bloeit, kuijnt en ctorft zo- een-a' alle' organische en natuurlijke 

Hoe moor het  yolk  zich beuus't is 
Y&I dia natuulijfte eenheid en saamho 
vi.ghoid, wAarin, waarvan en waardoor 
~ijyon, hoe krQht.ger.:dlat.volk zal zijn 
'en hoeveel boter citvolk in staat zal 
zijn op ci.o tokömst veilig te stellen én 
de. :iaioa van het lieden te boven te 'kô-
ien1  In een vo3,1:sgomsenschap, waarin op-
tin1e voorwaarden geochapon worden om 

Ie volizsgeao,ot op die plaats te 
waar hij of zij zijn natuurlij-

Ito  gavn vn hart, hoofd  on  hand hot 
bosh kan onttr .kolen en het incest 
(lleiistbtiAr,  kan gan de volksgemnoe'n- 

zijn krzojt, dynwiol  on  cre,ti- 
!j:t Aturotprezig. Daar worden 
te.keno, wpor opionsingon gevonden voor 
3röbleaen, welke, VI ch ,n de wereld en in 
d 4ge'n, ger.ieenscflnp opworen. Zull: een 
volk Zal go].eid worden door cie werkelijk 
hot meest daartoe geroepen  on  niet noor  
cop hnc gnanipuJ. oorde kuasivoI.ks- 

ogen1Toorclircrs Het leven, do natuur 
'bu)' dyasiJç lIet volk, dat op 
iijIzo wijze looft an oarnenirerkt 

Ë' nooit tot vertarz'ing vervallen, zal 
telkeng voer niuwo goclaolite'h en daden 

rti)ro'nron om gein j4gclo or;rntand igho-
4'en (voortsoiri jclondo weteneolap en  
tool    t eg e 
m' 

 
te treden n to b6go1oidon. Hot zal 

P'14,tgir le cherining togon de van buiten 
af ,' 'van binon uit b]„-tondo  vijanden 
l~taéliton eigen maken, cUe bij do dyn' 
'rniøZç, bij do 't kolijl:o natuur en liet 
14i&cter van dat  you:  paot Dat veil: zal 
g01uic14g leven ön zijn kinderen zuilen 
OOT" llïbondo'boe.komet tecçonrnot  gaan 
hoe deigtnid die to'olconist op dit oL 'on 

waarop wij  ono  nog t4at gerneon. 
£o11ap]4jk gevonden hebbon er ook ujt 



Ook dat ondero1ioIdt ons, cie ilederlandse. 
VolJ:u-Unie., ticntalloii alro groa 
peringen in dit volke hij nieno, dat al 
les wat 1notiaati. goso1i3c1on leeft in 
de too1omot troçr In Un verband behoort 
en zelfs bij hot rrooio Ar g'otsro 
aaamhoriL:hocl op natuur lijko tijzo weer 
t?seJflOL1 1comt. 

1Zflh1 PROCïU?I 

Punt 1 van Jict luidt: 
'oeIbituoto iri11zcling e.n vorrni.ie der 
ol1eneenscha gcri.cht op do Europese 

levens-  on  oultuurpat'cncn Li -hot alge-
meen en die dor iïoclirlandse in hot bij-
zonder. Dqor iiiddo1 van.- 
a. Afster,ij-ninj vu do leerproranunas van 

het enelerijijf, op ethische oi morelo 
•r4arden, gecluronclo do Vormtng, Sohô 
L.ng en UnIvritairo opleiding, zodat 
een stabielQ 

1.
oli looThae ro1kegome'Q- 

chap wordt opgebOuwcl r  
b. Speciale aandacht voor de verkonde 
jeucl, çl.u.z. doorbetaalde .vorrning2-
atudietijcl.o.n vollodigovorgoec1in1  van 
aQho.lingsl;oston buiton  de arbeidstijd, 
opdat haar 'waardevolle bijdrage i4i». Iipt 
arbeidsproces p ormcnont vernieuwd 
vorclt.', 

o. Cbjettiov.voorlichtin over îjeder-
land  on  ebxuiken  on  zoden van andie 
volleren iu.hct Onder'rijo en via eha-
laAceerde uitspraken door çr 9  
en Televisie. 

a, Invooging van 'Kunst en Cultuur in do 
Gnderw±jsrroranirna l o, 

e• Bevordering van lichamelijke oninrik-
1eling sport en spel, voor de gehele 
Vol1csromeonohap, in het bijzowl,or 
voor cle jeugd,. O,ii .cria,1iet Oideii'rio. 
Beperking van do voor vïtt be 
tre't cie comnorc'±lo sfeer. 

£. Vrbincing van mono  Oil  'natuur door 
r&creatio aciiviteiton, voor do herop-
bouw van dQ volkal;racht en cie onder- 
linge saamhorigheid toun  nail  iroroni 
gingen  on  inoti.tutcn welke reeds op 
dit terrein, workzaoi 

Bij het 1lrorarn-1)1111.1 het'aelk hiervoor is 
geciteerd, u'otcU co  )C ontuil,-,  

on  v0r0in3' der volkgorinn  chap  
centraal 0 gotolcl *.t).],'„ /'-;. ciLtt in lllflLdts, 
van hot 111Rim,07,faire, iai000z ailc" 
clo'nJon,  eon  çci'r±eht lo'IJzpatroou wordt 
goaiold • All ó' olthrikkolin:  on  vornin3 in 
en door dIa vohJ:voieensohap cliont go-
rioh-t te zfL 1,1 op COil 'totsts11d10nin 9  
O.(l. iistand,1ioudJng 'van  eon.  sanoni  eying'  
in do linie Landen do boctciyi naar 
ao.niog, taacitouton  on  )avutJ:tc,' voorop 
dienen 'to gaa 

dit volk' diont ;bloid te worden 
doev do werkelijke '1ito ervan Dat u1 
met dibû njt cle li'Lo. van gold, 
adel, ,titel eiiz 'bedoc;loi't, 1)OI'lOC2  ii:  
waarschijnlijk niet t nu tororon. 0  

Hub  o, ruijc dient o duidelijk niet 
afleon gen (Jit ' zijn op hot vorgaron 
van zoveel mooliji: kn..'iis,,  ear  op ia 
zicht in di ot.utmr vn amenle- 
Ving  on  o:tot nt'ri!''.. cli.n': c1ocn koi'ien 
van 'icctc're volLgunoot oigcn aard. 
en wozen ncLi nurLijLó ailog tfl 
1cak.'ter, tot een  lit  monirJoilc orsoorl-
.lijkhcid die mode got:ite  .an  en wil 
govon.aan do sonlevd.Li': in.zijn' gehol. 
Do oitutJ:L:oling  On  vorming van cl jeugd 
moøt pnllain hiaald ro±'don door  hat  . 
streven om zichiolf  on  ho' lTedorlandao 
Volk. in zIjn c'i gen identiteit  lie  her-' 
kennan Vanuit di idon'titeit, c1at'i 
gci identitoitobesef, moet de mens zijn 
vcrhouting tot do bij' die aard e'i t',' 
log l)Ohorendo na'tuurlijl:o normen ,bpa 
ion1  Dat die identiteit daarbij v1 
"-typisch" iTedorj,ands en Uet ürope 
ganiiierkt ucc1t, is voicloonclo om 
ciel,j1: te nakoi.,. dat. voor iedere lk- 
genoot IJ'J'T. 1JATU'DRL1JId 001 LIJI'• 
OOK, DE B'JE 1IS h1ELI2 1t Y1,1IJIT ZIJi'T ' 

,STJiWUPT. I(AÏT DE LïiJd Dat betekent 
0 

niet g  dat ho-t :1îoderandso volk oeï be-~  
tervolk is, dan and=a vol1:en rnaa 
dat het ±n zijn 'geheel al'ldCTh i's'  

andere op' ddliM wije saniongesto3.1e" 
...n geg'rooicic T0(31)Ciln  J i:-t i)otokel'lt wl', 

dat 'de iiedorlandi,cr  eon  saiienlovi 
client na 'to streven uasiin• .ijn eien 

.na'Liurlij1:o normen gelden  on  iie-t dè''.' 
norne'n, van andere anhc 1todorlai'&cio 
volk' vreemde volkorcn Leni'pi,so., 
marziotisohe noninen, Oosterse ideolo 

cle lovcmncotijl  Vail  oen'iroudstamrnon, 
of vai rallstroet zijn onr'elrenste im. 

het CLncierilijs ioot natuurlijk voldo 
parato bLjbroigon, nea'r lctarbo' 
vomluit dlOiTL'l, I1O't (1.O  
non en 'te oib'u1'kJ 'clen li:o't, 'cie ici'tuulij 
ho j,ongc .lns clie  eon  'hcnTuet •lovnd lid 
van do Jme,l)vJl":;c:1oe'niohap. iS. Eoti' 
juis to k.Lj: o  dc,'  in,', do 1001)  van"do' ge' 
sehledeiis T3re'jl ime.don zal moeten' 
helpen p) tot hot vo.i:1omen l'JTumtzij"-
van hot ;toebehone'ji'  'Got  do eigen 1JecIo' 
1'and,se vo1Jsçoiieoiisc1icip to ge'akci' cA  
hove ill  T inr IhILLh ortoüN 

Dat cinr1.ij., 'zoals. in punt '1-b 
'mronc1 'L oegomeri:t 'spo.ciai'o.' a.udackmt moot 
Worden, hO'tiO3d unil (10 jen  ,t;dl,,'  woll:b 
verder 1.n hot noimialc iiddel'baro  on  - ' 
uni,vcz'o'ito.lre oni.o'rnijs' lO0(U'Lit' (door.-. ': 

(la' i'me,tnohinnpol'i ji:o oImtiildi(,ikod'n of' 
goI)'J'o1c aan ii'izi eli-ti. den 'oudere  lion  daai-. 
van 1TUOrhoU1Ç)n) ],ij:'b rmo OC.I duiaoiijlzo 
anaL. 7 



Po norkon1 e jeugd ondergaat in 1r 
ijpid).ng ôøfl fJtorkø iivvLocd van ou. 

de:ce modouoldore en EitCre in een hç-
dr:t.Jf nolko  eon  vervroomding von de na- 

wrlijl:o gevoelens kan beïerketolli;on 
(ortro1dzen t-5On 9  onvors ohiilighod voor 
r-e]ijk belangrijke zaken, afkeer van 
o oudere generatie van dit ogenbidl:) 

Do VOriaLOg in poc.tievo zin mag hij  doze  
oap niet in gevaar 1:ocien in het 1e-
wg van de jongeren ze]f zowel.  ale  in 

hot Te:Lan van do gehele ~rolkso„eliioen-
t-johap o  Dat die voortgaande vorming en 
' 611' niet op koeten mag gaan van do 
betrokken jougd, is 'voor cie NV(J ecn von-

vaal-2 in iTunt b 9  nog  cone  
natheUjk vatgø1od 

Bij punt -o 1Tordt or nog  eons  op geue  
on  dat gerichte vorming tot natuurlij.-  

ko pomooriiijkhoid niet doorkruist mag 
door, indoctrihatie door bepaalde 

eohtegroopon via pers 2  radio en tv 
»ese -media moeten ertoe bijdragen, dat 
4e natuurlijke ontTlildcol±ng tot beTTut 
•voi-ksgonoot en lurupeaan, ongestoord 

od'or Icah gaand Vo laten hot gerust aan 
TI o- or•  óm  ti-I cordelun n ieÏke mate de. 
hUid1C media daartoe' bijc1rogen Bij dit 
iaatsie doelen o niet- direct op de  dui -
dolijk hrkonbare partijpolitioke ten 
donen bij die med1a, maar veeleer op de 
sluîkpropagarida bij tal van artikelen 

de  pore,  bij "koppen' In cie kranten, 
bij. he-b vorhoorlijhon von culturele uan 
prtatios dio eecier onturidhtepcl  on  
ondcmi jnot'je. 1e -r1:en op hot eaarithorig-
oi4gevoöl  ran  liet - Volk - dan itinule-

rends: -lConnienemon vn zeden en geiroon----
t'nran cultuur  on  stijl vgn andere vol.- 

Is heel 1e-te anders' dan heb ten 
koste van de eigen stijl  on  ouithurgo-
voolsus vriieerlijkon van vroer,icie cultu-
rou Daar1 j belanden TTO bij punt 

- 

- 

- 

- 
Aliaht ondëei-nje 

- 
düicl.olijl: niet alloon 

• gen-oM iorcit op he:b  vr-aren vn zoveel 
mogelijk -'parate kenis" dan is hei  an--.  

