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Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4 
 
Bijlage 1: Balans Fascio 
 
Inkomsten 
 

Saldo Utrecht   fl. 129,74  (opbrengst fl. 742,50) 
Saldo Den Haag   fl. 410,09  (opbrengst fl. 1.029,39) 
Saldo Haarlem   fl. 243,10  (opbrengst fl. 503,90) 
Saldo Amersfoort   fl. 13,71  (opbrengst fl. 141,90) 
Saldo Nijmegen   fl. 72,55  (opbrengst fl. 90,55) 
Saldo Arnhem   fl. 22,40  (opbrengst fl. 287,94) 
Saldo Alkmaar   fl. 66,35  (opbrengst fl. 173,95) 
Saldo Amsterdam   fl. 52,99  (opbrengst fl. 1.001,64) 
Saldo IJmuiden   fl. 135,15  (opbrengst fl. 228,36) 
Voorschot v. Tol   fl. 90,00 
Voorschot Felten   fl. 133,81 
Voorschot Utrecht   fl.1.660,00  + 
   fl. 3.029,89 
 
Uitgaven 
 
Tekort Roermond   fl. 72,90 (opbrengst fl. 152,20) 
Tekort Sittard   fl. 27,00 (opbrengst fl. 47,25) 
Salaris artiesten   fl. 1650 
Decor   fl. 462,10 
Auteursrechten   fl. 36,40 
Affiches   fl. 107,08 
Alg. onkosten   fl. 359,74 
Kapitaal   fl. 314,67 + 
   fl. 3.029,89 

 
Bron: Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168 map 3c. 



Bijlage 2: De toespraak van Fortman 
 

Vierde Tafreel 
 
Specht met 1e werkman, 2e werkman (terwijl ze spreken vult zich de hal met arbeiders) 
 
Specht 
Ik zeg je toch dat hij het was… 
 
1e werkman 
Ja, ik versta je wel – ik vraag je ook maar alleen: hoe weet je dat? 
 
Smet 
We weten nu wel allemaal wie Fortman is – wist jullie wel dat het fascisten is 
verboden te staken? – O zoo, dat wist je niet. 
 
Specht 
O, dacht je soms dat Fortman zèlf vertelt: die Balder is zoo stom niet als de rest en 
daarom wordt hij uit zijn werk geschopt? –  
 
1e werkman 
Ja zéker dacht ik dat. Ik weet dat Fortman wanneer hij zooiets doet, ook ronduit 
zeggen durft: ik deed het – en nou jullie? 
 
Smet 
Zoo, weet je dat? En hoè? 
 
1e werkman 
Omdat ik Fortman ken. 
 
Smet 
Pas op, ik ken hem beter. 
 
(Fortman komt op) 
 
2e werkman 
Daar komt hij. 
 
Smet 
Tyran 
 
Specht 
En knecht van ’t kapitaal. 
 
Fortman 
Juist. Dat wordt beweerd. En dat is ook de reden waarom ik jullie, mannen, hier 
verzameld heb – er wordt beweerd – luister – ja, iedereen beweert, omdat de 
argwaan gaat van man tot man en stukvreet wat de mensch volwaardig maakt: zijn 
eer en goede trouw. Er zijn onnoemelijk velen, die kwaad bedrijven – méér dan goed 
en zij verdienen straf, maar erger zijn degenen die ’t kwaad uitdenken, dag aan dag – 
obstructie, sabotage, verraad aan het bedrijf door onwil, die tenslotte tot onmacht voert 
– let wel, ’t zijn zij die ook beweren dat macht niets anders is dan onrecht. Luister –  
 
Smet 
Het is ook onrecht! – Wie gaf hun dat recht? 



 
Fortman 
Hun eigen goede wil. Het recht wordt niet gegeven, maar het behoort aan hen 
die verantwoordelijk zijn – want recht en plicht is één. Daarom, ik zeg u allen –  
 
Smet 
Ook hij zal wat beweren – luister goed –  
 
Fortman 
Gij noemt u slaven en ’t is waar. Ik hoor de keet’nen, die u knellen, ramm’len, 
maar ’t zijn de keet’nen nièt van het kapitaal maar van uw vakverbond en uw 
betaalde leiders. Zij zorgen voor uw rechten, en nu ook willen zij uw 
medezeggingschap in de bedrijven – de bedriegers. 
Wij die hier werken, hebben elkaar noodig – één organisme is het, waarin elks 
arbeid van hoofd en hand op één doel is gericht. Hoe kan men 
medezeggingschap verlangen als men slechts opkomt voor zichzelf en zich 
gedraagt als vijand – zoolang men niet erkent de plicht als hoogste wet ten bate 
der gemeenschap? 

