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Het hoogste doel voor ons nationaaldemocraten is een souverein, 

ongebonden Nederlandstalige natie, waarin het gehele Nederlands 

sprekende volksdeel in Europa is herenigd. 

Daar onrecht de vrede niet dient, achten wij de volkstegenstrijdige 

scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke (Vlaanderen) Nederlanden 

onaanvaardbaar. 

Wij nationaaldemocraten beschouwen het blanke afrikaans-sprekende 

Zuid-Afrikaanse volksdeel als ons broedervolk. 

Binnen het Grootnederlands taalgebied streeft de Centrumpartij 

naar een innerlijke gemeenschapszin, waarin de burger in vrijheid 

en zelfverantwoordelijkheid kan leven. 

Basis voor elke gemeenschap van mensen zijn de onaantastbare, on- 

geschreven rechten van elk mens voor een menswaardig bestaan. 

Wij, nationaaldemocraten, zetten ons in voor alle rechten en plichten 

zoals die in de grondwet zonder aanzien des persoons zijn vastgelegd. 

In het hierna volgende programma verwoorden wij, nationaaldemocraten, 

de antwoorden op levensvragen van het Nederlandse volk aan het eind 

van de 20e eeuw. 
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De nu teneinde lopende 20e eeuw is gekenmerkt door de agressieve, 

mondiale penetratie van het internationale grootkapitaal. 

Tegelijkertijd veroorzaakt de revolutie op het gebied van electronica 

en gezagsverhoudingen ingrijpende veranderingen in zowel economische 

als maatschappelijke zin. 

Dit programma wil een poging doen om de mensen te helpen hun angst 

voor het heden en voor hun toekomst te overwinnen opdat uit het 

verlammende gevoel van onmacht (de burger is monddood gemaakt en ge-

degradeerd tot consumptieslaaf) de wil ontstaat en groeit om aan de 

bouw van een andere toekomst mee te werken en om aan deze mede ge-

stalte te geven. Daarom werd aan dit programma de titel meegegeven 
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Dit programma neemt bewust afstand van vele afzonderlijke eisen ten 

aanzien van de politiek op korte termijn. Daarvoor geeft de Centrum-

partij een uitgebreid en aktueel partijprogramma uit. 

De Centrumpartij komt op voor de nationale en democratische tradities 

uit de Nederlandse geschiedenis. Zo ziet zij in de strijd van o.a. 

de Geuzen uit 1576 een nationaaldemocratische traditie waarin zich 

de wil van ons volk voor nationale eenheid,' vrijheid, democratie 

en sociale rechtvaardigheid manifesteert. 

Als politieke Partij streeft de Centrumpartij ernaar door middel van 

de noodzakelijke politieke confrontaties het huidig politiek bestel 

door revolutionaire akties ten gunste van de eigenheid en mondig-

heid van ons volk radicaal te veranderen. 
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Uit onze nationale hymne spreekt onze geschiedenis, de voor- en 

tegenspoed van ons volk. 

De grondwet is het staatskundig- en wettelijk fundament voor onze 

samenleving. 

Om recht te doen aan hetgeen in de grondwet is bepaald, is de be-

langrijkste opgave om veiligheid, recht en vrijheid voor alle 

Nederlandse staatsburgers te waarborgen. 

De steeds grievender kloof tussen arm en rijk bedreigt de vrede 

in onze wereld. 

Wij, nationaaldemocraten, beschouwen het als onze belangrijkste op-

gave om vrede en sociale rechtvaardigheid te veroveren en te be-

varen. 

Het is onze wil alle levensbedreigende gevaren moedig het hoofd 

te bieden en het recht op leven en welzijn van ons eigen volk te 

beschermen. 

Een blijvende vrede is in Europa pas dan mogelijk wanneer de zelf-

standigheid van alle Europese volkeren een feit is. Voorwaarde 

daarvoor is het verdwijnen van de twee oorlogsdreigen.de  machts-

blokken in de wereld de USA en USSR. 

