
NATIONAAL-SOCIALISTISCHE NEDERLANDSCHE 
ARBEIDERS-PARTIJ 

(N. S. N. A. P.). 

&@setverklaring. 

De Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiders-Partij, hierna ge- 
noemd N. S. N. A. P., stelt zich ten doel de nationaal-socialistische 
wereldbeschouwing in Nederland te verbreiden. Zij zal ernaar streven om 
het politieke, zoowel als het economische bestel der Nederlandsche volks- 
gemeenschap te beinvloeden en om te vormen conform haar beginselen, 
welke hierna zullen worden ontvouwd. 

De N.S.N.A.P. is nationaal. Dit wil zeggen, dat de staatsrechtelijke 
toestand van het oogenblik als punt van uitgang wordt aanvaard; dat 
dus het Koninkrijk der Nederlanden, de onafhankelijke staat der Neder- 
landsche voksgemesnschap, met zijn eigen taal, zeden en gewoonten, het 
rechtsgebied zal zijn, waar de N.S.N.A.P. de nationaal-socialistische be- 
ginselen in toepassing zal brengen. 

Haar actie zal gericht zijn op het verkrijgen en bevestigen van eenheid 
van handelen en enge samenwerking tusschen alle groepen en volkslagen. 
Deze actie sluit in, dat een onverbiddelijke strijd zal worden gevoerd 
tegen die krachten en volksgroepen, die de eenheid der Nederlandsche 
volksgemeenschap ondermijnen en de belangen van het volk opofferen 
aan anti-nationale en ontbindende idealen. 

De N.S.N.A.P. is socialisfisch in den zuiveren zin van het woord. Zij 
wil voorzieningen treffen voor alle standen en geledingen der Nederland- 
sche volksgemeenschap. Zij wil geene bevoorrechting van den eenen 
stand boven een anderen. Klassenstrijd acht zij een misdaad tegen het 
volk en hiermede stelt zij zich lijnrecht tegenover het marxistisch socia- 
lisme en het communisme, die den klassenstrijd als beginsel hebben aan- 
vaard. 

De N.S.N.A.P. is een arbeiderspadij, hetgeen zeggen wil, dat zij den 
arbeid van den mensch beschouwt als de eenige waardescheppende fac- 
tor, die de gaven der natuur vervormt en geschikt maakt voor de bevre- 
diging der menschelijke behoeften. Als zoodanig wil zij den arbeid en den 
arbeider geëerd zien. 

4 1. In het sociaal-economisch leven stelt de N.S.N.A.P. als leidend 
beginsel : 

Algemeen belang vóór eigenbelang. - 
kir wordt van de overtuiging uitgegaan, dat het eigenbelang van het 

individu het beste gediend wordt, indien het ondergeschikt wordt ge- 
maakt aan het algemeen belana. . -  - ., Q 2. Door een ordening van alle standen der volksgemeenschap over- 
eenkomstig hun beteekenis voor de samenleving, door het samenvoegen 
van alle productieve krachten tot één groot organisch geheel, wordt een 

reorganisatie van het economisch bestel der natie nagestreefd, waarbij 
rekening gehouden zal worden met de natuurlijke rechten en plichten van 
elk individu. Door een ombouw en uitbouw van de bestaande instellingen 
uit te voeren en door uitschakeling van dezelve, waar dat noodig mocht 
zijn, wordt op sociaal-economisch gebied de vestiging nagestreefd van 
den 

Cnrporafieven Sfaaf. 

5 3.  De N.S.N.A.P. erkent de natuurlijke rechten en vrijheden van 
elk individu. Zij zal die handhaven en bevorderen, doch stelt daar tegen- 
over de natuurlijke plichten van ieder en de natuurlijke gebondenheid 
van het individu aan zijn omgeving. Rechten en plichten, vrijheid en 
aebondenheid zullen in den corporatieven staat in hun juiste verhoudingen 
Fot uitdrukking worden gebracht. 

Een der meest elementaire rechten van den mensch is zijn rechf op 
leven. 

Dit recht sluit in een recht op arbeid en op de vmchfen van dien arbeid, 
doch evenzeer ligt in dat recht de plicht tof productieven arbeid opgesloten. 

De corporatieve staat zal daarom van iedereen, althans van ieder 
mannelijk persoon, eischen, dat hij, die daartoe in staat is, tot op een 
bepaalden leeftijd aan dien plicht tot het leveren van productieven arbeid 
voldoet, hetzij door lichamelijke, dan wel geestelijke, wetenschappelijke of 
kunstprestaties te leveren: een en ander opgevat in den ruimsten zin. 

Als productieve arbeid gelden alle prestaties die eenig stoffelijk of 
geestelijk nut of geluk scheppen. Niet-productief is die arbeid, welke 
destructief is en schadelijk voor het stoffelijk en geestelijk welzijn van 
het volk. Niet productief zijn ook de prestaties op wetenschappelijk en 
kunstgebied, die het mentale en het zedelijke peil van het volk aantasten 
en verlagen. 

Tegenover den plicht van het individu tot het leveren van productieven 
arbeid staat zijn recht op leven en dus op arbeid, hetgeen den corpora- 
tieven staat den plicht oplegt er zorg voor te dragen, dat de voorwaarden 
aanwezig zijn, waardoor de mensch aan zijn individueelen recht/plicht 
kan voldoen. 

Het recht op arbeid eischt vrijheid om dit recht uit te oefenen, welke 
vrijheid door den corporatieven staat geregeld zal worden, waardoor het 
individu aan zijn omgeving gebonden wordt. Deze gebondenheid is in 
wezen derhalve een2 

gereguleerde vrijheid. 

4. De N.S.N.A.P. erkent, dat ieder mensch, die arbeidt, recht heeft 
OD een passende belooning ; in eerste instantie een recht op vruchten van 
eigen arbeid. 

Daar kapitaalgoederen en productiemiddelen vruchten van arbeid zijn. 
erkent zij het recht van privaateigendom, ook voor deze goederen. Aan 
dit recht van privaateigendom kent zij evenwel geen absoluut karakter 
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toe en zij stelt daarom den eisch, dat kapitaalgoederen ei1 productiemid- 
delen dienstbaar gemaakt worden aan het algemeene volksbelang. 

