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‘O zeker, er zullen in onderdeelen fouten begaan zijn in onzen strijd, want niets menschelijks 
is ons vreemd. Maar de groote lijn was en is kaarsrecht, zuiver en eerlijk. Wij behoeven den 
geschiedschrijver niet te vreezen.’
Toespraak nsb-leider Anton Mussert, ‘Twee werelden botsen’, 29 mei 1939 

‘Het fascisme is niet gebonden aan grenzen, het is een universeel verschijnsel op dit oogenblik. 
(…) Het zit in de lucht en Mussert haalt het uit de lucht. Het is de nieuwe lente, het nieuwe geluid 
en men houdt het niet tegen.’
Toespraak nsb-propagandist Emanuel Reeser, 10 maart 1936

‘Dat niettemin de nsb door de jaren heen toch iets ànders is gebleven dan eenvoudig een politieke 
partij, dankte zij wel voornamelijk aan haar kern èn aan de omstandigheid, dat het vrijwel 
niemand materieel voordeel kon brengen zich bij de nsb aan te sluiten en daarmee voorgoed in zijn 
kring – van welke aard die dan ook mocht zijn: zijn familie, zijn buurtgenoten, zijn belangrijkste 
relaties – te worden getekend. Of zo’n lid nu laarzen en een koppelriem droeg of zijn insigne onder 
de lapel van zijn jas stak, deed er niet zoveel toe. Eenmaal met de vinger op hem gewezen (…) 
werd hij zonder meer voor “Hitlerknecht” aangezien, voor iemand die de “horde” voorstond en 
het “geweld” zedelijk verantwoord achtte. Wanneer men hem om allerlei redenen niet verstiet, 
beschouwde men hem op zijn best als goedgelovig slachtoffer van brutale ònnederlandse machten.’
George Kettmann, voormalig redacteur Volk en Vaderland, Strafgevangenis Scheveningen 1953

‘Het nationaal-socialisme kent geen compromis. Voor ons is er alleen volledige overwinning of 
ondergang.’
Volk en Vaderland, 23 april 1937
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15Inleiding: een grenzeloze eindstrijd 

Het begin van een nieuw tijdperk 

Het jaar 1936 gold binnen de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb) als het begin 
van een nieuw tijdperk in de heroïsche strijd om een herboren Nederland en een 
‘nieuw Europa’. Het gedenkboek Voor Volk en Vaderland uit 1941 besteedde dan ook 
ruimschoots aandacht aan dit historische jaar: 

Slechts weinig volksgenooten, die het jaar 1936 in den strijd der Nationaal-So-
cialistische Beweging hebben mee-beleefd, zullen op het oogenblik zelve een 
besef hebben gehad van het groote belang dat dit jaar voor de toekomst van 
hun Volk zou hebben.1

In de gecanoniseerde geschiedschrijving van de nsb vormde 1936 een kanteljaar. Het 
tijdperk van het ‘gemakkelijke nationaal-socialisme’ was voorbij. De ‘hoera-fascis-
ten’ – politieke gelukszoekers die om een veelvoud aan weinig verheffende redenen 
hun heil bij de beweging hadden gezocht – dropen af. De nsb-leiding stond voor een 
geweldige taak. De overgebleven leden moesten worden opgevoed tot een harde kern 
van toegewijde strijders voor het ware nationaalsocialisme. Een andere verandering 
was volgens Voor Volk en Vaderland gelegen in de ideologische oriëntatie van de 
beweging. Vanaf 1936 presenteerde de beweging van ir. A.A. Mussert zich meer dan 
tevoren als exponent van een Europese, fascistische revolutie. De katalysator voor 
deze ontwikkeling was Musserts onvoorwaardelijke verdediging van Mussolini’s ver-
overingsoorlog tegen Abessinië (het huidige Ethiopië), die plaatsvond tussen 3 okto-
ber 1935 en 7 mei 1936.2 De nsb had daarmee – Voor Volk en Vaderland citerend – de 
‘lotsverbondenheid met den strijd van de nieuwe Europeesche ordening’ aanvaard.3

Al vanaf de oprichting op 14 december 1931 beschouwde Mussert zijn beweging 
als representant van een stroming die niet ophield aan de grenzen van ons land. Het 
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