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Geacht lid, geachte geïnteresseerde. 

Voor u ligt liet beginselprogramma van Volksnationalisten Nederland. Dit beginselprogramma bevat zowel onze 
ideologische grondslag, onze doelstellingen alsmede onze partijstatuten. Een partijprogramma is per definitie een 
tijdelijke uitwerking van onze ideologische grondslag en doelstellingen en dus steeds aan veranderingen 
onderhevig. Deze zullen dus gepubliceerd gaan worden in een aparte uitgave. 

Naar verluidt gaat het goed in Nederland. En economisch gezien is dat, zij liet oppervlakkig, zeker waar. Wij zijn 
echter van mening dat een beschaving pas beschaafd genoemd kan worden indien zij op zowel sociaal, economisch, 
cultureel alsook ecologisch gebied kan vernemen dat liet goed gaat, dat wil zeggen dat liet Nederlandse volk er door 
gediend wordt. Alleen hel benadrukken van en liet streven naar economische groei is een verkeerde voorstelling 
van zaken geven. 

Aan twee voorwaarden wordt niet voldaan. Het sociale. culturele en ecologische aspect mag nooit achterblijven bij 
het economische. Het volk moet nooit ten dienste staan van maar worden gediend door de economie. Reden genoeg 
om met een revolutionaire politieke visie te komen. 

Volksnationalisten Nederland is opgericht op 28 februari 1997. Volksnationalisten Nederland is een politieke partij 
van democratische nationalisten. Echter geloven wij dat de omwentelingen die wij voorstaan dusdanig moeten 
plaatsvinden dat de volksgemeenschap ze als allesomvattend en allesveranderend' zal ervaren. Wij zijn daarmee 
dus levens revolutionaire nationalisten. 

Onze strijd wordt ingegeven door onze liefde voor het Nederlandse volk. Het feit dat wij ons zelf volksnationalisten 
noemen, wil nog niet zeggen dat er niets anders is dan liet Nederlandse volk. Veeleer geloven wij dat een gezonde 
volksnationalistische politiek kan leiden tot een wereld bevrijd van haar natuurlijke vijanden, communisme en 
kapitalisme. De veelvoud der volkeren behouden, dat zijn wij onze voorouders en ons nageslacht verplicht. 

Met het hierna volgende program hopen wij een stap te zetten op weg naar een waardige, solidaire en leefbare 
toekomst voor het Nederlandse volk. Mogn het een goede basis vormen voor verdere ontwikkeling en verdieping 
van onze politieke beginselen. 

Het partijbestuur 



H  

Wilhelmus van Nassouwe 

Ben ick van Duytschen bloei, 
Den Vaderlant ghetrouwe 
Blijf ick tot inden doot: 

Een Pince van Oraengien 
Ben ick vrij onverveert. 

Den Coninck van Hispaengien 
Heb ick altiji Gheeert. 

In Godes vrees te leven 
Heb ick altijt betracht, 

Daerom ben ick verdreven 
Om Landt om Luyd ghebracht: 

Maer Godt  sal my  regeren 
Als een goet Instrument. 
Dat ick  sal  wederkeeren 

In mijnen Regiment. 

Lijdt u mijn Ondersaten 
Die oprecht zijn van aert. 
Godt  sal  u niet verlaten 
Al zijt ghy nu beswaert: 

Die vroom begheert ie leven 
Bidt Godt nacht ende  cinch.  

Dat hy  my  crachi vil ghcven 
Dat ick u helpen mach. 

Lijf en goet al te samen 
Heb ick u niet verschoont. 

Mijn Broeders  hooch  van Namen 
Hebbent u oock vertoont: 

Graef Adolf is ghebleven. 
In Vrieslandt in den Slach. 
Zijn Siel int eewich Leven 

Verwacht den Jongsten dach, 

Edel en  Hooch  gheboren 
Van Keyserlicken Stam: 

Een Vorst des Rijcks vercoren 



Als een vroom Christen Man. 
Voor Godes Woort ghepreesen. 

Heb ick vrij onversaecht. 
Als een Helt sonder vreesen 
Mijn Edel bloei ghevaecht. 

Mijn Schut ende betrouwen 
Sijt ghy. o Godt mijn Heer. 
Op u soo wil ick bouwen 
Verlaet  my  nemmermeer: 

Dat ick doch vroom mach blijven 
U dienaer  taller  stondt. 
Die  Tyranny  verdrijven. 

Die  my  mijn hert doorwondt. 