4 5. In aansluiting op het recht van privaateigendom wordt ook hrt 
erfrecht erkend. 

.F 6. De N.S.N.A.P. gaat van de overtuiging uit, dat de verbinding 
van het effectenverkeer met het credietverkeer een der voornaamste oor- 
zaken, zoo niet de kern-oorzaak is van het crisisverschijnsel, zooals de 
individualistisch-kapitalistische structuur perodiek te zien heeft gegeven en 
waardoor het economisch leven aan een algemeene verwording ten prooi 
is. 

De N.S.N.A.P. zal het beurs-bank-credietverkeer in zijn huidigen vorm 
bestrijden en omvormen, zoodat het als storend element wordt uitge- 
schakeld. Zij zal aan dit verkeer vormen geven, die in overeenstemming 
zijn met den natuurlijken gang van het economisch leven en die de be- 
langen van alle bevolkingsgraepen dienen. 

In aansluiting op de reorganisatie van het beurs-bank-crediet- 
verkeer streeft de N.S.N.A.P. naar een opheffing van de bevolking uit 
zijn rentedienstbaarheid. Deze opheffing zal geleidelijk geschieden. Hierbij 
worden de kapitaalgoederen onderscheiden in goederen die productie- 
middel zijn, als fabrieken enz. en kapitaalgoederen, die niet in het pro- 
ductie-proces worden gebruikt, als woonhuizen, enz. 

Waar  kapitaalgoederen als productiemiddelen ondergebracht zijn in be- 
drijven, die geleid worden door onpersoonlijke ondernemingen, wordt de 
eisch gesteld, dat de ondernemingswinsten worden verdeeld tusschen de 
factoren arbeid en kapitaal op basis van gelijkberechtigdheid, te berekenen 
naar beider opofferingen. Winstverdeeling dus ook over den factor ar- 
beid, om te bereiken, dat de voortgebrachte goederen over het grootst 
mogelijke aantal leden der samenleving worden verdeeld. 

Dit toch is het natuurlijk doel der productie. 
Waar  kapitaalgoederen slechts gebruiksgoederen zijn, die niet in het 

productie-proces worden verbruikt, daar worde door mobiliseenng een 
uitschakeling van het rente-verschijnsel nagestreefd. 

De N.S.N.A.P. beoogt hiermede aan elk arbeidend mensch de gelegen- 
heid te geven bezit te verwerven: op de eerste plaats aan eigen woning. 

9 8. Ten aanzien van den boerenstand streeft de N.S.N.A.P. naar een 
verheffing van dezen stand op een hooger levensniveau. Door beteuge- 
ling van het effecten-cum-credietverkeer wordt reeds automatisch een 
verbetering van den boerenstand bewerkt, daar hierdow de príjsverhou- 
dingen tusschen landbouwproducten en de andere goederen in een, voor 
den boerenstand, gunstigen zin worden beinvloed. 

Door uitschakeling van de uitwassen van het pachtverschijnsel, op den 
duur door uitschakeling van het pachtverschijnsel zelve, worde er naar 
gestreefd om den boer in het bezit te brengen van den grond, waarop hij 
arbeidt. 

In afwachting van de volledige uitschakeling van het pachtverschijnsel. 
wo& de pacht berekend in percenten van de opbrengst van het land. 
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8 7. 

Grondspeculatie wordt bestreden en de mogelijkheid daartoe zal wor- 
den uitgeschakeld. 

9 Y. Door vorming van beroepsstanden voor den boerenstand, den 
winkeliersstand, schippers, geneeskundigen, rechtsgeleerden, ingenieurs, 
kaiitoorbedienden, ondernemers, industriearbeiders, kunstenaars enz., enz., 
wordt de arbeid qeorganiseerd, welke dan harmonisch geordend het orga- - -  -. 

nische geheel der productieve krachten der natie uitmaken. 
9 10. Gewaakt zal worden voor de belangen van den handeldrijven- 

den middenstand, die met den boerenstand als de kern onzer samenleving 
kan worden beschouwd. Waar  daartoe aanleiding mocht bestaan zal 
door de N.S.N.A.P. worden opgetreden tegen de groot-kapitalistische 
warenhuizen en eenheidsprijzen-winkels. Tegen de uitbreidmg daarvan 
zal stelling worden genomen. 

8 11. O m  het werk van den arbeider te bekronen, en in den corpo- 
ratieven staat is ieder mensch een arbeider, zal bij de doorvoering van 
die staatsorde een pensioenregeling worden getroffen, welke elk arbeidend 
mensch, die wegens ouderdom of lichamelijke gebreken niet meer in staat 
tot werken is, een inkomen waarborgt, waardoor hij zal kunnen leven in 
omstandiqheden, die overeenkomen met zijn laatstelijk bekleede plaats in 
de maatschappij. 

Loon naar werken, ook op den ouden dag. 

Hef  Sfaatsbesfuur. 

8 12. De N.S.N.A.P. zal actie voeren voor een bevestiging en krach- 
tige handhaving van het Nederlandsche staatsgezag en zij zal strijden 
voor de eer van het land als onafhankelijke natie onder de volkeren. 

Zij beschouwt het Europeesche en het overzeesche deel van het KO- 
ninkrijk der Nederlanden als één geheel. Voor het overzeesche deel die- 
nen richtlijnen ontleend te worden aan de geaardheid der onderscheidene 
daar wonende bevolkingsgroepen. 

Zij bestrijdt allen, die op eenigerlei wijze afbreuk doen aan het staats- 
gezag of de eer der natie schaden. 

5 13. De leiding der N.S.N.A.P. spreekt zich hierbij uit voor het 
Vorstenhuis, dat reeds vier eeuwen lang de staatsbelangen dezer ge- 
westen heeft behartigd en eischt van hare leden trouw aan dat Koninklijk 
Huis. 

Het staatshoofd worde bijgestaan door persoonlijk verantwoordelijke 
ministers. 

De ministers zijn verantwoordelijk voor het bestuur van het land. Deze 
ministers vormen tezamen een ministerraad onder leiding van een met 
uitoebreide bevoegdheden bekleeden ministerpresident, welke laatste .~ 

slechts verantwoording schuldig is aan de Kroon. 

antwoordelijke persoonlijkheid, waarin de staatsmacht culmineert. 

van het parlement en uitsluitend deelneemt aan de wetgeving. 