Het voogdijschap dat door deze imperialistische systemen op ons 

wordt uitgeoefend moet verdwijnen. 

Wij,, nationaaldemocraten, verwerpen het kapitalistische er socia-

listische systeem in de wereld. Wij, nationaaldemocraten, willen 

onze eigen weg gaan zonder inmenging van deze imperialistische 

machten. Wij, nationaaldemocraten, zien in de internationalisering 

van de samenleving door middel van bovennationale instituten, 

zoals UNO, EG, NAVO, IMF, CFR, Wereldraad van Kerken, een wereld-

wijde bedreiging voor elk nationaal bewust volk op aarde. De 

'n-wereld-regering diktatuur, die vanuit de UNO- op ns toekomt 
dreigt ons te vermorzelen. 

Wij, nationaaldemokraten, bevestigen de noodzaak van landsverdediging, 

zijn echter tegen een verdedigingspolitiek die tot gevolg zal hebben 

dat al wat bewaard had moeten blijven, wordt vernietigd. 

Wij roepen alle volkeren in Europa op om mee te helpen de diktatoriale 

inmenging in Europa door de USA en de USSR een halt toe te roepen 

opdat er eindelijk echte vrede kan zijn 



In Nederland dreigt de Vrije meningsuiting en meningsvorm door mani- 

pulaties van de openbare mening in het bijzonder door de massamedia 

in de alledaagse praktijk buiten werking gesteld te worden. 

Corruptie en omkooppraktijken zijn tekenen van innerlijke decadentie 

en ondermijnen het rechtsgevoel van de burger. 

De onnatuurlijke afscheiding van het Vlaams-sprekende volksdeel schaadt 

het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlands sprekende samenleving. 

Het recht dient de menselijke samenleving te beschermen. 

Rechters moeten onafhankelijk en niet beinvloedbaar zijn door partij- 

politieke beslissingen. 

Noch de uitvoerende macht, noch de wetgevende macht mogen invloed 

hebben bij en op de benoeming en bevordering van rechters, opdat de 

huidige klassejustitie wordt uitgebannen. 

Wij, nationaaldemocraten, zetten ons in voor een democratie waarin 

zich de wil van het volk Vrij kan ontplooien. Een voorwaarde om dat 

doel te bereiken is de volle souvereiniteit van het gehele Neder- 

lands-sprekende volksdeel als democratische staat, die alle deel- 

verlangens als beschermer van het geheel, bundelt, het recht van 

de eigen Nederlandse minderheden beschermt, de grondwet respec- 

teert en door het volk als souverein wordt gedragen. 

Het houden van een volksstemming met als doel de mening van het 

volk te horen en verlangens van het volk te verwezenlijken is 

dwingende voorwaarde. 

De individuele strijdbaarheid van elke burger, nodig voor de bescher- 

ming- van de nationale voorwaarden en eigen identiteit van het 

Nederlands-sprekende volksdeel, vormt een betrouwbare basis voor 

een zelfbewust nationaaldemocratisch bestel. 

Alleen de nationale onafhankelijkheid in vrijheid waarborgt een 

nationaal-democratische rechtstaat, waarin de macht in handen ligt 

van het volk. 

HET VERDWIJNEN VAN HET GEZIN IS HET 
BEGIN VAN HET EINDE VAN EEN VOLKS 

De Nederlandse grondwet dient het gezin de bijzondere bescherming van 

de staat te garanderen. Een dergelijke toezegging heeft uiteraard 

weinlg waarde indien het aantal echtscheidingen slechts toeneemt en 

het aantal geboorten helaas veel te laag blijft. Zo dient zich een 

bedreigende vergrijzing aan die omstreeks het jaar 2000 tot gevolg 



aal hebben dat de vermindering van de Nederlandse bevolking dramatische 

vormen zal hebben aangenomen. Wereldwijd verbreide levensangst, angst 

voor (atoom)oorlog en de angst voor de verpesting van 0fl5 milieu, 

zelfs van onze aarde, ondermijnen het vertrouwen in de toekomst. 