Van al die  my  beswaren. 
End mijn Vervolghers zijn. 

Mijn Godt wilt doch bewaren 
Den trouwen dienaer dijn: 
Dat sv  my  niet verrasschen 

In haren boosen moet. 
Haer handen niet en wasschcn 

In mijn onschudicli bloei. 

Als David moeste vluchten 
Voor  Saul  den Tvran:  

Soo  heb ick moeten suchien 
Met menich Edelman: 

Maar Godt heeft hein verheven. 
Verlost nut  alder  noot. 

Een Coninckrijck gheghcven 
In Israel  seer  groot. 

N ae tsuer  sal  ick ontfanghen 
Van Godt mijn Heer dat soct. 
Daer na  so  doet verlanghcn 
Mijn Vorstelick ghernoet. 

Dal is dal ick mach sterven  
Mel  eeren in dat Velt. 

Een eewich Rijck verwerpen 
Als een ghetrouwe Helt. 

Niet doet  my  meer erbarmen 
In mijnen wederspoet. 

Dan datmen siet verarmen 
Des Conincks Landen god. 

Dal u de Spaengiaerts crencken 
O Edel Neerlandt soet. 

Als ick daer aen ghedencke 
Mijn Edel hert dat bloeI. 



• As een Prins op gheseten 
Met mijner Heyres cracht.  
Vanden  Tyran. vermeten 

Heb ick den Sla 5erwacht, 
Die  by  Maestre begraven 

Bevreesde mijn ghewelt, 
Mijn Ruyters sachrnen draven  
Seer  moedich door dat Velt.  

Soo  het den wille des Heeren 
Op die tijt had gheweest, 

Had ick gheern willen keeren 
Van u dit swaer tempeest: 

Maer de Heer van hier boven 
Die alle dinck regeert, 

Diernen altijt moet loven 
En heefiet niet begheert.  

Seer  Christelick was ghedreven 
Mijn Princelick ghemoet. 
Stantvastig is ghebleven 
tvlijn hert in teghenspoet. 

Den Heer heb ick ghebeden 
Van mijnes herten gront 

Dat hv mijn saeck wil reden. 
Mijn onschult doen bekant. 

Oorlof mijn arme Schapen 
Die zijt in grooten noot, 
U Herder  sal  niet slapen 
Al zijt ghv nu verstroyt: 

Tot Goct wilt u begheven. 
Sijn hevlsaeni Woort neemt aen. 

Als vrome Christen leven. 
Tsal hier haest zijn ghedaen. 

Voor Godt wil ick berijden 
End zijner grooter Macht, 
Dat ick tot gheenen tijden 
Den Conïnck heb veracht: 

Dan dat ick Godt den Heere 
Der hoochster Maiesteyt. 
Heb moeten obedieren. 
I nder gherechticheyt. 

Dichter: 
Jonckheer Philips van Marnicx. 

Heere van Sinte Aldegonde. 
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ons volksnationalisrne 

In hel begrip 'nationalisme' is liet woord 'natio' terug te vinden, hetgeen oorspronkelijk uit de Latijnse taal komt en 
volksgroep of volksstani betekent. In de Middeleeuwen komt men dit, in de meervoudsvorm 'nationes'. al in veel 
ambtelijke oorkonden tegen. Men beschreef hiermee een grotere groep mensen, die door afkomst een gelijke taal 
spraken en er gelijke levensgewoonten op na hielden. 

het volk 

Een volk is niet of volkeren zijn niet door dwangmatigheid ontstaan, doch het gevolg van een optimalisermgsproces 
door de geschiedenis heen. Deze zogeheten endogamie leidt tot een voortschrijdende verdichting van het erfelijk 
materiaal en daardoor tot het langzaam toenemen van een aantal gemeenschappelijke eigenschappen. van een 
collectieve mentaliteit en van onderscheidende kenmerken. Op deze wijze ontstaat de voedingsbodem voor een 
gemeenschappelijke cultuur en een objectieve basis voor een collectieve identiteit. Het is de drang van het behoud 
van de soort, het is de drang naar liet behoud van het volkse (etniciteit) en culturele, d.w.z. van de menselijke 
variëteit. tegen verschraling en ondoordachte vermenging, tegen nivellering en monolithische structuren. Het feit 
dat alle cultuurnaties deze weg gingen. wijst op de noodzakelijkheid en de juistheid ervan. 
In hel systeem der volkeren steken eeuwenlange ervaringen van vele generaties, het collectieve onderbewuste: dat 
deel van het onbewuste dat de gemeenschappelijk psychische erfenis van een groep mensen bevat en overlevert. Het 
gaat hier om diep gewortelde, genetisch verankerde reactiepatronen. Hiermee is al een groot deel van het begrip 
'nationalisme' verklaard. De volksgroep of volksstam bestaat uit meerdere personen welke door taal, gewoonten, 
gebruiken, afstamming en lotsverbondenheid op natuurlijke wijze met elkaar verbonden zijn, hetgeen in de huidige 
tijd als volk omschreven wordt. Het hedendaags nationalisme steunt dus op de volksgemeenschap en is daarom een 
volks nationalisme. 



