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Helpt mee om dit MANIFEST van S.O.S. onder heel ons volk te verspreiden ... Fotocopieer het 
Ons Nederland is steeds verder afgezakt op de weg naar zedelijke verwording, sociale ont-

wrichting door een zinloze klassestrijd en economische ontreddering,omdat de politici van de 
grote partijen de grondslagen van onze samenleving verloochend hebben: de eerste bladzijden 
van de Bijbel namelijk,die ons spreken van de Scheppende GOD, die deze wereld zéér goed schiep 
en er Zijn doelgerichte natuurlijke ordeningen in bouwde,welke iedere mens kan onderscheiden 
en daarom is gehouden te respectéren .... een belediging van de scheppingsarde wreekt zich altijd. 
S.O.S. brengt U terug naar de DRIE natuurlijke grondbeginselen van onze SamenOverleving ... 
EEN: absolute eerbiediging van het bbestaansrecht van iedere nieuwe mens vanaf zijn schepping 

door GOD bij de bevruchting in de moederschoot tot aan zijn natuurlijke dood.Daarmede 
staat of valt onze Nederlandse redelijkheid,ons Christendom en onze rechtstaat ... 

TWEE:respect voor het huwelijk van vrouw en man,dat een verbond voor het leven bedoelt te zijn, 
gesloten voor GOD's Aanschijn,waarin zij gaan delen in GOD's scheppende vruchtbaarheid en 
zo hun GEZIN stichten,dat de eerste rechthebbende en enige vruchtbare cel is in de maat-
schappij.Alleen hierbinnen is het kind veilig en komt het ook.De alternatieve samenleving 
is onvruchtbaar. Ons volk is reeds aan het uitsterven: Samen Overleven of STERVEN 

DRIE:Respect voor de eigendom: recht voor de kostwinner om de vruchten van zijn arbeid te con-
solidêren voor degenen,die hem het meest nastaan en aan het hart liggen.GELDONTWAARDING is 
HET kenmerk van wanbeheer,voert vanzelf naar de bezitloze socialistische staatsalmacht, 
holt de besparingen van de kleine man uit en bevoordeelt alleen de speculant ... 

Uit deze DRIE grondbeginselen volgt heel het S.O.S.-programma. ZIE MAAR, LEES en OORDEEL 

Ons volk is nog steeds in overgrote meerderheid Christelijk.Enkele jaren geleden leverde een 
petitie TEGEN wettelijke toelating van Abortus Provocatus ruim 750.000 handtekeningen van min-
der dan 1 millioen ondervraagden. Hoe kon dan onlangs de Tweede Kamer in meerderheid vóór toe-
lating stemmen? omdat alles verpolitiekt is,omdat de a-christelijke,neutrale partijen(waarin de 
kleine kernen zitten van doordrammende afbrekers van alles wat traditie en Christelijk erfgoed 
is) zoals PvdA, VVD, PPR, PSP, D'66 etc honderdduizenden stemmen binnenhaalden van Christelijke mee-
lopers,toen zij hun heidense doelstelling nog verborgen hielden. Wie had 10 jaar geleden gedacht 
dat wij zò ver zouden komen,dat wij 500 ongeboren kinderen PER DAG in ons landje geruisloos en 
hygienisch en ongestraft zouden laten doden als konijntjes? NU ECHTER zijn de maskers afgeworp-
en1kan iedereen weten,wie het totale heidendom wil en wie het Christendom verdedigt. Uit angst 
om stemmen te verliezen heeft het CDA zich in de luren laten leggen door de "heidenen". Prof.v. 
Agt heeft hoogstpersoonlijk,als Minister van Justitie onder den Uyl, toen in '69 de Abortus-kli-
niek in Rotterdam begon te draaien,het "vervolgingsbeleid aan zich getrokken": dwz alle rechters 
in dit land VERHINDERD de bestaande wetten te doen gelden en toen Bloemenhave kwam was het na-
tuurlijk veel te laat,speelde v.Agt de vermoorde onschuld,terwijl hij had moeten aftreden om de 
MISLEIDE GEWETENS van Nederland wakker te schudden. 
Een Christen KAN GEEN ENKEL compromis toelaten inzake de grootste misdaad tegen het leven,die 
de vruchtafdrijving is.Een wet,die het kwaad niet straft,maar onder een oncontroleerbaar stel 
vergunningen toelaat is geen wet; is nog veel erger, want misleidt de mensen,die gaan denken,dat 
het mag .. het Christendom heeft ALTIJD geleerd,dat er een voor IEDERE mens kenbare en daarom 
verplichtende natuurlijke zedenwet is,ons ALLEN door de Schepper in het hart .geprent.De weten-
schappen bevestigen,dat de bevruchte eicel een zich zelfstandig ontwikkelend individu is,waar-
in alle erfelijke structuren,die later naar buiten komen,reeds aanwezig zijn.Vanaf den beginne 
deze persoon,deze mens of nooit mens. Meewerken aan toelating van Ab.Prov. is de gehele natuur-
lijke zedenleer verloochenen,is GOD in het Gelaat spuwen.Als die WET niet van gelding zou zijn 
op het weerloze kind,waar zou die WET dan ooit nog w¯l kunnen gelden? Zo ooit van gelding, dan 
HIER en zo niet HIER,dan NOOIT en NERGENS.MEER. Dan is het laatste heilige en absolute van deze 
aarde verdreven. Het Christendom is toch de godsdienst van de GOD, die mens werd en zich dan 
vereenzelvigt met iedere mens: "wat gij de minste der mijnen aandoet,doet ge MIJ aan". Chtistendom 
is DIT of het is een spel met loze woorden. 
DAAROM: wie nu nog op dit kritieke moment in onze geschiedenis op het CDA stemt,dat de zaak van 
het Christendom verraden heeft(met de laffe smoes om een nog slechtere wet te voorkomen .. )of 
op welke partij ook,die NIET radicaal TEGEN toelating van Ab.Prov.is,hij maakt zich medeplich-
tig aan de overwinning van het heidendom,hij maakt van zijn Christendom ordinaire flauwekul,hij 
is een Judas,die terecht van het Laatste Avondmaal wegliep,hij is een AFVALLIGE en,zo hij tot 
het H.Sacrament zou naderen, een heiligschenner, 
S .0. S. tart iedere Kerkelijke Leider in Nederland dit te ontkennen 
2. V··r 1970 was het aantal echtscheidingen 5 per 100 huwelijken.Er moest een grond tot 

