
:ht en - 
.§ 26. De N.S.N,A,P, beoogt orde te scheppen in den algemeenen 

ren ge-va„, chaos. Zij tracht daartoe alle nationale krachten te vereenigen en samen 

ridsnorrne  11 
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 h15i0  
houden, waarvan men aannemen kan, dat zij principes huldigen en hul- 
digen moeten, die in strijd zijn met de eenheidsgedachte en die tegen de 

wd en -- j 
belangen van het Volk gericht zijn. Zij streeft ernaar die elementen te  

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

en zal i e  zij trachten te verwijderen. 
§ 27. Daar de N.S.N.AP. op politiek en sociaal-.economisch gebied  

eft  niet 
een wereldbeschouwing doorvoert, die door reorganisatie van het huidige 

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

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

het volk 
lig maakt 

wet 
Algemeen belang voor eigen belang 

vorde niet en mitsdien: 
zijner 've- 
-) en leve 

Vereentgt, werkt en dient. 

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

functionarissen buiten de aangegeven directieven wordt niet geduld. 
I van hit 

belangen 
Manifest van 4 Juni 1933, 

en wordt, 
enheid en Volksgenooten, Heil! 
oden niet 

Sinds hare stichting, op 16 December 1931, heeft de N,S,N.A,P.,  on- 
le, indien danks alle bezwaren, hinderlagen en tegenwerking, een gestadigen groei, 
tetselaars- 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- 
a macon- raden, 
inde, on-  De tegenstand is inmiddels niet minder overweldigend geworden. 

van  ht  Wanbegrippen hij hen, die de beteekenis der N.S.N.A.P, misverstaan, 
behooren ook thans nog tot onze ergste struikelblokken. 

; 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 
vó ór Algemeen belang voör eigenbelang 

247 



De stelling, die sinds jaar en dag onze \Vestersche kultuur heeft onder-
mijnd en de ellende van deze dagen tot gevolg moest hebben, luidde 
Winst als doel". 
De reden, waartoe volgens het beginsel van de N.S,N,A.P, de arbeid 

van  alien  slechts mag en moet verricht worden, heet: 

,,Voorzien in de behoeften". 

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 dienst bewijst hij aan de samenleving?" 

De belooning, waarop de enkeling recht heeft voor door hem gelever-
den arbeid, wordt bepaald door de grootte van den dienst, dien hij aan 
de samenleving bewijst. 

De N.S.N.A.P, stelt zich op het nationale standpunt, in zooverre de 
natie niet is een enkel 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, 1) 

De N,S.N.A.P, is socialistisch en wel in den meest voistrekten zin van 
het woord, omdat de N.S.N.A,P. voorzieningen treft voor alle geledingen 
der samenleving, geen bevoordeeling wil van den een, ten koste van den 
ander en de verschillen 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 arbeiders-partij, omdat ze ieder, die geestelijk of 
lichamelijk deelneemt in het productie-proces, als arbeider ziet en daar-
door getuigenis geeft van een zuivere waardeèring 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 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,NA,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, 

1)  Zie Punt I van het Programma, 
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Als gewichtigste en meest fnuikende oorzaak van de ellende, die thans 
onze samenleving teistert, ziet de N,S.N,A.P. de materialistische opvat-
tingen, die het mét 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. 

Neder,land 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  hij  lien Geld. 

Zoolang er nog ,,centjes" waren, zag men niet, dat een land zonder 
leven, zonder ziel, zonder durf, zonder kunst, zonder eenig ideaal -- een 
Gerrnaansch 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 het 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, duidt 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 een werkgebied, waar hun kunnen verworden 

249 



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 doOr en dOôr 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, waarin 
een redelijk bestaan het einddoel van 's menschen materieel streven uit-
maakte, dat ziet men niet, of wil men niet zien. 

Toch is het deze, vergeten, gouden tijd van dOôr en door zedelijk, ge-
organiseerde 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 Nederlandschen 
Staat op corporatieven grondslag. 

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 trust-
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 hele-
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 vOOrland tot op heden ,,Onzekerheid" 
heette. 

De Nationaal-Socialistische Nederlandsche 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 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. 

Dit Program is een tijds-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 ver-
zekerd worden. 

I. Wij eischen aaneensluiting, vooral cultureel en economisch, van alle 
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Nederlanders op grond van het zelfbestemmings-recht der volkeren tot 
één Groot Nederland.  

II. \Vij 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, Dtiitschers, 

Duitsch-Zwitsers en Skandinaviërs - om te zamen, als de dragers van 
een hernieuwde \Vestersche beschaving, in federatief verband sterk te 
staan tegen de invloeden van andere volksgemeenschappen.  

III. 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. Alle staatsburgers moeten gelijke rechten en plichten hebben.  

VII. 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 
medeverantwoordelijkheid voor den goeden gang van zaken.  

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, 
beurzen, 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. Wij eischen, dat de Staat voor redelijke arbeids- en levens-
mogelijkheden zorg draagt, vóór 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 weder-

1 zijdsche uitwisseing. 