geen eng nationalisme 

Dit in tegenstelling tot het staatsnationalisrne,. welke uitgaat van de bestaande staat en de absolute bescherming en 
afscherming daarvan, zonder zich te bekommere in de vraag of deze staat wel één geheel volk of misschien 
meerdere volkeren omvat waarbij de eigenheid w '  ze volkeren volledig vergeten wordt. Een eng-nationalisme 
dus. Het staatsnationalisme is met haar vrezen voorriet voortbestaan van de huidige naties en grenzen een exponent 
van een verdwijnende wereld, het komt voort uit defensieve impulsen en is een teken van in zichzelf gekeerdheid en 
angst voor de grote boze wereld die haar ontglipt, maar waaraan zij zich niet kan onttrekken. 

zelfbestuur 

Het hedendaags dynamisch nationalisme staat dus voor het behoud van de eigenheid der verscheidene volkeren. Het 
is het streven der volkeren naar onafhankelijkheid, vrijheid, zelfbeschikking en eenheid. Het is de oorspronkelijke 
wil van een volk tot zelfverdediging tegenover vreemde interesses en machtsaanspraken. Het is de bezinning van 
een volk op haar eigen kracht. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn de krachten en daarmee de 
noodzakelijkheden voor het behoud van de eigen aard van een volk. 
Onafhankelijke en zelfbewuste volkeren zijn de onderdelen van een politiek proces en vormen de motor van 
historische ontwikkelingen. Een Europa, een wereld, waarin elk volk in zijn eigen, onafhankelijke, vrije en 
zeltbeschikte staat leeft, is daarom het uiteindelijke doel van elke nationalist. 

behoud van identiteit 

Het nationalisme is geen louter modern en hedendaags verschijnsel maar het is de beslissende factor geweest in de 
ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid. Een geschiedenis niet van klassenstrijd, maar een geschiedenis van 
volksstrijd. Zolang er mensen bestaan, hebben dezen zich collectief als stammen of volkeren georganiseerd. 
Het hedendaags nationalisme stelt het verlies van gemeenschappelijke bindingen en overgeleverde waarden als 
hoofdoorzaak van de problemen en toestand van de huidige tijd. Het nationalisme wil de veelvoud en differentiatie 
der volkeren en culturen behouden, dan wel herstellen en verder ontwikkelen. Het behoud van de eigenaardigheden. 
de onafhankelijkheid en zelfbeschikking van de volkeren staat garant voor een stabiele en bestendige politieke orde. 
voor een geestelijk en cultureel pluralisme en is daarmee de basis voor de verwerkelijking van het individu, 
Individu en volk zijn geen tegenstrijdigheden, maar een noodzakelijke, tweeledige ontwikkeling. Hiermee mag 
duidelijk zijn dal de zgn. multiculturele maatschappij niet binnen deze plaatsbepalingen en beginselen past. Het is 
vanwege voorgaande dat het hedendaags dynamisch nationalisme zich revolutionair kan noemen. Het omkeren van 
een neergaand. volksonderdrukkend proces om de vrijheid van de volkeren te garanderen is revolutionair. 

geen imperialisme 

Hetgeen wat zich tegenwoordig als nationalisme presenteert en waar de media in grote mate zeer graag voeding aan 
geven, is beter te omschrijven als zijnde imperialisme. 
Het hedendaags nationalisme is niet identiek met imperialisme, het tegendeel is waar: het streeft namelijk naar de 
ontmanteling van multinationale en koloniale structuren. Het nationalisme bestrijdt elk vreemd 
overheersingsstreven (imperialisme), ongeacht of dit met militaire, economische, politieke of culturele middelen 
gebeurt. Het nationalisme is een internationale noodzaak in interesse van alle onderdrukte, gespleten, uitgebuitte, 
geknechte èn vrije volkeren. De gemeenschappelijke vijand der volkeren is het imperialisme in elke hoedanigheid. 

