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De zaal van café Lippinkhof aan de Haaaksbergerstraat in Enschede 

zat tjokvol, op die koude winteravond van dinsdag 12 februari 1935. 

Bijna duizend mannen en vrouwen, uit alle hoeken van de stad,  

36

Historische missie van  
oude dominee uit Blokzijl
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Prof.dr. T. Goede
waagen, secretaris
generaal van het 
Departement van 
Volksvoorlichting, hield 
in het Rijksmuseum 
Twenthe een rede 
over het onderwerp 
‘Gilden en Gouwen”. 
Hij bezichtigde ook de 
ouderwetse Twentse 
kraamkamer.

hadden hun vrije avond opgeofferd om te komen 
luisteren naar de 68-jarige doopsgezinde predikant 
G. Hofstede uit Blokzijl, geboren in Enschede, die 
zijn oud-stadgenoten in een bevlogen, met goed be-
doelde raad doordrenkt betoog opwekte toe te treden 
tot de NSB. Jarenlang was hij al een gerespecteerd lid 
van het Centraal Comité van de Anti-Revolutionaire 
Partij, die hij ondanks zijn gevorderde leeftijd nog al-
tijd vertegenwoordigde in de Provinciale Staten van 
Overijssel. Hij was zelfs – niet in de laatste plaats tot 
zijn eigen genoegen – buitengewoon lid van Gedepu-
teerde Staten van de provincie.1 

Als jongeman had Hofstede het optreden gepre-
zen van de eerste socialisten in Nederland, aan het 
eind van de negentiende eeuw, hun vechtlust en hun 
onafhankelijkheid bewonderd. Maar de socialisten 
verloren in zijn ogen hun invloed en macht, omdat 
ze te innig de democratie omarmden. Hun partijpoli-
tiek was volgens hem volkomen mislukt, had te veel 
arbeiders op het verkeerde been gezet. In Hofstede 
ontwaakte toen een sterk religieus leven. Hij beoor-
deelde maatschappelijke problemen vanuit een ge-
heel andere gezichtshoek en werd een trouw volger 
van Guillaume Groen van Prinsterer en Abraham 
Kuyper, voorlieden van de ARP. Maar ook het anti-
revolutionaire denken bevredigde hem niet. Het po-
litieke handelen was te krachtig getekend door ker-
kelijke belangen.2 Daarom had hij zich aangesloten 
bij de beweging van Anton Mussert, de Nationaal-
Socialistische Beweging, die eind 1931 was opge-
richt en in de volgende jaren krachtig aan betekenis 
had gewonnen.

Eind 1933 had het kabinet-Colijn bepaald, dat het 
voortaan voor ambtenaren verboden was lid te zijn 
van de NSB. Dit besluit viel volkomen verkeerd bij 
negentien predikanten, voornamelijk uit gemeenten 
in de Randstad, onder wie zeventien Ned. Herv. pre-
dikanten, een Ned. Herv. emeritus predikant en een 
doopsgezinde predikant, G. Hofstede, die al vanaf 
1903 in Blokzijl stond. Dat de NSB voor ambtena-

ren verboden werd, was ‘onrechtvaardig’, volgens de 
predikanten. De overheid moest haar vergissing er-
kennen, het verbod opheffen en NSB-leden weer toe-
laten tot de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de 
Burgerwachten, om ’het geschokte burgergevoel’ van 
het Nederlandse volk te herstellen.3

De dominees publiceerden hun bezwaren in een 
open brief, die op 20 oktober 1934 verscheen in Volk 
en Vaderland, het orgaan van de NSB, waarin ze pleit-
ten voor een rechtvaardiger behandeling van de NSB 
door de regering. Tot slot verklaarden ze......

.....zich niet te willen mengen in zaken van 
staatsbeleid of politieken strijd, maar uitsluitend 
de overheid te willen bezweren, haar van 
God gegeven gezag nooit te gronden op of te 
gebruiken tot iets, dat den toets van waarheid 
en gerechtigheid niet ten volle zou kunnen 
doorstaan.4

Op deze lijst van predikanten was Hofstede door zijn 
activiteiten in de ARP de meest bekende. Een maand 
nadat deze publicatie vooral in hervormde kringen 
nogal wat opschudding had veroorzaakt, trad hij toe 
tot de NSB. Kort daarna presenteerde hij zijn eerste 
wapenfeit binnen de beweging, zijn brochure Chris-
tendom en Nationaal Socialisme, waarin hij onder meer 
pleitte voor de invoering ‘eener ware christelijke 
volksgemeenschap’.5 

Hofstede, een dag terug in de stad waar hij was ge-
boren, had, zo betoogde hij voor de uitpuilende zaal 
van Lippinkhof, in de NSB het ideaal van zijn jeugd 
teruggevonden. Het christelijke beginsel was een 
noodzakelijke voorwaarde voor de NSB, de beweging 
die getuigde ‘van socialisme, gemeenschapszin en na-
tionalisme, specifiek christelijke eigenschappen, die 
weerklank vinden bij een groot deel van ons volk’. 

Het volk wordt echter door middel van de pers 
kopschuw gemaakt voor de NSB. Ook de kerken 
zijn tot tuchtmaatregelen overgegaan bij deelname 
aan de NSB. De christelijke religie moet ons tot 
richtsnoer dienen, maar niet de kerkleer, zoals die 
wordt toegepast op het kerkelijk, maatschappelijk 
en politiek leven.

