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Krasnapolsky gehouden persconferentie blijkt dat ainda
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PROGRAMMA NEDERLANDSE VOLKS BEV̂ DG ING
Algemeen:
1. Een verenigd Nederland in een verenigd Europa.
2. In plaats van klassenstrijd klassensolidariteit.
3. Staatsbelang gaat boven persoonlijk belang.

Binnenland ;
4. Een krachtig staatsgezag in dienst van het algemeen belang.
5. Bestrijding van de bureaucratie in al zijn vormen.
6. Bestrijding van het verlenen van staatsfuncties aan partij-

genoten of familieleden.
7. Vernieuwing van het regeringsstelsel; gewenst wordt een

Eén-Kamerstelsel, met ten hoogste 150 afgevaardigden.
De Ministers dienen onafhankelijk en vakbekwaam te zijn.

8. De volksvertegenwoordigers dienen direct door het volk gekozen
te worden.

9. Staatsfinanciën: De uitgaven van de staat dienen in overeen-
stemming te zijn met haar inkomsten.
Nieuwe staatsleningen mogen niet meer afgesloten worden;
oude leningen dienen zo snel mogelijk afgelost te worden.

10. Belastingen: Een herziening van het belastingstelsel is dringend
nodig.
Een gelijk tarief voor de inkomstenbelasting voor iedereen;
een minimuminkomen dient onbelaat te blijven.
Afschaffing van alle verdere thans bestaande directe- en
indirecte belastingen.

11. Middenstand: Vrije vestiging voor een ieder mogelijk te maken.
Opheffing verplichte Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisaties,
bedrijfs- en vakgroepen.

12. Boerenstand: Landbouw- en veeteeltproducten Boeten lonend
voortgebracht kunnen worden.
Afschaffing subsidieregelingen.
Landaankoop moet mogelijk gemaakt worden.

13. Arbeiders: dit zijn allen, die door hoofd- of handenarbeid
in hun onderhoud voorzien.
Jjonen en salarissen moeten redelijk zijn en in overeenstemming
met kosten levensonderhoud.
Hogere beloningen dienen een prikkel te zijn voor meer,
harder en beter werken.

14. Man en vrouw dienen voor de" wet geheel geli jk te zijn.
Gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid.

15« Sociale voorzieningen: ieder staatsburger heeft recht op
vrije ziekenverzorging, ziekenuitkering, invaliditeitsuitkering
en ouderdomspensioen.

16. Bouwwerken: Opheffing woningnood door massafabricage van
goedkope woningen. (
Bevordering van het eigen woningbezit.
Aanleggen van grote vcrl:o;..rswegen, bruggen en tunnels;
sanering van steden en dorpen.



17. Godsdienstvrijheid voor iedereen,

18. Onderwijs: Lager onderwijs kostenloos voor iedereen;
voortgezet- en hoger onderwijs kostenloos voor een ieder,die
hiertoe de'capaciteiten bezit.

19. Opvoeding van de jeugd dient gericht op algemene ontwikkeling",
verantwoordelijkheidsgevoel, orde en tucht, ijver en burgerzin.

20. De misdaad dient in al zijn vormen ten strengste bestreden te
worden.
Taak van de overheid is do misdaad te voorkomen en de
misdadiger te bestraffen.

21. Ter handhaving van veiligheid en orde dient een sterke(goed
gesalarieerde) politiemacht te worden ingesteld.

22t De kunst dient door de staat gestimuleerd te worden.

23. Vrijheid van drukpers is gewenst; verboden dient te worden
het publiceren van ophitsende, staatsp;evaarli jkc, onredelijke
of de misdaad bevorderende lectuur.