Europa 

Het hedendaags nationalisme is Europees gericht. Het stelt dat Europa de geografische omschrijving is voor het 
vaderland van vele volkeren, die overwegend van gelijke afstamming zijn, een gelijkende cultuur bezitten en wiens 
historie meermaals verweven is. De Europese cultuur was en is een vruchtbare veelvoud van verscheidene nationale 
culturen. 
Het Europees nationalisme streeft naar een Europa der volkeren en regionen, om haar vrijheid, eenheid, 
onafhankelijkheid en zelfbeschikking der volkeren gemeenschappelijk tegen de grootmachten, de valse ideologieën. 
de multinationale concerns en de engbeperkte chauvinisten door te zetten. In die zin staat het hedendaags 



nationalisme positief ten opzichte van de strijd die diverse volkeren en regionen in het huidige Europa leveren. 
zoals o.a. de Vlamingen, de Betonnen. de Basken. de Catalanen en de Corsicanen. hetgeen maar een beperkte 
weergave is van de Europese regionale en volkse problematiek. Met betrekking tot de Vlaamse 
onafhankelijkheidsstrijd kunnen we de toevoeging maken dat uiteindelijk een 'heel-Nederlands gebied gewenst is. 

Europa der volkeren 

In een nationalistisch Europa zal elk volk zich binnen haar eigen natuurlijke volksgrenzen zelf onafhankelijk, 
onder eigen verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen, dat is voor ons een onvervreemdbaar recht. 
Als nationalisten wijzen wij het af. de volkeren van Europa als een lastige hindernis, als een anachronisme ('niet in 
het tijdsbeeld passend') op de weg naar een verenigd Europa te bestempelen. Een nationalistisch Europa kan alleen 
door en met haar volkeren gemaakt worden, nooit zonder haar volkeren. 
Een nationalistisch Europa met een gezamenlijk erfdeel, met een in de geschiedenis verworteld concept van 
evenwicht en stabiliteit, van soevereiniteit in eigen kring vraagt om een gezamenlijke taak: een federaal geslaagde 
machtsdeling, een imperium zonder imperialisme, kortom een Europese Rijksgedachte. 

Europese Rijksgedachte  

Dc  Rijksgedachte heeft duizend jaar Europese ervaring, met een niet aflatende inspanning om eigenheid. stabiliteit 
en gezamenlijk belang in harmonie met elkaar te brengen. De eenheid van het Rijk is geen mechanische eenheid, 
maar een samengestelde eenheid die de staten te bofen gaat. In de mate waarin het Rijk een principe incarneert. wil 
het slechts de eenheid op liet niveau van dat principe. Terwijl de natie haar eigen cultuur vormt of er op steunt om 
zichzelf te vormen, omvat het Rijk diverse culturen. Waar de natie volk en staat wil doen samenvallen, verbindt het 
Rijk de verschillende volkeren. Zijn algemene wet is die van de autonomie en van het respect voor verscheidenheid. 
Het hedendaags dynamisch nationalisme streeft naar eenmaking op een hoger vlak (Europa). zonder  dc  
verscheidenheid van de volkeren. de culturen op te heffen. Het is een geheel waarvan de delen des te autonomer 
zijn naar mate hetgeen hen verbindt sterker is. De Europese Rijksgedachte bouwt daarom, in de eerste plaats op de 
volkeren in plaats van de staten. Een supranationale organisatie die in tegenstelling tot de huidige Europese 
Gemeenschap niet de eenheid zoekt in de richting van vernietiging of nivellering van de volkse (etnische) en 
culturele eenheid die zij bevat. De huidige Europese Gemeenschap wordt als zodanig dus door liet hedendaags 
dynamisch nationalisme verworpen. 

solidarisme 

Het hedendaags dynamisch nationalisme streeft naar sociale rechtvaardigheid en nationale solidariteit. Het 
nationalisme keert zich tegen de uitbuiting en onderdrukking van mensen en volkeren. Het bestrijdt de klassenstrijd 
van boven en van onderen. 
Het hedendaags volksnationalisme is daarom onverbrekelijk verbonden niet het "solidarisme". 
De liberale democratie steunde op twee postulaten en beide zijn in diskrediet geraakt; het bestaan van een politieke 
invloedssfeer waar sociale consensus en algemeen belang heersen, liet bestaan van deelnemers niet een eigen 
inbreng die hun rechten doen gelden en uitdrukking geven aan hun 'macht" nog voordat de maatschappij hen tot 
zelfstandige subjecten bestempelt. Politiek en collectieve solidariteit zijn vervangen door percepties die even 
vluchtig zijn als de belangen waardoor ze worden gemanipuleerd. De politiek verbrokkelt en wordt tegelijkertijd 
homogener. De samenleving wordt steeds gefragmenteerder en heeft geen solidariteit meer. 
Het volksnationalisme stelt de persoonlijkheid. de eigenheid van de mens op de voorgrond, als uitgangspunt voor de 
opbouw van de organische, persoonsgerichte staat of volksgemeenschap. 