Ook de dreigende islamisering vormt een bron van angst en onrust als 

ook de oncontroleerbare uitbarsting van de ongeneeslijke AIDS-epidemie 

In de wereld, waarvan de ware omvang wordt verzwegen, is een regelrechte 

bedreiging voor het overleven van de menselijke soort. Voor de opbouw 

van een harmonieus gezin is een positieve toekomstverwachting levens-

noodzakelijk. 

Toekomstverwachting en levensvreugde zullen zich dan positief kunnen 

Ontplooien wanneer bereikt wordt dat door het realiseren van een duur-

zame vrede de oorlogsangst wordt overwonnen, ons milieu weer leefbaar 

is en sociale rechtvaardigheid wordt gegarandeerd voor elk Nederlands 

gezin, waarbij de volksgezondheid hoogste prioriteit geniet. Alleen dan 

zal het gezin de haar toekomende onmisbare plaats in de volks-gemeenschap 

behouden. Man en vrouw hebben verschillende doch gelijkwaardige taken. 

Gelijke rechten en plichten voor man en vrouw dienen in al zijn facetten 

gerealiseerd te worden. Een kindervrieitdelijke maatschappij moet de su-

blieme rol van huisvrouw en moeder erkennen en mogelijk maken, kinder-

vriendelijkheid dient een algemene opvoedingstaak te zijn. 

Menselijk geluk wordt niet bepaald door het verwerven van materiële 

goederen, maar vooral door het harmonisch samenleven binnen het gezins-

verband. Net  ontwikkelen van een bewustzijnsverandering die deze levens-

ervaring veer ingang doet vinden is een hoofdtaak voor de nationaal-

democratische politiek. Net  inrichten van woongebieden die geschikt 

zijn voor gezin en kinderen is door het inschakelen van gezinsvoor-

lic.hters in gemeentelijke beleidscommissies wezenlijk te verbeteren. 

Aangepaste en betere kleuterscholen, bereikbare scholen met leer-

krachten die niet indoctrineren en de individuele begaafdheden en 

aanleg van de hun toevertrouwde kinderen tot hun recht. laten komen 

zijn voorwaarden voor een zinvolle toekomst voor onze kinderen.. 

Er moeten waarborgen gegeven worden dat het ongeboren leven niet door 

materiële nood, toekomstangst o maatschappelijke discriminatie ter 

discussie wordt gesteld of dat cius als oplossing wordt aanvaard. 