24. Er dient een nationale radio- en televisie omroep te zijn.

25. De sport, en in het bijzonder het zelf beoefenen daarvan,
dient door de staat bevorderd te worden.

26. Militaire macht: klein, goed getraind en goed uitgerust
leger gewenst.

Buitenland;

27. De nederlandse buitenlandse politiek dient gericht te zijn op
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

28. Bevorderen van de europese eenheid, zonder opoffering van
de nationale eigenschappen en verworvenheden.

29. Bevordering van het verkrijgen vgn nationale en economische
zelfstandigheid voor alle volkeren ter wereld. •

30. Het verlenen van actieve medewerking aan de "Verenigde Naties",
als instelling waarin alle deilnemende volkeren gelijke rechten
dienen te hebben.
Doel dient te zijn het bevorderen van do wereldvrede.

Amsterdam, Februari 1959.
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CE VAN D1? NED-aiANDS" VOLKSBEWEGING OP 19 FEBRUARI 1959
in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.

Tekst van de rede uitgesproken d oer den Hoer M.Lewin, oprichter
en secretaris van de N.V.B.

Wat wil de Nederlandse Volksbeweging zijn? Een partij of partijtje
zoals ons land er al zovele kent? Nesn, integendeel.
De N.V.B, wil een algehele radicale wijziging in het politieke leven
van ons land brengen.
Zoals reeds voor de Tweede- Wereldecrlog wordt ons land ook thans
wederom verdeeld in een groot aantal partijen.
Door hun onderlinge tegenstellingen belemmeren zij een doelmatig
binnen- en buitenlands bïleid en wordt ook het economische leven
ontwricht.
Wij hebben vastgesteld, dat het nederlandse volk langzamerhand
beu is van de kleingeestige partijpolitiek, zoals die door de
bestaande partijen gevoerd wordt.
Men wenst een partij, die de belangen van ons volk behartigt, maar
dan ook ten volle behartigt.
De N.V.B, wil zo'n partij zijn; hiertoe wil zij mensen uit alle
lagen der bevolking, ongeacht hun godsdienstige overtuiging of
maatschappelijke positie, verenigen.
De jongste kabinetscrisis he-eft aangetocnd hoe funest het is
wanneer Ministers van de Kroon g.degradeerd worden tot lakeien van
hun partijen.
Ons volk zal binnenkort door middel van de stembus moeten aangeven
welk beleid het in de komende- jaren wenst .
ïüaakt het huidige kiesstelsel het evenwel moge-lijk, dat de volkswil
door een verkiezing tot uiting komt? V/ij zijn ven mening, dat dit
niet het geval is.

De N.V.B, zal aan de aanstaande verkiezingen niet deelnemen.
Toen wij in-September 1958 met de organisatie van onze partij
begonnen hadden wij gerekend op Kamerverkiezingen in 1960, zodat
wij ons behoorlijk zouden kunnen.voorbereiden en tijd zouden hebben
om ons programma aan het nederlandse volk bekend te maken.
Het uitschrijven van verkiezingen op een zo korte termijn na de
kabinetscrisis heeft onze deelname daaraan onmogelijk gemaakt.
Zoals wij den Minister van Binnenlandse Zaken op 26 Januari jl. dan
ook schreven achten wij een dergelijke gang van zaken hoogst
bedenkelijk en in strijd met goede democratische beginselen.
Na de verkiezingen zullen wij de opbouw van onze partij met alle
kracht voortzetten en zullen wij buiten hetparlement strijden voor
.de vereniging van ons gehele volk en voor zijn belangen.
Nu reeds zijn wij er van overtuigd, dat hoe de samenstelling van
de nieuwe Tweede Kamer en van het nieuwe Kabinet ook zal zijn, de
belangen van ons gehele volk beslist niet behartigd -«uilen worden.
Het zal blijven een strijd om de macht, cm de baantjes en in het
partijbelang, nooit in het staatsbelang.
En wat wij zullen doen is het behartigen van de belangen van staat
en burger.

Thans rjj ik U ons partijprogramma voorleggen.
«• Ons streven is het verkrijgen van een maatschappelijke samenleving,
waarin voor een ieder een redelijk bestaan mogelijk is, zonder vrees
voor armoede of oorlog.