personalisme 

De geschiedenis van de volkeren, waar ook te wereld, is de geschiedenis van hun drang naar rechtvaardigheid, naar 
juiste instituties, naar geluk, naar een goed leven. N!armate men verder in het verleden teruggaat, ligt de klemtoon 
sterker op de groep, de volksgemeenschap. Dic'c bij en naargelang de beschaving vordert, krijgt ook het 
afzonderlijk individu (de mens) meer belang. L mens organiseert zich in een gemeenschap; niet in een 
gemeenschap van de mensheid, maar van mensen. Dat is de natuur: de mens organiseert zich door middel van 
uitsluiting van de ander. 
De volksgemeenschap als naamloze collectiviteit krijgt dan een andere rol toebedeeld en met steeds meer aandrang 
wordt gezocht naar een maatschappij-structuur waarin het individueel-persoonlijke van elke mens zo weinig 
mogelijk in de verdrukking komt. De wijzer van de geschiedenis slaat van het collectivisme naar het 
individualisme, en nu opnieuw naar het collectivisme. Het evenwichtspunt echter ligt bij de mens, kruispunt van 
persoonlijk en sociaal leven, een personalistische levenshouding. De maatschappij naar dit evenwichtspunt te 
brengen, is het doel van het solidarisme; naar een solidaire levenshouding. 

organische maatschappij 

Het solidarisme wijst zowel het liberalisme (collectief individualisme) als het socialisme (individualistisch 
collectivisme) radicaal af, omdat beide kunstmatig opgedrongen worden en beide ontspringen aan dezelfde bron. 
Radicaal betekent: in de wortel. Het solidarisme gaat dan ook naar de wortels: haar opvattingen zijn niet 
individualistisch maar organisch. Vanuit de organische visie bepaalt het solidarisme en daarmee het hedendaags 
dynamisch nationalisme haar opvatting inzake de mens en haar gemeenschap en de mens en de maatschappij. Een 
organische maatschappij-opbouw, dan wel structuur is het streven van het solidarisme. 

Europese solidariteit 

De Europese solidariteit, tenslotte, ontsnapt niet aan de algemene plicht tot menselijke solidariteit, die niet aan 
volksgrenzen mag ophouden. 

"Derde Weg" 

Concluderend kunnen we stellen dat het hedendaags dynamisch nationalisme de 'Derde Weg' begaat. Een Derde 
Weg tussen liberalisme/kapitalisme en marxisme/socialisme. Een 'Derde Weg' die de beginselen van voornoemde 
onmenseli  Ike  systemen afwijst en daarvoor in de plaats haar eigen visie en beginselen plaatst, waar de mens en de 
volkeren voorop staan in tegenstelling tot het econornische/materialistische. Het afwijzen en omgooien van beide 
systemen in de richting van de volkerenstrijd is een revolutionaire strijd die in Europees verband gestreden zal 
worden. 

Voorgaande maakt onvoorwaardelijk de basis uit van onze volksnationalistïsche levensbeschouwing en dient, voor 
zover dat nog niet het geval is. als zodanig dan ook door een ieder van ons eigen gemaakt te worden, willen wij 
vanuit de maatschappij enige positieve reactie ontvangen. 