 
Smet 
Juist, de gemeenschap! Komt wat hier wordt verdiend, ons allemaal ten goede? 

 
Fortman 
Wat erger is: wanneer hier wordt verloren, staan wij op straat – maar wat er 
wordt verdiend? Het oude liedje – altijd weer het loon, de duiten … Wanneer de 
baas zoo denkt, heet hij een duitendief, maar jullie bent geen haartje beter – 
alles om de duiten, terwijl het leven zooveel betere dingen heeft. Is het geen 
voorrecht dat de mensch in staat is màker te zijn, de stof tot nieuwen vorm te 
dwingen? – Tot zijn gebruik, tot aller nut en welzijn? 
Zoolang je dat geen voorrecht noemt, zijn jullie slaven, geketend aan 
gemakzucht en aan duiten. En daarom, mannen, heb ik u gevraagd om hier te 
komen: ik zou u allen graag als vrije mannen zien –  

 
Smet 
Die heel hard sjouwen –  
 
Fortman  
Bravo! Die werken en in arbeid vreugde vinden! Dat is niet zoo gemakk’lijk als 
het lijkt, maar juist omdat het moeilijk is, is het begeerenswaard.Gemakk’lijk is 
alleen wat beed’laars doen: ze hurken op een straathoek naast hun hoed en 
wachten totdat iemand daar een cent in gooit. Wij, mannen van den arbeid, zijn 
te trotsch om van wat medelij te leven – wij eischen voor ons het recht op, onze 
plicht te doen. 
(de sirene gaat) 
Daar is ons sein. Men heeft ons nu zoo dikwijls wijs gemaakt, dat onze uren die 
van dwangarbeiders zijn, waarbij men werkt om niet van honger om te komen. 
Voor hen is ook dit sein weer slavernij. Maar wilt ge vrijheid, laat dan voortaan 
uw vreugde blijken dat ge werken kùnt, en weest er trotsch op zoo gezond en 
sterk te zijn – ik weet wat werken is zoo goed als gij – daarom heb ik het recht 
om zoo te spreken. En feitelijk heb ik u niets nieuws gezegd: dat eendracht macht 
maakt, is bekend genoeg, maar ‘k heb u daaraan hier opnieuw herinnerd. 
 
(de arbeiders verspreiden zich langzaam – Smet ziet weifelend rond, gaat ook) 

 
Julie (komt op) 



Merkwaardig hoe de felheid van uw woorden door zulk een stillen ernst 
gedragen wordt – u heeft heel mooi gesproken, mneer Fortman. 
 
Fortman 
’t Was mijn bedoeling niet om mooi te spreken – en ’k meen ook, dat ik dat niet 
heb gedaan, ik heb gezegd wat eind’lijk wel gezegd mocht worden. 
 
Julie 
Maar ’t is de vraag nog of zij uw woorden ter harte zullen nemen – neen, me 
dunkt, het heeft niet uitgewerkt wat u daarvan verwachtte –  
 
Fortman 
Ze riepen geen hoera – ’t was enkel wat gemompel, maar dat is ook precies wat 
ik gewild heb – zaaierswerk, dàt was het wat ik deed – de grond is rul, de wind 
nog schraal, zoo zal het, hoop ik, met mijn woorden gaan. 
 
Julie 
Ik hoop – en niet voor ù alleen, maar voor ons allen, het bedrijf – dat u gelijk 
zult krijgen. 
 
Fortman 
Wees gerust. Ik heb gezien dat ze zijn weggegaan, nadenkend en in twijfel – dat 
zegt mij genoeg; ik heb een jaar als handwerksman gewerkt en onder hen 
verkeerd; zij uiten zich niet gauw – dat weet ik, maar zij voelen, wie ’t eerlijk 
met hen meent. Mijn woord is nu rondom hun bezigheid, bij elken hamerslag, de 
wentling van het wiel en straks opnieuw in ’t sein van de sirene – mijn woord, 
het vergezelt hen huiswaarts, wacht hen op in ’t welkom van ’t gezin – mijn 
woord wordt hun een zelfverwijt, een spoorslag en oprecht vermaan, zich 
kameraad te toonen in ’t groot geheel, dat ieders aandeel vraagt. 
 