Wij wenseii een verenigd Nederland in een verenigd Europa, derhalve
verwerpen wij een politiek stelsel, dat, zcals thans gebeurt, ons
land innerlijk verscheurt en een krachtige regering onmogelijk maakt.
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I>c- grondwettelijke vrijheid van vereniging "blijvc onaangetast,doch
het staatsbelang inag hierdoor niet geschaad worden.
Een federatie van europese landen, zonder opoffering van de nationale
eigenschappen en verworvonheden, staan wij voer (punt l, 28).
Wij keren ons evenwel tegen do wijze, waarop thans een zgn.europese
eenheid verv/ezenli jk h e et t;:- worden, nl. door middel van de Kolen-
en Staalgemeenschap, welke in feite niets anders is dan een kart e>l-
K e-meenschap van kolen-en st.aalmagnaten, of door een machteloos
europees parlement, w elke instelling thans reeds topzwaar is door
ev..n groot aantal dure ambtenaren.

Wij staón voor: een krachtig staatsgezag in dienst van het algemeen
belang. Zo'n staatsgezag is oii-ehts mogelijk, indien het ambt»; naren-
corps ze klein mogelijk wordt gehouden.
Daarom bestrijden wij cle bureaucratie in al zijn vormen en zijn v/ij
e-r tege-n, dat staatsfuncties \.>„^de;i gegeven aan, r,f geschapen voor,
bepacld-.j personen uit hoofde van hun lidmaatschap van een bepaalde
politieke partij en niet uitsluitend om hun capaciteiten.
De Ministers dijnen vakbekwame personen te zijn, onafhankelijk van
een politieke partij en slechts verantwoording vcor hun beleid
schuldig aan de volksvertegenwoordiging.

I>.„ Volksvertegenwoordiging dient t^ bestaan uit Eén Kamer, direct
door het volk gekozen (punt 4,5,6,7,8).

Ter handhaving van het staatsgezag, de openbare orde en veiligheid
dient er een sterke politiemacht t,, zijn.
De rasdaad in al zijn vormen dier,t *;en strengst-: bestreden te v/orden
(punt 20, 21).
H.t is een typerend feit v., o r h< t. p,, i i vau *-i.z\. aaiücnicvinE, dat
thans grote groepen van de bevolking geen ontzag meer hebben voor
onze gezagsdragers. Het molesteren van politieagenten is aande orde
van de eag. Maar ook het narvtal misdaden nee-mt toe, inde hand gewerk'
door de vaak belachelijk lichte bestraffing.
De- huidige tendenz in o n?, o rechtspraak, om de misdadiger te zien als
het slachtoffer van onze samenleving, moet bestreden worden.
Onze samenleving moet weer doeltreffend beschermd wordc-n tegen
den misdadiger.
Zolang onze staat ook nog van buit naf bedreigd kan worden is oen
militaire macht onontbeerlijk. Ei j de huidige stand der technic-k
is voor ons land een klein, doch p;ocd getraind en goed uitgerust-
leger voldoende.
Onze buitenlandse politiek moei; gericht zijn op zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. Daarom is het nie t gewenst, dot wij deel uitmake
van bondgenootschappen, die niet uitsluitend in het nederlandse en
europese belang zijn.
Nederland en Europa mogen ge o n bastion worden voor de- een of andere
grot., mogendheid, thans dus noch van de U.S.A. noch van Rusland,
(punt 2?j.