Doelstellingen 
1. Behoud van nationaal en etnisch karakter 

Volksnationalisten Nederland stelt dat de Nederlandse cultuur, taal, normen en waarden dienen te worden 
beschermd tegen alle aanvallen van buitenaf, Het volksnationalisme van Volksnationalisten Nederland staat voor 
het behoud van de eigenheid der verscheidene volkeren en in het bijzonder voor het behoud van de eigenheid van 
het Nederlandse volk. Het is het streven van het Nederlandse volk naar onafhankelijkheid, vrijheid, zelfbeschikking 
en eenheid. Het is de oorspronkelijke wil van het Nederlandse volk tot zelfverdediging tegenover vreemde 
interesses en machtsaanspraken. De eigenheid van het Nederlandse volk is niet slechts een oppervlakkige zaak, 
doch een door de eeuwen heen gegroeide vorm van traditie. Deze traditie heeft het Nederlandse volk, als zodanig 
gevormd en zich daarmee onderscheiden van de andere Europese volkeren. Die eigenheid van het Nederlandse volk 
en de verscheidenheid der Europese volkeren dient beschermd te worden. 
Volksnationalisten Nederland neemt hiermee afstand van de veramerikanisering van Europa en elk streven naar 
een niulticulturele samenleving, hetgeen dus geen integratie maar streven naar remigratie van de in Nederland 
aanwezige vreemdelingen betekent. 

2. Herstel van de Nederlanden 

Volksnationalisten Nederland stelt dat vanuit haar definitie van het begrip 'volk' (Het volk, de volksgroep. 
volksstam bestaat uit meerdere personen welke door taal, gewoonten gebruiken, afstamming en lotsverbondenheid 
niet elkaar verbonden zijn), er een streven moet zijn naar aaneensluiting van Vlaanderen. Zuid-Vlaanderen en 
Nederland. De Nederlanden dus terug in de oude grenzen. van Dollard tot Duinkerken. Op korte termijn 
ondersteunen wij, als Noord-Nederlanders, het onathankelijkheidsstreven van Vlaanderen, om zodoende als 
gelijkwaardige partners de hereniging van de Nederlanden te kunnen bewerkstelligen. 
Ruim 21 miljoen inwoners van Europa spreken Nederlands, waarmee het één van de middelgrote talen is. Met de 
gevolgen van het Verdrag van Maastricht en de huidige veramerikanisering van Europa komt de Nederlandse taal 
behoorlijk in het gedrang, hetgeen vraagt om gezamenlijke strijd voor de Nederlandse taal en cultuur. 
Ook op economisch gebied zullen de gevolgen van het Verdrag van Maastricht niet aan het Nederlandse taalgebied 
voorbijgaan. Beide zaken vragen om gezamenlijke aanpak die slechts door hereniging van de Nederlanden optimaal 
kan zijn. 

3. Democratie = De wil van het volk regeert 

Volksnationalisten Nederland stelt dat de huidige parlementaire democratie een farce is. De politiek is niet langer 
het organiserend principe van de gemeenschap, maar slechts een tweederangs activiteit, een gekunsteld stelsel dat 
niet meer berekend is op het oplossen van de problemen van alledag in een veranderende wereld. Al twee eeuwen 
lang wordt het idee van democratie verbonden met het idee van vrijheid. Maar vrijheid heeft twee volstrekt 
verschillende betekenissen. Voorheen was vrijheid het recht van een groep mensen om de eigen toekomst le bepalen 



en daartoe een regering in te stellen die de wil van de gemeenschap tot uitdrukking brengt. Daarnaast houdt 
vrijheid het recht in dat elk mens zich mag beschermen tegen machtsmisbruik en de garantie dat de minderheid 
niet door de meerderheid wordt weggedrukt. Waarmee Volksnationalisten Nederland wil benadrukken dal de 
huidige democratie niets met vrijheid heeft uit te staan en dat het huidige kiesrecht slechts een laatste illusie is van 
vrijheid en controle. 
Een keer per vier jaar mag de kiezer zich uitlaten over het beleid dat de volgende vier jaar volkomen willekeurig 
wordt verkwanseld. De partijen zijn geen vertegenwoordigers van de bevolking meer. maar van hun eigen 
machtswellust. 
Volksnationalisten Nederland wil via de invoering van een z.g. organische maatschappij' (zie beginselpunt 1), de 
invoering van een organenadvies-kamer en een regering, welke beide door een overkoepelend orgaan gecontroleerd 
zullen worden. meer volksinspraak, zodat een gedegen afweging van wetgeving en bestuur zal ontstaan, tevens 
streeft Volksnationalisten Nederland naar meer volksinspraak door directe, bindende referenda. 