Ook de ongehuwde moeder vefdient de bescherming van de o.verhèid. Juist 

de moderne samenleving met haar technische mogelijkheden is in stamt 

deeltijdbanen te creeëren opdat vrouwen enerzijds actief in het arbeids-

proces kunnen zijn en aan de andere kant op verantwoorde wijze  ook 

moeder en huisvrouw kunnen zijn. Gezinnen dienen belastingtechnisch 

van overheidswege gestèund te worden. Bij het vaststellen van uit-

keringen en toelagen dient met het kindertal rekening gehouden .te worden, 



daarbij is de gelijkstelling van man en vrouw dwingende voorwaarde. Aan de 

ouders wordt tot in het onderwijs medezeggenschap gewaarborgd bij de op-

voeding van hun kinderen. Wij nationaaldemocrateri nemen de principiële 

opdracht tot bescherming van het gezin ernstig. Alleen zo kunnen wij er 

voor zorgen dat ons volk in een menswaardige en liefdevolle Nederlandse 

samenleving een toekomst heeft 

Het verziekte en vervuilde milieu is een gevolg van het verstoren van 

het evenwicht in de natuur. Ongeremde economische groei, radicale land-

schapsveranderingen, protserige en overdreven industriële projekten, 

industrialisering van de landbouw en veeteelt, verstedeling van dorpen 

en de vernietiging van geëvolueerde stedelijke structuren werden en wor-

den door partijen, organisaties en belangengroepen op onverantwoordelijke 

wijze gestimuleerd. Het eenzijdig benadrukken van materiële waarden en 

economische dwang leiden enerzijds tot vernietiging van natuur en milieu, 

aan de andere kant: tot het verloren gaan van traditionele en culturele 

waarden. Het uiteindelijke  resultaat zal zijn dat het milieu totaal ver-

stoord is en de externe levensvoorwaarderf zijn aangetast. De mens wordt 

in zichzelf en naar buiten vervreemd, hij verliest gaandeweg zijn identi-

teit. Deze catastrofale ontwikkeling is tot staan te brengen door een 

omvangrijke bes'cherming van leven en milieu. Voor het herwinnen van het 

bewustzijn dat de mens deel van de natuur is, zijn diepgaande veranderingen 

van achterhaalde materialistische denkbeelden noodzakelijk. Niet het onbe-

grensd bijeengaren van materiële zaken, noch een ongeremde consumptie 

geven de mens levenszin en geluk, maar in het leven met en in de natiur, 

de verzorging en bescherming van ons cultureel erfgoed en in de sociale 

geborgenheid in gezin en eigen volk vindt de mens zijn waardigheid en 

zelfrespect. Daarom is economische groei alleen verdedigbaar wanneer 

dit niet tot de vernietiging van het natuurlijk landschap leidt en niet 

de ongeremde plundering van de bodemschatten  of een bedreiging van de 

gezondheid van de mensen tot gevolg heeft. Door het ontsluiten van nog 

ongekende energiebronnen moeten kerncentrales overbodig worden. Onze 

financiële, wetenschappelijke en technische vaardigheden dienen op de 

ontwikkeling van een postnucleaire energievoorziening geconcentreerd 

te zijn. Bodem, water en lucht moeten in hun natuurlijke toestand be-

houden of daar in teruggebracht worden. Wie het milieu bevuilt dient 

met gevoelige straffen veroordeeld te worden. Voor het herstel van 

milieu-schaden -geldt dat de vervuiler betaalt. Alle bedrijven dienen 

op milieuverdraaglijkheid onderzocht -te worden en in overeenstemming 

met de mate van hun vervuiling voor het herstel belast te worden. 



Een en ander moet er toe leiden, dat het economisch aantrekkelijker. is 

om het milieu te sparen dan te vernietigen. Doel van de nationaal-

democratische politiek is het behouden van de gezondheid en het leven 

van het Nederlandse volk in een zo natuurlijk mogelijk cultuurlandschap. 

Milieubeschermende technologien moeten met voorrang worden toegepast. 

Alle structuur-politieke maatregelen dienen verdere bebouwing van 

cultuurgronden en verstedelijking van het land tegen te gaan. Het 

veilig stellen van onze agrarische ondernemingen op basis van de tra-

ditionele boerenfamiliebedrijven, ook in minder gunstige gebieden, 

moet de toenemende industrialisering van de agrarische sector een halt 

toeroepen. 

De aanwezigheid van honderdduizende vreemdelingen in ons land vormen 

eveneens een te hoge belasting voor ons milieu en tast de leefbaarheid 

van ons land aan. 

Het doel van de nationaaldemocratische beweging is het in stand 

houden van een veelvoud van gezonde boerenbedrijven in veler vorm en 

grootte. 

Stads- en verkeersbestemmingsplannen moeten aan die eisen voldoen, die 

een menswaardige -samenleving en de eerbied voor de natuur van de ge-
meenschap eist. 

Alles omvattende bescherming van leven en milieu waarborgt onze be-

staansgrond. 

HET TEGENWOORDIGE ONDERWIJSCHAOS 
BEROOFT ONS VAN ONZE TOEKOMST, 

Op grond van reeds lang achterhaalde dogma's van de zogenaamde 

gelijkheid van alle mensen" werd ons Onderwijs door allerlei onzinnige - 
hervormingen in de huidige desolate toestand gemanuvreerd. Achter deze 

maatschappijveranderde hervormingen staat de reeds lang achterhaalde idee, 

dat men door een maatschappij-politiek geleid hervormingsprogramma een 

nieuwe samenleving zou kunnen opbouwen bestaande uit mensen met dezelfde 

vaardigheden en dezelfde prestatievermogens. 