De Eerste Minister staat aan het hoofd van het staatsbestuur als ver- 

De regeering wordt bijgestaan door een college, dat in de plaats treedt 
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Het wordt samengesteld uit vertegenwoordigers der beroepscorporati, 
4 14. De N.S.N.A.P. bestrijdt het oude regime der democratisii 

parlementaire instanties. Zij bestrijdt partijpolitiek, welke leidde tot I'i 

klasse beroepspolitici, die individueel geen verantwoordelijkheid drag,.!. 
doch deze brengen ten laste van eene ,,groote onbekende", van een U:, 

persoonlijke partij of eene parlementaire instantie. 
Hoewel partij-politiek bestreden wordt yolgt de N.S.N.A.P. den we9, 

die onder de gegeven omstandigheden uiteraard slechts mogelijk is ei. 
treedt zij op als een partij-organisatie. Zij beoogt daarbij echter eer;,, 
tijdelijke-partij te zijn, die ontbonden wordt als het gestelde doel is bc- 
reikt. 

4 15. Daar de N.S.N.A.P. het regime der democratische parlementairc 
instanties bestrijdt, mist ook hare interne organisatie het democratisctii. 
beginsel der onverantwoordelijkheid en berust hare leiding in de handcn 
van één man, den algemeenen leider, die de te volgen politiek en taktiek 
der partij aangeeft. 

4 16. Als bestrijdster van partij-politiek zal de N.S.N.A.P. ageeren 
tegen de partij-politieke benoemingen in overheidsdiensten en zal zij 
eischen, dat de juiste man op de juiste plaats wordt gezet, terwijl hij ter1 
volle aansprakelijk gesteld dient te worden voor zijn beleid in de uit- 
oefening van zijn functie. 

Partij-politiek en partij-politieke benoemingen worden bestreden als te 
zijn in strijd met het algemeene volksbelang. 

S; 17. De N.S.N.A.P. ijvert v m r  hervorming van het recht in dien zin, 
dat dit aangepast zal worden aan de structuur van den corporatieven 
staat. Zij gaat daarbij uit van de overtuiging, dat het recht zal zijn een 
bevestiging van de harmonie in de innerlijke orde der natie, gebaseerd 
op rechtvaardigheid. Rechtvaardig is de orde, waarbij mensch en ding in 
hun natuurlijke verhoudingen ten opzichte van elkaar, en onderling, wor- 
den gesteld. 

Bij de staatsordening en het reorganiseeren van het recht wordt van de 
gedachte uitgegaan, dat het individu en de familie de hoeksteenen zijn 
der samenleving en dat de staat moet worden beschouwd ais de op die 
twee elementen opgebouwde autoriteit, die voor de belangen en het wel- 
zijn van familie en individu dient op te komen en te waken. D e  staat 
dient te groepeeren, te ordenen, te regelen en te handhaven in rechtvaar- 
digheid. De wetgeving moet daarmee in overeenstemming en gericht zijn 
op de behoeften en belangen van het volk in het algemeen. 

4 18. De N.S.N.A.P. streeft naar een volkerengemeenschap als uit- 
bouw en als vervolmaking der nationale eenheid. 

De weg, die daarbij gevolgd zal worden, is echter niet dezelfde als tot 
heden in de politieke wereld werd bewandeld, daar de N.S.N.A.P. een 

eng mogelijke samenwerking tot stand zal pogen te brengen tusschen 
volkeren van gelijk ras, die door dezelfde gevaren omringd en door de- 
zelfde machten bedreigd worden. In dezen ontwikkelingsgang wordt de 
vorming nagestreefd van een germaansche volkeren-unie. 
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Als voorlooper hiervan wordt getracht een enge samenwerking tot 
s tmd te brengen tusschen de volken van den Nederiandschen stam. 

4 19. Ue N.S.N.A.P. staat op het standpunt, dat de Nederlandsche 
voiksgemeenschüp, die overwegend van germaanschen bloede is, geleid 
moet worden door beginseien, die passen bij de raseigenaardigheden. 

Onderwijs, Kirizsfen en Wefenschappen. 
D e  iV.S.1U.A.P. stelt zich inde  tot taak om kunsten en weten- 

sctiúppcn tc bevorderen; deze in gezonde en op de volksziel gerichte 
~ d n e i i  te ieiden. W a t  in strijd i5 met den volksaard en op mentaal en 
moreel gebied degenereerend zou kunnen werken wordt bestreden. %ij 
streeit ernaar het onderwijs op natioilalen grondslag in te stellen. 

9 21. Uaär de pers in het bijzonder en het publiciteitswezen in het 
algemeen machtige middelen zijn om de ziel van een volk te beinvioeden 
Z ~ I  de N.S.1u.H.P. den strijd opnemen tegen die organen, die het karakter 
en het zedelijk peil van hei voik aantasten. zij zal er naar streven om een 
en ander in banen te leiden, die in overeenstemming zijn met den volks- 
dard. Daarbij zal de nationale eenheidsgedachte moeten domineeren. 

9 2 2 .  De N.S.N.A.P. stelt zich op  het standpunt, dat ieder individu 
in de samenleving de plaats behoort te bekleeden die hem door zijn 
natuurlijke geaardheid en ontwikkeling toekomt. 

