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Volksgenooten, Heil! 
De stichting van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij (N. S. N. A. P.) 

Hiermede wordt ook voor ons volk een nieuwe tijd ingeluid. 
Op in den beginne vaak, overweldigende tegenstand rekenen wij. 
Op wanbegrippen bij belhaast allen. die de beteekenis van de N. S. N. A. P. niet verstaan, 

al evenzeer. 
Om den tegenstand te overwinnen zullen wij trachten de wanbegrippen uit den weg te ruimen 

door verspreiding van kennis omtrent de N. S. N. A. P. 
De grondslag van het Nationaal-Socialisme ia 

is tot een feit geworden. 

,,Algemeen belang vóór Eigenbelang”. 
De stelling, die sinds jaar en dag onze Westersche kultuur heeft ondermijnd en de ellende 

De reden, waartoe vdgens het beginsel van de N. S. N. A. P., de arbeid van allen slechts mag 
van deze dagen tot gevolg moest hebben, luidde : Winst al& doel”. 

en moet verricht worden, heet: 

,,Voorzien in de behoeften”. 
De wijze, w w o p  deenkeling in de door de N.S.N.AP. gedachte samenleving, zal staan 

tcgrnove 

De belooning, waarop de enkeling recht heeft voor door hem geleverden arbeid wordt bepaald 
door de #motte van den dienst, die hij aan de samenleving bewijst. 

De N. S. N. A. P. stelt zich op het nat ionale  standpunt, in zooverre de natie miet is een enkel 
toevallige samenleving binnen een bepaald grensgebied, maar een, door-den gemeenschappelijken wil 
tot hoogere ontwikkeling, door kultuur, ras en historische bestemming vast besloten verband, dat ook 
meerdere staten omvatten kan. 

De N. S. N. A. P. is sooialistisch en: wel in den meest volstrekten zin van het woord, omdat 
de N. S. N. A. P. voorzieningen treft voor alle geledingen der samenleving, geen bevoordeeling wil vm 
den een, ten koste van den ander en de verschillen ir. levenshouding dusdanig beperkt, dat de, tot 
op heden kunstmatig in het leven gehouden Idaeeetegenstelling, 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 huiten bereik van het mogelijke. 

De N. S. N. A. P. is een :arbeidere-partij. omdat ze ieder, die geestelijk of lichamelijk deel- 
neemt in het Iproductie-proces, als arbeider ziet en daardoor getuigenis geeftvan een zuivere waar- 
deering 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 partij, omdat het ieder rechtgeaard volksgenoot geboden is, partij te kiezen 
- partijloosheid is evenzeer een teekcn van lamlendigheid, ais 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 tegemoetkomingen, omdat het 
uitgaat van de wetenschap, dat zachte dokters stinkende wonden veroorzaken. 

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

Als gewichtigste en meest fnuikende oorzaak van de ellende, die thans onze samenleving teistert, 
ziet de N. S. N. A. P. de materialistische opvattingen, die het met of zonder nationalistisch masker OP- 

ftredend Super-Kapitalisme, vooral vag Niet-Volksgenooten, overal in ons Westen heefr[doen voortwoekeren. 
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.?’. staat niet op het eenzijdig standpunt, hetwelk alle schuld der maatschappelijke 

verwording en ellende op een bepaalde groep der samenleving afschuik 



Nederland staat aan den rand van den afgrond; het staat voor een zekerder ondergang, dan 
Alle partijen, ook de rechtsche, zijn doodelgk geinfecteerd door eenige andere staat in de wereld. 

den Materialistischen geest. 

,,God ie 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 Aziatische 
smetten vnjhoudt, geen [recht van bestaan heeft en dat bij de eerste g r m e  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 het paf 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 bl& jakhals-achtig een prasreten-groep. 

Een andere groep, intellectueelen, zelfgenoegzaam in hun uiterlijke beschaving, die het contact 
met het leven verloor, duldt dat met de fataalste gelijkmoedigheid, in p la i t~  van te beseffen, w m o e  
geestelijke ontwikteling verplicht 

Hoogmoed en domme zelf-overschatting. in de hand gewerkt door een meer dan onvoldoend 
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, van verlies van zeltsmdighéid 

Een ander, niet minder beiangrijk vellisdeel, van kundige, werkwillige zoowel hoofd- als hand- 
aheidm ondergaat de e i i d e  VM dreigende of alreeds voltrokken werke.loosheid en gaat er in onder. 

