
NATIONAAL-SOCIALISTISCHE NEDERLANDSCHE reorganis 
ARBEIDERS-PARTIJ rekening 

(N. S. N. A. P.), elk indivi 
uit te vo( 

Beginselverklaring, zijn, won 
den 

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 § 3, I 
het politieke, zoowel als het economische bestel der Nederlandsche volks- elk indivi 
gemeenschap te beinvloeden en om te vormen conform haar beginselen, over de 
welke hierna zullen worden ontvouwd, van het 

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

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

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

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

§ 1. In het sociaal-economisch leven stelt de N.S.N.A.P. als leidend individu 
beginsel: wezen d 

Algemeen belang vóór eigenbelang. 

Er wordt van de overtuiging uitgegaan, dat het eigenbelang van het § 4. 
individu het beste gediend wordt, indien het ondergeschikt wordt ge- op een 
maakt aan het algemeen belang. - eigen ar 

2. Door een ordening van alle standen der volksgemeenschap over- Daar 
eenkomstig hun beteekenis voor de samenleving, door het samenvoegen erkent 
van alle productieve krachten tot één groot organisch geheel, wordt een dit rech 
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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 

Corporatieven Staat, 

§ 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 
gebondenheid zullen in den corporatieven staat in hun juiste verhoudingen 
tot uitdrukking worden gebracht. 

Een der meest elementaire rechten van den mensch is zijn recht op 

leven. 
Dit recht sluit in een recht op arbeid en op de vruchten van dien arbeid 

doch evenzeer ligt in dat recht de plicht tot 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 eene 

gereguleerde vrijheid. 

van het § 4. De N.S.N.A.P. erkent, dat ieder mensch, die arbeidt, recht heeft 
•rdt ge op een passende belooning; in eerste instantie een recht op vruchten van 

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

§ 5. In aansluiting op het recht van privaateigendom wordt ook het 
erfrecht erkend, 

§ 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 bevolkingsgroepen dienen, 

§ 7. 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 mobiliseering 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. 

§ 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 hierdoor de prijsverhou-
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, 
worde de pacht berekend in percenten van de opbrengst van het land. 
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Grondspeculatie wordt bestreden en de mogelijkheid daartoe zal wor-
den uitgeschakeld. 

§ 9. Door vorming van beroepsstanden voor den boerenstand, den 
winkeliersstand, schippers, geneeskundigen, rechtsgeleerden, ingenieurs, 
kantoorbedienden, ondernemers, industriearbeiders, kunstenaars enz., enz., 
wordt de arbeid georganiseerd, welke dan harmonisch geordend het orga-
nische geheel der productieve krachten der natie uitmaken. 

§ 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 uitbreiding daarvan 
zal stelling worden genomen. 

§ 11, Om 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 
omstandigheden, die overeenkomen met zijn laatstelijk bekleede plaats in 
de maatschappij. 

Loon naar werken, ook op den ouden dag. 

Het Staatsbestuur. 

§ 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, 

§ 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 
uitgebreide bevoegdheden bekleeden ministerpresident, welke laatste 
slechts verantwoording schuldig is aan de Kroon. 

De Eerste Minister staat aan het hoofd van het staatsbestuur als ver-
antwoordelijke persoonlijkheid, waarin de staatsmacht culmineert. 

De regeering wordt bijgestaan door een college, dat in de plaats treedt 
van het parlement en uitsluitend deelneemt aan de wetgeving. 



Het wordt samengesteld uit vertegenwoordigers der beroepscorporaties. 
§ 14. De N.S.N,A.P, bestrijdt het oude regime der democratisch-

parlementaire instanties. Zij bestrijdt partijpolitiek, welke leidde tot een 
klasse beroepspolitici, die individueel geen verantwoordelijkheid dragen, 
doch deze brengen ten laste van eene ,, groote onbekende', van een on-
persoonlijke partij of eene parlementaire instantie. 

Hoewel partij-politiek bestreden wordt volgt de N.S.N.A.P, den weg, 
die onder de gegeven omstandigheden uiteraard slechts mogelijk is en 
treedt zij op als een partij-organisatie. Zij beoogt daarbij echter eene 
tijdelijke partij te zijn, die ontbonden wordt als het gestelde doel is be-
reikt, 

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

§ 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 ten 
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. 

§ 17. De N.S.N.A.P, ijvert voor 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 inensch 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 als 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. De 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. 