Zoals de ervaring leert tn de moderne wetenschappen overtuigend hebben 

aangetoond zijn de mensen met betrekking tot hun begaafdheden en prestatie-

vermogens geheel verschillend. -Wie ondanks deze kennis en feiten -een 
collectief onderwijssysteem probeert op te bouwen draagt uiteraard de 

volle verantwoordelijkheid voor alle gevolgen hiervan, zoals gedrags-
stoornissen bij kinderen en niet te vergeten de drugsverslaving en crimi-

naliteit bij de jeugd. Het ontbreken van een brede algemene ontwikkeling 

en het niet tot ontplooiing komen van hoger begaafden zijn verdere op-

vallenjie gevolgen van deze onjuiste onderwijspolitiek. 



Wij, nationaaldemocraten, aanvaarden en respecteren de verscheidenheid 

van leven in zijn verschijningsvormen, in de natuur en in de geschiedenis 

en daarom achten wij de natuurlijke ongelijkheid van de mensen te behoren 

tot de menselijke natuur. 

Alleen voor de wet en in de onaantastbaarheid van de menselijke waardig-

heid zijn alle mensen gelijk. 

Een op deze levensovertuiging gebaseerd onderwijs, in al zijn geledingen, 

dat de begaafdheden en prestatievermogens van elk individu respecteert 

en tot volledige ontplooiing laat komen, dat de waarde van de Neder-

landse en Europese cultuur beschermt en hoogacht, en zich houdt aan de 

normen van de aanvaarde ethiek, kan nieuwe normen stellen in het maat-

schappelijk verkeer. 

Een vormingsinstituut dat uitgaat van de verscheidenheid van alle mensen 

afzonderlijk schept de voorwaarden om toekomstige taken naar behoren te 

kunnen vervullen. 
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Technische ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen, dat de leefom-

standigheden voor de mens zijn verbeterd. Duizenden jaren is echter 

de technische vooruitgang zo langzaam verlopen, dat daardoor de leef-

omstandigheden slechts weinig en niet verstorend veranderde en ieder 

individu de mogelijkheid geboden werd die ontwikkelingen te volgen. 

Met het begin van de industriële revolutie in de 19e eeuw zijn de 

technische ontwikkelingen dermate versneld verlopen dat als gevolg 

daarvan de leefomstandigheden gingen veranJeren, waardoor een toe-

nemend onbegrip voor de techniek is ontstaan, zelfs een techniek-

vijandige mentaliteit. Deze ontwikkeling leidde ertoe dat de mensen 

het gevoel kregen overgeleverd te zijn aan een oncontroleerbare en 

onoverzichtelijke technische overmacht. Als onderdeel van de econo-

mische, bestuurlijke en dienstverlenende evolutie moet de technische 

vooruitgang dienstbaar blijven aan de mens en wel in het bijzonder 

door een mensvriendelijke decentralisatie. 

Wij nationaaldemocraten zetten ons in voor grondstofbesparende en 

milieuvriendelijke technieken. 

Van economische groei kan in de welvarende 1mnden alleen dan naar 

sprake zijn, indien uitsluitend gedacht wordt aan kwalitatieve groei, 

economische groei vindt zijn restrictie in het gezonde ecologische 

evenwicht tussen mens en natuur. - - 
Het is daarom juist daL technische vooruitgang moet bewijzen dienst- 

baar te zijn aan de mensen. 

C? 



Gecontroleerde en beheersbare technische ontwikkelingen dienen de mens 

en maken het mogelijk om aan het leven een betere zin te geven. 

