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Beginselen van de Nationaar- 
Socialistische Nederiandsche 
Arbeiders Partij I 
I 

1.  Onafhankelijkheid van Nederland en zijn over- 
reesche bezittingen. 

2. Het Nederlandsche ras dient zuiver in  stand te 
worden gehouden. Vermenging van bloed leidt 
veelal tot degeneratie. Overwegende invloed van 
de joden in  het staatkundig- en economisch leven 
moet met alle middelen worden tegengegaan. 

3. Door  bemoeilngen buiten hun terrein brengen de 
vele uitingen van godsgelooí groote verdeeldheid 
in  ons volk. Daarom terugdringen van de kerkelijke 
instellingen naar het terrein, waar dezethuis hooren. 

4. Niet alleen de kerkelijke doch een legio van andere 
politieke partijen beletten een eendrachtig samen- 
gaan van alle Nederlanders. Nederland en zijn 
bevolking kunnen nooit tot welvaart en geluk 
geraken, zoolang die partijschappen bestaan. 
Daarom oplossing van alle bestaande partijen. 
Verdelging van het Marxisme en het communisme. 

5. Ons tegenwoordig regeeringsstelsel, in den loop 
der tijden door de groote volksverdeeldheid ver- 
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vormd tot een ondeugdeli jk instrument, moet plaats 
maken voor een bestuursvorm, welke uitsluitend 
zich te  r ichten heeft naar de  belangen van het 
vaderland en het welzijn van het geheele volk. 

6. In vele lagen van ons volk is  door de  prediking 
van het begr ip internationalisme, het nationaal 
bewustzijn zeer verzwakt. Opwekk ing  tot het doen 
herleven van de  natonale gedachte is  onze taak, 

7. Een volk dat zijn onafhankelijkheid wil bewaren, 
moet trotsch zijn op een behoorli jk defensiewezen. 
W i j  eischen weerbaarheid van ons land en van 
zijn overzeesche bezittingen tegen aanvallen van 
buiten. 

8. D e  noodtoestand van handel, industrie, landbouw, 
tuinbouw, veeteelt in ons land staat in onmiddellijk 
verband met de  heerschende wereldmalaise. Con- 
ferenties tot gezondmaking faalden. D e  herleving 
van de  nationale gedachte in alle landen ter wereld 
zal tenslotte de  economische normaliseering ten 
gevolge hebben en daarmede het einde der 
werkloosheid brengen. Eerst wanneer alle landen 
gezond nationaal zijn, kan e r  sprake zijn van 
internationale samenwerking. 

9. Kracht ige bestri jding van de  uitwassen van het 
kapitalisme en  meedoogenloos optreden tegen hen, 
die misbruik maken van hun kapitaal ten nadeele 
van den gemeenschap. Bescherming van den mid- 
denstand tegen de  macht van het grootkapitaal. 

Toelichting op de beginselen der N. S. N. A. P. 

Naam. 
D e  nationaal-socialistische Nederlandsche Arbeiders 
Partij, in dit geschrift aangeduid als ,,de Partij”, 
drukt door  dezen naam als haar beginsel u i t :  
Het  door gemeenschappelijken arbeid dienen van het 
Nederlandsche volksgeheel, als beteekenisvol deel 
van het Germaansche ras. 

D e  parti j  ziet ons Nederlandsche yolk uitsluitend als 
raseenheid en  streeft derhalve naar het zuiver houden 
van het bloed. Wezensvreemde rassen en individuen 
kunnen nimmer in de  volksgemeenschap worden 
opgenomen. 
Voor  zooverre dezen toegestaan is binnen de  grenzen 
v a n  het r i jk  te verblijven, staan zij onder bescherming 
van de Nederlandsche wet, zooals die is of zal worden, 
doch van openbare ambten in staats-. provinciaal- of 
gemeente-bestuur zijn zij buitengesloten. (ook van het 
openbaar staatsonderwijs). D e  vrije beroepen zijn voor 
hen gecontingenteerd in verhouding van hun aantal 
tot het Nederlandsche volk. 
Uitgesloten van de  weermacht, zullen zij gehouden 
zijn, in ti jd van nood, alle andere diensten ten bate 
Y J ~  den staat, te verrichten, welke van hen gevergd 
worden. 

Basis. 

Doel. 