• cl prokond dat Qn beoan-
• •.dling:teai,v* datgene, he-tTrOlk zich  ale.  

euliuure'kunst Tndint een levend 
• onderdeel van dat ondorTilje dient 'ie 

Vanuit  eon  irakkeróopenvanhet 
besef van hei -tynieche eigen vezen van 
,het --volk der Lage Ïandon, gbooien 4e 
.nctetftvep voor de aanvardIng en i-ïaLrr-

•:aboih:LInc van cu:Lttm-  on  -kuns tui tJ,ng-- 
en-':ALs cultuur nio-t theer,  ie en Tïai 
zou he1- meor kUnnen zijn? -- dan levens.-
stijl van een volk of volkerongeiaoen 
schap, dan komt cUe oultuur op natuur-
lijko T-i±jzo roorb uit hei ka:eal:ter, het 

- 4iepste uozon van de mens en zijn volk 
møJf waa:obij gomeonrcha.ppelijl:e histo- 

do juurli jko lobs\e±'1ondenJieid 
de levensomstand±giiedCn natuurlijk me 
do -van invloed zijn. Die iovonssti ji. 
blijft niet door de CCUTÏOi1 heen vo].ko-. 
men onveranderd Trant  eon  volk is  €on  
levend organisme, onderhevig aan de n-
tUUrTTett-0n0 Do ontuikkoling van -rieten-
sohan en techniek, desterk nisselencTo 
cO1TUufl1 cat±o-mogelijltheden met nuclei-c 
volkeren, zoTlcl als onderling, !:unnón 
uiterlijke vordhillon in levcnstiji 

- 

doen ontstaan, maar he-b nezonlijko er-
van verandert  It  lhatuui-iijke normer 

begrippen als trouw, liefde, o-- 
reelibkoid, eaamhTrig}ie±dsgevQeJL, i-ect 
en plicht, werkelijkheid en sohijn 
'blijven golden, zolang hei betreffende 
volk zichzelf blijft,  iii  voorspoed  on  
in tegenepoed liet opgi-oeietido kind saIl 
ontdekken, dat er culturen zijn die een 
tei-ko verwantschap tonn met  clef  eigcn 

ctiltuui da-b zijn de culturen, de le-
venestijlen van do historisch en blob-
g±sci verwante volkeren in dle iTest-hu-
roposo volke-ongaiieensc1ap lu-id  er ouln 
turen zullen zich duidolljk ondorsoho1 
dOn van de eigen cultuu Aftiicaannd,' - 

Aziatiöhe culturen, die voortkoinOn uit 
volkdre-ri, die in diepste wezei geheel 
andere van aard sijn dan he-i eigen vol, Ic 
Natuurlijk blijft: bij de steeds groei.-
encle comnunîcdtie-mogelij1:heaen den be- 

- efti:ng der levens-stijlen niet uiiÇ 
Dat  an  veri-Ijkond wei-kon op de' êien • - 

cultuur, mits deze blijft loven vanuit 
hot karakter  on  hot na'tuui1ijI:e wezen 

- 

van he-b eigen volk, Dat ic met larnet 
evenzeer het govaiG Hot kind moet ,e-
lecrd worden om elk idunsiTieri: abs zoda 
nig to kunnen i'îaarclereñ zonder het in 
de eigen cultuur ±0 irilleO ooiro'n  
Coon  enkele cultuur is op zich mlnden-
waardig, welke uit  ht  volk voortkomt, 
ZO 0lfl als hot ene volk miñderi-raaï-dig ;• - 

is nok' bet andene,xnaar een "o-verend.-
men" cultuur, levensstijl, vreerncl  

eigen aai-„cl en wCZeT, blijft-een COj)iO 
zoals ebu copie van de Nach-biraoh-  9 e 
Oopie blijft: een lzritiekloze nabob 

-• 

iig Wannoor labIele geesten gegree'n 
worden door bdi vreemde cultuur (denk 
aan hei huidigo m940-verschijfisel I,ndia) 
me-t alle gevolgon van don opium,  hero- 

ne 1iasch enz dan is dat - voor de be- 
trol±onen ebn 'stap- op re-  naar hun on-
dorgang 1?anneor  eon  heo:L volk door in- -: 
clootriJatiO van vrcmde zijn 

- 

i'en cultuur veogee-b  on  naar cie 'norrnok 
van  (lie  vreemde ievdnsbesohouuing,. le.. - 

vensliouding  on  ritiji gaat :i even 2  dan 
betei:cn-b dit oen prijs,oven van de ei 
gen identiteit en culturele, to-taal 
ecuteii.j1:o en morele zeiimoord Dat 

dient ieder voiksg'enoot boT1u5b gewaakt
. 



te noten ç)fl , CLLe 1c)1u5L aIc.in  1)eCii1t; 
al 01)  dc  ]a;oro school, 3ceovt i 
oi'idernijp dient )et :Lespoot en do  wear  
deJnd V00--c oi(efl oultuur en 1:unst te 
bevorderen, zonder afbi'cuf: to doen aan 
liet ter kennis bronzen van do firoothoid 
van de lunst van andere voll-e.-con, u0.1; 
historie en heden 

Punt 1 e 110 hebben ø  on  U j d ('eI:end, 
aarin het ons cli ji: :ti chav,m iots was, 
aax' o1oo1r1s  flu  storend. over wei:d «o 

eprol.:en, maar iîaarin  dc  ïiene1 i jico ziel  
DI's  alleen zaJ.icIfla1cend. iio:cd b0s0110u11c1 
Dat leiddo in d.lo oeuuan tot  eon  totale 
verlTEsrlozin[;' van dat nonc],i jic iichaafn, 
de .]ioliamelijlçe h'itne bereikte een ab= 
oiuut nulpai Bloot werd zonde, hot 

volk hulde liet  ii  ohuam in vorriverberoin 
de kledij, al bloei: daarbij do boezem 
kennelijk minder zondi dan do bonen...  
Sport en spei naren zondic;e heziheden, 
d1 de mensen maar uit de kerk hielden 
en naar do eeuwio vorcloonen±s voerden, 
Als, reactie op die perioden werd tijdens 
de Franse Revolutie de RI]BE, het ver 
stand, op cle troon hezet, liet, :oationa 
lisme (waoruit zowel  ii  orlime als. 
niaricisme zijn voorteI:oaen) hield alleen 
maar voor naar irat net de zintui;en !zoll  
worcIo waaronomon  on  erkende niets tus  
son  hemel en as..rcte wat buiten die zin—
tuiejko 1TaarflOrn±J1c  vie],  of niet met 
hc,u verstand ion worden berodenoerd 
Daaruit worden maatschappeiijlce soisels 
afdele, irollze voerden tot de 
ril e n's onerende verhoudinen bij de in 
d ustrilo ontiyiI:1cel±nen in  dc  19-0-e  on  
20sto eeuw, Er werd nauiïolijhs moer 
waarde eho  alit  aan de mono zclp,  ±Lû.  

rotenc1eel bechouird er behandeld  nerd.  
als en verl en(tui:. van cle caachino een 
stuk,  'cat  je iïersmoct, als hot droicle 
te verslijten. Vcnui'e dat lfde ratio— 
nalisme ± jvrdeï'i cle arctscliappij—vorhe 
toraars  on  zo za(n alleen maar de 
machtevorming van hot proletariaat  ale  
oei wapen  on  veieringen te, bevechten.  
Do macht vaii hot getal was de impuls tot 
de k].assenstri jd—theoric, die de natuur 
lijice samo:tLoving in lotsverboncien 
borigheid in elke voll:o[;cneens  chap on  
thögeLLjk iaaa]:tp, Er zijn slechts enkelen 
±n al die ecunOn r woest die inzagen, 
dat de mens moor ±1 clan lichaam moer is 
dan Zie1 en moor is dan geest, Die mens 
is pac volldig' mens en poroon].i jlcheici, 
al ci hij het zich riogeli ji: heeft 
om al cle lçrachton van eigen 1± ohnLu1, 
ziel  on  geest t bui'iciclen op hot ;omsn'b 
waarop van hem  on  mensol±jhe oppros 
tcrt:i,e eriraclit wordt, 

L.i d '»port, 'rolk' acLnvanhQli jl: alleen 
maar .verstrooimng 'bot&:onde voor de zeg, 

betere tandcn, is men cle rriaatochapp:i. j 
01 dat gebod li)tuOliefl ver Voo):'uit, Da  
lie oft  non a].  ].an  erlcend, duit lint niet 
liet lichaam ai:Lecn is dat :'ecorcis en 
icacipioenochappen Ueuorkstelligt maar 
Jat verstand. en moro].e hraoli'b  eon  
steno even grote rol spelem Die' erkew 
ning alleen uil zou een reden moQten zi 
om sport  on  spel oo de aohioÏeii zeer 
sterk te bevo:ederon, Iran daaruit g'roe 
het bewustzijn dat dIce menselijke pro: 
tatio alleen d„In optiiaaal kan zijn, a]: 
lichaam, geest en ziel samonireri:en, 
Deze harnonscJic ontwikkeling 'dient h 
het onderwijs centraal to stauin, opdat 
ons volk zich een nerhol±jl:e ïooi.o'i*: 
Ica,ii scheppen en in zijn totaliteit do 
krachten kan bundelen om i'ierlzolijl: op 
natuurlijke iïìjzo vanui'b zichzelf vorm 
aan het loven te kunnen geven en zo cle 
voorudarden to scheppen voor.  eon  g3.ul' 
iJgor. ciaxnenleviilg dan do huidige voor d 
meesten onzer betekent, ' 

De voortschr± jö ende moohurnirioring vçcil  cl 
rflauitr3chappij leidt tot eçn volkomen 
scheef trekl:en  va'ii do nataurl i jl:o on:t': 
uilckel±ngon0 Sport en' spel .4ionert daar,  
eon  tegei'nrich'b in to vormen, Duit in do 
huidige mccterialistioiie .iautochappij c'p 
om:iecie ook de sport voor haar karnc' 

t,e t 'acht te sRani'1en is duiçieijlc, 
claar zolang er geen a.j'idere uogen gevon 
den zijn om. de..topspo:. te ciiAmule.x'e, 
(die no.odzoJ:e]aijlc in om de wervende rc 
paganda hij ele jeu. r1 voor. . do sport in. 
brede zin te voeren), zal  eon  coero:Li3n 
rinonsorinc: noodzuikelijk iijn.' Daarbij..' 
dienen .bepaliigoii te worden ingeboui 
nell:e"clo belangen Van de .sport en dog,. 
sportheoefenaari3 'veilig tclien 'voo''cl. 
recta c.om.ierci e±nniongiing n. P9rM.ecl 

Bij p tkstaat de monnelijlceontcpai. 
ning vooroo, omdat zonder gezondo ont 
spanning' ci.e mens in  doze  gemeoha.iiiseerdc. 
nere1, niet neer geJuld:ig kan leven,. Dn: 
ve'stodo],ij1.cte mona ±et hot. gevoel. 
Voor de natu.ir weer te 'rordei bijge' 
brachit Hij dient losgoirookt te ijordn'. 
uit d.c heton'roestonij en gebracht naar•, 
da tuin, irel.l:e in bodoiJuincl, zolf. ,.i,do 
Randstad nog yolon aanre zig is 
].ing van die iuituur. en verc.er 'berugdr.in 
gen ervan door' induzti'±'tile vestigingen 
en woningbouw 'meet voorkomen wordon 
lIet rad van de gec1iiodpnis kunnen we 
niet .te.ru.r:diç'a±en, .maçir 'waor wi' fl0 'be': 
É3clüldcQn over bps,  cm  on  nieren, ovpr' 
struinl en duinen, . daar :ioe'on d± voQn 
iedere voJicogenoot  
Aan c1.oze mono moot dui.deli jlc iro:cdc ge—.' 
inuic',J:t nat cle natuur voor .Jieri hetolcn'b 
en ho  hij zicr in dio natuur hieafttn 
gedragen zonder aan, de schoonheic1 ca c1o.. 



hcLlznno verI-Ine van di natuur afbreuk 
to (100i1. :DaiI;oo roocls boIJ L,L,ande L'ritol 
Lingen d:Loçion estouLTld to ordon, n:eui-o 
eso1apon Smaak oi iio  son  vpn. alla mon 

po n, zijn . evemain o].ijk als zijzelf 
DçarrIioo cliç,nt do overheid rokenin to 
lio , udon bij haar stroyen om de mens dich— 
er 14j cle natpur to brcncen Voorop 

t elke 1iicu of Vrouu, onaf1ia111cce-
van zi ja naatso)iappolijho iioistand 

efl ø'14o positie, do kans moet hrijcen 
om zich in die natuur to ontspannen e 
.niot alleen' maar auiq  On ohtbozit 
tçns - Gr6,enoblodon mooton viel bereih-
paar: zijn --ddo'r openbaar \rCrvocr  on  niet 
eicon: voort gn, na.a in die ebieden 
5oli client elk kualijho cnsaen produce.- 
oj.id \rQ3'ooP1jc1e:1 gevoerd tQ. iicrdn 

Iensen die. 'cle ontopaniiing hoc, 1 raarj' zoo.— 
ken t i1dOn V 1 andorø zie,)]. ontsjjannon.- -  
dc  mensen  on  ij die de eenzaamheid 6n, 
o riti.te zoeken, moeten evenzeer aan 
n trekken' kunnen komend llaar cie mensn 

r, 'nIet to0 komen. 0fl OP 'wpg naar cUe, 
o gaan, daar 'moet de natuur naar 

die f10410011 gel)raoht uordcun aan eoen  
.eat  hij de stedebouw mnnteas evonvo1 

andaeh1' bos 'bood te vrordon als aan v:o 
nibouvr Op cie lagel'o scholen in cle - 

grote stedon moeten mogelijl-theden go- ,  
schapen 'w'ørdon  on  uoielijk regelmatig 
in de natuur to. zijn  en- dat is moer  can  
dn keçr iDe', jtr, 'lij  e'en  schoolreIsje, 

dat Vcak ok :uiçlg , oliictc'oel:s lciclt 11a2:L1  
een "kupotmatig . ,preprlc0 

- 

- 

- 

- 

- 

'unt 2 'van ftet kcrn-program luicl'L' 
iIandhaii.ig van do O'onoti utioncle  Lb.—.  

npcjie onder het Jki van Oranje, vraa'.- 
'hij (1-6'cli'agor van  dc  Kroonde ]erste - 

onnar van de Staa is en Ji yribool 
v'an de )Jenheid van het lTede:la,jso VoJJ» 

2.2 iG 
A19 • no er -als volksnntianalisti.sohe be—
i-iegin va-n- uitgaan, dat, zoals roocis 
A, ge11laekt is, de staat in 'vrezen 
niets anders.  :Ls  1uo de orantsat'iovornn 
an'he'b volk, ne'b als doel hot- i-relzijn 

voor nu en do Iookomt to garanderen  on  
tç bosohormen togen olke aanval op hot 
lo-lkheotaan, va bui-ton af,' zouol als 
iran -binnen uit, dan is liet duidelijk, 
dat alleen Oon boven alle iariijen 
iiaailidC leiding 'van deze organis a-ti evorm 
do 'staat -do mogelijkheid hooft om alle 
grOOpODilg0n in hot volk - tot hun 'rocht 
'io "laten 'koinen  Eel!  gokozon -president 
(door'nie?, roolitsi;ro'oks door bet V011-- 

Of via bestaande 
poJi -1:3-eke of andere belangevu- CA I ?  via 
hei parlement V,n' z g voll:svert ogen—
oo7d-lger, die, 'in vozen sleolits partij—

ve :'togøni'ioordlgcirs zijn?) zal nooit an- 

ders dan tijcll±jJ: een bepaalde meerdo'r 
held va'i'i het volk vertogenvioordlgca en 
is voor herverkiczing a±hankelik van ci 
mate, vrnari'n 'hij hei die groep naar de 
zin gemaakt  lice-ft  o  Als hij een integer ,  
mens ±s dan zal hij (of zig) zeker aan 
daohi 801), 01-11c011 aan, do bolangon -van, nhin-
de'riioden, maar hij blijft ergens toch cle 
gevangene \rafl cle groep of groepering', 
'tielke hem of haar het ambt van hoogsi 
dienaar van do staat bezorgd hoeft Hij 
zal ni;,ulor een,ovunigens juito. beslis.— 
s i;  kunnen nejion in hei: algemeen belang 
van 1ad en volJ, als clo maatregel op 