(DOEK) 
 
Bron: De boekerij. Tijdschrift uitgegeven door de Amsterdamsche Keurkamer, 1934 (1), 
21-23. 

 
 

 



Bijlage 3: Speellijst Fascio 
 
Withaar, groot-industrieel    Jan C. de Vos jr. 
Julie, zijn dochter     Willy Dunselman 
De Greeve, een der commissarissen  Ferd. Sterneberg 
Menta, werkmeester     Henri Tiemeyer 
Balder, fabrieksarbeider     Ko van Sprinkhuysen 
Smet, fabrieksarbeider     F. Erfmann 
Jan, fabrieksarbeider     G. Hartkamp 
Specht, waker      Chr. Laurentius 
Ambtenaar M.S.     Ferd. Sterneberg (d) 
Verknegt, werkelooze     Chr. Laurentius (d) 
Fabrieksarbeiders    (werden meestal gespeeld door leden van de  
      plaatselijke WA) 
 
Bron: Programma De dag die komt. 
 



Bijlage 4: NSB-Spreekkoren 
 

1. George Kettmann: Het zaad kiemt 
 
De jeugd – 
 de jeugd is opgestaan; 
wij zijn het zaad – wij worden graan. 
Een zon van daadkracht riep ons wakker 
tot golven op een nieuwen akker – 
welaan – 
 de jeugd is opgestaan. 
 
Verloren generatie 

– Hoor, 
dat was het waarvan andren spraken: 
de toekomst ging voorgoed te loor. 
De jeugd – al mocht zij plannen maken – 
werd muurbloem van de maatschappij –  
de wereld danste haar voorbij…… 
 
Toen werd er aan de deur geklopt. 
Wie daar? – dat waren wij – 
   – ja wij – 
wij willen niet verloren zijn! 
Wie volhoudt met de meerderheid, 
dat wij vergeefs geboren zijn –  
wij zeggen hem: dat is bedrog,  
wij hebben onze geestdrift nog. 
 
Zorgt gij, ook zonder meerderheid, 
jong Holland, dat ge weerbaar zijt. 
Weer wordt er aan de poort geklopt! 
het is de jeugd die duwt en stuwt 
het is de jeugd – zij kent haar plicht, 
de jeugd die werk nog moeite schuwt – 
daar blijft geen enk’le poort voor dicht 
– dan, makkers, voorwaarts – naar het licht! 
 
Wij zijn het zaad – wij worden graan, 
wij komen uit den bodem voort –  
het vaderland dat ons behoort! 
Wij rijpen tot een weerbaar volk –  
door zon en wind en regenwolk – 
nog zijn wij zaad – wij worden graan: 
welaan –  
 de jeugd is opgestaan. 

 
Tekst is gepubliceerd in: Jongeren marcheren, 7 mei 1934; Volk en Vaderland, 2 juni 1934; 
Zomer-zangfeesten der NSB. Utrecht, 1942 en SS-Vormingsbladen voor Nederland, oktober 
1944. 



 
2. René de Clercq: Gulden-sporenlied 

 
Den dag der Gulden Sporen, 
Den harden slag, den goeden slag, 
Den dag der Gulden Sporen, 
Heeft Vlaandren uitverkoren 
Tot heldenheiligdag 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Wie daar uw grond begeerde 
De Fransche stoet, met spoor en spoed, 
Wie daar uw grond begeerde 
Nog sneller huiswaarts keerde, 
Of hield den grond voorgoed. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Niet door den strijd der zwaarden, 
Zoo sterk gestrêen, zo stout gestrêen, 
Niet door den strijd der zwaarden, 
Omdat wij zelf ontaardden 
Is de oude vrijheid heen. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Wordt, broeders, gansch uw eigen, 
Eischt zelfbestuur om zelfbestaan. 
Wordt, broeders, gansch uw eigen, 
Slaat neder wie bedreigen 
Eer wie bedreigen slaan. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Moet Vlaandren ooit verdwijnen, 
Dan zonder schuld, dan zonder schand; 
Moet Vlaandren ooit verdwijnen, 
De klare zon zal schijnen 
Op éen Groot-Nederland. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 

 
Bron: Clercq, R. de De noodhoorn. Amsterdam [z.j.] De Amsterdamsche Keurkamer. 96-97.