En nog anderen- plicb<sgctrouwe, nauwkeurig werkende ambtenaren m beambten bij rijk 
en gemeeaten, zien hun eenmalige besuiaszekerheid ondergraven. 

Niet minder zijn de beoefeiurrn der vrije kunsten - teruggedrongen - neen - gedreven n u r  
na werkg&M, WKIY hun .huuken veuporden ”moest tot het bloote dienen van den Mammon, terwijl 
liehum en ziel beide hongeren n u r  bete. 

Een parade van holie, rg. wetenschqpelijke dogma’s en ethische beginselen, die elders reeds 
b n g  overboord gegooid zijn, moet er MC dienen, deze dó6r en dóór v e m  toestanden nog een 
schijn VUI te geven. 

* 

‘t rente 
IUSlSise, 

m.tencct-- 
streven uitmaahe - dat ziet men niet, of wil men niet zien. 

Toch is het deze, vergeten, gouden tijd van dúúr en dúúr zedelijk. georganiseerde stads- 
en volkshuishouding, die het groote voorbeeld van onze dagen dient te zijn. 

De N. S. N. A. P. eischt daarom de inrichting van den Nederlmdscben Staat op ootporptlavm 
grondslag en zsl dit doel trachten te bereiken langs weUaufken weg. 

Uit het Program ,der N. S N. A. P. spreek overduidelijk de houding der partij tegenover het 
gevur  van een rentenie- tegenover hef internationale en het grnor-kapiual - dat slecht belust 
is op dividend, zonder te kaen op het algemeen belang der productie - tegenover trust-vorming, 
Rumlooze ve.nnwtschqpen-gedoe en warenhot i rove~ving  - alle verschijnselen, die het tot uiting 
komen van het particulier initiatief in den weg stun en de persooniijkheid van den enkeling tot een 
nu- veriagea. 

Veel veel meer houdt het Strijd-Program der N. S. N. A. P. in - echtm alles daarin valt binnen 
het mogeiijke-bmiibare - alia ooi dient ter beleving van dit groote doel, dat ieder enkeling een 
zeker gevoel van .&mgen zijn”, verkrijgen zai, hetwelk thans welhaast bij allen is gaan ontbreken. 

De doardoor verkregen geestelijke NSI zat een Neuwen dag doen gloren voor de millioenen, 
wier vóórland tot op heden ,,Onzekerheid” heette. 

De Naíionaaí-- NederIacideche Arbeiders Partij ( N. S. N. A. P.) 
weet daarom sterk te staan temidden van dit door valsche leuzen tot vertwijfeling gebrachte Volk en 
roept alle Volksgenooten, die rlgemesn belang boven eigen belang weten te stellen, Op. zich te 
scharen in de gelederen van de 

ADALBERT 8MlT 
LGR)ER 

N. 8. N. A. P. 
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P.S. Alle correspondentie te richten aan : 

De Rijke-Leiding der N. S. N. A. P. 
,,HET BRUINE HUIS” - KORTE HOUTSTRAAT 15a, DEN HAAG, - TELEFOON NO, 180923 

Nationaa 

P R O G R A M M A  
V A N  DE 

Socialistische Nederlandsche Ai ,eiders Partij. 

Dit Program is een tijdelijk Program. 
De Leiders weigeren, na bereiking van de in het Program gestelde doeleinden, nieuwe op te stellen, 