scheiding zijn,aan te tonen voor de President der Rechtbank.De tijd van meineed en "de grote 
leugen". Men wist,dat men kwaad deed.Een bekwame President bracht nog velen tot inkeer ... In 
1971 onder het kabinet de Jong werden alle drempels platgewalst.NU kan men met "duurzame ont-
wrichting",(een even rotte leugen als zwangerschaponderbreking) alle kanten heen. GEVOLG DAAR-
VAN: een zondvloed van 30 per 100 verbroken huwelijken ineens. 20.000 per jaar met oceanen van 
k1nderleed.Onnod1g .. De Overheid, die n1et BINDT,ONTBINDT. Het mateloze aantal onvolledige ge-



zinnen schept een nieuwe woningnood en Sinterklaas den Uyl gooit daar nog een grote schep op 
door alle 18-jarigen het woningrecht toe te kennen.Het kon niet op het minimum jeugdloon 
werd onverantwoord hoog opgestoten,met als gevolg weer een grote jeugdwerkloosheid,want de 
winstmarge van de ondernemer was al lang ingeschrompeld. Zo werden de sociale lasten ook weer 
hoger,want de werkloze moet gesteund worden,terwijl de opgeschroefde lonen -wij liggen al goed 
hoger dan in alle ons omringende landen juist het bedrijfsleven wurgen. Een "topper" van 
socialistische ontwrichting: potvertêren en toegeven aan de normloze "moderne" mens. In alles 
wordt het gezin gelijkgeschakeld aan de onvruchtbare,egoistische samenhokkerij:een rampspoedige 
nieuwe huurwet maakt de woonruimte,door dezulken in beslaggenomen,onbereikbaar voor het normale 
gezin. Het overgrote deel van nieuwe woonruimte is bestemd voor 1 en 2 persoonshuishoudens .. , 
DAAROM lopen er duizenden jongeren rond,die best zouden willen trouwen en een normaal gezin 
stichten,maar geen betaalbare woning kunnen krijgen.Ondertussen worden er milliarden gestoken 
in grote officiele gebouwen,die best een paar jaar konden wachten. En zo is ons geboortecijfer 
al ver onder de naakte vervangingswaarde komen te liggen. Wij zijn aan het uitsterven .... 
S.O.S. wil: een Ministerie voor het GEZIN, (in de plaats van het milliarden verslindende CRM), 

dat alle maatregelen van alle andere ministeries toetst op hun uitwerking op 'de positie van 
het gezin. Het GEZIN is de eenheid waarmede de staat bij alles moet rekening houden. 
Een betaalbare woning voor alle paren, die gewoon willen trouwen en kinderen krijgen.NU,en 
dit kan in dit steenrijke land,dat voor milliarden guldens aan olie importeert,aan Japanse 
auto's en dat 9000 millioen per jaar aan vacanties in het buitenland versnoept.Nodig is 

