
Beginselprogramma 

• 1. Cultuur en identiteit 
• 2. Maatschappij en samenleving 
• 3. Democratie: vrijheid en recht 
• 4. Staatsbestel: herstel van de 
Nederlanden 
• 5. Milieu 
• 6. Veiligheid en solidariteit 
• 7. Economische principes 
• 8. Defensie 
• 9. Sociaal beleid 
• 10.Slotwoord 

1. Cultuur en identiteit 
De Nieuwe Nationale Partij NNP streeft 
naar het behoud van de diversiteit van 
Europese culturen en hun culturele 
homogeniteit. Ons nationaal karakter en 
aanzien alsmede onze Nederlandse cultuur 
en eigenheid zijn gevolg van een door de 
eeuwen heen organisch natuurlijk proces. 
Onafhankelijkheid, zelfbeschikking, vrijheid 
en recht dienen beschermd te worden tegen 
volksvreemde invloeden van binnen en van 
buiten, zowel economisch, staatkundig en 
cultureel. Een multiculturele samenleving 
heeft geen meerwaarde voor ons land, daar 
dit tot wereldburgerschap en uiteindelijk een 
vormeloze mensenbrei leidt die geen enkel 
nut voor ons land heeft en slechts chaos 
brengt! De NNP prefereert remigratie boven 
integratie van alle volksvreemde elementen 
in onze volksgemeenschap. In enkele zeer 
uitzonderlijke situaties is i.p.v. remigratie 
een stringente vorm van assimilatie 
aanvaardbaar. 

Zie ook hoofdstuk I van het 
verkiezingsprogramma: 
1-1. Herziening staatsburgerschap 
1-2. Immigratiebeperking 
1-3. Gezinshereniging in eigen land 
1-4. Vluchtelingopvang in eigen regio 
1-5. Geen dubbele nationaliteiten 
1-6. Remigratie i.p.v. integratie 
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1-7. Onafhankelijkheid Nederlandse Antillen 
1-8. Criminaliteit en vreemdelingen 
1-9. Verdrag van Schengen 
1-10. VN- verdrag van Genève 
1-11. Behoud van cultuur en identiteit 

2. Maatschappij en samenleving 
De Nieuwe Nationale Partij NNP streeft niet 
naar een 'maakbare' samenleving. Een 
samenleving is niet via een vooropgesteld 
plan te sturen, maar dient zich via een 
natuurlijke weg te ontwikkelen. Zij behoort 
een levende maatschappij van onderling 
overeengekomen samenlevingsregels, 
tradities, normen en waarden te zijn. Het 
aantasten of vervangen van deze factoren 
verstoort de interne rust en daarmee de 
samenleving en de maatschappij. Het 
hedendaags gebrek aan politiek, cultureel 
en moreel gezag bevordert de nihilistische 
gedachte. Een samenleving zonder enige 
spiritualiteit, waar alleen economische 
marktwerking en materialisme de norm 
bepalen, verwordt tot een decadente 
individualistische maatschappij waar 
daadwerkelijk samenleven en solidariteit 
geen plaats meer hebben. De NNP streeft 
naar culturele, sociale en politieke 
opwaardering van de Nederlandse 
samenleving op basis van solidariteit. Dit in 
plaats van de hand over hand toenemende 
individualisering. Economie en politiek 
dienen in dienst staan van het volk te staan 
i.p.v. andersom. 

Zie ook hoofdstuk 2 van het 
verkiezingsprogramma 
2-1. De samenleving en gemeenschap 
2-2. Het individu 
2-3. Maatschappelijk - en sociaal welzijn 
2-4. Vrijheid en recht 