- 

parti joliiieke of commerci1e gronden 
(10 110111  tat'  president geroepen he'bbe'gdo - 

groepen :1.-n Jio't kader' van hun- blang'e-, 
Politiek,  niet paste 

- 

- 

In een 'cbns±tiio'ioe1' Koninkrijk, 't-/enr 
in voici,00ncle  uaarborge ,i'ngebou'trd zijn 
omo .voorkonicn, dat -een, zvïakbegaaf'ie - 

of een' 'bot  eon  absolute mo'naroiie ge-, 
neigdc iroonopvoJger hot leidepoohap cal 
misbruiken, is de conti -wo-ring van o,lJ:o 
beloldelijn ge'tïqarborgd en2  i:ao cce nipt 
elk ogenblik doorkruist ovdon door, di--.„  
recto inmongipg f' beÎnvloedi'tg cloor'. 

r'bijen of langengTopop, - die hem of 
haar zi  an  of 1'tnr hoge nribt 'bozopgd heb.-
ben.0  Hei -Huis. van Oranjo heeft -dpo,' - do 
eeu't-yon heoi'i benoe'n, dat' ç10 .  in Jat„vox.— 

zijn voor een bestuur, clat cle 'belangen 
van het gehele volk Voorop: s te. c-n - dab. 
ieh niet laat gehru±ken ,voor- lagere he—
nngofl, i.a't-r cUt zich niet la-t - mani 

Zo bet Hu van Ora.nje. hctjoli ge- 
groeid tot het symbool van eenveid 1. -van 
het iTederin,ndo volk n , ee rrobool 'dat , 

nimmer  doer,, eon,  hoe dan ook gekozen , - 

prosidonb opc11e viize vertolkt lcan nor.-
don 0  

Al cl t voorgaande 'tiil niet zegen, dat, 
de regering-door  een, telg uit  - chit  
slacht, niet positief knus oh 'bekeken 
kan worden en mag îïoclen. Dan oofrter wel 
uit liet nonspectief van hon. clip,  :duiom-- - 

liji: het algeicen belang van 1'tè'b 'Vhlk bi)' 
de voorgrond stellen' ë'fi clie --'ui'fgathi 'van 
de' gedachte, cUt dit vol!: nek organische 
eenheid ib irolke zidh op natiurlijl-;e 
iijcc tot liet -uelzijn Van JUL zijn loden 
itoet kunnen ont't111-:Jde10110  liet Is ook clui 
del:ijl-:., dat  'tie  eni dergelijk vorsionhuis  
goon -  diei'isi ho'tiijzon door cciv vo,lköine-n 
uii: - de tijd zijnde porsoons'verhè  -el ij.-
l:ink, door  eon  2600tneuzo11—oranje 1ndni-
:i:entatie maar uol - door een ten overstaan 
van do regerende vorst 'of vorstin 
hens -'troon getooid vortrov'e-ro'n, cmi hij of 
• -,- - - - - - - ' 

--In 



zij het be-Ot in rtt 10  on  in de ;oi.c.- 
orthoicl ofli eotaan, door ;mnte;ore  on  

cics1indi'o r aadolieden die besluiten, 
to nemen, el1:o verdere ontïikkeling 
\rj het orf'anisnio bevorderen  on  d.c toe. 
komst van dit volk voili stellen,. La--
keiaohtio oendidnarij i irel het 
lool1t;(3to middel om het vortenJiuie in 

otaat to stellen om zijn constiiutiono  
lo  taak t verv-o]Jon 

Up de baakverdolin(; in de ovorheidsor 
ganen, in de raadgevende  on  rio1iting. 
gevende openl)ao lichamen,  dc  i'iijzo Vtn, 
ainontelJ. en -van itat regerin apparaat, 

zoals ook hot parlernepi kOmen we te:c:ug 
bij punt 3  yap.  hei Ioxi:ogruii 

Punt 3 voii het kernproTun luidt 
Opbouii van een krachtigo' desocratiricho 

maatschappij gebaseerd op volknationo 
Ie verwrLlroördelijl:JieidQ Het to-t; staild 
brengen van' oveniiloht en  harmonic  dbr 
maatsohapnelij10 krachten Door middel 
vans 
a0 Omvorming van de Staion-Ge'ieraaI in 

3 categoriOthi 
1.- de politIeke 'partijeiij 
2 ifgavaardtigden von rotdre en k1e1-

ndre i'ïerkgemeensohappon -. 

,1 a evaardigde'n von 0:ndere reeds bc-
- staande nationale geledingen, zoals 
bv0  dé ödiciic stand, do hunste-
naaro de strijdLr:cliten, 

b  Verde-liars  van grote geineenton in 
ri Idgeriiee'ibn/buurtnchappen, zodat on-

rl±ng contaot tusuen de beïoners 
to-t; iand komt via centra van cultu-
rele en recreatieve arc1,. i'evens i9rclt; 

• hierdooi' de bestuurbaa:thsid vergemak-
ke1ijkt 0  

o 1'lijzigi'ng van cle' i'.Toningbouw tot go-
0  1') daad'rorkolijko i'ïoon-  on  

'1ec'21,om0e118ohappe1i1, dus aangepast anti 
de geldende bohoei?ten van inieri;ienme-
lijke eonimunicatie 

d 0  Verbetering  on  uitbreiding van ho-t; 
geriieenui ohapevervoer, sanering van liet; 
partiou1in' v'ervoer - 

Tooliclitifig 

liet zou to veo voeren om liter tot in de: 
'iiesso s b ovngeno oi"icl punteii uit; to 

werken  on  als hot uire  eon  concept ter 
tafel te broi-igcn-i hoe de samenleving 
van het hedrlandoe Volk gorogolci zal 
ioeton vorden om in alle o- - 11 recht 
to doen u,eclorvare'i aan de idleologisoh 
bewogenheid. \t,'J  de loden  on  leiding van- b0-de Nederlandse Voiks-Unie ', lTet zal 

teder duidelijk zijn, dat mei; 
iet t;xeffon vail, een aantal bostuurlijlco 
wntregolen all&hi ilog gee:ti sprake- 55 
van hen -rivolutiou.aire men t;aJ.iteitavcr 

andaring in en van hot; hecleri,andse Va 
'Non zou eigenlijk heel eenvoudig kuna 
vasistollen uitgaande von ie godaclit  
on  liet "(-,voel, dat; liet Nederlandse Ve  
goon  optelsom is van con aantal mdiv' 
cluen, maar con natuorli jice organir cl; 
eenheid, van lotaverbonc1n Nederlands 
mensen, gezinnen, families, jerlç- en 
'leefgomccnsohappcn (met;' een gezaile-n15•, 
zich duideliji: van anclero clergaliji:o 
ganiornon oxidorochcidondc identiteit) 
s ama tiJ. e  vi  n van cl  it  volk. op natuurli jl 

iL 

den liet andere uoorclen indien 'l'it in 
tuurlijke rveil, de lorbelrnstsoring 
van de eigen nationale identiteit, z1 
'hij cie meerderheid van dit volk heeft 
'voltrolJ':en, komt de inr17cliti;'1  vaN'  dc  
samenleving daar op natuurlijke wijze 
uit Voort. In grote trekken 5s clt; jut 
elk citelco]. valt en staat met''de me'rtta 
11teit, de belev:lng ex'vm'i door' liet gr 
sic dcôi vai'i' lei v'Slk He voegen danrc  
too  als een maatsohapo1ij1c stelsel, 
hoe vernuftig ook geconstrueerd, niet; 
door hot ciesbetreffendo volk 'i'rorkol:tjk, 
van binnen uit "liolee' wo'xl,'t, d tiui  J,caui 

zullstelsel nocdlljkcnrtic, tl3dcic T  
eon  verbetering betekenen of oj  
minst een stoot in die'-  'riChting' van ée. 
grotere re-chtvaardigheid 'geven, muur  dc'  
teisei' blijft een ôondtruotie en woki 

zolcer geen blijvende verbetering :t'n dë 
samenleving, daar het niet in overoen-
stefc';i'nC: j- met cle' aard en webn,, ïpt C' 
iiatuurlij}c geardhioid van" ee'i 

i-roar  liet; immers Niet pp gcbaseerçl is nS 
uit voort; is -0k01-110,1 1 , • 

U iriOCk dan 'ook de hiervoor opgenaemdo  
pun-ben niet zien als DE oplossing, ulk 
cie I'JVlJ voor alle problemen hooft'r 'iinna' 
aJs  eon  indllcaiio J,io 'do :tvii zich voor 
stelt ont te komen tot - eeri hldprio,i45ah& 
samenleving, waarin aL1e krachten cle go 
loget'ihcid krijgen om zich jni :ositicivo 
zin to on't;irikkeln tot hei]. van' -het. vol',  
in zijn gohcelG - • ' -  

Eon  vell:sver'begeni'ioorcligjng i'rolJ gebu 
soerd is  on  he -b, huidige pa:iiijens-t;elsel, 
of wier prtnc,ipiiie opzet niet heei.i 
Jcui'uien voorkomen dat die volhsvortugcni. 
i'roordigi'ng ontaard '5c iot,ceii patirm 
ircca'rop. uiboii,11tenç1 veniegenlroordi,r;oic;, - 

van ecn aantal ci lciescielç.r goinioJ,.d licb 
bende parti jeu 2  de belangen :VaJ1 bui 
tijen en partijtjes traoh-t;çn te be]iarti- 
gen, iS geen V0iJi..vert0geu')1ioordir5tng -' 

maar OCí'i parti 3l.ie.Liuigen_ver't;e;ort'roorc) s.-
g111g Dat verschillelicke  
belnl'lgell (;rOOp0ii ccii doel van: 'C c, z pace»- 

a,,": 



jo to1ruihon oi Iun ooi:neroiblo 1)(J. 
• mw  nl 'mocoLijl-. e 

1 oj i;ee4over aderp 
(i vyro1drovolut.te n lojinotiob.-. 

içit*oohci zin otrovento rooi)c3n roi 
JQ ade:'o ro]iti&e par :tjen voor hun: 
Ja5r:eotjo ç;pani'ion 111*; ize vo:svo' 
tc('0ntToûrd. (TL1l; 1OC'. I1OOr tot een aan— 

van voA een iîokl:1 jlco vo15 ko— 
iioot zjth • 

oerJct, dat hot pauttouliero vervoer 
In 1,1j,ncler hel.; milicyu. en ucc;en  on  
tbi•i aan otendo banen coleicl kan 
worcicrh behoeft  seen  verder  common  a:r 

Tonelotto wijzen wij or O p  dat do 1NU 
er hij zijn hole maatzchapnijetructuur 
van-L11t in  eon  dynwûieche 
wereld. leven, waarin toikenn weer van 
uit  dc  leetuurscoiitra ni roe].cn nood 

S 
zakolijk zullen blijken welke de na 

''o r  ij nnn, d. 1; lio t a]. oon hole vorbeto. tuurl. . ji Qtwi J.ftelin' verciet 
cj~nt ç ou z jn id:i.  on  het aLomo:ut zou 
wQrdcnl \moflhente.d i4l; verte iioocIi— Punt 4 luidt 

S 

gore van  politicize  (Toepcnin(çon, ae1:oz Ontplooiin' van. do gecetelijke. en more- 
door  hot Nederlamdee Voik a:Lsriode cle ie ].ovensiïaarde.n van hot volk, dw, z a.  
vorteeiocudigera van zoal' we in het 1)armonieatio tunoong :LndhVidudeziJv. 
prQroan1 van doTVTJ I gonocnd zien veede volizegemeenoohap, ovoroekomotig cle fI, 
boetande, nni;ion.3 e goLodiugønc d me loiofi.ch...reIiginuzo  bade  van cie B-Luo- 

04- vy je,  aril  0fly- pefJe. Be chavin • 

]ijk mt op hca gebied e.c zake ku.nci:LCt ormipg van nieitwo  lovenenormen  on  ere 
vcrt,egeironrd:;ers van  divorce  workgo— . codeii in ovoreenetemming niet de OOTr'  

ens  ehappon uit cle voo'naaj.iete. tai:ken, 1ponkol.i. jko en eigoni:i. jko lzarkter,  
vOl'! •becvan van hot 1Toclerançio Vo]J. ztrncturen. der iur.opee VOikOflg 

:l.iJkt tcndeei0 uitgoi3.oton •Qefo4wloerd  opt. . S  

CI bosluiten worden door con .07 a llaarderinh' voer de kiiaiiteiton die 
die idjo engeetelde. voikr3v0rtoge11 elk indivicl.0 in zich draagt 
uoordig:ng, uaarl)±j  politicize  handigheid. b  Eke  ilag van do opbouvrond krachten 
en jpo3.it.ieko crupuinoehoid zogo.» do in hetgezinev'erbanci aanwezig zijne 
vieven over dockunclig1tË4 op oonomisch, c Ontpiooiihg van do k:raohten van -ie 
ekio ohn;o1j en cti.tueoi terrein, tör- . v'olkegomooneohnj, die zich in VOOTU±t- 

d:JJ.. ook VOOIk.OLleil ,  wordt., dat, zoal ' . strovçindo 'beTeg,l.'ng op de toekomst 
bijv hij  On  uiver Corioi,'o5'Lievo maa'L-7 r1 ohtu.1 • • • 

o Çha]75P1  j--inri  outing;  (do0i1 
• d.c jad1zzam •  

hold  van cle po].tieke Ver l- , p) eliing S  
4e vÖrtiord.n' tot een etarr technocrh- 1 • • TLe volkFwati olial .i o L ' duic10 t k \rLj 
)Jioj'i0 l0natt3ollpp.j struotuuuiaa,te • 

vindt ' • -• •. 

hec volk ua.i waaroohlj behoot 1. Dat 
• • 

• volk zipt hij niet 'aTh  eon opt  oiIi om. van 
i.n 1 1.vlduon9  cl  Lo  uo bel I jk dozoj i de na 

liet • e vanzel:L are1zend .. dat de oudo.Li,n» . -, . 

• . '. 

• tlonaiiteLt 1iebbeii 1en volk a.e in de 
V 0 gro Q enc cii Lof! R wi ji  bi>! .1. 

.5 / • • . . \f)f! '(10117-i •LLoÏia]iCt een levend 
on'of buurtchanpo'n dO ç2ïecto be— • S  

I / 0rga5u nie, oboi cr1 ee (C' 1  iooid 01)  cLe na 
1fl,d1çLeni1ea.c van de beironore •btj alle . . . . 

• . • 
. tuurlijho ui.jzc vnn elk orgam.ecne Do 

0 vie  cpp  ii  jiu  on  Liri'J 0] un -ei çn c— e noto  eel  ii  di t orge rit ome 1 ç he in- 
0euri9.Jiiccçn e-Lorlz hevorclor-b . . • 

• . 