slechts een sterke partij in het midden,die ijzersterk deze prioriteit wil stellen ... 
S.O.S.? dat hangt van U af. 
S.O.S. stelt,dat wij terug moeten naar de verstandige echtscheidingswet van v66r 1970. 
S.O.S. eist één volledige arbeidsplaats per gezin (vrouw of man is privê-zaak)voor de kostwin~ 
nares of -winner. Een centrale administratie,die dubbele volledige banen per I gezin uitsluit. 
De moeder mag nooit economisch achtergesteld worden bij "de vrouw". 
Het normale GEZIN is de hoedster van de zedelijke waarden van ons volk: dus het gezag en de in-
vloed van de ouders op het onderwijs moet onverkort gehandhaafd,zonodig hersteld worden. CRM 
subsidieert allerlei gezinsondermijnende activiteiten van particuliere instellingen.STOP DIT .. 
De Overheid moet door haar eigen ambtenaren keiharde voorlichting geven in de Media over: het 
uitsterven van ons volk,het jeugdalcoholisme,drugsgebruik en jeugdprostitutie als direct gevolg 
van echtscheiding,het stijgend aantal zelfmoorden bij jongeren. S.O.S. eist,dat het afgeschafte 
verbod op druk en verspreiding van PORNO wordt hersteld.Er is een Nedèrlandse porno-industrie 
ontstaan,waarbij minderjarigen worden "gebruikt" ! 

3. DE GELDONTWAARDING is een gevolg van het potvertêren der Overheid ten koste van de volgende 
generatie: onze kinderen.De schuld aan het volk is opgelopen tot 25.000 millioen gulden of 8,4% 
v.h.Nationale inkomen ondanks de aardgasbatenAls de Overheid als grootstewerkgeefster haar amb-
tenaren welvaartsvaste pensioenen garandeert en automatische looncompensatie(meer loon naarmate 
het geld minder waard wordt),dan MOET zij ook allereerst zelf de tering naar de nering zetten: 
om die geldontwaarding terug te dringen: dus werken met een sluitende begroting zonder van het 
volk te lenen; dus ook haar betalingsbalans(met het buitenland) met harde maatregelen in even-
wicht houden,dus ook kapitaalsvlucht indammen .. anders tast zij de zelfstandigheid van haar 
onderdanen·aan en worden haar ambtenaren een kaste van profiteurs .Dus niet meer uitgeven dan zij 
ontvangt. Begin met CRM te kappen.De belasting-en premiedrnk was vroeger 33% v.h. Nationale in-
komen. NU 54i..Dit MOET TERUG NAAR 50%,anders worden handel en nijverheid verstikt. 
S.O.S. wil, dat iedere speculatie met geld,grond,huizen,aandelen,goederen wordt onmogelijkgemaakt 
Het consumptief krediet moet aan banden gelegd: leuke dingen kopen met geld,dat men niet ver-
diend heeft, veroorzaakt geldontwaarding,want geld "jongt" niet. .. 
DOEN WAT VOOR DE HAND LIGT:1- Ons land heeft een ereschuld aan Suriname in te lossen.Concentr-
eer de ontwikkelingshulp op Suriname door er werkgelegenheid te scheppen voor de 100.000 Suri-
namers,die hier rondlopen .. Laat onze jongeren zich daar blijvend vestigen met emigratiesteun en 
op voet van sociale gelijkheid met de Surinamer. 2.- S.O.S. steunt in de landbouw het bedrijf van 
gezinsgrootte.Boerenland in boerenhand.J.-Stop de verstedelijking radicaal.Geen Markerwaard voor 
de Moloch Amsterdam.4,-De Overheid moet de coÖperatieve ondernemingsvorm bevorderen in de sec-
toren,die ten onzent achterbleven (metaal, bóuw,de voeding) :.open concurrentie met de particu-
liere onderneming is een sociaal nuttige Nederlandse traditie.S.-Het eigen woningbezit is bij 
ons achtergebleven,vergeleken met andere E.E.G-landen;het wordt zelfs tegengewerkt door ons 
belastingstelsel(wORG).Eigen woningbezit geeft stabiliteit op alle terreinen der samenleving .. 
VRAAG: Wie ziet dit ongaarne? TE LINKS is TE LAAT ! 

Maakt S.O.S. tot het nieuwe sterke middenblok 
GOD, SCHEPPER en HEER van deze wereld ... 

ONTFERM U over ons 
en over dit geslacht S.O.S. LIJST 26 

Bestel dit folder om het te verspreiden.Het is de hoogste tijd 
Postbus 270 5800 AG VENRAY 