D e  parti j  streeft naar de  onverdeelde, onafhankelijke 
volksgemeenschap van den Nederlandschen staat, 
bestaande uit moederland en koloniën. Z i j  wil een 
duurzame, vredelievende samenwerking met de buur. 
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en andere staten. In beginsel is zij voor toekenning 
van het zelfbestemmingsrecht aan buiten onze grenzen 
levende deelen van den Nederlandschen stam. Zi j  
spreekt zich uit voor algemeene sterke beperking van 
bewapening, met als einddoel, a lgemeene ontwapening. 
Zoolang over dit laatste geen overeenstemming door 
de mogendheden is  verkregen, moet gezorgd worden 
voor doeltreffende middelen en  maatregelen tot  verde- 
diging van onze onafhankelijkheid. O.a.  algemeene 
dienstplicht, met een eerste oefenti jd van voldoenden 
duur. 

Staatsvorm 

D e  parti j  biedt den grondslag tot samensmelting van 
de  thans bestaande polit ieke parti jen. 
Zij veroordeelt het bestaande partijenstelsel als on- 
doeltreffend voor het eendrachtig samengaan van 
alle Nederlanders. Z i j  voert  een onverzoenli jken strijd 
tegen anti- en anationale parti jen, met  name tegen het 
communisme en ander Marxisme. D e  parlementaire 
regeeringsvorm, door de  partijschap vertegenwoor- 
digde groepen, tot onmacht gedoemd, dient te  wor- 
den vervangen door een andere, welke waarborgen 
biedt voor een deskundige, doeltreffende en  vaste 
leiding gegrond op  het leidersbeginsel, als overgangs- 
maatregel naar normale toestanden. 

Economie. 

D e  parti j  verklaart zich voor ordening van de  pro- 
ductie en het bedrijfsleven, welke beide ger icht  moeten 
zijn op de  nationale behoefte. 
Noodzakeli jke uit- en invoer met  vermijding van 
speculatieve doeleinden, gegrond op den ruilhandel. 

Zij wi l  eerherstel voor den handenarbeid en bevor- 
der ing ervan, voor zoover noodig. onder terugdringing 
van de  mechanisatie. He t  arbeidstempo moet intensiei 
zijn, maar ui t  den sfeer van kapitalistische lacht naar 
winst, worden gehaald. Grond ige  bestrijding van het 
moderne kapitalisme en  zijne tendenzen. Het nationaal 
vermogen moet worden aangewend ter voorziening 
in de nationale behoefte in de  eerste plaats, zulks 
onder contrôie van den staat. 
Geen buiteniandsch kapitaal in nationale onderne. 
mingen. Afschaffing van den geldhandel. Nationaal 
vermogen beheerd door  den Staatsbank. 
D e  bodem, bestemd voor productie en bedrijven 
wordt, volgens deskundige voorlichting, in levenslang 
beheer ten gebruike gegeven aan bodemarbeiders 
en ondernemers. Voor  alle arbeiders een zorgenvrij 
bestaan door de arbeiders in de  eerste plaats te  
doen deelen in de  resultaten der productie. 

Onderwiir. 
Opvoeding. 

Het  onderwijs is  uitsluitend staatszorg en zal gericht 
zijn op  het verkr i jgen van kennis, maar vooral op 
de vorming van de  jeugd tot vrije, zefstandige en 
verantwoordeli jke menschen. O o k  de  hoogere on- 
derwijsinrichtingen zullen voor ieder openstaan, die 
daarop krachtens zijn aanleg of bijzondere gaven, 
aanspraak kan doen gelden. Waar  noodig, wordt  
daartoe financieele hulp door den staat verleend, 
Contigenteering van het aantal studenten. 
De  christelijke kerkgenootschappen zorgen in samen- 
werking met de  ouders, voor de  religieuse opvoeding, 
waarbij echter de  nationaal-socialistische staat volkomen 
geëerbiedigd moet worden. 

1 



Religie. De partij ziet als ideaal : Een volk, één religie, een 
staat. Het volk één hechte gemeenschap, met eigen 
voor het volk karakteristieke normen, rustend in de 
religie en geconsolideerd in den staat. 
De staat dienaar en tegelijk beschermer van het volk. 
De christelijke godsdienst, met zijn uiteenloopende 
belijdenissen, behoort zich niet op politiek terrein te 
bewegen. 