• . 
dividur de iflenfi zni no 1dei.nte cellen 

S 

•, 
• • 

'S 

 • 
•' vormen tocanon gzootere ocilenz gezinnen 

Dn.1 Leve.n.c een iaogoli. jlzhoid. kan iiorc1.,n , • . wirr3icss Dc.i and .ic ratuurlijko 3004— gocenapon om cie nal;uurio.jl.zo eaomJioriî"— .. t  
hold  binnen het Nedoriceiclee Volk to 

enor werkgeiioonec.iiappcn vormen  doze  

Vocle).en en tot zijn :recht te loten 
ccli en een Volk wcnirvon he botoan n 

10011 door hij he bo!A1en Valt ijcn 
( e gemeejioohe1mel jhe lii tO) iC  it)  Ofl0JI 

mcci. coken'uig be hciudeA me cle inool-i,jk— 
chvppol1,j e leve tsLrji en  cu]  buur, in 

leven ei: iror,!zen iei±on en doen (111,1 (Ie—  nCuofl Tot in'ïcrnieneolijlce 00r111.1unioa'vr.e • 
. 

, 

to b het r cr w icn von e  eke]  i jLo hu urt— 
t 3k naci no  em  luor o  ale  een 1 otveibon 

I ocigeruecneciiaopen meL ei.en de gehoel naae b ei mc niiclo e c tdci 
• S • • • • oavo'Lane iotec'eilee,neohaiipen 

(i1AJS.JU3QJ.0 voorzloiiiigeii ie een (luide- ' S  

• .,. - - • ,.• , 1. • • Die aiwLere volkeren :uiLneii veel "emeen 
.i,iji. ptUpunt li Q3Vv cc huidige 'utili5 , . 

oJO,0bouiTU, welke  it id  L tot het!ei cs  on 
hobben  riot  heb c' n volt maar öiidei — 

ehe nl li zijn toeli  moorgoi jkvoruuigo iden t5c    
• 

.5 

tJI elk perocin-1-Ijl, a i to 
clul dliJ! ve i do rt iicic t ç 0  dc  /03 L e wi 

1 I onL 1,nuo vol 1 Zool eli t ndi. du O,vc  deVOOl. van eigen cdentito:t.t, ver— . • ' - 
(5 •  

tit hi  wordt • 
elk gezill, oilze lcieï  on  werlzgotzecnoohap 
/1 )fl eigen I anl hc CL z t 3fl ei 1,  C1 n 

e±noonii iJziloicit zo beo±'b ook elk  on  cqn i fl1 cf101v t .i ng van het e1cei1- t 
in buuxli,ji --C cl!  LO Lean  volk 1  iii  ei — 

-)fl'VO) t 001 0 un Luui-J t jl o in. zo OVal11 S 
S goii perdocid.iJlth015C • . 

• 



o yaoJit ç,  do toe101ist van ccii volk 
ei] valt (ac t do ilogoJi jllhoil. tot 

onild:oiinL; VLfl (0 per OOfuiijkhOL(1  \Tan  

)ieb indivitu, Jici, ;ezin 0)11 olJ.o locC 
ca roikçoiueerwciiap, :Do 1JLtat clOt L0 (ie 
Q1J O\TOTiU van het voi1ç, ciiont do 
ontmLL:oi 5i: vim demo po:esooniijJ:heid 
tact alle middelen be bevorthire.ii  on  mogo. 
31 jU to iiial:on2  dat  bin  i,011  ht  veil:  eon  
iocfotieonsohp 011tetaa t itot optimale 
raogoliji:hçilon voor 10d1000 veil igonoot OM 
zich to Qflt1TiiJloion CIII die  plants  1fl C1O 
vollcsgenlcIIonncllap ie to nemen lro]i:o voor 
hem en het volk. in mijn bhocl cie jutato 

Daiaedç icoi'dt ncobuurli jl:  lie  t t  geluk' 
van,  €ul,fte  voiksoocit evenzeer gediend 
als hot 1101 mijn van het volk in m5.jn go 
hooi V.Lc, in dit volk zijn oor gocid te 
luis't,oren legt, iiect , dat deugden als 
ti'ouw,  mood,  corgovoel., onhnatzuohtig 
held, ofldaïllçfl all  oliderllli jnencie propa 
gcnida nog altijd le dougcl.on erkend iïoi:  
don e  'beiji Oi11trOiul1, hetzij 111ors0o1111j.ji, 
hetzij arp beginsel  on,  onecriijkheid 
vericiïiot.i,ng, J.EIi'iieid 2  C,OkI01C SC11O1'b0 
ioon)ieid nor;  ,teods als ondougdon geicicn 
Juist in  ht  gezin vindt de ond.orstro 
1iiIIIc van do degdon eis ovood±ng  on  bo 
1rwiia1:ing van het ±iki iviclu degelijke 
plaatst ecn ondeugd hecl't zijn directe 
ultiterking 9111 W overige gezinsleden en 
lrord.t direct  eon  do kack gobxid 
Ook in het gemo'onecliap'oolij1e eer): n 
bedrij:b, op kantoor en In de bouw etrai'. 

• fOX4 cli de ölldûUlOi0i11 onmic1do3.i;Lj!: c:  
on,  manifesteren Zich  LO  (lougden dIItgo-
lijke in heb' gezin, Voor dit volk cie 

• natuurlijke vorm  yap  samenleven„ 11a:pii'i 
man en vroun elkand  ore  porsoonli jldicid 
aanvu].J.en groeit 'd.c none tot en oit 
plooiing van vijn pcirdoonl. jkhoid, lic:r't 
hij 'hot \u:jaenken  on  hand ai.on in piaate 
vtj:i het on  hOiidCi0fl Dit 
denken -zot-  zich voort' hij  dc  .uerkende 
man of vrouw' in beroep  on  itodrijf, 1riia:e 
ook alleen goed to, eteiorl:  Gob  successen 
leidt ioor die irork;;emecj .c)1ap lIet ont 
looi zich ook in die buurt— o± it:ge 

rnoomchan 11'Tanr*ii het gezin ].ecft en i1 11 
een gezonde flatlrlu:cÏi jl:e r;anionleving i 

• groter verband i dci voLkhgi'bl :ict1p 
e.lkc 1a1.i:een dan een rerkci.ijJ:o iotoyor 

bonden goifledflscliap is,  ale  do volJ:egeio' 
t'ii Jiebb9i1 leren donken  on  handelen van 
uit liet W:EJ_d1,Ojh'iÖfl 'Be pui'ien a en h' 
lijken ons in dit îerbani  goon  vordoio, 
to'eliol)'birig te beIlooVon ' 

?unt o !al zeggen, dat cie liervaieung van 
do Iiu±di.gci maatschappij tot  eon  wei'l:e. 
:iijko gemeenschap van lotevorbondon  on  
1Jdtfl1tllOdigo mdlvi duen, ('flgezinne,,i' all 0011 
tot stand kan koMen, 1d en ftc van nahu 
re in dIt vol1!: anoucezigo talonte en. ha— 

ixikberelgensohapnon stel iielmaU g tot 
o'iitui II:eljig urordon gebracht door  eon  
beleid dat  CI  zi-éli van is dat 
juist in riomi)lsverbaJIId  on  in )ict vorb 
VOIl natuurJijke uie'rle  on  11.oefgenieen-
schappen de bron ligt tot  eon  veriïorltle 

von de samenleving langs de na 
tuurli. jke weg von ontplooiing van aiie 
aanu.'o migo krach t en van de volke(..,;onot ei'). 
N O Q \T gezoilld.e gezinnen en gczonde urer'  
on  leefgocieensolinipeen Lcidco 'tot  cop  
zonde \rOlksg'einocne  chap,  u'îanrin 'Ieder i 
d.tvidu zijn. dcc„1 naar aanleg en'capei 
teitcn bijdraagt tot hot algcimdi'io ici 

Do hebben bij herhaling do iindru.k 'gele":  
op natuurlijkt Dit is thidelijk cnn 
afzetten tcgei.i ui].Io lzunetinatige, 1otei' 
op de'  redo  gebaseerde' stelsel5 en thee' 
1loön, urellze over he1- - 
Ion dit Volk geiiaporterd ZijflQ  'D'e i7ft 
tuurlijko u:etmatbghoid van hot leven 
zelf in al zijn facotten van goboorto 
g2oe5. 1  bloei, ' iniijnen oh storven 9  ' i  pc.  
piet te 'ontkennen  oil-  duidelijk waane'cgG 
bare uraa:rhoid, welke geldt voOr ]. ha 
1-uurl:Lj1':e organisien en  chin  ook en 

-vooral — voor hot ieOr van edt! volk) 
Dat dit 'volk dan 1ni grot '4ldn 
uitsti:evoncl zal zIjn en de :1:oidin clpae 
naar te handelen  lie eft  • qn '  vooikiit'  
is even natuurlijk als 'die o 
mnlf'  lie:  in een volk leeft (naar okbe. 
?mc.t a'ngeurvkJerd door hen' die hOt bc) 
wol beus.in't zijn) dient tot uiting té k, 
men in de,  beloldl!lijn vnu: diii' rcier±ng 
Igaua cvei'i dynl-nisc3  al's  het vol.): ie 
dient  dc  organieatievçrm van dat;  volk, 
de staat, Ook te ni J110 Al dit völl in 
veranderde  Ii.  jdeomstniid:hghieclon (godnt&n 
eivoorde oommuniect!i.e ree t; andere v,1I:or'l 
ren, tehnische o't'buiJ±elinonz radio 
televisie, 'computer, sterk ,toegciiokcin 
direct contact met andere  On  vaak hooi 
Ver vc;ni  on  land vorwi jderdc voll:cu.en 
enz) voortbestern len zich een tokonst 
vorovoranf '• '• 

Ooiieliieie. ' , ' • • • •. 

1 fl]ic individu in dit o.lJ: mopt dci  
geLijkheclen lIrijgon om nijn c;ve11 op 
timodi te ontu'rit±,oien ton bate van 
zichdlf, maar ooI ten haici  .can  de ge 
hele vo.Ji:ego'rnacnedbap ' ' 

• 

2 lIet gezin ieoet in et5t.Yt gesteld uor 
dcn "I ale  emonde  eel.  Vflii 

• do xolt:sgomcchischap. 'he. :nctinnoren 
3 Dot!, toel:ocie't moet dit volk zich uit 

olgeii lacc.obtoi'i. CC1IiCppOJI dat is 
de Vooruit s'brevondhcid.. 

j. 

• "i 



PuW 5 luidt 1Ot t(O 1fltO L hanc van hot; 
n c Li U tnc en  dc Lo(  1)1) i chc voor— ioond  ci vo-- c ol fi 
o co cle Luui1 i 1 o  lc  c ivoor iTo ot ee OOiCn 1fl flfleVC CfC  dc  

cd  ii  Du IR t c uci ngrm yj
over— 

o hoid gal moe  Len  inw.Ljpenl 10 I uwiejl  on  
Uituussen. dor t c chn ei  on  oJJc oro tjho daarbij moeilijk VOO L tc11en cTh1 do  nn  

€1 cfl VLfl di fl. o.a. fl1 ij euvioiiL die ociitçloozijp volle euLo o be' oi 
roinigin> 11oó makolijkt he t boi I ceri poil  coin! I eo t bij /LJn bel cl d 
baar maken v i  dc  per oonlijke ortnt I jfl £T)i ok STEL in cle eer t€ p  
pow  dcli ji Iiu d U o wat vel  on  na U let o Liet VOO J.oncn ven och del] jko r,o 

nio<t mogelijk jt (11 ' OOOCJ OOrd 1 VOl 0fl \,lan zijn 3fl OIOCTUCA ie p. occe Dit j.tj  
eon  montaiiteitr1nïocjtie 011 lelflaflcl C1-'Lo 

Toen,   olitiA1' ' niet over de juiste flhe,iltaliteik t 0 av.  
• .dc  :ç'oe,lvt;en vn anderen besch±kt is te lIt ( û( cluidol t JLi  Iii  Lot 11 open noie ook onescLiIcU om ecn hed jf 

van (1(1  Pod  orlaidse V91i;iUll.O to :Loi.den  Hen man die zijn bcdnij:C uit 
ren dal; Uoo Li  coin  u:i.taat van  dc; ui te•n

— 
ziet c'12 oon stuk-  van 1iernzel: 

unai 11i0c Licui (I en 3 cl ibond nbc Ld fl bi ) het. ei Oel Lifid 01] fl10 U zo 1 oin1 
a3 I v9U 10101  on  Do IVU onl onU nto nooJ L3L Icoo con een zo cioo  U  moo]  i ji 
da U (IC Ji1tfl iO fl (1 r 

'tot  ci OOi1 
flc i c bchlon5  I U> pen Ofldei'ileiilc i cUc  

On  ceerd noi cl  c mcl  dc  Uc  choir  chQ 'Voor— 
 V L 

to cng 0efl 
itgaiI evenmin a:Ls do partij oivt;kent, pndornempr zal  moon  hit jven of icorden 

1Ot deze, ipolinioclic 9nt1!itkolifla hqo. Hot zal in cle door  oils  vooijeotnno sa- 
id,iot i:odoi door n1aroelcn •ne1  

      
n j en odernernwmo10 

kg LQ U delen aj e bevol n, vr J1L 
n i ae : 

rn oL e oiçlej. to die ve r\ru rdi >i n 01 \TOI 
re .tee:o do i1ooijCe ;voJon neikO 11e.ric.na  von en  precinct  ciag ovo'aan, 
bI j on\'c lan Uiïoaioc. t ik Uoepa en  yap dc'  voorcln U UI 0fl alle  ira i bo  on  -Legen ludh,  
to cuhcu >cjie werno Qeflhiedc n Qnt s La afl 11011 eve  con Urcn in gu n s völ.daan0 10 .8 
kun en mug de toepaseing VEiI1 4).0U11P no in  eon  optimale vrijheid willen leven 
'Uechnisciie inlCidclen niet tegengaan en cji oizc pcsoon1ij1theicl. ten bate VaII  

dc  k3o1 Uicivn Dc  0iiOt1l CL 0flQIi 0fl5 eflcfl 011  dc  volk ci1tuew 
• .qponiip . van pno 1a.içl •vrat oe i]p ishap tot 0fl1t11ikk0:Llig iU..11cn brengen.;  