Bijlage 5: Spreekkoren van de Nederlandsche Jeugdstorm 
 

1. Guus de Greef: Jeugdstorm(st)ers Avondspreuk 
 
Dit is Dietschland, Mijn Land, 
van Duinkerken tot de Dollart: 
achter dijken en duinen 
groene polders en donkere dennen,  
armelijk zand en zwoegzware akkers, 
blanke meren en breede stroomen, 
de kerkspitsen der dorpen, de tinkelende stadstorens; 
onder de eeuwig wisselende wolken, 
achter de beukende golfslag der zee: 
DIETSCHLAND – MIJN LAND… 
 
Hier woont Mijn Volk, het Dietsche: 
eeuwen aaneen 
de reeks der geslachten, 
geworteld in deze aarde, 
werkend en worstelend; 
Germanen van stam: 
één en verscheiden hun aard en hun aanleg, 
gouwspraak en lied en gebruiken en dracht; 
visschers en boeren en kooplui en delvers 
en de verre zwervers van de vrije zee: 
MIJN VOLK – HET DIETSCHE … 
 
Maar ver… 
waarheen de snelle vliegmachines gaan, 
waarheen de groote booten varen, 
waar de palmen wuiven, de vulkaankegels zich rijen, 
en 
waar de balata uit de boomkerf vloeit, 
het goud uit de helling wordt gespoeld, 
wonen mijn Stamgenooten; 
mijn gedachten gaan naar hen uit, 
want mijn hart is aan hen gehecht. 
 
Mij wijst de Poolster het Noorden: 
maar ver 
onder het Zuider Kruis, 
waar de heuvelkopjes rond zijn 
en de vlakten ver-verlaten, 
de Witwatersrand het goud bergt 
en de blauwgrond der diamant, 
ook dáár 
wonen mijn Stamgenooten, 
in hun wezen mij verwant: 
Afrikaners – Dietsch, als wij. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 11 juli 1935. 
 



 
2. Cora Terwen: Jong Dietschland spreekt 

 
I. Openingskoor 
  

(3) Wij zijn de jeugd, 
Aan ons het leven! 
Wij stormers strijden 
Hand in hand 
Gebonden door dat ene streven, 
De grootheid van ons vaderland! 
Aan ons de toekomst 
En het heden, 
Aan ons het vuur, 
Dat in je brandt, 
Aan ons de dorpen 
En de steden aan ons de Jeugd van Nederland! 

II 
Wij willen geen tweedracht 
Door twistende klassen 

(2) Wij willen geen splitsing 
 In rang of stand 
 Wij willen alleen, 

Dat in Nederlands jong’ren 
Weer warmte en liefde   
Zal zijn voor hun land. 2 x        

III 
(1) Wij willen geen rust 

En geen gemakkelijk leven, 
(2) Wij willen niet wachten 

Op beteren tijd 
Wij zullen elkander 

(3) De kracht weer hergeven 
De kracht en de moed 
Voor den komenden strijd 2 x  

IV 
(1) Wij haten de laffen, 
(2) Wij haten de lauwen 
(1) Wij haten de leugen 

En het bedrog 
Wij stormers zijn moedig 

(3) Wij stormers vertrouwen 
Wij stormers, wij weten, 
Wij winnen het toch 2x 

V 
(1) Wij laten ze schelden, 
(2) Wij laten ze hoonen, 
(1) Wij lachen om elken kleingeestigen spot 

Want wij zullen eens 
(3) Aan ond volk kunnen toonen: 

De geest van den Jeugdstorm 
Kan niet kapot    2x 



 
VI Sluitkoor 
 (3) Wij zijn de jeugd, 

Aan ons het leven! 
Wij stormers strijden 
Hand in hand. 
Gebonden door dat ene streven 
De grootheid van ons vaderland! 
Aan ons de toekomst 
En het heden, 
Aan ons het vuur, 
Dat in je brandt, 
Aan ons de dorpen 
En de steden aan ons de Jeugd van Nederland! 

 
Toelichting bij de nummers: (1): linkergroep, (2): rechtergroep en (3): gezamenlijk. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 25 juni 1936. 
 