3. Democratie: vrijheid en recht 
De Nieuwe Nationale Partij NNP is een 
politieke partij die in beginsel de principes 
van de democratie, die vastgelegd zijn in 
het constitutionele recht in zijn absolute 
vorm, zonder uitzondering erkent. Vrijheid 
van vereniging, meningsuiting en het Vrije 
woord is zonder uitzondering de basis van 
onze democratie. De algemene wil voorop, 
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rechtstreeks uitgedrukt door de 
meerderheid van het volk, de bescherming 
van het individu en bewerkstelliging van de 
scheiding der machten ter voorkoming van 
staatswillekeur. De samenleving en 
maatschappij zijn geen abstract geheel. 
Pluriformiteit van gedachte en ideologieën 
zonder uitsluiting verrijken de 
democratische beraadslaging en 
besluitvorming. Verzuiling is 
ondemocratisch, de NNP ziet daar dan ook 
een taak van de overheid om dat tegen te 
gaan. Het nationalisme van de NNP is 
tegen uitsluiting en het monddood maken 
van volksdelen. De NNP wil een weerbare 
democratie waarin vrijheid en recht niet 
slechts een illusie blijken te zijn. De NNP 
ziet met lede ogen aan dat de huidige 
democratie, ondersteund door economische 
lobby en socialistische pressiegroepen, zich 
transformeert in een totalitaire intolerante 
democratie waarin het Vrije woord 'tegen' 
gebruikt kan worden en de intolerantie 
tegen oppositie toeneemt en waarin 
nepotisme welig tiert. Het enthousiasme van 
de kiezer voor de vierjaarlijkse Haagse 
stembusstrijd is schrikbarend tanende. Die 
voor provinciale en Europese verkiezingen 
zijn gezien de lage opkomst niet eens meer 
democratisch te noemen. De NNP wil meer 
volksinspraak door directe, bindende 
referenda en herinvoering van de 
stemplicht. 

Zie ook hoofdstuk 3 van het 
verkiezingsprogramma 
3-1. Grondwet 
3-2. Het vrije woord 
3-3. Kiesrecht 
3-4. Europese Unie 
3-5. Parlement 
3-6. De rechtsorde 
3-7. Referenda 

4. Staatsbestel: herstel van de 
Nederlanden 
De Nieuwe Nationale Partij NNP 
ondersteunt het onafhankel ijkheidsstreven 
van Vlaanderen. Wij zien de Belgische staat 
als een onnatuurlijk staatkundig keurslijf die 
het organisch opgebouwde Nederlandse 
volk gescheiden houdt en onderdrukt. De 
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NNP stelt de volksgemeenschap boven elke 
staat. Door intensievere wetenschappelijke, 
culturele en economische samenwerking 
hopen wij de aansluiting van Vlaanderen te 
bevorderen en te bewerkstelligen. Na de 
hereniging tussen Nederland en Vlaanderen 
is de gehele Nederlandse 
volksgemeenschap, die reeds door taal, 
cultuur en eigenheid met elkaar verbonden 
zijn, in ere hersteld. Deze 
Heel-Nederlandse culturele eenheid, die 
leidt naar een opwaardering van het 
Nederlandse eigene, is onze waarborg 
tegen de huidige veramerikanisering van 
Europa. Na de hereniging zal de toekomst 
van het Nederlandstalige volksdeel van 
Europa optimaal zijn en vormen de 
Nederlandstalige Europeanen een 
tegenwicht tegen de economische en 
culturele Europese grootmachten Duitsland 
en Frankrijk. 

Zie ook hoofdstuk 4 van het 
verkiezingsprogramma 
4-1 .1 Vlaanderen 
4-1.2 Samenwerking 
4-1-3 Onafhankelijkheidsstreven van 
Vlaanderen 
4-1.3 Federatie 
4-1.4 De heel Nederlandse natie 

Monarchie 
De NNP is voorstander van het behoud van 
de monarchie. Echter dient het staatshoofd 
een meer symbolische functie te krijgen 
daar het huidige zich steeds sneller 
veranderende wereldbeeld vraagt om een 
dynamische manier van omgaan met 
allerhande vraagstukken. Daar het 
koningshuis van Oranje toch steeds een 
overwegend samenbindende factor is 
geweest van het Nederlandse volk is zij 
gerechtigd haar functie van het leveren van 
staatshoofden te blijven uitoefenen. Om die 
reden kan het dus ook nooit zo zijn, dat een 
staatshoofd het volk verdeelt of uitlevert aan 
volksvreemde interesses. In dit licht bezien 
erkennen wij het "Belgische koningshuis" 
niet. Juist het staatshoofd dient, solidair met 
het eigen volk, dit volk te behoeden voor 
teloorgang, vervreemding en ontwaarding. 
Het is dan ook ongepast leden van ons 
vorstenhuis een "multicultuur" in Nederland 
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te zien prijzen of verdedigen. 

