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De noodraad is ontstaan door verontrusting van de kiezers over de noods1tuatie 
waarin het Nederlandse yolk thans verkeert. 

~rtikel 1 

De N'odraad eerbiedigt de christelijke levensmoraal. Nederland is een koninkrijk 
ge~egeerd door het huis van Oranje. 

Artikel 2 

De overheid is geroepen de rechten en de vrijheden der burgers te beschermen en 
te bevorderen, zomede al datgene te doen wat de versterking van de christelijke 
grondslagen van ons volksleven kan bevorderen. Zij onthoude zich hierbij van het 
partij kiezen v~~r een bepaaldA kerk of richting ell neme de gewetensvrijheid en 
verdraagzaamheid jegens andersdenkenden uitdrukkelijk in acht. 

Artikel 3 

Zij roept de overheid en het yolk op tot het gezamelijk uitvoeren van de taak, 
die be ide hebben, namelijk het tot ontwikkeling brengen van het Nederlandse yolk 
en de ontplooiing van zijn mogelijkheden. Met het oog daarop dient een behoorlij
ke volksinvloed te worden gewaarborg~ Zij eist herstel van de rechtsstaat, onder 
meer door ongerepte handhaving van de onafhankelijke rechterlijke macht, verhoog
de rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid, verwijdering uit de wet
geving en bestuur van elke vorm van dictatuur en nog overgebleven Duitse bepa
lingen en terugdringing van de macht der pressiegroepen. 

Artikel-.-A 

Zij erkent de noodzaak van samenwerking met andere democratische landen, waarbij 
zij allereerst denkt aan Belgi'e en Lux.emburg in Beneluxverband en aan andere 
EUl"opese staten. Noch deze samenwerking, noch die in E.E.G.-verband mag leiden 
tot een samensmelting, waarbij ons land zijn eigen karakter geheel nf gedeelte
lijk zou verliezen of onvervreemdbare nationale waarden zouden worden prijsgege~ 
Yen. Ons land levere een positieve bijdrage tot de ontwikkeling van het interna
tionale recht en de internationale samenwerking, op basis van de trouw aan het 
gegeven woord en de vrijwillig aangegane verplchtingen. Zij verwerpt een boven
nationale politiek, die tot blokvorming leidt en gevaarlijk is voor onze zelf
standigheid. 

Artikel 5 
Zij staat een krachtig en doelmatig defensie-apparaat vQor, dat in samenwerking 
met de bondgenoten het vrije deel van Europa, desnoods met de uiterste middelen 
tegen elke aanval kan verdedigen. Aan de geestelijke weerbaarheid van de strijd
krachten dient grote aandacht te worden besteed opdat alle dienstplichtigen er 
van doordrongen zijn welke geestelijke, politieke en maatschappelijke waarden zij 
te verdedigen hebben. 

Artikel 6 

Zij erkent de taak die de overheid ten aanzien van onderwijs en cultuur heeft, 
doch deze taak dient dusdanig beperkt te zijn, dat de aigen rechten in deze le
venskring uitdrwdcelijk geeerbiedigd worden en de vrijheid van onderwijs onaan
getast blijft. Er kome een vrij radio- en telavisiebestel. 

Artikel 7 
Zij acht het dringend noodzakelijk dat de particuliare eigendom, basis dar per
soonlijke vrijheid, overeenkomstig hetgeen de Grondwet bepaalt zoveel mogelijk 
wordt gehandhaafd en geeerbiedigd, met name ook bij de belastingheffing. 

Artikel 8 --------
De belastingheffing dient in hoofdzaak gericht te zlJn om de overheid de midde
len te verschaffen haar eigen taak op finantieel verantwoorde wijze te volvoeren. 
Zij verwerpt prinoipieel een belastingheffing die mede beoogt een verdeling van 
het nationale inkomen door de overheid, omdat dit haar taak niet is. De heffing 
van Sucaessierechten in de rechte linie worde opgeheven en v~~r het overige dras
tisch beperkt. Zij verwerpt een belastingpolitiek die door de scherpe progressie 
beoogt de particuliere eigendom op te heffen. Elke vorm van fiscale discrimina
tie dient te worden vermeden. 



Artikel 9 , , '.' 

. - . . ..... -. ,_.,-

Zij eist, een qmbuiging van het huidig~ sub~'idiebeleid opdat aan d~' huidige Ver
kwisting[~~ht~ihd~'kb~e~ b~ d~~~heid karien mag a1leen daar subsidi~r~n1 waar 
levenskracht'ige particuliere activi tei ten firiantiele aart'V'ulling l10dig hebbcl,,:.De 
te verstrekken subsidies dienen in het elgemeen belallg ie ~ijll eri de overheid 
moet afdoendecontrole hebben op de besteding van het door haar ter beschikking 
gosteide"gel~: De oveiheid verlen~g~rierlei subsidie aari die vormen van cultuur 
die een gevaar zijn voor de morele grondslagen van de Nederlandse samenleving. 

Artikel 10 -------
Op econdmisch g~bied ~ta~t iij ~sn sociale markteconomie voor,waaronder zij ver
staat,e~n ~rote,mate y~A vrij~~~~ijsvotming ddb~' herstel van de wet van vraagen 
aanbod. Door de '6verhe'id dh'tiert' 'echter maatregelen te worden gen'omen op grond 
waarvan zijgerechtigdis op t~ t;r~d.e'n: ~:f in te grijpen?' waar zulks ter handha
v ing Van de vrij e pri j storming' of'. om ci'ringende sooiale en andere redenEll1'j :het 
algemeen belang betreffende? noodzakelijk is. 

