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DOCUMENTATIECENTRUM  1NTtRUM 
NEIJERLANDSE VOLKS _UNLERLANDSEPOLITIEKE 

PARTIJEN 
KORT PROGRAM 

Voorzitter; Postbus 10.36'6 
Joop Glirnmerveen 1001 EJ Amsterdam 

1 • VOLKSNTIONALISME 

a) Waarborging van het'eigen karakter der Nederlandse 
Volksgemeenschap. 

b) Terugkeer van (ook voormalige) Surinamers en Antil-
lianen naar hun landen van herkomst wordt krachtig 
bevorderd. 

c) Rechtvaardige oplossing van het vraagstuk der Zuid-
Molukkers, waarbij hun opgaan in de Nederlandse 
Volksgemeenschap is uitgesloten. 

d) Contracten van gastarbeiders worden slechts bij 
uiterste noodzaak verlengd. In geval van "onmisbaar-
heid" verdient het do voorkeur, de vertrekkende 
man of vrouw door een ander te vervangen. 
Duiten laatstgenoemd geval vindt gn werving meer 
plaats. De gezinshereniging wordt stopgezet. 

2. 
VOLKS ONTWIKK1LING 

A) Krachtige bestrijding van marxisme, anarchisme, 
liberalisme en materialisme. 

b) Onderwijs en opvoeding worden gericht op de ethische 
waarden van de Europese, in het bijzonder van de 
Nederlandse cultuur, waarbij speciale aandacht, 
wordt gegeven aan de werkende jeugd. 

c) Objectieve voorlichting, bij het onderwijs en via 
de media, over toestanden en gebruiken bij 
andere volken. 

3 WELZIJN BOVEN WELVJRT 

a) Zorg voor het milieu en het behoud van de natuur. 
b) Evenwichtige ontwikkeling van economie en techniek, 

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

4. ARBEID EN ECONOMIE 

a) Zorg voor een levenskrachtige boerejtand als basis 
voor de nationale samenleving. De efendom van de 
grond dient zoveel mogelijk bij de boer te berusten. 

b) Bescherming van de zelfstandige ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf,  tar  handhaving van een 
krachtige middenstand tussen enerzijds werknemers 
en anderzijds grootbedrijf. Terugdringing van het 
grootwinkelbedrijf wordt nagestreefd. 

c) Voor werknemers in grote bedrijven wordt de mogelijk- 
heid geschapen, mede-eigenaren van de onderneming 
te worden. 

d) Misbruik van sociale wetgeving wordt scherp bestreden. 
e) Arbeidsdienstplicht voor jonge mannen en vrouwen, 



ter bevordering van. d eerbied voor de arbeid en in 
het belang van do nationale economie. 

5 • HER VOl 'IÏNG VAN TTh\.UMNT 

a) Hervorming van he parlementaire stelsel, waarbij 
naast politieke volksvertegenwoordigers 66k afge-
vaardigden van bedrijfstakken en beroeps- en stands-
organisaties zitting krijgen in do Staten-Generaal, 

b) Decentralisatie van het bestuur der grote steden, 
waarbij aan buurtorganen zelfstandige beslissings- 
bevoegdheden word toegekend. 

6 PENSIOEN I 

a) Vervroegde pensior.ering, vanaf zestigjarige leeftijd, 
op vrijwillige hasie. 

b) Afschaffing 'ra de :)onsioendwang, zodat bejaarden 
desgewenst politiek en economisch als volwaardige 
staatsburgers kvnnen blijven functioneren. 

7. RECHT EN ORJ 

a) Krachtige he; ±Jd.'.; vn (le misdaad en onveiligheid, 
door versterking van do politie en verzwaring van 
straffen. 

b) De rechterlijke rach dient zich ACHTER in plaats 
van - zoals thans veel voorkomt - TEGENOVER de 
politie op te stellen. 

8 • GROOT NEDERLAN) 

a) Nederland steinit delen van de Nederlandse  stain  buiten 
de rijksgrencn (Be,g'isch en Frans Vlaanderen, Zuid-
Afrika) in hun strijd voor zelfbestemming. 

b) Gestreefd wordt naar hereniging van alle Nederlands- 
talige gebieden .n tropa in 6n rijk. 
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9. a) De hr±jgsnacht staat ten dienste van de Volkegemeen-

schap, onder politieke leiding van de regering en 
dient van hoog tot laag de daarvoor vereiste 
discipline te betrachten. 

b) Een beroepsleger wordt gevormd, naast een nationale 
militie, waarin a1Le geschikte mannen hun dienst-
plicht moeten verviiller. 

c) marine en Luchtmacht worden op het voor hun taak 
vereiste peil geb-,acht. 

d) 's  Lands  veiligheid wordt krachtig verdedigd in sa-
menwerking net do uropose en Atlantische bondgenoten 

10 BUITENLAND 

a) De buitenlandse pol:Ltiek is gericht op de bescherming 
van de belangen van  dc  Nederlandse Staat en van de 
individuele Nederlanders. 

b) De ontwikkelingshulp wordt drastisch verlaagd. 
1'inancile steun aan het buitenland wdrdt slechts ge-
geven indien dit nodig is voor de Nederlandse export 
of de politieke en/of strategische belangen van 
Nederland en zijn bondgenoten dient. 
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