ECONOMIE N XtINOOIT DOELSJ 
ZICH ZELF ZIJN i 

Het huidige Europa wordt overheersd door het internationaal groot-

kapitaal. Voor Nederland, aangesloten bij de Europese Gemeenschap 

die ook is gericht op het Amerikaans kapitalistisch denken, betekent 

dat honderdduizende werklozen, een onmetelijke staatsschuld en de ver-

storing van de volkseconomie door een uitbuitende door imperialis-

tische  multi-nationale ondernemingen geleide economie. Het gepro-

pageerde consumptiedenken heeft het verlies aan orientatie en iden-

titeit tot gevolg, daaruit vloeien sociale onrechtvaardigheid, 

innerlijke onvrede en een voortschrijdende verstoring van het milieu 

voort. 

Ook in Oost-Europa wordt nu gaandeweg de dictatuur van het inter-

nationaal kapitalisme voelbaar. In alle puur materialistische, 

uitsluitend op economische belangen gefundeerde systemen in zowel 

Europa, Azië en Afrika dreigt de economie doel in zich zelf te 

worden om zodoende het volk onmondig te maken en te houden. 

De overwinning op deze economische en maatschappelijke machts-

systemen, geleid door het internationale kapitalisme, vereist een 

nationale revolutie om te bereiken dat het volk weer meebeslist 

en zelf handelt. Loonafhankelijke arbeiders en beambten dienen 

door deelname in het produktievermogen van de economie tot vol-

waardige meebeslissende en in de winst delende mede-ondernemers 

gemaakt te worden. De voortschrijdende automatisering en de elec-

tronische industriële revolutie zijn niet te stoppen, wanneer ons 

bedrijfsleven althans concurrerend wenst te blijven. De automati-

sering wordt echter ei regelrechte ramp Vanneer electronische 

ge.stuurde machines, machineparken en gehele industrie-branches 

in het bezit zijn van enkelingen omdat dan een nog grotere werkloos-

heid en de sociale achteruitgang van honderdduizenden onontkoom-

baar is. De technische vooruitgang vereist, dat de moderne economische 

produktiemiddelen het directe eigendom zijn van diegenen die zonder 

dit mede-eigendom van deze technische ontwikkelingen in hun bestaan 

worden bedreigd. Wat de automatisering aan arbeid en loon bespaart, 

moet door participatie in de economische winst aan het volk worden 
teruggegeven. 



Het midden- en kleinbedrijf moet als levensnoodzakelijk bestanddeel 

van onze volkseconomie niet alleen in stand gehouden worden maar ook 

wezenlijk versterkt worden. De staat dient het economisch raamwerk 

vast te stellen en waarnodig doelstellingen uit te werken en te rea-

liseren, wanneer dit in het algemeen belang vereist is. Haar niet 

de staat moet de economie dienen maar de economie moet het algemeen 

belang dienen. 

De toekomst ligt in een economisch-maatschappelijke orde die het 

eigen volk ten dienste staat, die verantwoordelijkheid draagt voor 

land en cultuur en die tot gemeenschapszin dwingt. 
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Het bedrijfsleven  in nauwe samenwerking met regering en vakbonden 

hebben honderdduizende vreemdelingen als slaven van de nieuwe tijd 

naar Nederland gehaald. 

Deze mensonterende politiek wordt nu door een nog onmenselijkere 

gedwongen integratie voortgezet. Zowel de Nederlander als de vreem-

deling worden van hun vaderland vervreemd en raken van hun land 

ontworteld. Beide dreigen nu hun identiteit te verliezen, hetgeen 

leidt tot verstoring Xan het gezinsleven, terwijl in vele steden 

in ons land vreemdelingenghetto's Ontstaan waar het Nederlandse 

volksdeel wordt gedegradeerd tot een minderheid in eigen stad. 

Het leven in dergelijke woonwijken, de kwaliteit van het onderwijs 

en de sociale verhoudingen zijn totaal verstoord en ondraaglijk 

geworden. Vreemdelingen en Nederlanders komen steeds vijandiger 

tegenover elkaar te staan. Door deze ontwikkeling wordt de inner-

lijke vrede van mens, gezin en eigen gemeenschap ernstig -bedreigd. 

De huidige politieke machthebbers moeten hun vreemdeling-vijandige 

integratie-politiek (een gedwongen vernederlandisering) stoppen. 