§ 18, De N.S.N.A.P, streeft naar een volkerengenieenschap 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 
zoo 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 voorloojDer hiervan wordt getracht een enge samenwerking tot 
stand te brengen tusschen de volken van den Nederlandschen stam, 

li, De N.S.N.A.d. staat op het standpunt, dat de Nederlandsche 
volksgemeenschap, die overwegend van germaanschen bloede is, geleid 
moet worden door beginselen, die passen bij de raseigenaardigheden. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

2d. De N.S,N,A,P, stelt zich mede tot taak om kunsten en weten-
schappen te bevorderen; deze in gezonde en op de volksziel gerichte 
banen te leiden. Wat in strijd is met den volksaard en op mentaal en 
moreel gebied degenereerend zou kunnen werken wordt bestreden. Zij 
streelt ernaar het onderwijs op nationalen grondslag in te stellen, 

§ 21. Daar de pers in het bijzonder en het publiciteitswezen in het 
algemeen machtige middelen zijn om de ziel van een volk te beinvloeden 
za! de N.S.N.A.P. den strijd opnemen tegen die organen, die het karakter 
en het zedelijk peil van het volk aantasten. Zij zal er naar streven om een 
en ander in banen te leiden, die in overeenstemming zijn met den volks-
aard. Daarbij zal de nationale eenheidsgedachte moeten domineeren. 

§ 22, 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 moederschaps-
zorg, kinderverzorging, opvoeding enz. Haar opleiding zal ook in die 
richting geleid dienen te worden. 

Wat den arbeid in het bedrijfsleven betreft dient aan den man de 
voorrang te worden verleend. De man is het gezinshoofd en/of kostwin-
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 nerne 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, 
die voor de vrouw van bijzonder belang zijn, zooals de damesmode-
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 staatsmachl 



Zij bestrijdt het instituut van den staatsgodsdienst en eischt en zal 
bevorderen de vrijheid van alle godsdiensten in zooverre ze geen gevaar 
voor de orde van den staat opleveren of tegen de zedelijkheidsnormen 
van de Nederlandsche bevolking indruischen, 

§ 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. 

Wie niet staatsburger (es) is wordt als vreemdeling beschouwd en zal 
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. 

§ 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 maçon-
nieke wereldbeschouwingen anti-nationaal en anti-Christelijk zijnde,  on-  
vereenigbaar 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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ht en - i 
, 26, De N.S.N.A.P. beoogt orde te scheppen in den algemeenen 

len gev t  
chaos. Zij tracht daartoe alle nationale krachten te vereenigen en samen 

sidsnorme1  1 
te voegen tot één groot nationaal front, ten einde te strijden tegen de 
gemeenschappelijke vijanden der Natie, en van de stamverwante volkeren.  

an  Neder
-  

De N,S.N,AP. is een eenheidspartij. Zij wil éénheid brengen waar chaos 
en verdeeldheid is. Zij zal daarom al diegenen buiten hare gelederen 

en histo 
houden, waarvan men aannemen kan, dat zij principes huldigen en hul- 
digen moeten, die in strijd zijn niet de eenheidsgedachte en die tegen de 

wd en belangen van het  Yolk  gericht zijn. Zij streeft ernaar die elementen te 

iar brengt ,
binden. Slechts de onverbeterlijke en dus blijvend storende elementen zal 

en zal de zij trachten te verwijderen.  
§ 27. Daar de N,S.N,A,P, op politiek en sociaal-economisch gebied 

rit niet up een wereldbeschouwing doorvoert, die,  door reorganisatie van het huidige 

vor d en bestel te verwezenlijken is, behoeft zij niet revolutionair te zijn. 

§ 28. Als strijdende eenheid geldt voor de N.S.N.A.P. als hoogste 

bet volk 
lig maakt 

wet 
Algemeen belang voor eigen belang 

vorde met en mitsdien: 
zijner Va- 

-) en leve 
Vereenigt, werkt en dient. 

Zij schaart daartoe al haar volgelingen om het Germaansche eenheids- 
Dorop, dat symbool, het wentelend Hakenkruis, 
n joodsch § 29. De leiding der N.S.N.A.P. eischt van haar actief-optredende 
1n wereld- leden gehoorzaamheid en strenge discipline. Eigenmachtig optreden van 

functionarissen buiten de aangegeven directieven wordt niet geduld. 
1 van  hat  

belangen 
Manifest van 4 Juni 1933, 

en wordt, 
enheid en Volks genooten Heil! 
oden niet 

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

De nieuwe, door ons optreden ingeluide tijd, heeft reeds velen Volks- 
.P. even genooten de oogen doen opengaan. Menigeen, die in 1931 afwijzend te- 

genover ons streven stond, tellen wij thans onder onze trouwste kame- 
raden.

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

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

ederland- den weg te ruimen door verspreiding van kennis omtrent de N.S.N.A.P. 

ize voor- De grondslag van het Nationaal-Socialisme is: 

moesten , . 
,Algemeen belang voor eigenbelang 
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