De vrouw zij op de eerste plaats moeder van het komende geslacht en 
als zoodanig is haar plaats dus in de huishouding van den man en bij de 
opvoeding van het kind. Voor zoover zij aan het maatschappelijk leven 
buiten het gezin deel zal nemen, zal men haar die plaatsen moeten inrui- 
men, welke haar van nature toekomen en zal zij o.a. werkzaam kunnen 
zijn in overheidsinstanties die bij haren aard passen, zooals nioederschaps- 
zora, kinderverzorging, opvoeding enz. Haar  opleiding zal ook in die 

4 2". 

richting geleid dienen te worden. 
W a t  den arbeid in het bedrijfsleven betreft dient aan den man de 

voorrang te worden verleend. De man is het gezinshoofd en/of kostwiri- 
ner en aan hem moet de plaats in het bedrijfsleven worden vrijgelaten, 
die hem in staat stelt, dat te zijn. Gestreefd zal dus worden naar een 
geleidelijke' afvloeiing van vrouwelijk personeel en vervanging door man- 
nelijk. De vrouw neme slechts die functies waar, welke zij uit hoofde van 
physieke en mentale gesteldheid kan vervullen, waarbij zij zich in het 
bijzonder zal moeten wenden tot die takken van industrie en bedrijf, 
welke zich bezighouden met de productie van en den handel in artikelen, 
dip vnnr de vrouw van bijzonder belang zijn, zooals damesmode- de --- ~ 

branche, parfumerieën, cosmetische artikelen, enz. 
De Godsdienst. 

$ 23. De N.S.N.A.P. staat op de basis van het positieve Christen- 
dom, in dien zin, dat zij de zedenleer van het Christendom als richtsnoer 
van haar sociale handelen aanvaardt. Zij bindt zich daarbij aan geen 
enkele geloofsbelijdenis of kerkgenootschap en staat niet toe dat eene 
daarvan zich mengt in het beleid der partij en der staatsmacht. 
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Zij bestrijdt het instituut van den staatsgodsdienst en eischt en z,*i 
bevorderen de vrijheid van alle godsdiensten in zooverre ze geen gevaai 
voor de orde van den staat opleveren of tegen de zedelijkheidsnormf!, 
van de Nederlandsche bevolking indruischen. 

4 24. Als staatsburger(es) wordt ieder beschouwd, die van Neder 
landschen bloede is. 

Van Nederlandschen bloede zijn allen, die door ras, cultuur en histo- 
rische bestemming tot ons volk behooren. 

W i e  niet staatsburger(cs) is wordt als vreemdeling beschouwd en zzi! 
vallen onder gastrecht. Een vreemdeling, die de orde in gevaar brengt, 
of het volkskarakter schaadt, dient te worden uitgewezen en zal de 
toegang tot het land worden ontzegd. 

Het Joodsche element, dat door de eeuwen heen bewezen heeft niet op 
te willen en kunnen gaan in den volke, kan niet beschouwd worden als 
te zijn van Nederlandschen bloede. 

Een staatsburger(es), die de orde in gevaar brengt, die het volks- 
karakter aantast en zich aan anti-nationale handelingen schuldig maakt, 
dient uit zijn staatsburgerlijke rechten te worden ontzet en worde met 
vreemdelingen gelijk gesteld. Hij kieze domicilie in het land zijner va- 
deren of in het land zijner illusies (Palestina of de Sovjet Unie) en leve 
in den orde-staat als gast en vreemdeling. 

4 25. De N.S.N.A.P. is anti-joodsch. Zij stelt hier echter voorop, dat 
haar bestrijding van het jodendom niet direct de personen van joodsch 
ras betreft, doch deze is veeleer gericht tegen joodsche stelsels en wereld- 
beschouwingen. 

De leiding der N.S.N.A.P. is ervan overtuigd, dat een deel van het 
jodendom oogmerken nastreeft, die lijnrecht in strijd zijn met de belangen 
van het Nederlandsche volk en zij neemt daartegen stelling. 

Hoewel er wellicht in Nederland een categorie joden gevonden wordt, 
die zich afzijdig houdt van dat streven der anti-nationale jodenheid en 
op  Nederlandsch nationaal standpunt staat, zullen toch deze joden niet 
tot het lidmaatschap der N.S.N.A.P. kunnen worden toegelaten. 

Ditzelfde geldt voor volksgenooten van germaanschen bloede, indien 
en voor zoover zij aangesloten zijn bij een internationale vrijmetselaars- 
organisatie. 

Tegen internationale vrijmetselarij wordt door de N.S.N.A.P. even 
scherp stelling genomen als tegen het jodendom. 

De N.S.N.A.P. staat op dit standpunt, omdat de joodsche en iriaçon- 
nieke wereldbeschouwingen anti-nationaal en anti-Christelijk zijnde, on- 
veteenigbaar zijn met het nationaal-socialisme en den volksaard van het 
Nederlandsche volk. 

De N.S.N.A.P. is een Nederlandsche organisatie die slechts Neder- 
landers in hare gelederen opneemt. Zij zal haar problemen op Nederland- 
sche wijze oplossen en strijden op Nederlandsche wijze, zooals onze voor- 
ouders ons dat hebben voorgedaan, toen zij deze gewesten moesten 
maken ,,van vreemde smetten vrij”. 
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5 26. De N.S.N.A.P. beoogt orde te scheppen in den algemeenen 
chaos. Zij tracht daartoe alle nationale krachten te vereenigen en samen 
tc‘ voegen tot @én groot nationaal front. ten einde te strijden tegen do 
qcneenschappelijke vijanden dcr  Natie. en van de stamverwante volkeren. 
Dc N.S.N.A.P. is een eenheidspartij. Zij wil éénheid brengen waar chaos 
cri verdeeldheid is. Zij zal daar0111 a! diegenen buiten hare gelederen 
houden, waarvan men aannerncn kan. dat zij principes huldigen en hul- 
digen moeten, die in strijd zijn inet de eenheidsgedachte en die tegen de 
belangen van het Voik gericht zijn. Zij streeft ernaar die elementen te 
hinden. Slechts de onverbeter!ijke e11 dus blijvend storende elementen zal 
zij trachten te verwijderen. 

5 27. Daar de N.S.N.A.P. op politiek en sociaal-economisch gebied 
een wereldbeschouwing doorvoert, di- door reorganisatie van het huidige 
bestel te verwezenlijken is, behoeft zij niet revolutionair te zijn. 

5 28. Als strijdende eenheid geldt voor de N.S.N.A.P. als hoogste 
wet : 

Algemeen belang vóór eigen belang 
en mitsdien : 

Vereenigf, werkf en dient. 

Zii schaart daartoe al haar volgelingen om het Germaansche eenheids- - 

symbool, het wentelend Hakenkruis. 
5 29. De leiding der N.S.N.A.P. eischt van haar actief-optredende 

leden gehoorzaamheid en strenge discipline. Eigenmachtig optreden van 
functionarissen buiten de aangegeven directieven wordt niet geduid. 