in tegenstelling met de meeste partijen, wier voortbestaan door kunstmatig opgevoerde ontevredenheid moet 
verzekerd worden. 
I. Wij eischen aaneensluiting, vooral kultureel en economisch, van aiie Nederlanders op grond van het 
zelfbestemmings-recht der volkeren tot één (koot Nederland. 
n. Wij eischen instelling van ons volk, kultureel, politiek en economisch, op een Germaansch voelen en 
denken en daardoor nauwere aaneensluiting met onze broedervolkeren - Duitschers - Vlamingen - Zwitsers 
en Skandinaviërs - om te zamen als de dragers van een hernieuwde Westersche beschaving in federatief verband 
sterk te staan tegen de invloeden van andere volksgemeenschappen. 
m. Staatsburger kan slechts zijn hij, die volksgenoot is. Volksgenooten zijn allen, die door ras, kultuur 
en historische bestemming verbonden zijn. Onder geen voorwaarde kunnen zij voiksgenooten zijn, wier godsdienst, 
kultuur en ras vijandig zijn aan die der Ariërs. 
1V. Wie geen staatsburger is mag slechts als gast in Nederland leven en staat onder Vreemdelingen- 
wetgeving. 
V. Openbare ambten mogen slechts bekleed worden door Staatsburgers, die door karakter, bekwaamheid 
en gedrag ten volle geschikt zijn. Wij bestrijden partij-politieke benoemingen en opeenhooping van functies. 
VL AUe staatsburgers moeten gelijke rechten en plichten hebben. 
W. 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 deelgerechtigheid 
in de winst van de waardescheppende bedrijven van alie daarin werkzaam zijnde personen, onder mede-verant- 
woordelijkheid voor den goeden gang van zaken. 
VUI. Wij eischen opruiming van de economische dogma’s en inrichtingen, die slechts het internationale 
geld- en kapitaalbelang dienen en terugkeer tot een met het Gemansch  volkskaralter overeenstemmend organisch- 
economisch systeem op den grondslag van Reroeps-standen (Corporaties) met publiek-rechtelijke zelfùeschikking 
onder staatstoezicht. 

rmacht en overschatting van het heleggings- en speculatie-kapitaal (trusts. 
ÜEëiTanken) ten opzichte van den arbeid, die schept en in stand houdt. 

gebroken wú& De gemade verhouding en ontwikkeling van alle nationale, productieve krachtem gaat ten allen 
tijde boven het belang van dat kapitaal. 
X. Wij eischen, dat de Staat voor redelijke arbeids- en levensmogelijkheden zorg draagt, vúúr alles, voor 
de eigen staatsburgers. Het binnendringen van vreemde werkkrachten mag in geen geval de belangen van het 
Dietsche Volk schaden en moet geschieden op grond van wederzijdsche uitwisseling. 
XI. Wij eischen loslaten van den vogeivrijen handel (z.g. Vrijhandel) ten behoeve van een ontwikkeling 
der binnenlandsche productieve krachten en een regionale vrijhandel met de overige continentaal-germaansche 
volkeren. 
XU. Wij eischen een met de nationale behoefte overeenkomende grondpolitiek, vooral scherpe maatregelen 
tegen de grondspeculatie, welke het algemeen belang schaadt 
XHI. Wo eischen de schepping van een gezonden middenstand en tot behoud daarvan, onmiddellijke 
omzetting der groote warenhuizen in zelfstandige middenstands-bedrijven onder één dak 
XIV. Wij eischen krachtige maatregelen in het belang van landbouw en boerenstand, als de voornaamste 
bron van volksgezondheid en volkskracht. 
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Aan de Rijks-Leiding i’an de N. S. N. A P. 

Het Bruine Ifuis, Korte Hoiitstraat 15a, Den Haag. 
Telefoon No. 180923 

Ondergeteekende verklaart rirh, na ernstiqe lering van het Program der ÏV S. ,V. d P. 
7orkt opname al? lid der IV b N. ‘1 I’. 
ngenoemd‘ l i d  te worden ingeschreven) 

één inet de daarin venjatte be-qinsrlm en eischen 
(Ondergeteekende i’ermekt tot iiadrrc. op7e-qqiny als 
IDoorhnlen wat nlei verfamud wordtl. 



u1 vcrsturking van usche natuurgevoel en de zedelijke bcht 
aing,  eischen wij sterke uitbreiding en tui  behoeve eener bet 