\Vv;;l beschouwen wij het als onze tnak mede te werken aan de "Verenigd
Katies", tor bevordering en handhaving van de wereldvrede en tot het
r.gelen van geschillen. Maar in d,, ze organisatie moeten alle deel-
n ;mendv. volkeren gelijk'.- recht..n hebben, dur; geen vetorecht voor
enkele landen (punt 28).

n'ij achten het onze mens- lijke plicht roede te werkon aan de ontwikk,:
iitipj von rtc, zgn. achtergebl •. v n g-.bieden on het bevorderen van het
v.rkrijgon van nationale- ei: ecv'IIOPÜ scht? zelfstandigheid voor alle
v:ïi-.,;r..n (punt 29).
Li t map; .venwel noeit gaan t n kost van h'.t '.vel zijn van onz... eigen
bevolking.
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Voorts dienen wij er voor te waken, dat die landen, die door onze
hulp zelfstandig worden, een g .vaar voer onszelf gaan opleveren.
De ontwikkeling in Azië en Afrika mo:>t door ons nauwkeurig gevolgd
worden en de europese landen dienen samen te werken om aan hc;t
opkomende gevaar, dat deze gebieden vóór Duropa en voor de gehele
westelijke wereld dreigen t2 gaan vcrmen, het hoofd te bieden.

Zoals in iedere huishouding die-ncn ook in do staatshuishouding; de
uitgaven in overeenstemming t_ zijn met de inkomsten.
Son jaarli l:s sluitende begroting is voor een gezond staatsbeleid
noodzakelijk.
Üucia leningen moeten zo snel mo-.c-lijk worden afgelost; nieuwe
leningen mogen niet meer worden afgesloten (punt 9).
Leningen zijn voor een staat even funest als het kopen op afbetaling
voor een particulier.
Bovendien wordt door het aangaan van renteverplichtingen en de tD
vorrrichten aflossingen een grote last op komende generaties gelegd.

Een geheel nieuw belastingstelsel is dringend gewenst (punt 10).
Het huidige stelsel, bc-rustend op het socialistische beginsel dat
eigendom diefstal is (Proadhon), legt een uitermate zware last op
de belastingplichtigen.
3en onevenredig groot deel van het inkomen gaat weg aan belasting;
de prikkel om .door harder werken meer te verdienen wordt weggenomen;
sparen en bezitsvorming worden onmogelijk gemaakt.
Hot onderscheid in het belastingtarief voor gehuwden on ongehuwden
is absoluut onbillijk; de progressie in het tarief, ingevoerd ter
nivellering van de inkomens, is ook eon typisch socialistisch
verschijnsel.
Wij wensen een belastingstelsel waarbij door iedere werkende burger
een redelijk percentage van zijn inkomen aan belasting wordtbetaald.
TSen bepaald basisbedrag dient hierbij onbelast te blijven.
H^t te betalen percentage, voer c-on ieder gelijk, is jaarlijks te
bepalen aan de hand van het nationaal inkomen en de opgestelde
begroting.

Door het afschaffen van alle verdere directe en indirecte belastingen
word1; hot belastingstelsel aanmerkelijk vereenvoudigd en de kosten
van het belastingapparaat enorm verlaagd. •

Voor ieder mens dient zijn inkomen zodanig to zijn, dat hij er
redelijk goed van kan loven. De beloningen dienen in overeenstemming
te zijn met de geleverde prestaties; hogere beloningen dienen een
prikkel t,, ̂ zijn voor meer, beter en harder werken (punt 13).
In de plaa'ts van door sommigen gepropageerde klassenstrijd dient te
komen de klassensolidariteit en het besef, dat men gemeenschappelijk
werkt aan het algemeen welzijn (punt 2).

Man en vrouw dienen voor do wet in ieder opzicht gelijk te zijn;
zij moetc-n dan ook voor gelijkwaardige arbeid een gelijk loon
ontvangen. De gehuwde vrouw moot zelf belastingplichtig zijn, haar
inkomen mag dus niet geteld worden bij dat van haar echtgenoot
(punt 14).

• • -

Voor het bedrijfsleven on do middenstand eisen wij algehele
vrijheid (punt 11). Een-leder'moot do kans krijgen zelf een eigen
za-:.k of bedrijf kunnen opbouwen. In bepaalde 'branches zullen
bewijzen van vakbekwaamheid vereist zijn.
Goen verplicht lidmaatschap van publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
saties, bedrijfs- of vakgroepen.
Sen vrijwillige organisati' worde toegestaan.