Manifest van 4 Juni 1933. 

Volksgenooten, Heit ! 

Sinds hare stichting, op 16 December 1931, heeft de N.S.N.A.P., on- 
danks alle bezwaren, hinderlagen en tegenwerking, een gestadigen groei, 
vooral van innerlijken aard, doorgemaakt, tegen alle verdrukking in. 

De nieuwe, door ons optreden ingeluide tijd, heeft reeds velen Volks- 
genooten de oogen doen opengaan. Menigeen, die in 1931 ahi jzend te- 
genover ons streven stond, tellen wij thans onder onze trouwste kame- 
raden. 

De tegenstand is inmiddels niet minder overweldigend geworden. 
Wanbegrippen bij hen, die de beteekenis der N.S.N.A.P. misverstaan, 

behooren ook thans nog tot onze ergste struikelblokken. 
Om den tegenstand te overwinnen trachten wij de wanbegrippen uit 

den weg te ruimen door verspreiding van kennis omtrent de N.S.N.A.P. 
De grondslag van het Nationaal-Socialisme is : 

,Algerneen belang vóór eigenbelang”. 
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De stelling, die sinds jaar en dag onze Westersche kultuur heeft onder- 
mijnd en de ellende van deze dagen tot gevolg moest hebben, luidde: 
..Winst als del“. 

De reden, waartoe volgens het beginsel van de N.S.N.A.P. de arbeid 
van allen slechts mag en moet verricht worden, heet : 

..Voorzien in de behoeffen”. 
De wijze, waarop de enkeling, in de door de N.S.N.A.P. gedachte 

samenleving, zal staan tegenover alle anderen, wordt kortweg samengevat 
in de vraag : - 

,,Welken diensf bewijst hij aan de samenleving ?” 

De belooning, waarop de enkeling recht heeft voor door hem gelever- 
den arbeid, wordt bepaald door de grooffe van den diensf, dien hij aan 
de samenleving bewjjst. 

De N.S.N.A.P. telt zich op het nationale standpunt, in zooverre de 
natie niet is een e&el toevallige samenleving binnen een bepaald grens- 
gebied, maar een, door den gemeenschappelijken wil tot hoogere ontwik- 
keling, door cultuur, ras en historische bestemming vast besloten verband, 
dat ook meerdere staten omvatten kan. 

De N.S.N.A.P. is socialistisch en wei in den meest volstrekten zin van 
het woord, omdat de N.S.N.A.P. voorzieningen treft voor alle geledingen 
der samenleving, geen Sevoordeeling wil van den een, ten koste van den 
ander en de verschiilen in levenshouding dusdanig beperkt, dat de, tot op 
heden kunstmatig in het leven gehouden klassetegenstelling, wegvalt. 

De N.S.N.A.P. is Nederlandsch, omdat ze zich veeleer een beperkte 
en daarom bereikbare taak oplegt, dan eene, die door de wijdheid harer 
grenzen valt buiten bereik van het mogelijke. 

De N.S.N.A.P. is een arbeiderspartij, omdat ze ieder, die geestelijk of 
lichamelijk deelneemt in het productie-proces, als arbeider ziet en daar- 
door getuigenis geeft van een zuivere waardeering der dingen - in 
ideëelen zin is niemand heer en niemand knecht - doch zijn allen 
dienenden, omdat allen op elkaar zijn aangewezen. 

De N.S.N.A.P. is parfij, omdat het ieder rechtgeaard Volksgenoot ge- 
boden is, partij te kiezen - partijloosheid is evenzeer een teeken van 
lamlendigheid, als luiheid tot arbeiden - zij, die partijloos door het leven 
willen gaan. missen dan ook elk recht tot protest, zoo er over hen anders 
beslist mocht worden, dan zij wenschen. 

Het program van de N.S:N.A.P. is drastisch en kent geen tegemoet- 
komingen, omdat het uitgaat van de wetenschap, dat zachte dokters stin- 
kende wonden veroorzaken. 

De N.S.N.A.P. ziet geen heil in het wegnemen der gevolgen van wat 
rot is in onze samenleving, doch eischt de verwijdering der oorzaken, die 
anders blijvend leiden tot verkeerde gevolgen. 

l) Zie Punt I van het Programma. 
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Ais gewichtigste en meest fnuikende oorzaak van de ellende, die thans 
mze samenleving teistert, ziet de N.S.N.A.P. de materialistische opvat- 
tingen, die het met of zonder nationalistisch masker optredend Super- 
Kapitalisme, vooral van joden, overal in ons Westen heeft doen voort- 
woekeren. 

De N.S.N.A.P. bestrijdt een ieder, Volksgenoot of niet, die door zijn 
materialisme de belangen van het Nederlandsche Volk schaadt. 

De N.S.N.A.P. staat niet op het eenzijdig standpunt, hetwelk alle 
schuld der maatschappelijke verwording en ellende op een bepaalde groep ~ .~~ 

der samenleving afschuift. 
Nederland staat aan den rand van den afgrond; het staat voor een 

zekerder ondergang, dan eenig ander land ter wereld. Alle partijen, ook 
de rechtsche, zijn doodelijk geïnfecteerd door den materialistisch-jood- 
schen geest. 

..God is bij hen Geld’. 

Zoolang er nog ,,centjes” waren, zag men niet, dat een land zonder 
leven, zonder ziel, zonder durf, zonder kunst, zonder eenig ideaal - een 
Germaansch volk, dat zijn ras niet van joodsche smetten vrijhoudt, geen 
recht van bestaan heeft en dat bij de eerste groote schoonmaak slechts de 
mestvaalt wacht. 

Nu de nood met den dag stijgt, zullen de oogen van dit door vreemden 
invloed overbelast Volk wel open gaan. 

Aan den rand van her graf van het Nederlandsche volk, neemt de 
N.S.N.A.P. den strijd op, om de expansie-zucht der Super-Kapitalisten te 
breken. 

Bovenop het zieke, neergezakte, stervende lichaam van ons Vaderland 
kruipt en gluipt, jankt en blaft jakhals-achtig een parasieten-groep. 