Bestuur 
NNP is van mening dat het huidige aantal 
bestuurslagen op nationaal niveau 
(gemeente, provincie, staat), voldoet aan de 
geschiedkundige bestuurstraditie van de 
Nederlanden. Invoering van zogenaamde 
'stadsprovincies' is niet gewenst. Deze 
alleen plaatselijk nieuw te creëren 
bestuurslaag dient slechts het economisch 
doel en daarmee de macht van enkele. Dit 
nieuwe initiatief is te meer niet gewenst 
daar de betreffende bevolkingsgroepen zich 
in referenda reeds duidelijk tegen deze 
invoering hebben uitgelaten. 

4-2.1 De staat der Nederlanden 
4-2.2 Overheid 
4-2.3 Parlement 
4-2.4 Binnenlandsbeleid 
4-2.5 Europees beleid 
4-2.6 Justitie 

Overzeese gebieden 
NNP is anti imperialistisch en wijst daarom 
de neo- koloniale houding van het 
hedendaagse Nederlandse Koninkrijk af. 
Wij ondersteunen het 
onafhankelijkheidsstreven der volkeren. In 
navolging van Suriname willen wij na de 
status aparte het volledige 
zelfbeschikkingsrecht aan alle Nederlandse 
overzeese gebieden toekennen. 

4-3.1 Kolonialisme 
4-3.2 "Nederlandse" Antillen 
4-3.3 Suriname 
4-3.4 Ontwikkelingshulp 

5. Milieu 
Natuurbehoud en milieu zijn onlosmakelijk 
aan het nationalisme van de Nieuwe 
Nationale Partij NNP verbonden. Zij 
beschouwt het milieu niet louter als de 
'groene verpakking' van de economie maar 
als fundament en bouwsteen van ons volk 
en natie. Het is dan ook de natuur die het 
Nederlandse volk, zijn cultuur en de natie 
mede gevormd heeft. Voor ons volk is een 
gezonde leefatmosfeer een absolute 
noodzaak. De bescherming van deze 
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leefatmosfeer omvat buiten water, land en 
lucht alle factoren die het stoffelijke 
alsmede het geestelijke welzijn van ons volk 
bepalen en bevorderen. Het is de mens die 
zijn rust en stabiliteit uit een gezonde 
biotoop en waardige levensomstandigheden 
haalt. Ons nationalisme verzet zich dan ook 
tegen onnodige exploitatie van onze natuur 
en ons milieu maar juist voor meer 
zelfproductie op basis van behoefte i.p.v. 
onverantwoorde groei. De mensen vormen  
alien  een deel van de levende natuur; een 
essentiële solidariteit is daarom van 
levensbelang. In dit kader kan en mag ons 
leefklimaat niet lijden onder onbeheersbare 
economische groei en een onjuiste 
bevolkingspolitiek. 

Zie ook hoofdstuk 5 van het 
verkiezingsprogramma 
5-1. Ruimtelijke ordening 
5-2. Bio-industrie 
5-3. Economische groei 
5-4. Vervuiling 
5-5. Natuurbeheer 
5-6. Landbouw, bosbouw en Visserij 
5-7. Vervoer en infrastructuur 

6. Veiligheid en solidariteit 
Veiligheid en solidariteit zijn de factoren die 
voor een harmonieuze samenleving 
onmisbaar zijn. Doordat de huidige 
bestuurlijke en politieke socialistische en 
liberale elite het economische boven het 
menselijke prefereren, en daardoor de mens 
reduceert tot een producerend maar vooral 
consumerend element, en het individuele 
welzijn boven het algemeen belang plaatst 
is de volkse gemeenschapszin bijna in zijn 
geheel verdwenen en is de samenleving 
vervallen in een onwensbare verzameling 
van verzuilde ideeën en belangengroepen. 
Het vernietigen van gemeenschappelijke 
gewoontes, tradities, gebruiken en 
gemeenschapszin leidt tot normvervaging, 
individualisering en egoïsme. Ons 
nationalisme stelt het algemeen welzijn van 
de volksgemeenschap boven de 
individuele. Door juist het behoud van 
gemeenschappelijke overeenkomsten en 
factoren kan men de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen. De NNP staat 

6of10 11/24/98 17:08:06 



voor nationaal collectivisme boven 
nationaal individualisme. 