Artikel, 11 ' ' 

Met beirekking tot de Kartelpolltiek is zij van oordeel dat de overheid afwijzend 
dierit' t~C sta?n tegei'lover die kartels en andere ondernemersafspraken? die dB ,irver
king;,.,van de wet" van vraa,ge11 aanbod ten nadele 'der c'onsumenten verstorel1~ 

Ar.:tikel ,12 ' 

De overheidsp6Yiti~k terr~~anzienvande eigenaren van grond?kapitaalsgbederenen, 
woningen dient een zodanige t~ zijn? dat d~ ~artictil~Gre ei~endo~ge~erbieaigd 
wordt en de zelffinanciering Vilordt mogelijk gemaakt. 

~rti~~.iL~l 
De social~: p~li~iGk dient ger:L'cirt<te' zi-j:ribpe~n 'redeliJkebescherming van all$ 
burgers.,'Cewaakt worde voor 'sen oV'ersPflnl1en, arbeidsmarkt~ De sociale wetgeving 
worde 'yereenvoudigd en gericht op een minim),lm aim' dwang 'eri een zo groat mogelij
ke v~rantwoordeliJl~heid voor het eigen bestaan. Naarmate de: welvaart t08neemt 
en daar~ee het aantal dergenen die voor zichzelfallerlei voorzieriingen ,kunnen 
treffen? dient de'k"rirtg der, verplicp.tverzekerdeh kleiner te wbrden. Bij gedwon
gen ver~ekprihgenifi~ht ,er een redelijke verhou.dingte zijn tussen pretnieen 
ui tkoring.Zij l~oge'n"hiet voor ihkomensoverdrachtgebruikt worden. Deoverheid 
st el1e hen wier principi~le bezwaren tegen verplichte verzekering op overt.uigenQ8 
wijze gebleken zijn? van verzekeringsplicht vrij. De vel'zorgingsstaat wordt afge-, 
wezen? om9:at ziJ depersoonlijke verantwoordelijkheid Bl:l.ntast 9 de staat tot a1,;:' '" 
verzekeraar maald en daarmee de burgers in een van hem afhankelijke p08i tie 
brang'\;. , .. .; . ~.' 

Artikel 14 
'. • .. ,', >'T' •• ;. i 

De volkshuisvestihg is in'de eerste plaats'een zaak van hetparticuliere initia..;. 
t ief. De woningwetbouw dient een aanvullend karakter te dragen en' ultzondetingte
blijven. Tor bevordering van herstel der normalo verhoudingen op het gebied,d~r~ 
volksl1U~,svesting di~nt met ,kracht gostreE!fd te worden naar een toestand? waari.!'i."-' 
do hU~G,n volgens dQ,:wet van'vraag on aanoodtot stand komen.: 

~!ti~~.l5. ' " 

Hot finanti~lo baleid dar 6;erheidzij g~ti6ht b~ ~aa~devastheid vall het'g~ld.De 
strijd togon do voortgaande geldontwaarding dient veel krachtiger to worden go
voord,dan ;tot dusv8r.D~_oyerheid.zal,do wensen van,belanghebbenden, die aan ee1'1-' 
hoge graad vt:;m werkgelegG'nhoid c:in'goEldkoop gold meer waarde toekelll1en dan aan een 
gezonde ocol1~l1~iG? met kracht':m6eter.i:~fwijzen. 

Artikol 16 

Zij bek;ci tiseort. de publiekrochtolijke badrijfsorganisatie op grond Van staats-' 
rec~l'co,lijk01delUocratische en ocoiiOmiscbe oV'Grwegin'gen; Geen bezwaar' bestaat te-' 
gen het c.oorde.overheid inwinnen Yah adviezen Van v~ije orgariisaties. 

,- ',' 

De i5ve:thoi'cl'verst~rke de pasitie van de zelfstandigen niet d0)cir prij ssteun? maar 
door ophGfnng,van onl1odige kostprijsverhogende lasten en'be~ihdiging der"bureau
cratischG maatr~gele.rl'?die de vrijeotltplooiing belemmerGn. In het belallgvan boer 
on consument beide? worde de handel in landbouwproduktel'lvrij gelaten. 



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

Artikel 18 

TIe overheid erkenne de waarde van een kraohtige en zelfstandige middenstand. Zij 
wake er voor dat de liquiditeit der bedrijven door te zware belastingen en socia
Ie lasten in het gedrang komen. Het vestigingsbeleid dient zodanig to zijn dat 
toekomstige zolfstandigen daardoor niet afgesohrikt worden en de zelfstandigen 
in staat worden gesteld de oonourrentie met het grootbedrijf en de cooperatie 
vol te houden. 

,Artikel 19 

Van de overheid verwaoht zij dat zij al datgene zal doen? wat de welvaart van ons 
Yolk kan doen bevorderen? met dien verstande dat zij de enkelingen en groepen aI
le mogelijkheden tot ontplooiing in vrijheid en verantwoordelijkheid biedt en dat 
zij sleohts daar ingrijpt waar het partioulier initiatief in gebreke blijft, of 
taken verrioht moeten worden die hetzij tipisoh voor verantwoording der overheid 
liggen? hetzij het vermogen van de partioulieren te boven gaan. 

Artikel 20 

TIe overheid volbrenge v66r alles haar eerste taak~ TIe handhaving der reohtsorde. 
Zij trede streng en reohtvaardig op tegen, de misdadigers, waarbij in bizondere 
mate de aandaoht gevraagd wordt voor hen die zioh aan zeden- en verkeersmisdrij
Ven sohuldig maken? zomede voor de miadadigheid onder de jeugd. 