de instandhouding van het 
het mtio 

ap- en stedenschoon moet krachtig worden &Omen 

ij eischen zoo breed mogelijk opgevatte ouderdoms- en invaíiditeits-verzorging en daardoor weg- 
neming van het thans nog daaraan verbonden aalmoes-karakter. vooral ook voor hen, die d m  geestelijke of 
lichamelijke gebreken uitgesloten zijn van den arbeid. 
XVII. Wij eischen krachtige handhaving van het gezag in en over de Koloniën, zonder echte het koloniaal 
belang vóór hoogere banden van volks-ras en -kultuur te stellen. 
XVIII. Wij eischen dusdanige reorganisatie der rechtspraak, dat een snel en billijk recht verkregen wordt 
en scherpe maatregelen tegen allen, die op de maatschappelijke ellende parasieteeren, zooals malafide incasso-, 
informatie-. recherche- en loterij-bureaux alsmede dito voorschot-banken. 
XIX. Wij eischen onverbiddelijken strijd tegen hen, die door hun handelen het volksbelang benadeelen. 
Woekeraars, zwendelaars e.d., moeten met den dood gestraft kunnen worden, zonder aanzien van ras en geloof. xx. Om iederen Nederlander, mits bekwaam en vlijtig, de gelegenheid te geven tot het vakrijgen van een 
grootere kennis. een breeder. idealistisch standpunt en een leidende positie, moet de staat zorgdragen voor een 
grondige herziening en uitbreiding van het geheele volks-onderwijs. In alle, ook openbare, áienstsn moet voor 
zelfs de laagste rangen de mogelijkheid tot het bereiken van de hoogste plaats in den betrokken dienst open 
blijven. Bovendien eischen wij verdere opleiding van bijzonder begaafde en wilskrachtige, doch m e  kinderen, 
zonder aanzien van stand, op staatskosten. De heroïsche gedachte moet de kinderen reeds vroeg bijge- 
bracht worden. 
XXI. Wij eischen afschaffing van de begrippen .,bijzonder” en ,,openbaar” onderwijs in hun tegenwoor- 
dige beteekenis en ter volkomen gelijkstelling vervanging derzelver door de benaming ,.elementair” onderwijs, 
al of niet voorafgegaan door een verbijzonderende aanduiding als, b.v.. R. (oomsch) K. (athollek). N. t eder- 
duitsch) H.( ervormde), G.( ereformeerd), e.d. 

Hierdoor eischen wij kleurbekennen van het zoogenaamd ,,openbaar” 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 kinderbe- 
scherming - door verbod van jeugdarbeid - door lichamelijke tucht door middel van wettelijk vastgestelde 
turn- en sportplicht en door ondersteuning van aiie 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, met het recht zelve te bepalen onder welke categorie 
van dienstplichtigen hij wenscht te worden ingedeeld. Onze weermacht moet zijn een vrijwillige volks-weermacht 
met kort maar krachtig dienstverband. 
XXIV. Wij eischen wettelijken strijd tegen de bewuste politieke leugvn en derzelver verspreiding door-de 
Pers. 

Om de vorming eener Nederlandsch Pers mogelijk te maken, eischen wij, dat: 
(a) Alle redactie-leden en medewerkers van in het Nederlandsch verschijnende 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 Nederlands& 
(c) elke finanaeele deelname aan Nederland.de nieuwsbladen of hun beïnvloeding door niet-ìfo&sgenooten 

verboden wordt. 
Als straf voor overtreding eischen wij de sluiting van het betreffende bedrijf. zoowel als de onmid- 

dellijke uitwijzing van de daaraan deelnemende niet-Volksgenooten. 
Nieuwsbladen, die tegen het Algemeene Belang strijden, moeten verboden worden. 
Wij eischen den wettelijken strijd tegen een kunst- en litteratuur-richting. die een vernietigende 

invloed op ons volksleven uitoefent en de sluiting van ondernemingen e. d., die tegen de genoemde eischen 
indruischen. 
XXV. Wij eischen de vrijheid van alle godsdienstige overtuigingen in den Staat, voorzoover zij niet 
staatsgevaarlijk zijn of tegen het zedelijkheids- en moraal-gevoel van het Germaansche ras indruischen. 

De Partij als zoodanig neemt het standpunt van een positief Christendom in zonder zich confessioneel 
aan een bepaalde richting te binden. 

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

De Leiders der Partij beloven met inzet van het EIGEN LEVEN voor de doorvoering van de hier- 
i 

Algemeen beland vóór eigen belang ! 
voor genoemde punten onverbiddelijk op te komen. 

KASTEEL ,DE BINCKHORST”, DEN HAAG, 16 December I931 
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H E T  L I D M A A T S C H A P  D E R  

N. S.  N. A, P. 
kan verkregen worden zoowel door mannen als door vrouwen, mits zij volksgenooten zijn. 

De bijdragen zijn: 
a. een wekelijksche bijdrage van . . . . . .  . . . . f 0.25 

Of 
een jaarlijksche bijdrage van . , . . . . . . . . . . f 12.50 
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