G1 cl thit CCdUlOfli Och ve afltrpovd  moo  U cln d1oni he U ie Jpcc( c'oo r cuevc3 fcic 
t n en  lie  t Is cekoi  Ill  ci ji' U om to ieo1ii 0fl bi opz iflQdouifl vodan  cg  te 101 31 a van. 0011 11 U1UI i 1ke 011 110 UCI c 3 o ijn (Int we ilietts ond erncflien vat dcc 
çnsîucr nieureonirl.e]'ij.ngen pil lid. ciwior in zijn streven be:Lemmer-U 2  m0r0 

i CYfifi op p 1 iidu Lip  eel  ebi cci Uc nat gc zondlicicl en hel 3 eVCfl> evoci rii 
orpn0  lTd IQ0 ;e VOl gEuiJfli1.0 10i ancicuron chuadi e mensen zijn  ate  tin U çwde I p nv lpocicn oii Lint 

het vooi nocac c c anti oord ei ijkheicts 
• . v> de ilod andze lfi0 110 

roei niøt op kpnnen brengen 2  cldn zal do 
1 Pal I t on  bij o U o oh  on  V(+11 ovcj held r octen ingrijpen 0cc bo nbc  Iii  pu'o Uncin P 11111  »çt )Ia I culj QO oiin, yin cl oncLuJ  dice  cle c1i cnfc a van ijkijlati c  on  ho U ol1ep1,eec vol lOdOn 1 do mili euvci iiu n dooi  dc  aa'iUo i Ucr 

van vr:I. j e' o11dornccç]a is tolaiga'l. : daarvan aan to ÏjokJçen lIet is cle taak 
fl de 00JtO  pt  cO dc  t iiiJc vu oc dl.c 

vn tic' s boel el 01 A111  at ovoia VOII 
1 j vçor  Lo  n  warn  d>aibtj t1'  flint  11 he  yolk„  om dci r t jie uitlTasc 11 VOg to  
uI hoU oog vocj p,i c ann 2  da bet Ic or cnljulefl oi te  yowl  omen 0  Do c  Lo  c is do 
)z1inçvU van de gohc'le byoi I;i,ng voor oraiisatic om het volk zijn voonile 

• schade liohoed dient to o.e10 staan te verzekeren en hot ie beschermen 
• •Da, gold t; net alihOn in do materlclhlo tcon alle clreiglngcuii (11.1 gevaren van 1 dl ooc in g 0, Upla j I  o zin,  Ouch bi nnoui ui t onel ;-„Is van bu ti en o L'  lie  

riatoiroel vors Un n  ire  Jlier oa0  cle tÛatePiLLO  on  cei cli ike euljeuvc ion! ijpvont:l'urutencie \r 9fl nigiiig Van bo1nirtflg Ie een van cle giPootcnbo gevaren 
• . 3fl1011,t 0>1 irator onder geectolijk ho voor cizelfdc voortbestca1  lie  11110c -Len 

toepasocol van Prodlnc:LtçilIQhpdefl Iluarbl. ons clauir14j niet biind staren op do  1 1 d 1nçO d4 tot een vcrieicUuh ieot cclictnic niiieuVeronLioinLii1 ve 1 de micoliiiic I n dIP 0 C 0 t 0 ])tc)  id naar ook be ci clii 1 jn op cie he de t j a 
pn iodçr vcrantiroordo1iiiioid 'ovolgen van  eon'  oc1iriicuo1i voroe:tWol1cit ,o;o liet. ifdkts&jn :vari. iet gchecl goappeL nprocc voor de crbeicT 2  ircike in cie 

I çe cl to I101 don D U  old  U ni ot cli ( I 11 botin t 
e 

jvcii ooi tic pci  on t mOc I wOl uC  Ii  
t; • voor do Ofld.ornemerc 2  da g'wTclt vonzoer er:e±oht0 Tögoiovrr iregiaoilota van, ile per  

iii  do :occr;i  ou34oro. neoton vorvuili.i.ig oÖn i.jk vorairUa>orclhllji:lioicl voor do 
VflJ1 do naaste ocrugoving door ciibaleuiiiiiord veraiiohUo arbeid dor gehele of gedeol 1 001 Ut) 1)0 VOfi Chciut 1ie I C CCII (o& uol i e viw lioni did  ,il cc U 001111w)) 
Ir, I Lu icc  ii'  3) Ifl(, 1)001 von ie le hc cian i cle lbc I d I ot  CI  

•;1rsc1! dd3. cn.. . . 
. 

. 



'a 

b 

f c  

heich Lor .:Ll  orLc' L!LL) 'zijn 102'k. to do i)Â2 

1)Oh0l.tdc :Da'. oon acipe ei; vn do 
nio olie \rQo)"Uhgro(' 1i,t ao:Lk oc 11,4  eon  
and er i 0,i n-punt nog C'w 
t  ûp  ouJ ion nem  on  

Hot hotrel':kon van  dc  uitvoorende. 
lzraciiten 1h  Ito  houli inrjen dor lc1 
dendo ado)iLn 

, 
in emoencoappeïl jke 

Voron'C)ioordci± j!he:i.d t o v cle 1)roduçJ 
tie r  whaii'ii.n'Lratie' en cii'Li;L'buL1obe 

û:1. jve'n 

Bepaling 'van deze veraiitrooidelijlz 

1io in ovrecllntol1!;ing not de bo'Li'ok 
•.kenlioid en hot mei eh'l; in het e1g'n 
)-dvoau  on  op hot eigen terrein 
IledazeC clnOchap cçq Jne(le;v'aniIroor-

c1ei1j1';1o±cl zal tot uiting J:omcn in  eon  

BeCrijJkielaoraad, Co  

Vooi'k0131ng van de uitroe:Lind; \fE,.1 do 
mïc'tcloiinliand -en onafhankelijke nerkgo 
macno chappe)'), opdat  dc  maatoo}iappïj 
niet zal veraorden tot een groto g-roep 
"l.corigen" en con kleine groep techno 
'oratcn 0 ' 

Voor'L'benLaan van de boerenstand als 
.aboluto voornoarde voor een iToôer- 
landso en Europese volkogeme ons  chap  
S ohorpe controle op de mio'biuikon  

(lie  voort\rloe±en uit de' oociale i-Yotío-- 
--  

Too1ng 

Uit i(ieolOgicioll stancipuab bezien, zouclen  
lie  bij JA  punt kunnen VoirJtaafl net de 
vorduideflldig van i'raL cie lïecierlandso 
Volks--UM  vorFltad'L onder een gezoncici 
nnt:Lonale VOli3huii)hou0in- 

liet zal Ieder cluidc-lij!c: zijn, dat van 
(OZ0ndu jn doeci  din  O1COIVLO geniioken 

kan IIOrc1OJi, a'-LC  in pino-Lo van het hui-
di-Co into),na1ionaU1,s-LLro)e lcicto' en 
nik.huio een ol1:rhuiahoucling ontstaat, 
'i.raarin niet icdiiroen rnecnraat over ,ieo 
Of hij er no] of niet verstand von hooi 1;  
on  uoo:iin hei niet nogeli jh is,  clot  het  
tar  zake kuinligo dccl van cle natie ocr 
c;tsrad. iyorclt door ho L ten zc,ko ondosJcpn 
digo dce), 1hLiiunii ji: stat daar tegcm-
oiTor (lot liet ovenjin mag voo±'i:omen, dat 
tochiilscho desleundigen ce-n probJ-corn op-
108-sen zonder dot. ai.:c'c;n '10n130113k0 
nope eten, ook voor sic clte indiro ci hij 
het probi  eon)  be'LrOkhone1'1 onder do joe 
i-rorden OJ)OU1OI) :Do-L is in, iele pojL-- 
tiolce Jusit van cle zonk Le eiin:t S  lie  de s-
Hund i;e'n  loosen  do t0 ohniooho irol400n, 
P't po:Li'ti.o'0 1 naotno1omo11jko  on  oo - 

cia) o h'oleiCi,n: vol.-'t door do daor'bo 
ede  inn  to,nLie 

czfli'flQflJ .i kOMt ('Lief) tot ()(01 op:Lonniiij' 
ca mee het utgomocni bolang hol; meet'' 

gediend is Pa-t; ()Verigûfl.0 uiLvocrencic 
machten du (lelijk tnoe'ben l[etcl), )-ïaaroin 

do cl oor cle leiding vastgestelde rqaaire-
ge].cel juist zo zijn cii nb U ,oncic:co, ofl( 
clie naaircr;elon optida], door to k-once  
voeron? u p'L in Qon gezonde volknhuîu 
houding nogal. voor cle hand i3.0 je nio' 
achter 0011 bepaLde, VerOrdc'lling l.unt 
staami, - (bit Han je hem ook niet o'titi jul. c» 
(loon naievca Derhalve diojv'G de uii;voo 
:eejide machi -bij lieU overleg botrold'zen' 
11ordci'L"-Dat geldt voor ovoxhcidni1o,atr0 
golon, zone] als voor besluiten in oe 
pantioulie;Lo coc,'Lo:e De persoonlijke 
varantiïoordeii jl:heic't ligt; domrnïiee vasU' 
en er kon { c(he J)d cicl iY0i?-dlcll 'naar nzicl.' 
in liet eigen niveau-  on  op hot eigen be: 

Zulk  eon- moe he'Joefde ver ct'i-moprde 
--'heid betekent op iohzeif al rnet3e-zeg---
gonsohari, i:olke bijv. in  eon  bedr:Ljia'bo 
heerorgad bot uiting koï en tiooi konie'11 
Dab in 1ÏBRKd11J10-'11 imreprae.lc, in -bcgen' 
stoiling incb  nab  neer hecleten dage'' 
voortdurii(l 'van 111ee -maken6 - 

Do-b hi j  een  gczondö 'iktionale 'v-oilaihuin  
houding cle 'vôor'Ldu.rendc paraatheid ya1i 
do vocdsl'v-oorsioning gegarcwdecrd i:ord  
On  dot;' cle5&t irtei a:ihankeii jk  'nag  zijn 
-van import uit geb:1edce-i ire]:ke en ineens 

- ola'ig bij hebben 0111 -1: iûpaaldo oco'n4 - 

wiscbe of polittoke situaties de aenvoe:r 
,s top te'  zet  Lone  Zo zei h'ijv,  dc  booncin- 
13tt'L'nd onder alle in ero 
gehouden mecYUefl irorcion 0±-i 'niet alleen :ti. 
oonlosLi'jd ol' andere ori in -omstandig--
liede's pio-hoe):mng-  -opgepoetst 01) 'Lob volkn 
\r2 -Loilcl nummer 6dn gepromoveerd mogen-
irordca. zoals het rìet-'dn lai'idliou'a 'en 
veetockb- in, ';o in het ook Lv de 
eiierg'1ev'oo:'siOirLng, liet bolei.cl d:Lent ko 
te zijn. gei0Jii, dot or- ooc pol':iirLeke 
000nomî?oh-o cthai-i-t;agci 0]?  eel)  Oogo:eïtlg' 'ate-

l7orc'te-n ui ir oofond ion koste von liet - 
ne-izijn Van. het -  e1ic:Le volke, ulatuurlijk 
moot het, verdi-il j non vee  coil  gezonde-  mid  
(0±1st-rod, (dat  nil  zeggen /hn een groep 
zoifntin'idigc onernemeru clie (oo)? 
l:end voloiianeohop, uier000nl'i jko servicd 
ek vcor].i okt: Ing zorg cl ra;;gt voor het 
voo:rtbontaan .0)) de on-tnzk:koling von do 
pernoon)J-jio' huishouding op' vcniifliljoc,1?d,0 
rijeo) i'rorcic,- 1) yoorkc-icr JIIUL vorvai gen 

door sLants--- o:i' eiultinatioi'n-:ici' onde'?
m±ngo -i VOl) di' ei) vcrantr-'ooi:cl eli jltheld :- 1. r-
iius'bo ,uc).1ce aj-La±  id  icidi; tot 'voroni;ln'; - - 
van de- viao,iu:i, Joudiiig 0i ;ohako) -U t)O-
vend:te)-1 (101-15  on  in do somenl o  vi-  1g ni t; die 
juist; dooi" kun pci'noce,il.ifto i fl -i -Ho lieven. 
Ci) endurnei, egngcn:iit uiie:t-noio l'?LO';'V't t,-oJ 
voo' hot met «n) iiie i';iaor b000±1L'LI  

Punt 6 van hot kwumpronwa 1ndti 
11 0p3oU11 VAil HDiÏ C ZO1iDD lJTL0iiJLLi VOI 
I owIiM :ooii 



Ict (ocUo].jlie  on  iicn'eLu 
rn hot vo..'] k ij :Icn ozond ;d i3 
tnd vocL'komi; hot öuloian) van 00) 

1Ucl11E) (ç'1'OeI) : f'lteiii'0 en een (ycate 
, J'0Oj) i10:Ci(0)1 Dat oven ceo bij het 
Uooioon yen pociale vetgevinc  on  bc 

or voor (:eaaL:i mooi. irordon 
dot niot con 1:nMte VLfl pareeleton 
vormd irorç1i 2  ÇIO looft" ton [Conto VOfi (10 
gooc1illen[e en  condo  1:raoliton in liet 
volk p  bohoi' U flEtulro].ijl:o betoog.  