4. Solidarisme via de 'Derde Weg'-strategie 

Het hedendaags nationalisme van Volksnationalisten Nederland streeft naar sociale rechtvaardigheid en nationale 
solidariteit. Het nationalisme keert zich tegen de uitbuiting en onderdrukking van de mensen en de volkeren. Het 
bestrijdt de klassenstrijd van boven en van onderen. Het hedendaags nationalisme is daarom onverbrekelijk 
verbonden met het 'solidarisme'. 
Het solidarisme geeft de richting aan waarin de culturele, sociale, ecologische en economische 
structuurhervormingen gezocht moeten worden, om zodoende tot een sociaal-economische maatschappij-opvatting 
te komen. De structuur van de maatschappij is van uitermate groot belang voor de kansen op zelfverwezenljking of 
zelfontplooiing van een ieder van ons. 
Momenteel leven we in een louter verbruikersmaatschappij, waarbij de Westerse ik-zucht in de hand gewerkt wordt 
door diegenen die belang hebben bij een dergelijke verbniikersmaatschappij. De huidige democratie is achterhaald. 
nationale staten hebben hun betekenis verloren en zijn verworden tot logge lichamen waarin organisaties zonder 
idealen, zonder visie het voor het zeggen hebben. De democratie is omgevormd tot niets meer dan een simpel 
mechanisme om de macht efficiënt te kunnen controleren: democratie betekent nu dat mneii af en toe een parlement 
afzet, zonder dat daardoor duidelijke structurele veranderingen plaatsvinden. 
De wijze waarop de maatschappijen tot nu toe werden ingericht, verschillen uiteindelijk dan ook weinig: 
liberalisme/kapitalisme enerzijds en socialisme/communisme anderzijds. Beide ideologieën zijn materialistisch en 
onmenselijk. In beide gevallen moet de mens, de burger, zich aanpassen aan de staatsleer, aan de beginselen en de 
daaruit voortvloeiende economische doctrines. 
Hel hedendaags nationalisme van Volksnationalisten Nederland wijst beide voornoemde systemen af en kiest voor 
een 'Derde Weg', waarin de persoonlijkheid, de eigenheid van de mens op de voorgrond staat, als uitgangspunt voor 
de opbouw van de organische (volgens natuurlijke opbouw'), persoonsgerichte staat of volksgemeenschap. Een 
gemeenschap die realiteit is. Maar zij bestaat niet buiten of naast de individuen, zij bestaat alleen en uitsluitend in 
de personen, die haar samenstellen. Zonder haar leden is zij ondenkbaar en onbestaanbaar. Een gezonde 
ontwikkeling van het gemeenschapsleven zal dan ook slechts mogelijk zijn, door de ontplooiing van de 
persoonlijkheid van haar leden te bevorderen, hun initiatief en persoonlijke activiteit te prikkelen. 
Deze volksgemeenschap is een maatschappij waarin iedereen zijn plaats kent. Net  zoals in een lichaam elk orgaan 
zijn opdracht vervult is de maatschappij zowel geestelijk als fysiek een geheel. Een maatschappij waarin uitsluitend 
persoonlijke waarde en prestatie voor de gemeenschap bepalend zijn voor ieders plaats in de hiërarchie. De 
maatschappij-opbouw moet gebeuren van onderuit en het hogere moet hierbij aanvullend zijn voor het lagere. De 
organische ordening, d.w.z. het zich volgens natuurlijk hiërarchie rangschikken van de mens in gemeenschappen 
(zogenaamde organen), zal verrijkend werken, waardoor het principe van elitevorming ontstaat. Dit principe stelt 
voorop dat op elk gebied het de meest bekwamen moeten zijn die de leiding in handen nemen. 
Hierbij dient in acht te worden genomen, een duidelijke en fundamentele splitsing in organen of groepen van o.a. 
administratieve, sociale, culturele en economische aard, alsmede vertegenwoordigers van plaatselijke besturen. 
Zo ontstaat een maatschappij die zo gestructureerd is dat elke geleding en elk lid op zijn plaats het nodige doet om 
het geheel harmonieus te kunnen laten functioneren. Zo spreken we dus van een organische maatschappij, ook wel 
'standenmaatschappij' genoemd. Waarbij onder 'stand' en orgaan te verstaan is: een georganiseerde eenheid van 
diegenen, die eenzelfde maatschappelijke functie uitoefenen, te vergelijken met de oude ambachtsgilden. In de visie 
van het subsidiariteitsbeginsel heeft ieder bestuursorgaan dus aanvullende taak, in een welbepaalde hiërarchie 