3. F.L. Hemkes (1854-1887): Het Geuzenvendel op den thuismarsch 

Zij kwamen na jaren uit Braband weerom 
Met vliegend vaandel en slaande trom, 
en zagen de zon bij het zinken 
op ’t duin van hun vaderland blinken 
 
Zóó rukken zij voort, ’t is de zee die hen trekt, 
maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt, 
is ’t, of hun een ‘halt’ wordt geboden 
en houden zij rust bij hun dooden. 
 
Komt, sla hier de trommel en steek de trompet! 
Maar langzaam en statig als zij ’t een gebed, 
en treed met ons vaandel naar voren 
zij zullen het Prinsenlied horen! 
 
Zij zongen het, saam om den heuvel geschaard, 
met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard, 
en plechtig, ver in ’t ronde 
klonk het lied van Aldegonde. 
 
Toen sprak nog de hopman een ‘broeders goenacht’! 
En ’t vendel trok voort; aan de kim als een wacht 
verhieven Hollands duinen 
in ’t avondrood hun kruinen. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 20 januari 1938. 
 

4. Anoniem: De Jeugdstorm is paraat 
 
De Jeugdstorm is paraat  
Wij vreezen god, eeren den Koning 
Aanvaarden orde en tucht 
Gelooven in de toekomst 



Leve het Vaderland 
HOEZEE! 
 
Bron: De Stormmeeuw, 26 mei 1938. 
 



Bijlage 6: De spreekkoren van Zwart Front 
 

 1. Het fascisme komt 
 

1. 
 De nacht der nood hangt over ’t land 

Werkloosheid heerst aan alle kant 
Wie breekt ons land van banden vrij 
Dat doet Fascistenheerschappij! Zwart Front! 
 
2. 
Wat beukt de poorten van de nood 
Wat stormt en vecht trots bloed en dood 
Wat is ’t dat nieuwe tijden maakt 
Dat overal de geldmacht kraakt? Zwart Front! 
 
3. 
Wij zijn de herauten van het licht 
Voor ons is ’t dat het duister zwicht 
Reeds dreunt die roep de wereld rond 
Ons Nederland ontwaakt: Zwart Front! 
 
4. 
Uit strijd en tranen rijst de dag 
Hoog wappert de fascistenvlag 
Er groeit trots dwang, verraad en moord 
Fascistendaad uit woedend woord. Zwart Front! 
 
5. 
Aan onze zijde strijdt het recht 
Holland is niet voor goed geknecht 
Jong Holland bouwt! Jong Holland strijdt 
En breekt de dwang tot werkloosheid. Zwart Front! 
 
6. 

 Strekt dan de handen in de nacht 
Zweert trouw dan, Hollands Stormgeslacht! 
Weest dan Fascisten van de daad 
En slaat de geldmacht van de straat! Zwart Front! 
 
7. 

 In ieder hart de nieuwe Staat 
In iedre vuist de nieuwe daad 
Wij zijn een fiere, felle troep 
Hoort onze Revolutieroep Zwart Front! 
 
8. 
Wij zijn ’t trotsch Fascistenheer 
Wij breken Moskou’s vanen neer 
Wat maakt ons kerker, dwang en bons 
’t Fascisme komt! De eeuw is ons! Zwart Front! 
Zwart Front! Zwart Front! Zwart Front! 

 



Bron: Zwart Front, 4 oktober 1934. Binnen Zwart Front circuleerde nog een gedicht met dezelfde titel, 
geschreven door Dum Dum (pseudoniem van Steven Barends) en eveneens gepubliceerd in Zwart 
Front, 22 mei 1934. 

 
2. Wat is Zwart Front? 

  
 Wat is Zwart Front? Een stalen muur 
 Een diep geloof, een laaiend vuur 

De nieuwe jeugd, de nieuwe tijd 
Die woedend voor zijn leven strijdt. 
 
Wat is Zwart Front? Oneindige trouw 
Een jonge leeuw met scherpe klauw 
Een enkel strijdbaar regiment 
Dat slechts de order: ‘Voorwaarts’ kent. 
 
Wat is Zwart Front?Een vurig hart 
Dat lachend elke vijand tart 
Een kleine troep, vervuld van haat 
DE REVOLUTIE MET DE DAAD! 

 
Bron: Zwart Front, 18 oktober 1934. 
 

 