Ji1hi 1eve.rnlo bocronnUajvi  on eon  gew onde 
mi dden3 nd  Ii  chopi en cie vo oa iearc  on  om 
en(_'au1iinmaneo :lco inç ton  behoove 

vow  e oenrjmiA olie en/o:1 :i :1. t loko nua chten  
tc:voonJçoraefl  

eon  men lcu)nolI stellen: con 
'c'ornotJevi.n gbnoond op Jo cai,i1ionig 
held en :Lô triJorbo13hoii van alle 1io 
\rc l1:ugr000j1  iCC:n allee-li bentoa.n 01) 

grondulog 'van  vi"!  jheld  on  :pornoonli j 
Jo \ )$olltnocr dC1IjkuiOit van allo volks 
gno;bn lint veenlijko von liet v011nlo 
Von 'b'fl.j:i't gel ndd 1h3 of norcU; vôrdor 

o:rdnoLJCJCold aLr, parts onJion initiatief 
hono:eoe:cd rorc1t ni am rnca;içgclen ge 
offen nondon 11011Cc vocieçt1 en oner 

-. 
gLev'oore:oning ode, alit o oinntand±gheclon 
(Lrt tidûr  cu  

Ooli in, do J 3li[ge ir olanamçn:Levin kan 
ocn. volk oîelioçlJi elji1 0)) blijven oh0 
he cinvoor' ort' niet Ofpoko:Lîjk te 
odi van' do gniifien van andere volk 

o ']arti1)»olhiihoiCo en/of eoonort4noho 
U tOii  LOLL,)  QÇf0flr  

cle 'zgn ne ioonioin hit jkt 
'ln iwi clalcn momdnteol \TOT  'Vane!'  en dEit 
n llii no c,n cle regenlngc.ci neiic:e ver 
rlLrnd ho'bbo c)[Iî''do o:r Le doken  on  orde 
øp z lccniL iitoiileii  Yonder  'partij te 
k.o  on  in do h±jîionlnd,tti' L i'0J. ego 1ie 
den  an  andere vot °'°1n naar do orieitan 
Mgh1en totaal ailers zijn doLl :1e  ono  
LOnft '11tuur]:h Jk i'ïeL vo, jat liet zich 

'biiriocidn moL, wedo'rmono zaken hoo:Cdzako 
' hi'k 'vo,orUlianItT uit, do bohoofto von do 

rçgeerclo:en om de andaöht of te leiden 
vUo bet' eigen falei,' maar dat :1n 

en1ci boofdntu1 ' 
0 

uet '7 von lIet kon'e noen ThïdL 
"Voorziening in do ;ipo  circle  probl O ill EYUiok 
van, po:eeonen tnoon do 50  cu  60 jaor 
c Dven'Uuolo OVCfh(jVO1jfi! eai tetloré 

mocee' vcireetiîoo:edcli. jiCe taken, 
• :'ui jnclktlh.ngo c cuktoon ene:ezijçitci not 
bö'b'ofL itiûdor :bolth ic) fhod Ofl g  z,1,1 l 
froi jdn op  Coe  e:j •flladtLOcl)ioli,jkcl 

o' '' ii;o'im,,evo benvi dcic'iiing om voor do'o 
;.'hCpoU ,1f10ii.d.e cti)'kkr'i1g'n te vinden 

via cpu c;ttieke :LnrLolii'ngen, opdat lisin 
iibrofig cii krocht voor (IC vc'lhn-

gmo 0 110  chap  niet von, O:c'Cii  goat  

Voor :')er onon von 60 jaar en ouden 
Z. Recht op pei:n:Lonori og uit ecl nicun 

tcigori'ioei vbihrnic,nsiootifondn onder cir 
'van icdorn recht  on  in zijn 

functie 11enlCzonu1 to bli jven zctlong hij 
daartoe do geontol:Ljl:o eo lichoInelij1CC 
0içOflchapj' en bezit 'ant  te n1;c31n 
dccuc' con ociacci lieclinch '  moth Lull!' 
(sit)  

1) iT clioppe'n van mogolijicliodon tot aan  
doze  iloc±'11 jden aongeponte bezigheden 
Via'  it  endc:Li. jk oame'riirerkende orge,ndn 

O. göcil,,iedi che  begeleiding dor oudo  
clog  problematiek ter voorkoming 
vervnocnidin' ei:'.  thin  \Toreonzaming in do 
volkctgomeennolio'p' 

17oe11cht.iiig 

liet lde:ov Voograni nehcnkt ruim aandacht 
cnn de bevolkingsgroep P0:11:0 liu door 
nicato ohc'ppe  ii  jice, maan ook vaak cle or 
gen  poise  o'nl± jke omstandigheden d  ai' een 
nooit bdcfldoï)houdlenic irordt beo1couird 
Te ki'epocn eCn opoil  dour  in al ne 
len, dot vele 65 •.jar:Lgeii  on  ouderen qua 
ncrlckracic'b cii capaciteit, inzet  on  vito, 
litoit volop kunncn ilotlijvoren niet ugn. 
zictn:lijk jong--re g'roepe'n ijs  ire  clan inch 

0 02 grens trekken, don dient dot  
eon  f1otc1be10 grcnin; to oh In, mogelijk  
nicer  eoi ban:1n, van i'acmnuit do 'pos1  Lie  
von de monuon d:Lc de grens passeren, op'. 
nic'uu bcikelcon mooi; iiordcn 

Iemand, die op zijn 50ube jaar nog  goon  
leidhnggu 'ronde i'iuictîe heeft bereikt, 
kon het siaclatcffer zijn van een fout 
lnonloLio - 'l;c1h zei 0!' VOn 0Ci peï'000nl*jke 
afkeer va 'v'c;ra'4u:'':Lnge'n ho zu.hL en dat  
moo Len  ncgcaii door iei, medisch onderzoek  
on  door  eon  ('eanrdic met de lJetroklcenc 

1100111  dc  odcizochLo duidelijk in staat 
op zijn eigen of zelfs op ecn anc1er'  

gelded  ioiding'ovu'nd, i,ngeoe'b Le ircrcien., 
dan moet die niogoli jl:hoid voor bom' ge. 

o2ipcn' ronden,, ÏIC'fld1øfl hovcii d.c 50 mogei, 
nioL, ten lcoie von do voikn'çcmecnt,tehap  
on  hdi'ielf, ulUgeteid gorai:on Do genocm 
clo Van punt 7 a 1) 01) 0 opr0-. 
kei:i overigens voor zichzelf en bohocven 
g:eon ncidlCre toclichiiiig 

lIe b0joce giontl geeft aan. dat,  hei deic 
rn,ogeilijJ: moot zijn dat iemand als hij 
dcc! zei!'  iii,  icon gaan gcnicte'n 'von ûcii 
vOl'luJpc'flOi. (ten, l;en'.i. j zijn media olie Lno  
stn!  'von dï.cn ,',zrd is, daL liij nog ch. 
cccnLol. joron zijn -L'n'k voilodi lcu hl:tj-
trUi) vervuilen,  on  hij' da U zelf ,çnac;g 'cc:Li 

'1 (l• 
t -I 



P0 b3o:LIioi iib do duidelijk hij de 
innii ei do vrout 

Irt oderzook naar zijn  ii  ohr nell jko en 
geesteli jke Loo'Laid moot gcoohiodeh 
door non iwa atie weihe niet zoalo 1)ijv,  
000 .huio of bodri ;foai'to 9  porcoonlij1:e 
bindingen heeft. 1JcL in  Good;  mocclijh 
dat juiet; werk  lie  tucik hij doet en de 
ofl1OtOfldiGhiodO;1lyanronGer (lat moot G° 
oolrLodcn in hoU bochi  if  lra;r hij uorl:t 7  
minder cn chil:t lijken om op die ?oof  -
tzticl mee door te Gaan 9  maar dat hij met 
nader nerk in  before  0111ntandichoden 9  noG 
Geruime -Lijd in hot arbeidopro ce a lani 
1fl00 d1OI0 IJOGIicO]O Ll13 hij  (IOU  zeli,  uïii 
11r iuioet dan lcnd.oli jk  eon  örctninntio 
zijn die over do GoGcvcnc3 bonch:iht 
waarop  eon  keuze in hot beian; van de 
worJ':er zelf vergemaklce]ijlab icovdL 

In een voll•:enaLionaiizfi.sche emoenechap 
hoeft iedere volknonQot con  Lank  in 
ovreonstomming moL zijn pornoonlijkc 
mogeli il:heden n cocliirendo cci  ii  jdvcJ:, 
[aU door i ja froieice en iinchinohe toe 
atand wordt bepaald en  forgone  andorn  
door s  dçt is oionhijI: cle kern van cle 
zaak Dat wil fl*Oi zoGGon2 dat niet 50 
dr mono het recht hoeft om zelf te he 
palen wanneer hij do "pijp aan IlnartOnu 
wil Geven 9  maar hem rna niet cle vocr-
liohting  on  do Iiu1p onthoudon iordo om 
AnL;tig voor de volftsu:0me0n130hap Le blij—
ven  von fuaeL:ionere.ul 

pun!1 8 idiclL[ 
"Intennieve heeirijdin dci' 
meerde miodcctd en de toenemende G0iT01d:.  
dadigheid en a(reosiviteii clone be-
dreig-!1 niet alleen ieder pornooniijk9  
maar iroikt ook clemonniinerend op  cle 
voJ,kngomccnçchinp 2  omdat zij haar gecsL  
ii  jhce ueermtancl '3nd0rm1 jnt PIL brengt 
onvormijcloii. jic mei Z-"1(-,11 mcde 
a Doorbreking \TJj  liet ervreemdlil)ro 

000 VOfl jurtit5e  Oil  3M110 0 5  want zij 
zijn in feite de beveiligende en be 
nchermenc o organen uit cle volksgomcon 
ochep 

bv eiicrnijda 
• en func1;:i.oneie dccon(;ra]inatjo ander 

zijd0 dor poliLiel:orpsen9  oa e;cimi 
no:Le veri::oorc_ 7  verdovende riiddoieir-
politie enn 

ca L5amonuorkin(1 tuonon vorkoorn en ecu: 
veil] oiicepoliti o inet de huuriechapnen 
in goval van milieuvorv-uijinG (et:czcJ; 
wat or lucht) 0 i bovordor:L og vatiGoos— 

eG  lid oiror.l::i.i g aan hulp  on  no cia] ao-
tiviboiton binne  done  buuvtaubccppo:o  
on  rcgio  e 

Toch cdil;lng  

E'en  politieke hcnegii wo:IIe ervan uit-,  
gaat dat do atant in wezen ni  eta  fl0 cr 
o:t' minder moot zijn dan de orgaxiioatic 
VOY1fl van liet voul ter bcvoihiri j-jr ( 
belangen va dit volk LagOn  v,oirc:L d:îc5 
gingen van buiten at'  ale  govoii  Vail  
binnen ui" au een owganlzatio  on  
boatuurnvorrn om hot vQortl)enLacn van (ic 

volk te vopeehercn  on.  de Uoekoinnt ervniL 
veilig to c;tileii, niet in liet poiiLio 
en juei:iiieapparaa.t Cdl) Liagvaardig Ir. 
etrunont 0(11 tdikens  wool'  doohkccitTond o 
to tredcn 7  ale  oci gonr TçQ..  dat volk 
o]]dulht Door, cl~, t en ondlc. 
aaflien dcii Oi'ii0OIi0 hcndelon hçrvorciert 
di!; apparaat tegohijh  :ow  tijd9  dat minder 
gaUw tot a eccib en owplddiidigheid 
wordt overgegaan door gpoe)on Oi 1ndavi 
dueji in dit volk wç  Ike  vopw  dit volk  on  
zijn individuele genoten nohgdciij8e 
doeleinden naetrcven :Dè noittj.çi. in  hat;  
directa wapen ortegn De juaiicti.o ;neem- .  
o zfrai'ianatçceien weil tuit lionclew' 

ti1n van dit volk tGen  çroopon. en/01- 
z 1cm cj uk; 

volk me'kl; 9  cl at LO1J cl -i er tejC1l ewi 
niielç :riguven  oil/of iocipon krachtig 
wo111 t p1)getwecleI1  clafl nell  it  cle. thciic 
oiitstcine onvoroohilhighoicl teGdiover  ne 
beide apparaten laten vai'eil cle appara—
tuur Oc1 onUrcioirt door zijn 'lec]incvhig 
en ningvnddig op1;eden t. feit  dat n 
C-"2 i4w.crdnac3i zijn 0211 n1 e iadivi'iuoe 
cie ohtn' Van Olie voiji(2clQdotGli te pan. 
iloiigela Het \rortrou90n  on  de mocleucnip 
aan  politic  en juntitir; na] t'QO!ioffloi1 CO 
daarmee zal heb voor die pnkaien min  
clew  mec womn çin qm de gcorgurii Oclp1ft 
m1rdciad gii do agaoc;s:tvibciit terug. to 
c1 :iingeii ten bate van ee' gezqndo voln 
gorioeneçhap, waarin 1ç81cr lid z:in 
log çn cakccik;oiLen VoilocL[j 1;a. .01). 
durft t 0nt)?i0oi0fl. 

}Iet Ji t voren;: icadc jn olGenial jh; pniii Fl 
woede doldocncl e tocgçhi ohf 7  ovoun:Lc cia 
clewclodl a Onclorcioci b. houdt;  nick  mccii' 
he zig ie!; elf,  ioc1ineche kant; van de zeaL: 
Hot bi]. j t nodig>  d:at;  tow  beyoi'd orieg 
van de c;lgoltolo veillghc]d. bepaalda cic 
len von ',IQ politie—taal gp ocatwaliec o;çd. 
worden  Coed_  gotraincle  on  uitermate aug 
vaawdigo mobirILo Ocnj)odlen iioeLo.1i oveuicf  
dire  of iïøei- I :u1:pio11 worJen iTncî  plait  
oelijka Gevaron laiid]:Li: dreiGen te. 11cr 
den bi' d bodieS. j vo l' van do mied ndqn 
ovenecib ccii iran] geleid. c:dc;n, Jpo  
ii  0fO.fl. 012 liet; gebied Vnu d  Ii  Vei1i I 
cie noorten cii cctand, le] deii de vera clii,] 2 ci 

cle oot.ie van de poi;it±c;  Dine  genpe 
cml]. i ocwcle or)i;  loll  dienen van, optimale 
middelen voorzien to , tordeux  Oil  do 
radicaal gniito ku oiion ped:?n711, 



Dab o,dt zoi'o3 voor 'di.'vcroo 1ia1pnthido' Datu.urJ.,Lji: 1115.gt  hub  dooi ('le Illictotelen. 
I.o Lo  voor do 1)onapeILLfl  on  do nbat 

,. 
maar er i den J.ovensroot onder— 

van do 'I 0' (I1L1on Dat dm.rt 001101(1 trsios Con moordenaar tilt heb--- 
o! uit vei'kocrci dentorpro' orde 

iovoe do, rod-îornhto orpoes  on  deze d°. poU 'bloke 2  i'tocoiij1.: ze:Li?o tdeai itiohc 
een 'ai isoordo roo'port ic duidelijk' hciïeo(ocJ enen of 'bussen  eon  Deroepsmoo 
tah dlt ef(czi,e;n 'van  zeer )kLnrtFciij!:e d.oiaar,  die VOOr geld 0J.tisje0 opknap't 

c1o: lobeD2  vonra:L d'b buon' iandciijl:o en do ons die door velJ,.td achter d'cuLo- 
nuvo:UJ,a'aooi'i vorkoerii poiiti-o in de ton deuren i1uizciwi.e °le±der» dooie  loch  
:O)o hij e'n.iiLeu van '- ' nii1ou verleId, irordI lob ecn moord op een poui-- 
Vorvu:i.3.ing bohoo:Cb  goon  nodor betoog tic-I: 'boien Lr We allen t'Lide  diel 

hen ee irorkcj,i j: ochu!digen aan 00fl iüs 
-Imar iflr ilaicte buL-ccI- noilap-pc!Ii Gil, eteden drijf ho obraffen en n:bcb ai:Loon liet n- 

(flYi1 'fl 'oimt (iTatereiloo dstormrompen -ci t.runlhn'b waardoor  
. 