Zie ook hoofdstuk 6 van het 
verkiezingsprogramma 
6-1. Culturele bewustwording 
6-2. Volksgezondheid 
6-3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
6-4. Sociale dienstplicht 
6-5. Onderwijs 
6-6. Kunst en cultuur 

7. Economische principes 
Wij leven thans in een mondiaal 
macro-economisch tijdperk waarin 
handelsgeest en marktwerking van het 
liberale kapitalisme enerzijds en socialisme 
anderzijds de dienst uitmaken. Beide 
denkrichtingen kennen geen respect voor 
de pluriformiteit en diversiteit der volkeren. 
Uiteraard is een mondiale economische 
samenwerking tussen naties onderling 
wenselijk; men kan er praktisch niet omheen 
daar natuurlijke grond- en delfstoffen over 
de gehele wereld verdeeld zijn. Binnen de 
wereldwijde economische samenwerking 
dient echter de soevereiniteit van elk volk 
gewaarborgd te blijven. Binnen dit kader 
dient men ernaar te streven staatsgrenzen 
te wijzigen in volksgrenzen. De 
soevereiniteit van de volken is mogelijk met 
behoud van wereldwijde economische 
samenwerking. Dit is echter alleen mogelijk 
indien de multinationale bedrijven de 
huidige politieke macht ontnomen wordt. De 
NNP is bereid hier voor internationale 
verdragen te verwerpen. Politiek behoort 
toe aan het volk, via democratische weg. 
Ondanks de "overwinning" van het liberale 
kapitalisme op het communisme kan het 
liberale kapitalisme geen morele of ethische 
winnaar genoemd worden. Het liberale 
kapitalisme is een uitsluitend naar profijt 
zoekend instrument en sluit daarmee het 
anti-imperialistisch en anti 
neo-kolonialistisch standpunt van de 
Nieuwe Nationale Partij NNP per definitie 
uit. Dat deze door het marktwezen 
aangedreven ideologie/economische visie 
reeds door vele plutocratische Europese 
regeringen omarmt wordt is allerminst 
vreemd te noemen. Het liberale kapitalisme 
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en democratische regeringen zijn reeds 
onlosmakelijk, niet meer door het volk te 
verbreken, met elkaar versmolten en 
verweven. Deze beide naar 
werelddominantie strevende ideologieën 
c. q. marktprincipes verwerpen iedere 
organische ordening en streven gezamenlijk 
naar een wereld onder leiding en supervisie 
van de VN en de grootkapitalisten. Culturele 
en nationale identiteit en soevereiniteit 
worden ondergeschikt verklaard aan de 
peilers waar de wereldregering met als doel  
'melting  pot' en  'global village'  op steunt. 
Het nationalisme van de Nieuwe Nationale 
Partij NNP zoekt naar de maatschappelijke, 
sociale en natuurlijke consensus met het 
economische. Zij stelt de menselijke, 
ethische, morele waarden en welzijn 
daarmee boven de materialistische, niet 
menselijke, status van de groep of het 
individu. De persoonlijke economische 
bewegingsvrijheid en het bezit van 
productiemiddelen van het individu mogen 
niet worden geknecht. De economische 
ontplooiing en lotsbestemming van natie en 
individu moeten gegarandeerd Vrij zijn. De 
nationale en culturele identiteit moet 
beschermd worden tegen de toenemend 
agressieve invloed van het grootkapitaal en 
het amerikanisme. 