Het recht van elk mens op een menswaardig bestaan,(  het recht van 

elk volk op zelfbestemming op eigen culturele, en nationale iden-

titeit moet prevaleren boven ongecontroleerd eenzijdig en kort-

zichtig winstbejag door het bedrijfsleven. 

Tegenover het goedkope principe "de mensen naar de machines brengen" 

stellen wij ons humane principe "de mensen tot de mensen brengen". 

Een Europese ontwikkelingshulp-politiek moet er op gericht zijn dat 

in overleg met de landen van herkomst voor hier -verblijvende vreem-

delingen in  hue  geboorteland structurele en evenwichtige arbeids-- - 
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plaatsen worden gecreëerd, opdat zij in eigen land weer werk en 

middelen van bestaan kunnen vinden, - 

Castarbeiders, die hier uiteraard nadrukkelijk tijdelijk verblijven, 

moet het gegeven zijn hun eigen identiteit te bewaren voor zover 

de Nederlandse wet zich daar tegen niet verzet. Het bewaren van 

eigen identiteit voor de -ze vreemdelingen is noodzakelijk om hun 

terugkeer naar eigen land niet onnodig te bemoeilijken. 

Asielzoekers zouden dus mensen moeten zijn die in hun vaderland 

vervolgd worden, mensen die dus in nood verkeren. Wij, nationaal-

democraten stellen vast dat het asielverlenende land niet ver-

plicht is, alleen het recht heeft al dan niet asiel te verlenen. 

Daar alle hier binnenkomende vreemdelingen,die hier om bescher-

ming vragen omdat zij in nood verkeren overwegend economische 

Vluchtelingen zijn dient het asielrecht hierop niet te worden 

toegepast. Dit dient in een zeer verkorteprocedure vastgesteld 

te worden, het recht van terugzending verjaart niet. 

Het recht van ieder mens om in zijn eigen land te leven is de 
grondslag voor begrip tussen de volkeren en voor hun innerlijke 

vrede. - 

GROEPSEGOISME VERHINDERT DE 
SOCIALE ZEKERHEID EN RECHTVAARDIGHEID. 

Het persoonlijke- en groepsegoisme in Nederland hebben geleid tot 

een verregaande verarming-  van het gemeenschappelijk verantwoorde-

lijk denken en handelen,. 

Door het misbruik van het begrip "pluralistische gemeenschap 

en de ondermijning van onzeeigen Nederlandse samenleving door 

honderduizende vreemdelingen, zijn wij op het punt aanbeland waar 

de noodzakelijke gemeenschapsbinding verloren dreigt te gaan. 

Het gevolg zijn vele sociale en subsidiaire uitwassen en -onrecht- --. 

vaardigheden. 

Honderduizende mensen worden door de 'nieuwe armoede' getroffen 

zoals de uitzichtloze langdurige werklozen, de bijstandtrekkers,: 

zij die yam slechts een AOW-uitkering moetenleven, afgeschatte 

WAO-ere zonder werk en vele vele anderen. 

Daar waar het internationale kapitalisme regeert wordt Vrij baan-  - - 

gegeven aan ongelimiteerd egoisme en wordt het recht op sociale 

rechtvaardigheid en zekerheid als minderwaardig beoordeeld. 

Daar waar het communistische staatskapitalisme regeert wordt het 

collectief tot absolute waarde verheven, echter de individuele 



mens en zijn recht op vrijheid en zelfbestemming onderdrukt. 

Beide maatschappij-vormen gebaseerd op het materialistisch waarde-

systeem kunnen geen toekömstmodel zijn voor Nederland. 

Door een gezamenlijke nieuwe maatschappelijke, economische en waarde-

bepalende orde moeten wij het controversiële prive- en staatskapi-

talisme op Nederlandse bodem vervangen door een sociaal rechtvaardige 

gemeenschapsorde. Dat betekent: de wet van de massificering van het 

Oosteuropese collectief moet net zo goed worden doorbroken als die 

van het gemeenschaps-vijandige, niet-solidaire prive-kapitalime. 