. de mi sc1 ad zelf voL- 
, bljvy of zelfs ei,dor.rdn) 'saIL de' 1ö'trcf' 'brol:I'.:on iiordt Al s 9  zoals heden 'hen dage  

vi,  icgo'nflo J).eiga(le Ciiroo'b- muciLu-mor- noor al to vee]. voorkomt 2  mensen _Ul d,e 

)c ng', no.o.to,a ve:cl  ones  en da t goid'b even— I:ra'nt; of voor do media van rddio en ,,V" 
oor bij, dad  ge etslziiigen ol' boa oph:i,t'eond ageren togen bepaalde personen 

çl p oL c b L ngc  ii  o d Da-t do oan a'bJ - vier JO' t c k  ii  ] cit  lien  onirelic v lUi 
' ' vnilcsmorrjni door hot vûropreidén is 'dan kan  moo  een rimitief reagerend 

vn verdovende ':widdoloii e' c] c'  'naast do,': 11'&cL1VLdU dot do hotroithonen dan mooi' in 
•:g,iodaJ- û ook de londel:ijico aanjrik 'nodig elkaar slaat of diens inboedel in brand 

si't gis  'Coil  ves'bstaa-nd' feL'b 7  gezien-de -«teokt niet allddn Ctrdlffei-1 maar moet 

ot.Qrg)O4ldei1 \Toii dergelijke 11l5dodO'O- ook de i-rare ci ohu2.digo aoh'bei 5± in bureau 
hegc'n, volksgezondheid  on  dd bronnen en ro1pI'±jfieaoh±nu gezocht en ,ges'brof'b 
3 ri 0 VO rclo\Tc'flee ni cldclen II(A uofdc il JO d b  lend  nee L t i,cder iecli o op 

he'b:rnf:igclo gebied voe.Lai boi:±1en Ji]s 'lie-b ui'en van zijn mening, ook als dl 
,etreke do «iieni  eying  bereikt'' is rïaaruii -mot  dc  algemeen gangbare in strijd is 
do oçskeUjkd eefmlto:id vz'i,n'liet vOlk gc±e- :En  ale  pro o-bijk in he-b nu z07  cia'b men CIiB 
ekbscpni 'opclt d,00r \100rli1130:i-icl hâna.- - - of .rijkonde -mening in deze zgn democ:ea 
'&upk'bo rrmhorighofcd en lo'bs'irorbonden- 'tie  wel Mag hebben 7  maar breekt de hei 
)pid -vgn ,ollo. -voTlzsoeno'be'n7 - 5tci iiolici' .105 7  'ls die cienlng -bot  tilting  word-b 
UiUrO da 'ka vOor da handel In cle -ge- -' lrcacIe, clot  ho'hbcn vers'ciïlloiodd le- 

nonduicid  -on  mornai ondwii:ïjnoi'Icle phodu- den 'von' de l-Tedei'lanclse VJiks--1J:i-ie aas 
- ton 'w,ui:rndwllijk -torui'gelopon' zijn, mbcoc don lijvd ondervoncle'n, 

- 
-' 

bogen do ondormi jnci'nc't-e -kraclsbcn 7  '.heisij ' - ' '' ' ' - 

jirei-dolei'icl  iii,  1; i'ch-ist'be jog; hetzij' uit 'jjo 'Punt 9 Van het; 1:eÏrl-±i oogreJil luidt 7 , ' - 

itieko mo't;jMve'hî :dien'i;'Cl e .ehöl'é af-- - lle-iopboui'ï van de ici'ijgcirilaoh'b door 
'woç:eapprniabuur iToQr'bdurend: paraat' "le - - '-del  vain - -' ' - ' ' -' 

7,ijn 7  CiJi in do huidige otristandighede-n is n 'EWï lancb 2  zee  On  luoJitm'ach'b, (vij'- 
oL;s' volap 'werk. .vboa dergoli j'ko -- go nilu,ge:c's) met een boiidgenoo'bschappo- 

,zp,Lijk oporerdnde groopo'ii ' .' ' -. lijl:e -bok in kuropoos vev1ia'1c1 
Patios-maul .vol1531eger soc-b ecn t]efcn- 

- P del,iffodl,ieic van: J.et - poiitieop-'' ci okro terri'b,oriaio  on  rûona1e liiO,kG 
'bro-don moeb goitarr'rborgd us g'o'DignImteimd c Civie].e clieiisbplbioh'b vobr' mm-0.iileO- te, 

dopc de 'wijze ïar'rko liet 'ji,rs-t'ltid.-- '- bevordering yam-i do eerbied voor tic, ara 
appareo"b de' zai':ong -we-Ike'. door -  de politie beid hn in. hot iiC],ang' der nationale 
1j lw,ci-r cieJ.J: .Jom-eii, o:'imerkt IDe' duO-'- - s000flomio ---------- ' - 

- 

iI;:cm dient ni'b:i jcl"- vuoJi'ogcD ie --hoi-tien; d Civiele en par ililaiie dien biicht 
dat zo e pricimi:tr i-a em do- oj,achtöf:dera - voor vrouwen t- C-2 be-voaid,ering van oid,cn- 
on tcog(ia jgo- elnehtotfòr2 -fe bosicchon J':cng -lu],iibCtooP  en colidari  boil  gericht 

do -misdadigers t' stra-d:i:en eihno-h  om -op na'a1echappe11jk'e eim: dienOnde 'beioe- 
a,eri,ei 1e ,ourthn op -be dl,epo-i-i7  iie-lko ' 

door •pciyohi o-hciru ed ton behcve- van de  

1 3V0J d JOU de 001(0151 çi trorcton Oi)CO Toelichting  hing 
ct-lend6 pCcuir] jlc u-ti cl '1 niet zeyen 2 ik 1 Ofde aan hof  C lOOiliO 1100113 Lei op 

t  dc  P 6 t J t 1 0  hi  mmdi 1 de /siO 01 le 1 
L hOOi  II  duic I irel z cii aan d b v€

II.

- V n Iie 
I I I  iii  UIOÇ I oiJ 01  u 1 0 fl1  Oil  C nçtj  vi 2 

le no] in ich zn d nil  O(IOL (I Ifl /i J fl, d c op C 1 b IlOhiOl 1 hoo1 b 
van e,c.ij puinhoop Icon iorde'n gewirOkco :001 z umOu 'I  cg  IJIJ ( JO I1€i p01 ool 1,31(0 QOc t j' 

---------------------------
,-'-- - , 

- de -Ii»j, ]goriociib Dc  ,leictin' O.fl -  Oil  11:3 iuion 
c aOlvapk , 00 tiC  ii  o rc  ii -tie O,1 S  on  (0 do Locpe'i re iH jfl I no  ii  ch at 0 

I I J I 105 0 ) di  iii  JdODd a p1 eo (1 7 
L tb ondoicii ]n( IlIC i ivl oed t-FiJI hij Oh cii t  

OIL  IjI  11  Iii  J C 000i jij J 3i bio 1 c,n 1,0 1 L -),<." vdn  dc  ia 5j ocht  vi Ito  U lii cle 1 J in I 
00 -volk heiPjii(lioliliaild,e  moon  con 011 groo-- 



O:0±flÇen i0 VOd ±011 nOde (loon -do ïoio op to brcgon voor,  oikc -'arbo:ici 
slappe houding van (ie :cogeJnng(n der iroike door  Undone  volt: enotwi nordi 
:Laatto jaren (en .ct alleen va-n clø vornioht, Al s non die arbeid o a.rbei' 
laatste :eeoning) dat hot in de huictige. dors niet in do pxaotijk heeft lonen 
1:n* jgsmaoiit ontbreekt aan alles 'ïat oen konen dan mag ook go  on  \s30,ndebeliai.i 

a,  V,   ervan uorcle'n verunefli; De civiele cU_CL 
'ton handhaving Vin (Ie nationale on(( fhan p.ldht opent de moge11jk1iei.d tot hoto.î 
lcei jkheid  on  'bon hoscherp.iiiu; van hot oordodinvormiiig en kan bovodicfl (no (3 
gehele 'v 033,-, togog alle vijancU.ge  bo(1oc. hen Ujv aan de oogsijd) in Jiei bela 
iigen 'van b,ton al'  on  ;van binnen uit, van cle nationale oeononie ucmrkoi 
moot kenmorken. Do N\JIJ  gnat  nadruhkelijlc 
±t van (IQ nio].:IJ-og dat hol leg'o:L' or io liet is daarbij logisc112  dat niet alloe 

om do bol,angon win cle bevolking to be-, de nianolijko bevolking dragon 'van de' 

ncl'i(3niiicii , in Vede0ti, jd door  eon  voo,  -, vol! gemooiischappolijico gdalite-i5_e, 
durende ranthJ,d om optimaal to l-:unnen nisar hot vrounoliji: dd ü daar zel:en nii 

±11gT.. jpeii bij elke aUfitasU -ag van de jn. bij ach ter mag blijvoiu 061: voor,  vrouu 
d±vidueJ.e  On  g'omoonnol:apuei!.jla) vn:i,jhoicl moet derhalve  eon  civieU_ diensipliohi 
'bot zolfonbpiooing, in ooniogs Li jd Om worden inc;evoerd Ee t zou ceifs cUnon:L-- 
zijn ordenondo taal: vollodLg, oo}: in ninoroad uonlcon indien de. vrouw'on nb 

-bondgenootsol-:appol± jko zin te kunnen - ,orc1on ±ngeschnkeid bij deze maa'bs-chap 
uitvoeren, , Lîjko ophoup  on practische ne1ol 

vo-em-inf .',, ' Dat hun wij zo van d n'I;voï  
lie  onderscheiden daarbij een parate  eon» 
hid,  'seiko cii: ogenblik zija bon oheih- - 

iuoild - taak ip bondgenoq'tsohappeli ji: V(,--"-
band ken uitvoeren, Dak  nil  zeggen en 
uitermate bcnl eenheid, uitgennnt 
met do doe „-, 'L doci'treffoncle llapens  on  op 
timal getraind in de omgang claanmc-o 
Die kr. jge.maeh 't noe't uit 'vn jniiiigern 
hos'baan. die 400rdrongon zi jo van het be 
lang van hun eenheid in militair  on  po 
litiok opnioht .Da'b zinloze OQfoniLrgoA'i, 
'feoo'teUjke ])U8deE en inhoudloos u-iter'-. 
lijl: vertoon en niet  too  bijdragen om de 
naardohcpalgg van cle soldaten soli en 
grote lagen van ,d bevolking op do juiii, 
to iiijze vt -1,6 doen stellen, - is duido 
'Jij1:  lien  vnijiïilligo:' moe- b pocal 'tief gc-
notivoi'd zijn om zijn 'taak naar boto, 
noten 'alt te L_-luillon voeren, - 

Naast dze - sla vagrdi ge n boo'b"hroep mooi 
en oep vo1ko,oger komen (lat  eon  auJvo 
clifoppiév" territoriale en regionale 
tUUk hoe;C'L  on  dat in actie komt, als 
ciroigjeigen  goon  bcdneigi,ngen blijven, 

door anderen tot gp'selddacli ge 
ictie nord'h overgegaan0 - 

lle'b :t,eton n:cg geen ion va-n hot 'vol!-: - 

'taiido groep -1-rcgdlon iet  On  ei gen 
3 :hbicd:e inmenging  on  maoli'hsinvioed,. Dat 
kan alleen, als liet overgrote del van 
hot vol!: (te nooc'tzalcoiljl:l:oid van de 
'Î:nijgnmaohi-t bog-rn jpt en cie aamrezi glieicl 
ervan - cii crc in'tw-c'hhoucU -  nio'b alleen  
aca'ivaancl't, iour vaiidit zijn eigen J,e--- - 

vcnn1iermohicni-uii'eg a:L nibdr  bold  jL't dan öOn 
noec]zal:olijl: larci),d, ,A,]loli dle (lna;:"L'oe 
:L -i ehianiol jh-:  on  gcertoJ uh - :oricli -b-:'L zIjn, 
moptcn In  eon  vcnvuÏl iig van 0011 civiele 
di ci-  set cli, ehib de 'to -bri:L e' oo:Ltc'tani  toil;  met-
alle voiicnge )Oi,ei belovor (ui cc:c'b5oci, 

-' do geriecn eha gobas  cord  moe 
zijn op hun vroue.coiijko geaardheid,  acs;  
leg en  ambition,  behooï'b geen betoog. 
Do PVU maakt  goon.  onderscheid, in i'ïaarde.  

on  beloning 'tussen v'rouiroiijko  on  
mannol.iji:o arbeid, md,an in zich  an  - 
va-n,  (1St  de 'taakverdeling îii' cl  voIksge 
inoonnolian ),)epaald. -wordt cloór. do iiahucn,--
l:ijke mogelijltheden - 't'an do belcla geside 
teil. lIe kuj,i-ien  on  'voon'teJ ion, - da-t b:h-
\roon do verpleging van zioha'i en do un-n, 
ioi''ing van huipb'31:oevenden. over 1iob aL' 
gemeen meen v-roiue'D ;daartoe de nanJ.og 
lobbail  on  a:nb't'Li,c, clan ,iameii  on  goz:ie: 

As je hot 'tekort a,an 'orplcegs'ters door 
cle in civiele clio-ns'tui'toofon:i ng be 5ige - 

rne:is jon daar  'an  t  an  gedaan ha-n -rondon. 