van de basis naar de top. Hoe meer verfijnd de taak- en souvereiniteitsverdeling wordt over de verschillende 
gemeenschappen, organen en. bestuursniveaus, des te beter zal het maatschappelijke leven van het geheel vorm 
krijgen. 
Het recht op het private eigendom, ook v'n produktiemiddelen, is een der centrale gegevens van het solidarisme 
volgens de 'Derde Weg'-strategie, op v .r"vaarde dat recht hier niet de plicht uit het oog doet verliezen 
(eigendomsrecht). De samenwerking van a  ii  binnen het kader van de onderneming moet zodanig ontworpen zijn 
dat elk bedrijf een menselijke gemeenschap wordt (bedrijfsgemeenschap). 
Ook op het gebied van de economie kiest Volksnationalisten Nederland voor een 'Derde Weg', tussen het liberale 
kapitalisme en de absolute staatsgebondenheid van het marxisme/socialisme: de weg van de geregelde concurrentie. 
Waarbij ruime bewegingsvrijheid zal bestaan voor het persoonlijk initiatief en aan de concurrentie. Deze 
economische ordening zal erop gericht zijn zoveel mogelijk aan de kleine zelfstandige ondernemingen een redelijk 
bestaan te waarborgen. Het komt tenslotte de structuur van een volk niet ten goede, wanneer liet merendeel der 
kleine zelfstandigen wordt omgezet in loontrekkers. De controle van deze economische ordening zal plaatsvinden 
door de betrokken standen welke zelf onderworpen zullen zijn aan een controle ten bate van het algemeen welzijn. 
Aanvullend stellen we de 'arbeidsplicht' tegenover de inmiddels uitgeholde verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat 
waarbij de sociale zekerheid, door misbruik verworden is van vangnet tot hangmat. Een arbeidsplicht uit sociale en 
maatschappelijke solidariteit, hetgeen geen streven naar een slaven-staat betekent, maar een streven naar een 
mentaliteitsverandering waarbij een ieder die werkt, dit doet ten gunste van liet algemeen welzijn. 
De hoge werkloosheid dient aangemerkt te worden als gevolg van economische optimaliseringsproces sen waarbij 
bedrijven slechts de economische efficiëntie laten bepalen hoeveel werknemers nog gebruikt kunnen worden ten 
einde zo groot mogelijke winsten te behalen. Werkgevers moeten zich bewust worden van het feit dat zij ook een 
maatschappelijke functie uitoefenen waarbij het dus wenselijk is dat sociale factoren een evenredig aandeel krijgen 
in de bedrijfsvoering zodat uiteindelijk meer werknemers hun baan kunnen behouden. 
Het parasiteren op de samenleving omdat men geen zin heeft om te werken of zin heeft 0111 niet te werken. dient als 
asociaal gedrag gestraft te worden. De solidariteit binnen de samenleving bestaat voor diegenen die niet kunnen 
werken en daarom voor hun levensonderhoud op anderen aangewezen zijn en zij kunnen daarom dan ook niet 
strafbaar gesteld worden. 

5. Europa der volkeren 

Europese samenwerking wordt voorgeschoteld als een noodzaak waar bovendien niet meer aan te ontkomen valt, 
Volksnationalisten Nederland vindt Europese samenwerking ook wenselijk daar hel volkeren met veel 
gemeenschappelijke en verstrengelde belangen op wereldniveau een gezonde positie verschaft in de ranglijst der 
machts- en cultuurcentra. Volksnationalisten Nederland stelt echter dat op Europees niveau het de volkeren moeten 
zijn die belang hebben bij een dergelijke constructieve samenwerking. Daarmee stelt Volksnationalisten Nederland 
zich te weer tegen liet Verdrag van Maastricht waarin is vastgesteld dal de Europese Unie zal bestaan uit Europese 
stalen. Alleen wanneer de natuurlijke volkeren integreren in een nieuw Europa. zal een werkelijk dienstbaar 
Europees bestuurslichaam ontstaan, dienstbaar aan de volkeren die er deel van uitmaken. 
Ons volksnationalisme streeft naar behoud van eigenheid van alle volkeren. Dit houdt voor Europa in dat werkelijk 
alle afzonderlijke volkeren een evenredige stem 'moeten krijgen in die bestuurslichamen die beslissingen nemen 
aangaande betreffende volkeren. Hierbij dient te allen tijde centraal te staan dat de eigenheid der volkeren 
gerespecteerd wordt. Voor elke Europese burger moet het zo mogelijk blijven alle wetten, regelingen en uitgaven 
van Europese bestuurslichamen in zijn moedertaal te kunnen lezen. Ook zijn zaken als een toenemend gebruik van 
het Engels als Europese taal en de invoering van één Europese munteenheid niet te rijmen met respect voor de 
eigenheid der afzonderlijke volkeren. 
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