Een andere groep, intellectueelen, zelfgenoegzaam in hun uiterlijke be- 
schaving, die het contact met het leven verloor, duldt dat met de fataalste 
gelijkmoedigheid, in plaats van te beseffen, waartoe geestelijke ontwikke- 
ling verplicht. 

Hoogmoed en domme zelf-overschatting, in de hand gewerkt door een 
verkeerd gericht volksonderwijs - aangewakkerd door onverdiend en 
overgroot bezit, schrijnen voortdurend den ,,minderen” man. 

Een hardnekkig worstelend volksdeel van producenten, neringdoenden 
en boeren, vecht dagelijks tegen het dreigend spook van den ondergang 
en van verlies van zelfstandigheid. 

Een ander, niet minder belangrijk volksdeel van kundige, werkwillige 
zoowel hoofd- als handarbeiders, ondergaat de ellende van dreigende of 
alreeds voltrokken werkeloosheid en gaat er in onder. 

En nog anderen -- plichtsgetrouwe, nauwkeurig werkende ambtenaren 
en beambten bij Rijk en Gemeenten, zien hun eenmalige bestaanszeker- 
heid ondergraven. 

Niet minder zijn de beoefenaren der vrije kunsten teruggedrongen - 
neen: gedreven - naar 2en werkgebied, waar hun kunnen verworden 
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moest tot het bloote dienen van den Mammon, terwijl lichaam en ziel 
beide hongeren naar beter. 

Een parade van holle, zg. wetenschappelijke dogmata en ethische be- 
ginselen, die elders reeds lang overboord gegooid zijn, moet er toe dienen, 
deze dóór en dóór verrotte toestanden nog een schijn van recht te geven. 

Dat er eens, voor eeuwen, een tijd bestond, waarin het uitbuitend groot- 
kapitaal, 't rentespook, klassegeest en klasse-bevoordeeling, moordende 
concurrentie, werkeloosheid, malaise, enz. enz. onbekend waren, waann 
een redelijk bestaan het einddoel van 's menschen materieel streven uit- 
maakte, dat'ziet men niet, of wil men niet zien. 

m .  - 
loch is het deze, vergeten, gouden tijd van dóór en door zedelijk, ge- 

organiseerde stads- en volkshuishouding, die het groote voorbeeld van 
onze dagen dient te ziin ~~~. _ _  

De N1S.N.A.P. eischt daarom de inrichting van den Nederlandschen 
Staat op corporatieven grondslaa. 

Uit het Program der N.S.N.A:P. spreekt overduidelijk de houding der 
partij tegenover het gevaar van een rentenierstaat, tegenover het inter- 
nationale en het groot-kapitaal - dat slechts belust is op dividend, zon- 
der te letten op het algemeen belang der productie, tegenover t m t -  
vorming, naamlooze vennootschappen-gedoe en warenhuis-overtroeving, 
alle verschijnselen, die het tot uiting komen van het particulier initiatief 
in den weg staan en de persoonlijkheid van den enkeling tot een nummer 
verlagen. 

Veel meer houdt het Strijd-Program der N.S.N.A.P. in - echter alles 
daarin valt binnen het mogelijke-bereikbare -, alles ook dient ter bele- 
ving van dit groote doel, dat ieder enkeling een zeker gevoel van ,,gebor- 
gen zijn'' verkrijgen zal, hetwelk thans welhaast bij allen is te loor gegaan. 

De daardoor verkregen geestelijke rust zal een nieuwen dag doen 
gloren voor de millioenen, wier vóórland tot op heden ,,OnzekeTheid" 
heette. 
De Nationaal-Socialisfische Nederlandsche Arbeiders Partij (N.S.N.A.P.) 
weet daarom sterk te staan temidden van dit door vaische leuzen tot 
vertwijfeling gebrachte Volk en roept alle Volksgenooten, die algemeen 
belang boven eigen belang weten te stellen, Op, zich te scharen in de 
gelederen van de N. S. N. A. P. 

Programma van 4 Juni 1933. 

ram is een tijds-progrm. 
ers weigeren, na bereikin 

euwe op te steiien, 
taan door kunstmati 

Nederlanders op grond van het zelfbestemmings-recht der volkeren tot 
één Groot Nederland. 

11. Wij eischen instelling van ons Volk, cultureel, politiek en econo- 
misch, op een Germaansch voelen en denken en daardoor nauwere aan- 
eensluiting met onze broedervolkeren - Vlamingen, Boeren, Duitschers. 
Duitsch-Zwitsers en Skandinaviërs - om te zamen, als de dragers van 
een hernii'uwde Westersche beschaving, in federatief verband sterk te 
staan tegen de invloeden van andere volksgemeenschappen. 

Staatsburger kan slechts wezen, wie volksgenoot is. Volksgenoo- 
ten zijn allen, die door ras, cultuur en historische bestemming verbonden 
zijn. Geen jood kan dus volksgenoot zijn. 

IV. Wie  geen Staatsburger is mag slechts als gast in Nederland leven 
en staat onder gastrecht. 

V. Openbare ambten mogen slechts bekleed worden door Staatsbur- 
gers, die door karakter, bekwaamheid en gedrag ten volle geschikt zijn. 
Wij bestrijden partij-politieke benoemingen en opeenhooping van functies. 

VI. 

VIL Eerste plicht van ieder Staatsburger moet zijn, hetzij geestelijk. 
hetzij lichamelijk te arbeiden. De werkzaamheid van den enkeling mag 
niet tegen het algemeen belang ingaan, doch moet in het belang van allen 
dienstig zijn. Wij eischen afschaffing van het zonder arbeid en moeite 
verkregen inkomen en deelgerechtigdheid in de winst van de waarde- 
scheppende bedrijven van alle daarin werkzaam zijnde personen, onder 
mede-verantwoordelijkheid voor den goeden gang van zaken. 

111. 

Alle staatsburgers moeten gelijke rechten en plichten hebben. 

VIII. Wij  eischen opruiming van de economische dogmata en inrich- 
tingen, die slechts het internationale geld- en kapitaalbelang dienen en 
terugkeer tot een met het Germaansch volkskarakter overeenstemmend 
organisch-economisch systeem, op den grondslag van Beroeps-Standen 
(Corporaties, Werkschappen) met publiek-rechtelijke zelfbeschikking on- 
der Staatstoezicht. 