De boerenstand is een van de peilers waarop ons economisch bestel
berust. Het voortbrengen van d~- landbouw- on voeteoltproducton,
rnot-t zonder subsidies lonend kunnen geschieden(punt 12).
Verwerving van grond door koop raout mogelijk 'ĵ maakt worden.
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leder burger heeft recht op sociale voorzieningen, zoals zieken-,
verzorging, zieken- en invaliditcitsuitkering en ouderdomspensioen.
Do kosten hiervan komen ten laste van de staat, zonder dat hiervoo:
speciale belastingen worden geheven (punt 15).
Daarnaast moet ieder vrij zijn particuliere verzekeringen af te
sluiton, waarvan de opbrengst niet in mindering gebracht mag wordei
van de staatsuitkeringen. -/

^Wij hebben niet gesproken over werkloosheidsuitkeringen, omdat de
staat er voor dient te zorgen, dat niemand werkloos wor.dt of blijft
Hiertoe dient hot ontstaan en de handhaving van oen gezond bedrijfs-
leven bevorderd te worden.
Voorts door het ter hand nemen van grote projecten, zoals wegenbouw
bruggen- en tunnelbouw, sanering van steden en dorpen, bouwen van
ziekenhuizen en sanatoria en tehuizen voor ouden van dagen.
De huizenbouw moet voor de staat primair zijn, daar een ieder rech'
haeft op een woning, hetzij in huur, hetzij in eigendom.
Bij de woningbouw dient het particulier initiatief gesteund te word»
Gestreefd moet worden naar massafabricago van goedkope woningen (p.l

De toekomst is aan de jeugd, dus die jeugd dient op die toekomst
terdege voorbereid te worden.
Vandaar onze eis: kostcnloos lager onderwijs voor iedereen; kosten-
loos voortgezet - en hoger onderwijs voor een ieder, die hiertoe d>
capaciteiten bezit.
De opvoeding van de- jeugd dient gericht te zijn op het verkrijgen
van algemene ontwikkeling, hot aankweken van verantwoordelijkheids-
gevoel, het bijbrengen van orde .en tucht, ijver en burgerzin.
H3t beoefenen van sport ter ontwikkeling van lichaam en geest en
ter bevordering van de gezondheid diont door de staat gestimuleerd
te worden (punt 18,19,25).

De vrijheid van godsdienst is e;n onvervreemdbaar recht voor een
ieder (punt 17).
De vrijheid van drukpers dient aan een aantal normen gebonden te
zijn. Het publiceren van ophitsende, staatsgovaarlijke, onzedelijki
of de misdaad bevorderende lectuur moet verboden zijn (punt 23)»
Eenzelfde eis stellen wij voor uitzendingen van radio en televisie
Bovendien verlangon wij een nationale radio- en televisieomroep,
bekostigd door de staat (punt 24).
Daarnaast kunnen andere radio- en TV-omroepen in ons land bestaan,
mits de koston hiervan door deze omroepen zelf g :dragen worden
uit contributies van leden en begunstigers.
Wij geloven, dat ook hier een gezonde wedijver zal leiden tot
verhoging van het peil der uitzendingen.

Wij zullen streven naar het bc-hartigen van do belangen van ons
gehele nederlandse volk.
Wij zullen tracht; n ons volk op te wekken uit zijn politieke
apathie, ons politieke leven opnieuw op gang te brengen en ons
nationale bewustzijn te vergroten.
Wij zullen medehclpen aan de opbouw van de europese eenheid in
hst belang van lïederland en van de andere europese volkeren.
Doch bovenal zullen wij medehelpen de wereldvrede te verzekeren,
in het belang van de gehele mensheid.

Het bes.tuur:.