Zoolang de mogelijkheid bestaat van aanvallen op 
onze onafhankelijkheid of op gedeelten van ons 
grondbezit, moet het weerbare deel des volks gereed 
en geoefend klaar staan om den overweldigers het 
hoofd te bieden. 
Genoodzaakt door de nog zeer onzekere toestanden 
in Europa, erop bedacht te zijn onze onafhankelijkheid 
te kunnen beschermen, spreekt het van zelf, dat de 
middelen daartoe gereed moeten zijn. In geval van 
nood, zijn alle Nederlanders, die de wapenen kunnen 
hanteeren en ook zij, die niet aan den onmiddellijken 
strijd kunnen deelnemen, verplicht aan de verdediging 
des vaderlands, daadwerkelijk mede te helpen. Daarom 
algemeene dienstplicht. Met een eersteoefentijd, welke 
zekerheid geeft dat iedereen voor zijn taak gereed is .  
De opvoedende kracht van den eersten oefentijd zal 
een heilzamen invloed hebben op orde en tucht- 
gevoel bij onze jeugdige mannen. 
Onze weermacht dient aangevoerd te worden door 
mannen die het aanvoerdersschap als een levenstaak 
beschouwen. In de eerste linie zijn alle aanvoerders 
beroepssoldaten. Reservekader voor aanvulling. 
Ingezetenen, zonder staatsburgerrechten vinden geen 
plaats in de eigenlijke weermacht. Van het twintigste 

Weerbaarheid 
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tot het vijf en vijfstigste levensjaar is  ieder staatsburger 
verplicht, zijn vaderland in geval van nood, te dienen 
hetzij met of zonder wapenen 
Onze weermacht i s  uitduitend defensief 
De Nederlandsche marine zal vervormd worden Nat 
haar uitrusting en bewapening betreft tot een instituut 
waaraan de verdediging van de toegangen uit zee 

i wordt opgedragen Indie moet zijn eigen verdediging 
tegen aanvallen van buiten inrichten Een sterke 
marine I S  noodzakelijk, omdat eventueele aanvallen 

<i op de integriteit van onze Indische archipel door 
vijandelijke marines zal geschieden Niet een Daar 
verouderde kruisers en een handjevol onderzeebooten 
doch een marine, welke de strijd kan opnemen tegen 
de sterkste aanvallers Dit alles zal geld kosten docn 
de staat der Nederlanden zal de veiligheidspremie met 
liefde betalen, indien de zekerheid ermee verkregen 
wordt dat de veiligheid gewaarborgd i s  

Sinds eeuwen heeft de staat der Nederlanden bezit 

, recht op de eilanden in den Oost Indischen Archipel 
waar rassen wonen, wier cultuur geheel verschillend , I S  van de Nederlandsche De beginselen van het 

I nationaal-socialisme eischen instandhouding van die 
rassen met hun eigen cultuur De voortdurende aan 

1 raking van het Nederlandsche met de Indische rassen , mag niet leiden tot vermenging dier rassen en evenmin , tot onderdrukking of pogingen tot vervorming der 
Indische cultuur Wel  i s  het de plicht van den ataat 
der Nederlanden de beschaving van het Indische volk 
op een hooger peil te brengen door uitbreiding van 
onderwijs gelegenheid en door vervorming van het 
onderwijs naar de beginselen van hun eigen cultuur 

Neder1 
O -Indie 
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Wil men een broederband slaan om de Nederlandsche 
en Indische volkeren en dit is  een gebiedende eisch, 
dan moet in Indië zóó geregeerd worden, dat die band 
zonder tegenzin van beide zijden, als onmisbaar gevoeld 
wordt. Het bewind in Indië moet dus in de eerste plaats 
gericht zijn op het belang van de Indische bevolking. 
D e  tot het uiterste gedreven productie, uit zucht naar 
groote winsten, met voorbijzien van de belangen van 
de inheemsche bevolking, heeft het rijke Indië, tot 
den staat van verval en armoede gebracht waarin 
het nu verkeert. Een nat. soc. regeering zou dien gang 
van zaken voorzien en tijdig ingegrepen hebben 
Geen kapitalistische uitbuiting. maar nat. soc. natuur- 
lijke ontwikkeling. Als uiteindelijk doel staat de 
N.S. N.A.P. voor oogen: Oost-Indië een zelfstandig I 

onderdeel van den staat der Nederlanden, met eigen 
wetgeving, gebaseerd op het volkskarakter, van welke 
wetgeving de hooídbeginselen moeten vastgelegd zijn 
in een gewijzigde grondwet voor den staat der Neder- 
landen. In die gewijzigde grondwet moet duidelijk 
omschreven zijn dat de moederstaat geen heerschende 
doch een leidende taak te vervullen heeft. 
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I West Indië. 
De oorspronkelijke bevolking van onze bezittingen 
in West-Indië is  zoo goed als verdwenen. De  tegen- 
woordige bevolking bestaat uit een mengelmoes van 
allerlei rassen met een taal, ook ontstaan uit vele 
talen. Die rasvermenging heeft tot sterke degeneratie i 
van de bevolking geleid. Met zoo'n bevolking kan , 
geen staat opgebouwd worden. Exportatie van de 1 

tegenwoordige bevolking en vervanging ervan door i 
Nederlanders. j 
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