Zie ook hoofdstuk 7 van het 
verkiezingsprogramma 
7-1. Arbeidsvoorziening 
7-2. Milieu en economie 
7.3. Vrijheid; productie en bezit 
7.4. Staatsbedrijven en nationalisering 
7-5. Privatisering 
7-6. Internationaal grootkapitaal 
7-7. Fiscaalbeleid 
7-8. Staatsschuld 

8. Defensie 
Het Nederlandse volk moet zijn historische 
plicht ter bescherming van zelfbeschikking 
en vrijheid tegen over de eigen 
gemeenschap garanderen en blijvend 
kunnen vervullen. De NNP staat hier borg 
Voor. Een leger door het volk, een leger 
voor het volk. Dit volksleger dient de 
volksgemeenschap te beschermen tegen 
iedere vorm van imperialisme of agressie 
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van buitenaf als wel tegen de eigen 
tirannieke staat. Het Nederlandse 
volksleger mag nimmer in zijn geheel of 
gedeeltelijk worden ingezet 
voorgelijkgerichte mondiale doelstellingen 
of voor instellingen als de VN of tegenover 
andere volken in een offensieve taak. De 
belangrijkste taak van de Europese 
volkslegers is de gezamenlijke bescherming 
van de Europese volkeren. Europese 
waakzaamheid blijft hoogste prioriteit ter 
bescherming van de gehele Europese regio 
tegenover onder meer het oprukkende 
moslimfundamentalisme voorbij het zuiden 
en zuidoosten van Europa en de subtiele 
subversie van binnen uit. 

Zie ook hoofdstuk 8 van het 
verkiezingsprogramma 
8-1. Dienstplicht 
8-2. Taakomschrijving 
8-3. Europese samenwerking/ NAVO 
8-4. Verenigde Naties 
8-5. Vredestijd 
8-6. Kernwapens 
8-7. Grensbewaking 

9. Sociaal beleid 
De Nieuwe Nationale Partij NNP is een 
sociale politieke partij die streeft naar een 
sociale en ontzuilde volksgemeenschap 
waar sociale activiteiten en voorzieningen 
van elkaar maar vooral voor elkaar zijn. Het 
sociale even wicht is pas bereikt als ieder 
individu kan terugvallen op de 
volksgemeenschap. Onder een sociaal 
evenwicht verstaat de NNP dan ook een 
consensus van nationale solidariteit tussen 
alle belanghebbenden in zowel 
ontvangende als verstrekkende zin. In dit 
tijdperk van individualisering, vervlakking en 
normvervaging is nationale solidariteit van 
de volksgemeenschap slechts een theorie. 
Na de (her)ontwikkeling van de culturele en 
nationale bewustwording kunnen er 
doelmatige sociaal- economisch structuren 
worden opgebouwd. 

Zie ook hoofdstuk 9 van het 
verkiezingsprogramma 
9-I. Sociale voorzieningen 
9-2. Ouderdoms rechten (AOW) 
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9-3. Wettelijk Arbeid ongeschiktheid (WAQ) 
9-4. Kindertoeslag/ bijslag 
9.5. Kinderopvang 
9-6. Ziekenfonds 
9-7. Gezondheidszorg 
9-8. Arbeidsrecht! plicht 
9-9. Misbruik sociale voorzieningen 
9-10. Schuld hulpverlening 
9-11. Werkloosheid 
9-12. Sportbeleid 

10. Slotwoord 
Zoals beschreven in het voorwoord zijn dit 
de grondslagen van de Nieuwe Nationale 
Partij NNP. Voor ons Nederlandse 
nationalisten zijn dit de richtlijnen die ons 
moeten leiden naar de Nederlandse 
nationale en culturele bewustwording en het 
herstel van Heel-Nederland. Wij 
Nederlandse nationalisten dragen geen 
enkele verantwoordelijkheid of schuld 
voortvloeiend uit het koloniale tijdperk maar 
louter voor het welzijn en de cohesie binnen 
de grenzen van onze natie en volk. Wij 
Nederlandse nationalisten zijn dan ook 
schatbewaarders van de Nederlandse 
erfenis. De toekomst en het welzijn van ons 
ongedeelde volk en de natie is onze zorg. 
De bescherming van onze taal, cultuur en 
identiteit beschouwen wij als onze plicht. 

terug naar hoolilpagina 
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