Een blijvende zekerheid voor een rechtvaardig sociaal bestel is in 

een, door de voortschrijdende automatisering totaal veranderde arbeids-

markt alleen nog mogelijk door invoering van een aan produktie gere-

lateerde sociale premieafdracht. 

Wij, nationaaldemocraten, zetten ons in voor een nieuwe gemeenschaps-

orde die in nationale solidariteit het aanwezige groepsegoisme 

overwint en zal leiden tot sociale zekerheid en rechtvaardigheid. 

Sociale zekerheid en rechtvaardigheid kan alleen in nationale 

solidariteit verwezenlijkt worden, 

I Pk'kU*.D  
Imperialisme ontstaat wanneer men probeert "schijnbaar" universeel 

geldende waarden door middel van ideologische "kruistochten' aan 

alle volkeren dwingend op te leggen (communisme, kapitalisme, zionisme). 

De slachtoffers zijn als altijd de mensen en de volkeren. Elke vorm van 

imperialisme is een bedreiging en gevaar voor •de vrede en voor het 

voortbestaan van Vrije volkeren. Ook al is het idee dusdanig verpakt 

dat men wel moet geloven dat het de gehele wereld gelukkig zal maken, 

toch zal steeds meer blijken dat slechts een hele kleine selecte, tot 

nu toe uitsluitend blanke, groep zich op slinkse wijze geld en macht 

weet toe te eigenen. Of door economische uitbuiting, of door psychi-

sche druk, of door pressie, geweld of oorlog, altijd bedreigen militaire, 

economische of culturele/godsdienstige imperialismen het belang en 

zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. 

Wij, nationaaldemocraten, echter erkennen het zelfbeschikkingsrecht 

van alle volkeren. Daartoe rekenen wij het vrij zijn van vreemde overmacht, 

verantwoordelijkheid voor eigen lot en het onbetwistbaar recht om over 

eigen toekomst te kunnen beslissen. 

Wij, nationaaldemocraten, staan vastberaden in voor een wereld van 

onafhankelijke staten en volkeren. 

L3 



In de verscheidenheid van naties en culturen en in de ongelijkheid 

van de mensen onderling zien wij de beproefde rijkdom van onze aarde. 

Het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren is alleen te verwezen-

lijken op grond van het realiseren van de onafhankelijkheid van alle 

nationale landen. 

Bovem mijn hoofd hebt gij uw lucht gebreid; 

Een hemel, rijk van zon en wijd van wind 

Terwijl ik juichend door de ruimten schrijd, 

Of aan uw borst lig als een drinkend kind. 

Rood van verlangen, bonzende van vragen, 

Ging weer een stuwen door mijn bloed, als breede 

Dorpen aan uwe glanzende einders lagen, 

En sloten weiden in figuren sneden. 

Het avondlicht zinkt door de vensters binnen. 

De bruine meubels denken aan elkaar, 

Een stervend woord wil overal beginnen. 

t Eenvoudig leven Gods is diep en klaar; 

Een man in blauwe kiel en een vrouw in een 

Geruiten rok en witte boezelaar,  

N. Nijhof, 

Het is niet nodig te hopen 
om te ondernemen, noch 
te slagen om te volharden.  

(W.v.Oranje). 



O STOP de afbraak van 
ons sociaal stelsel. 

• STOP de ontluistering 
van onze gezondheidszorg. 

0 STOP dat waanzinnige 

O WEG met ROOD, 
GROEN EN LIBERAAL. 

KTIE NUo„1  
• SLUIT U AAN BIJ C.P.'86, 

tegen sociaal onrecht en landverraad 

Centrumpartij 86 Tel. 03240-19855 
Postbus 962 070-3652470 
2501  CZ  Den Haag 



CmPm '00 
De nationaaldemokratîsche  

Beweging j»  Nederland 

Strijdt mee voor: 

Een nieuw Vaderland 
Een nieuw Europa 

Meldt u aan als lid, wij hebben uw steun nodig 
Europa voor de Europeanen 
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