XL  Wij eischen loslaten van den vogelvrijen handel (zg, vrijhandeli 
ten behoeve van een ontwikkeling der hinnenlandsche, productieve krach-
ten en een regionale vrijhandel met de overige, continentaal-germaanschr 
volkeren. Wij eischen opheffing van de douane-grenzen tusschen Moeder-
land en Koloniën, 

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

XIII. Wil eischen de schepping van een gezonden middenstand. des-
zelfs behoud en instandhouding, sterke bequnstigng van den kleinen 
ondernemer bil leveranties aan den Staat (Rijk, 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 zedelijke 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. \Vij 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. Wij eischen onverbiddelijken strijd tegen allen, die door hun 
handelingen het Volksbelang benadeelen. Woekeraars, zwendelaars ed. 
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 loterij'  
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 volks-onder- 
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rijhand wijs. In alle, ook openbare, diensten moet voor zelfs de laagste rangen de 
ve kracb mogelijkheid tot het bereiken van de hoogste plaats in den betrokken 
rnaanscli, dienst open blijven. Bovendien eischen wij verdere opleiding van bijzon- 

Moeder- der begaafde en wilskrachtige, doch arme, kinderen, zonder aanzien van 
stand. De heroische gedachte moet de kinderen reeds vroeg bijgebracht 

rikomende  worden.  

tie,  welke .. XXI, Wij eischen afschaffing van de begrippen ,,bijzonder en ,,open- 
baar" onderwijs in hun tegenwoordige beteekenis en, ter volkomen gelijk- 

and, des- stelling, vervanging derzelver door de benaming ,,elementair" onderwijs, 
n kleinee voorafgegaan door een verbijzonderende aanduiding als, b.v. G(erefor- 
meenten) meerd). N (ederduitsch) H (ervormd), R (oomsch) K (atholiek), V(rijzin- 

nig) e.d. Hierdoor eischen wij kleurbekennen van het zoogenaamd ,,open- 

iandbonv' 
baar" onderwijs, zoodat de ouders weten kunnen, in welke richting hun 

en volks- 
kinderen zullen worden opgevoed. 

XXII, De Staat moet voor verhooging der volksgezondheid zorg 

alistische dragen. o.a, door moeder- en kinderbescherming - door verbod van 

k als ten jeugdarbeid - door lichamelijke tucht, middels wettelijk vastgestelde 

ding van turn- en sportplicht en door ondersteuning van alle vereenigingen, die  

;chap-.  en zich met de lichamelijke opvoeding der jeugd belasten, 

XXIII. De gelijke plichten en rechten van ieder staatsburger dwingen 

in invali tot de gevolgtrekking, dat ook ieder staatsburger onder civiele of militaire 

daaraan dienstplicht valt. Alle niet bij de weermacht ingelijfde dienstplichtigen 

;telijke er volbrengen hun dienstplicht in het Nationale arbeidsleger. 

XXIV. Wij eischen wettelijken strijd tegen de bewuste politieke len- 
i over de gen en derzelver verspreiding door de Pers. 

Om de vormting eener Nationale Pers mogelijk te maken, eischen wij, 
dat: 

aanschen 
1 s aal Ik 'd 

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

, echt  vei- 
schijnende nieuwsbladen Volksgenooten moeten zijn; 

n Hoog- 
(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 

[oor hun (c) elke financieele deelname aan Nederlandsche nieuwsbladen of hun  

ears ed. beïnvloeding door niet-Volksgenooten verboden wordt. 

0 ras of Als straf voor overtreding eischen wij de sluiting van het betreffende 

appelijke bedrijf, zoowel als de onmiddellijke uitwijzing van de daaraan deelne- 

loterij- mende niet-Vollcsgenooten. 
Nieuwsbladen, die tegen het Algemeene Belang strijden, moeten ver- 

boden worden, 
gelegen- Wij eischen den wettelijken strijd tegen een kunst- en litteratuur- 
breeder,  richting, die een verderfelijken invloed op ons volksleven uitoefent en de 
worden sluiting van onderneminoen e,d, die tegen de genoemde eischen indrui- 

:s-onder- schen. 
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XXV. 'Wij eischen de vrijheid van alle godsdienstige overtuigingen ie 
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 positief Christen-
dom in, zonder zich confessioneel aan een bepaalde richting te binden. 

Ze 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,RB.) 

Beginselverklaring. 

Eerbiediging van het Huis van Oranje, dat het Nederlandsche volk, 
bij zijn opgroeien in alle leeftijden heeft vergezeld. 

Aan de vervreemding tusschen het Huis van Oranje en breede lagen 
des volks worde een eind gemaakt. 

1. Samenwerking van het geheele Nederlandsche volk, in al zijn ge-
ledingen, ter behartiging van al zijn geestelijke en stoffelijke belangen. 

2. Bestrijding van de partijpolitiek, klassenoorlog en libertilnsche vrij-
buiterij. Geen verrijking ten koste van de gemeenschap. 

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, 

6. Ontproletariseering van het proletariaat. 
7. De Staat zorgt voor de arbeids- en bestaansmogelijkheden der 

staatsburgers. 
8. De Nederlandsche arbeid aan de Nederlandsche arbeiders. Alle 

Nederlanders arbeiden, hetzij geestelijk, hetzij lichamelijk. Uitroeiing van 
de niets-nutterij. Aan alle volwaardigen rechten naar plichten, 

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

10. Doelmatige tewerkstelling van werkloozen. Uitvoering van over-
heidswerken in slechte tijden. Instelling van een vrijwilligen arbeidsdienst 
voor jeugdige werkl.00zen. 

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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