IX. Wij  eischen, dat elke overmacht en overschatting van het beleg- 
gings- en speculatie-kapitaal (trusts, kartels, naamlooze vennootschappen, 
beunen, banken) ten opzichte van den arbeid, die schept en in stand 
houdt, gebroken wordt. De gezonde verhouding en ontwikkeling van alle 
Nationale, productieve krachten moet ten allen tijde boven het belang van 
het kapitaal gaan. 

X. W i j  eischen, dat de Staat voor redelijke arbeids- en levens- 
v ó w  alles, voor de eigen staatsburgers. Het 
werkkrachten mag in geen geval de belangen 
den en moet geschieden op grond van weder- 
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XI. Wij eischen loslaten van den voqe!vriien handel (z.g. vrijhandel) 
ten behoeve van ren ontwikke1;ng der binnenland~chp, productielTe krach- 
ten en een regionale vriihandel met de overige. continentaal-germaanschc 
volkeren. Wij eischen opheffing van de douane-grenzrn tusschen Moedir- 
land en Koloniën. 

XII. Wii eischen een met de nationale behoefte overeenkomende 
orondpolitiek. vooral scherpe maatregelen tegen de grondspeculatie, welke 
het algemeen belang schaadt 

XIII. Wii . eischen de scheuping van een gezonden middenstand. des- 
zelfs behoud en instandhouding. sterke beqiinstignq van den kleinen 
ondernemer bi! leveranties aan den Staat (Riik. Provincie en Gemeenten), 
stelselmatige bevordering van het klein-bedrijf. 

XIV. Wij eischen krachtige maatregelen in het. belang van landbouw 
en boerenstand, als de voornaamste bron van volksgezondheid en volks- 
kracht. 

XV. Evenzeer ter opwekking en versterking van het idealistische 
natuurgevoel en de zedeliike kracht bij het Nederlandsche Volk als ten 
behoeve eener betere houtvoorziening. eischen wij sterke uitbreiding van 
het nationale bosch-bezit. Voor de instandhouding van het landschap- en 
stedenschoon moet krachtig worden opgekomen van Staatswege. 

XVI. Wij eischen zoo breed mogelijk opgevatte ouderdoms- en invali- 
diteits-verzorging en daardoor wegneming van het thans nog daaraan 
verbonden aalmoes-karakter. vooral ook voor hen, die door geestelijke of 
lichamelijke gebreken uitgesloten zijn van den arbeid 

XVII. Wij eischen krachtige handhaving van het gezag in en over de 
Koloniën. Indië vast aan Holland. 

XVIII. Wij eischen hervorming van het stellig recht in Germaanschen 
zin. waarbij rekening dient te worden gehouden met den Volks-aard. 
Dusdanige reorganisatie der rechtspraak, dat een snel en billijk recht ver- 
kregen wordt. Weder-invoering van de doodstraf ingeval van Hoog- 
verraad. 

XIX. Wii eischen onverbiddelijken striid tegen allen, die door hun 
handelingen het Volksbelang benadeelen. Woekeraars, zwendelaars e.d. 
moeten ten strengste gestraft kunnen worden. zonder aanzien van ras of 
geloof. Scherpe maatregelen tegen parasieten op de  maatschappelijke 
ellende, zooals mala-fide, incasso-, informatie-, recherche- en ioterij- 
bureaux, alsmede dito voorschotbanken. 

XX. ,Om iederen Nederlander, mits bekwaam en vlijtig, de gelegen- 
heid te geven tot het verkrijgen van een grootere kennis, een breeder, 
idealistisch standpunt en een leidende positie, moet zorg gedragen worden 
voor een grondige herziening en uitbreiding van het geheele voiks-onder- 
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 ijs. In alle, ook openbare, diensten moet voor zelfs de laagste rangen de 
iogelijkheid tot het bereiken van de hoogste plaats in den betrokken 
)jenst open blijven. Bovendien eischen wij verdere opleiding van bijzon- 
Icr begaafde en wilskrachtige, doch arme, kinderen, zonder aanzien van 
<tand. De heroische gedachte moet de kinderen reeds vroeg bijgebracht 
worden. 

XXI. Wij eischen afschaffing van de begrippen ,,bijzonder” en ,,open- 
I,aar” onderwijs in hun tegenwoordige beteekenis en, ter volkomen gelijk- 
qtellinq, vervanging derzelver door de benaming ,,elementair” onderwijs, 
voorafgegaan door een verbijzonderende aanduiding als, b.v. G(erefor- 
meerd). N(ederduitsch) H (ervormd), R(oomsch) K(atho1iek). V(rijzin- 
nig) e.d. Hierdoor eischen wij kleurbekennen van het zoogenaamd ,,open- 
baar” onderwijs, zoodat de ouders weten kunnen, in welke richting hun 
kinderen zullen worden opgevoed. 

XXII. De Staat moet voor verhooging der volksgezondheid zorg 
dragen. o.a. door moeder- en kinderbescherming - door verbod van 
jeugdarbeid - door lichamelijke tucht, middels wettelijk vastgestelde 
turn- en sportplicht en door ondersteuning van alle vereenigingen, die 
zich met de lichamelijke opvoeding der jeugd belasten. 

XXIII. De gelijke plichten en rechten van ieder staatsburger dwingen 
tot de gevolgtrekking, dat ook ieder staatsburger onder civiele of militaire 
dienstplicht valt. Alle niet bij de weermacht ingelijfde dienstplichtigen 
volbrengen hun dienstplicht in het Nationale arbeidsleger. 

XXIV. Wij eischen wettelijken strijd tegen de bewuste politieke leu- 

Om de vormting eener Nationale Pers mogelijk te maken, eischen wij, 
gen en derzelver verspreiding door de Pers. 

dat : 
(a)  Alle redactie-leden en medewerkers van in het Nederlandsch ver- 

schijnende nieuwsbladen Volksgenooten moeten zijn : 
(b)  niet-Nederlandsche nieuwsbladen, om te kunnen verschijnen, de 

uitdrukkelijke toestemming van den Staat behoeven. Hetzelfde geldt voor 
het verschijnen van niet-Nederlandsche bladen in het Nederlandsch : 

(c) elke financieele deelname aan Nederlandsche nieuwsbladen of hun 
beïnvloeding door niet-Volksgenooten verboden wordt. 