Teniïi  ii  Lij  do \rcn'vulli ng'van de - o3a'i ole 
(3îoetp],i clii hot o,enln-rekeL1 van 
'belt en bevorderen van do iraardonino' von 
emcicrmans 'soi'k vow:'op btw-st0 3,ui.i,  done  
dienn'i-vonvulJing -Loc„li nan's aan hij - de 
taal: welke in a±'i,,i.ta±ne dicnst 'rot'n*cdit 
noot 'so-r(on n3, liet i-ran-rhorgön van Oc 
:v'oiiighe±d  on  de i e'crensmôgeli - jkh oden 

, 
'van 

d gehele bevolking,- ira: n  done  nan:t'den 
aangetast  zouden Icunnn uorde door 
1w-vt i3,3,einlo machten,. JUn in beide 
(iienstl)U,chiton tucht 011 Orde bioodnrtkoilj 
he elewenton sijn om de diono'te-n optimaal 
to J:upne laten f'unc:'bioncren -dan moot 
daarbij streng gc'riaalsb norden 'begon vea-
heffen pan deze 'tuolrb en orde tot dooi, - 

±ìi,.v,. middel van do dienst, iUJ.o 'voon-'-
(4Cbnii'ten  on  bevolen 'selke indien-

t cmi u:i,tgovaarciigcl 'sorde:ri riioe hen  
-si j1i  on  o gonotivourd 2  dat do 

(Lien'tpiioh'Lig-en do bedoelingen ervan 
begnjpen  on  al noodzahcl:i jJ:Jiein'vooz' 
ho'h; 'kuete tLono-,son van  dc  diensten l-:unuan- 
ervaren-1 - 



i:o ir». oj' cl;;l yan do ren:den nLke  11.1 
d(fl30 (U c eten looaard €o oni i:old. 
den ,V moeten die radonu iido3 íjl: 
o].o ?Odan1g door de dic ii:i.iehLigen 0• 

kolie. en h3rk00d knoncn irorden, eioro 
liiigt nU ce :1e he L iucLrLLoclIge hoc die 
oenbeheid  on  hierkcnbo.arhe:Ld bij het 
overgrote' deel van liet volk tot otaocl. 
moot koiuon., L  eon  JiootdsLulc apant Tcnni 

'!Q lat C2 nog op tc.ugkoincm 

'1 0 hL.d t 
U:flaad,fovj:0l. jk e mc geen van do 
JOfldJe IOtJ CTOOI)efl tot; 00fl ntionri1e 
vo:Uce(erne ene olicp  ale  dccl van hot 1!uro 
pa der Vohiore'n 

7crborgtng v;ai nationale vo1J; teaL  
On  cü5Lttturecnheid in con con:{odera'Lie 
van flurôpeeo volke•n 

ilh.d4 )OflCÇqfl0Jiti0  h; er er geioido1.: jke 
noitug  on  repatachring van niet  Liu  

rolDese volkr oepep ntar Jn.u.l nationale 
lgflcl3i van Iie:cicomst  on  oorsprong. 

hiluropa  )eft  :cecht op cija e:i.gen idii 

• 
•• D Jleclelndrie Volke Unie gaat uit van  

hat  naiuuJJjk.  on  orgrniedhe begri 
i volk de i'iatuul±jl: gcrooicle eenheid  

.ran  otaniverwente, vo ]ogenoten liet ligt 
voor de hand, dot veer c1ee eenheid door 
iclnpoliLicke ei andere  manipulation  
in het verleden huirrLmatig gosoheidex-i ie 
een e:inutel \rfl  die naiuur1.i j Icc c cnlioid 
een eerste vereiste in  on  tot  eon semen  

• - 3e-ving Le lcoraon a3Lbinn0i do igen 
• idenL3.LCLL van het iied.erlaiv] ee ollri 

tot gijn roolit ken komen.  Pc  kuncLma-L go4  
• • door vreemde mnrciton opgodronge o staatn 

grenzen cUoncu) ie v .dii5.jnen (Ie gehele 
Boirelua- delta dienk met behoud von het 
yigon k cekLç-r  on  do moçeli jllredon von 
I 0 IIOII 4 fld0 ' In IthUogç) o, VIM  

inçen r  hialco.  on  Locen burgers in d@n 
sLpativcnband tot Noderlaridec Natie  uit 
te prooio volke hei genicht op aanzien 
von popa ijiedo ken bepalen., lUimen  (lie  
)1Iodorlende Net;ie  moet  dice  groepering. 
(etnn cii, ouliunool, hiLo:ci oh) zich 
voU.edig }çumi'nen ontplooicni ten Late van 

• het ge1IOEml Vlaarcl.00r do delta dor Lage 
LaIon -ci. oh J;:an ontiï:i.!d:olen tot (Ie vol-
kovongomoommohap irearLcLnnen do toel-:omni 
voor  deco  voï.i;:oron veilig geteld ken 

• odon en vor renruil een Huropoeo re - 

• yoU, ken opldinken. Dit Euiopqrio revel], 
zal uitmond op in  eon  gogroeld Leed van 

• mehori hhoid  on  Jo ; vc;m-bondoi dieid van 
;i. ç, Huoo fl0O vo:ilco:ryi. eondei- pin. jego. 

'ving wip Pl I: vol.1: yen do ei gen :tdenti 
iou van  oil::  volk, maar jiot erkenning  

von elkiundoirm imeerde voor hei grcr[o p 
heel dab VfDDDLAHE) LIJIIOIA  condo  

:i, i. cii no oni o mi 

Hol; wil. niet mogelijk zijn era tot doe 
uerlcelijko eenheid to komen, niet'; in 
Neclorlendon, muLct in fluroprr, indien 
voortclum.end aan Duro a vreeLmde el.errion 
manaal ingevoerd worden in  doze  volk 
rengemoonechap om zich  clear  LJbjvend 
\roor langcro itjd Le \'esibg-Cn De riet 
lijice normen, aard  on  wezen -van Suvin  
morn  Jdntb:L:Lbaner), Marol:kanen, Tui:kn 
(Jicinezon onz komen utemultunci tot  hi  
vocht in hun eigen 1 ofiniU.e.u2  In live 
ei gen nationale,  -blmuin3.and Vermenging 
hIo:logisolt zovrel al cultureel, 

• 
loicib 

uitJnri:t;e-nd. toL ondorang von (10 oigei 
iclonti telt, zowel van do  gee  Lvolkouon  
alum  -van de gaoten He-i in niet conmner, 
dat jirLrmt de machten eol!ter heb zgn 
bcu'nat;jonelo proletarleet t ma:c:nLoUbee 
lcn:Lnicmine en maoismne , o0rstaililcrS 0 

Levord.eraevum zijn ven - gedaehteii iîlid.. 
onbeperkte  on  bLijvende import van vol 
vreemde elementen voorstecmn het is )c, 
ieritp middel ot-[) .  Loi de gcwemnite maceel  
coring  • over be kunnen gaan, tot hei 
umehenj:en -van dl. grauwe oonhe.id  hr±,  
irelhe boheomemb ken worden door de  into  
natipna] 0 machten -ven ho-b communisme 
Be lJedorland.en,  Eta-öpo, kaP ol:L een hei 
VATJIIiHLIP0) icLjn van bot veil"  on  'de vol.1: 
:rçai mielke zich naar luie natuuv:ti. jke no 
môn binnen lTharopa kunnen omrtnmiklccl om, 
natuurlijke solidariteit, mwoN  lo  Le 
jorLonclon.heid en saamhovigleld, û lciL 
e_ 'n practicich Lot u'L'Ling komen tuen 
Verwante volkeren, verwamit door  lien  af,' - 

,9 hun historie li -tn ci3.J.tuun ..ec. 
heid :uatzeLIkte geldt natuurlijk  eel:  
voor  (lo  natbonoLle gemeensolieppomi dna: 

gcimpeT'tcem.'de.1!'ceemnd.ttUJ'gcfl vuiri natu:'e 

toe behoreï een volk lielioem'kb cci cli ie 
ab501kt0 zin superiolir te gevocPcn bout 
een ander volk, maar hot ke1ev3.n von l 
gonie-ten.50hcc2p0'J,ijlc notuurlijlccm etiderimsi.,  
on  het ,z:i.ch lor;re:ron tegen oan't.eet:ing 

l een oma:Nrend,bnro nh,L m:m.'woJ 
oven ponitto:L alS riG natuu:c' ccive 

Iki handcion in ovoroonstciiimi.ng tuet dim. 
ze erke.om:ting :1e cle Jeuonrmvoomemaapdo  you  
da iBimvopone volkeren • 

rtat ii :Lu1d-i 
ttiJ:i.tiii,sdlifl<l van oulturelo en vvicwi. 

ohap- nmenil:eotaLios tucson cle lkp:opecio 
volken onderi.Jig 

. 

. 

llkaclmti.ge citcmun  mien  do \Ï  rnkrn1i in Ja 
bevU jdingermtri jd. en  stro~  ~v ocr a 

pro  ei  mope] :1, j1.: integi'et;.i. a van dc: Do eu 
cloU.jico on Zuidei.i.jkc-t llederl.ruh 1U  

a: • 
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a:1e'otc i1ao  (antic  nichion.  
dc  1je1a1; j y-yj cto boIui';on van 1c 
Vç)O :In 1)0-1 11 cnJ,and Di iii:L ejo 
dat p:Jn'wi: ailo Jiafldo:iindon bo3paai(i 
tï)0(iofl duori:' dO 1)0  ii  oloice ihoid van jici 
voft hij tooaUanden vioïko zich in he-[,  
bu:tonroid ontiikkelon DO buitenland-) 
(Uenot moot eo zich in cie L]:l000: - te 
)4a0t) V in bavuot srolke poie 

la natie in hot buitenl and innomon 
tïo:v1cc11 jko NodorLandoc ho:Ligon iro:c1on 
O:i zeJn nb roe cdiend, ala VU 0fl) 
tot O]))UioC)0JTh cia rorold o:poJ?oJ1  

.Inteci0hdoUl To meten ona I). 0100 hu:ldj 
e onrJer.rc.i1oUu T)or:Liie a]J,con ove: 

1l açhcij1c i;a onze 1,atiet0rij cii be 
moebziohb bij do beoordeling van :rogbnioo 

een ander ri000t dan  heir  onze', Bij 
die helaohcibjb.heid komt dan vanzoUt- 

pnol1oI1d ook do a ndoro bcoreickieid Vwo 
{JO, dorgoib jk o'egiiio om cle oconomiriche 

trokkingon rici; Nodo:clancl to ivLcna:i re 
:aan  on  hot iloderlandec oncleriioni:Lngen ge 
nlakkolbjk to  oaken  ovi in hot bet L okkon 
:Li, tot zakçmn to lcomen 0 

)-1i :1e bepaald geen i\Tedcri0nds belang om 
overal ot:io aol onze zgn. dcmoc,iatbacho 
Moraal to prokob  rn:; mcii daronclur den 

• op k. moge venatetwi0 De houding aelke do 
Hodorlendso regering om \ifl de ieuio  
mocha  maar niet  cone  to eprokon -, tegen- 
ovor landen  ale  1) 0 v 0  Zuidiel:obka, en  Iliac  
dOSiM do m:hjzo earop  atoll  

• goOon iïOdi tegenover I0aai3l 0J.i de 
irabio]ie lnden2  tegenover liet  Chub  
van na A] lede enz. " getul gt van een n 

o]uto voraTaar].oa Log Ve)) cle J ferlIGIOjke  
liehangen van ho i\Todorlandeo volk ten 
lotp vwo partijpolitioloo doelo±iuilcn0 

1;aak rolko op hu:tion]  ads  politiek 
poe:io vo:rviidd toot; •irordon in dienst 

'i0jl lob ikaclerlandrie vo:Lk imorcil gehool. 

•y»drongeii dooi'  dc  )?0 i0 bi j pollteke he 
voo do hr31a0g0.ragi:oepen aoii(;oi'  on  

in dci pol:ti olie VU. 0flç omervm1 do re, 
go:ringioclon iri66r iauo Uegai ioo .g0i zjn 
dci van hit doo-r  lion  te dienen Nclea]ojocb - 
no volk zelf liet i 5 000 a]lereorabc be-
ang voor Bpropa  on  duç ook a[oer iiuder-

dat oo:if]i eten tpoen do i.iuiopeae 
vo:L]orneon r oorlcornoii 0:1: opgelost iîoriert 
voordat oeoc-c]atics p] aa:l;evinden  Ale  NeC-
do;olancl duccihij do rol Yaio bemiddelaar 
Ui) FtpO10n 9  rUin dicari; dt ook naar beste 

lo-tiiinon te gcbeu:cen en in elk  gavel  op 
no{tkoig enho yoorci o:i d ocldo  iuij zo dat bet 

nzi.en  Vie lie-b Doderlcmndse volk hij boi 
do per -Ira jou in cof ti go zin bevorderd 

Dat geldt ook vooV 
een  eon  hç -vcni ingiï;  ii  koele 01. 0 O5t Th: 
rep Bc, de-gul] ;ikc; bemiddeling  nag  
:ciuroo:: heb  hero  ;jdcn  vow  001 pci H j -poJ] 

S  talc  oa-d,j 0 0] t  

T 1  rt \r, de ont :Lkl:eligm-;hulp rite] t  dc  PVC 
nodrulolcel I jio dci; a] loroerot hulp gobcc 
duit ntoc;b iioricin  coo  die  gebieden in do 
Nedorlancirio vol J:ehnirihouding  nellie door 
ooriLanchigheden bui:ben eigen schuld van 
de bevolking van die :cegio ,iiicer ooit-- 
Tilikold zijn dan de roet van Nederland, 

Dot daa:cnucwt (iOn dergelijke Hulp aarl  
achtergebleven  cot  geraakte gebieden in 
:dLu:o)U gobod en moot mordon, lijlct  one  
vocnseliloprot:enLi ala tic een geeOin EUf0i?a 

een Hoclei1Landr bclng zien0 

øndcratewoing in zgni oottub Jce]:ii'ige]eiw-
don buiten Burope kan a:Llccit lc.tcunbn-
don  ale  dat;  eon  1'lçcieai anc1 belt cn; is 
fli a0a volgens lot; irincipc van yedei'- 
ei jdm: be]wg zoe:Le 3  it  prognaipti  it  cie 
iojirouLeerd imo Van credeoi.jdo belang ho;  
goon  spraio els Nederland geld en nate-
rica] , zoirel a ls deilkthldi'ieii lever];  
can  een volk dat gezion zijn politieke 
coistellatle (3: op uit; is  on  bijr0 de 
oommUnbetirO1LO imere]drevo:tut;io ook in  
one lend  door te voeren of vioclerss]n de 
natuitrli j!:e ontriL:loe]ing cr ontplooiing 
vai-t Docleilandse  on  andere 'Europese vol 
keren te ha]e;itnoun0  Overigens,  moet bij 
hulpverlening ook vasnatcrzi, dgt iie I; te 
helpen volk zelf de di±cicalijlce til hoeft; 
om zich in  posit] eve  zin be on-h:i1 -Joeleio 
üniniilioolingr;loulp ver] enen CaO ie: - 

 
oopon 

in het buitenland 1(0:1100 die luilp huinirt; : 
ten  on  oen militair ppareah op te • hou 
oren aaoc cde do lnilpveeioneede volkeren 
in  lain  hoctactia bedeigd  mordant, tdcat - 

golijk  can  Job :LeVeaci1 von kruit aan do' 
vijand om ca zo:Lf mee he ohohen to o:or- 
don - 0 Bij  dc  oiitiubl±o:Lingshuln staan  
-trci duidelijk voor, dct olloreerri; die 
hulp binnen het volk zelf gerealiseerd 
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