Als straf voor overtreding eischen wij de sluiting van het betreffende 
bedrijf, zoowel als de onmiddellijke uitwijzing van de daaraan deelne- 
mende niet-Volksgenooten. 

Nieuwsbladen, die tegen het Algemeene Belang strijden, moeten ver- 
boden worden. 

W i j  eischen den wettelijken strijd tegen een kunst- en litteratuur- 
richting, die een verderfelijken invloed op ons volksleven uitoefent en de 
sluiting van ondernemingen e.d. die tegen de genoemde eischen indrui- 
schen. 
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XXV. Wij eischen de vrijheid van alle godsdienstige overtuigingen 11‘ 

den Staat, voorzoover zij niet staatsgevaarlijk zijn of tegen het zedelijk 
heids- en moraalgevoel van het Germaansche ras indruischen. 

De Partij als zoodanig neemt het standpunt van een positie4 Christen- 
dom in, zonder zich confessioneel aan een bepaalde richting te binden. 

Z e  bestrijdt de geheime genootschappen en den materialistischen geest 
in en buiten ons en is overtuigd, dat een duurzame genezing van ons Volk 
slechts geschieden kan van binnen-uit op den grondslag van : 

Algemeen belang vóór eigen belang ! 

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE FASCISTENBOND (A.N.F.B.) 

Beginselverklaring 

Eerbiediging van het Huis van Oranje, dat het Nederlandsche volk, 

Aan de vervreemding tusschen het Huis van Oranje en breede lagen 

1 .  Samenwerking van het geheele Nederlandsche volk, in al zijn ge- 

2. Bestrijding van de partijpolitiek, klassenoorlog en libertijnsche vrij- 

3. Eenheid van alle Nederlanders in een volksgemeenschap. 
4. Vestiging van de corporatieve maatschappij en den organischen 

staat. 
5. Stelselmatige samenwerking van Nederlandsch kapitaal en Neder- 

landschen arbeid onder toezicht van den Staat, die zorgt voor een goede 
maatschappelijke wetgeving en voor de uitvoering en naleving daarvan. 

De Staat zorgt voor de arbeids- en bestaansmogelijkheden der 
staatsburgers. 

De Nederlandsche arbeid aan de Nederlandsche arbeiders. Alle 
Nederlanders arbeiden. hetzij geestelijk, hetzij lichamelijk. Uitroeiing van 
de niets-nutterij. Aan a!le volwaardigen rechten naar plichten. 

9. Geen vrouwenarbeid in manlijke beroepen. De vrouw allereerst in 
het gezin. 

10. Doelmatige tewerkstclling van werkloozen. Uitvoering van over- 
heidswerken in slechte tijden. Instelling van een vrijwilligen arbeidsdienst 
voor jeugdige werkloozen. 

11. Handel op den grondslag van den particulieren ondernemingszin, 
in zooverre die vanwege den nationalen staat ten aanzien van de ge- 
meenschap kan worden toegelaten., waarbij worde voorkomen dat een 
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bij zijn opgroeien ir. alle leeftijden heeft vergezeld. 

des volks worde een eind gemaakt. 

ledingen, ter behartiging van al zijn qeestelijke en stoffelijke belangen. 

buiterij. Geen verrijking ten koste van de gemeenschap. 

6. Ontproletariseering van het proletariaat. 
7. 

8. 

overheidsbedrijf een particulier bedrijf belet zijn levensvatbaarheid aan 
te toonen. 

12. Vorming en instandhouding van een gezonden middenstand. 
Winstaandcelen voor arbeiders in groote bedrijven. Regeling van de 
pacht zoodanig, dat de pachtsom wordt uitgedrukt naar reden van de 
jaarlijksche opbrengrt. 

13. Opvoedende bescherming van Nederlands landbouw, nijverheid, 
handel en vervoerwezen. 

14. Onteigening tot algemeen goed bij misbruik van eigendom. 
15. Scherp staatstoezicht op het bankwezen en het verzekeringswezen. 

Uitroeiing van woeker, mede ten aanzien van beursmanipulaties. 
16. Herziening van de strafwetgeving in strengeren zin. Verbanning. 

Dwangarbeid. Uitgebreide veiligheidsdienst. Verbod van geheime genoot- 
schappen. 

17. Staatstoezicht op de drukpers. Verbod van letterkunde en andere 
kunst die het gezonde gestel van de volksgemeenschap benadeelen. 

18. Bescherming van den godsdienstigen aard van ons volksleven. 
19. Inrichting van het huidig openbaar (,,neutraal”) onderwijs als op  

den voet van het huidig bijzonder onderwijs: het huidig zoogenaamd 
openbaar onderwijs niet bevoorrecht boven het bijzonder onderwijs. 

Instelling van een nationaal bestuur, niet alleen als uitvoerder van 20. 
de wet, doch als aanvoerder van het volk. 

Volksvertegenwoordiging, zoo geestelijk als economisch, op orga- 
nischen grondslag, met inschakeling van de in beide Indiën gevestigde 

21. 

Nederlanders. 
Handhaving van het Nederlandsch gezag in de beide Indiën ter 

bevestiging van het staatkundig en maatschappelijk beheer, zoowel ter 
bescherming van de daar wonende Nederlanders, als tot ontwikkeling 
van de aldaar inheemsche bevolking. 

Vorming van een toereikende rijksweermacht te land en ter zee 
tot bescherming van den nationalen staat en mede tot opvoeding in tucht, 
gemeenschapszin en offervaardigheid. 

22. 

23. 

NATIONAAL JONGEREN VERBOND. 

Stafuten, 

vastgesteld in de huishoudelijke algemeene vergadering van 
24 September 1932. 

Artikel 1. 

Naam. Zefel. Duur. 

Er bestaat een vereeniging genaamd ,,Nationaal Jongeren Verbond’, 
opgericht te Arnhem door reorganisatie van den ,,Jongeren Bond tegen 
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