Hofstede prees Adolf Hitler, die door zijn toedoen 
een dam had opgeworpen tegen het communisme, 
‘waarvoor we hem niet genoeg dankbaar kunnen 
zijn, omdat het communisme alle godsdienstige le-
ven dreigt te verstikken’. Sprekers ideaal was een 
corporatieve staat, bestuurd door ter zake deskun-
digen, een staat waarin de christelijke grondslagen 
door de overheid dienden te worden gehandhaafd. 
De vergadering werd besloten met het staande zin-
gen van het eerste couplet van het Wilhelmus. 

Hofstede kon de volgende dag met een gerust hart 
terugreizen naar Blokzijl. Bijna duizend belangstel-
lenden hadden zijn boodschap aangehoord en velen 
hadden van hun instemming blijk gegeven. Hij had 
veel oud-stadgenoten voor de Beweging gewonnen. 
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Dat bleek anderhalve maand later, toen verkiezings-
resultaten bevestigden dat veel mannen en vrouwen 
de NSB steunden. Kreeg de NSB landelijk bij de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten bijna acht procent 
van de stemmen, in Enschede was dat 11,32 procent, 
in totaal bijna 4.500 stemmen.6 Het was een histo-
rische missie geweest van de oude dominee uit Blok-
zijl, die kort daarna met emeritaat ging.

Armzalige vertoning
Op 14 december 1931 hadden waterstaatsingenieur 
Anton Mussert, 37, en Kees van Geelkerken, 30 jaar, 
commies op de griffie van de provincie Utrecht, de 
NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, opge-
richt in een voor twee gulden gehuurde kamer in het 
vergadergebouw van de Christelijke Jonge Mannen 
Vereeniging aan het Domplein in Utrecht.7 Hoewel 
deze vergadering later van groot belang zou blijken te 
zijn voor de geschiedenis van ons land, was het maar 
een armzalige vertoning, daar in Utrecht. Mussert 
wilde vooral arbeiders bereiken, aanvoelend dat daar 
de grootste ontevredenheid heerste, dat het goed vis-
sen was in die vijver. Maar er kwamen maar twaalf 
Utrechtenaren opdagen. Na afloop meldden zich vier 
man aan als lid van de nieuwe politieke stroming. 
Het werd Mussert en de zijnen duidelijk, dat hun 
nieuwe beweging weinig aantrekkingskracht had 
voor arbeiders en daarin zou de volgende jaren wei-
nig veranderen.8 

De NSB, die Mussert en Van Geelkerken voor ogen 
stond, was de Nederlandse variant van de fascisti-
sche en nationaalsocialistische bewegingen in Ita-
lië en Duitsland, die succes oogstten met intensief 
en consequent hameren op nationale eenheid, sterk 
politiek leiderschap en corporatieve ordening.9 Maar 
er waren ook verschillen. De NSB wekte de indruk 
van een nette, degelijke partij; het politieke concept 
was weliswaar nog vaag, maar de vorm sprak aan, 
strak in stijl en organisatievorm, offensieve metho-
des en een eigen symboliek met vlaggen, insignes en 
uniformen.10 In haar streven naar eenheid tussen de 
bevolkingsgroepen probeerde de NSB zich te mani-
festeren als een vaderlandslievende en nationalisti-
sche beweging. 

In mei 1933 kreeg ook Enschede een NSB-afde-
ling, dan nog onderdeel van de vanuit Hengelo ge-
leide Kring Twente-Oost, maar in hetzelfde jaar 
verwierf Enschede de status van een zelfstandige 
afdeling.12 De afdeling opereerde vanuit het pand 
Molenstraat 3, voorheen een horecabedrijf, naast 
het Pension Kleiboer.13 Ook elders in Twente won 
de nieuwe beweging aanhangers, die waren geïnfec-
teerd door de nationaalsocialistische propaganda. In 
haar orgaan Volk en Vaderland greep de NSB de toe-
standen in de Twentse textielfabrieken aan om ar-
beiders te lokken.

Er is verwaarloozing en vervreemding, er is 
wantrouwen en er is het starre zwijgende voort - 

jachten aan de getouwen, zonder te weten 
waarvoor. Deze geestelijke ontreddering is een 
grooter gevaar voor ons volk, dan welk financieel 
verlies ook. 

Uit dit ‘stoer slag volk, die Saksische wevers van 
Twente’ had het geldkapitaal volgens Volk en Vader-
land een massaproletariaat gemaakt.

De volkskracht [is] aangetast tot in het merg. Een 
bleeke ontredderde jeugd slentert doelloos in de 
straten of komt binnen de fabrieksmuren met een 
haat tegen alles en iedereen.

Maar niet alleen de arbeiders waren slachtoffers van 
het stelsel, zo riep het blad de lezers toe. Want ‘klak-
keloos de fabrikanten van alles de schuld geven, zou 
beteekenen: het aanleggen van een verouderden 
maatstaf – den klassenstrijd’. 

Deze fabrikanten zijn geen alleenheerschers 
in Twente. Al zijn hun kooien mooi verguld in 
plaats van witgekalkt, vermoedelijk zijn ook zij 
de gevangenen van dit stelsel. Nagenoeg alle 
Twentsche fabrieken, die tot voor kort familie-
vennootschappen waren, werden in NV’s omgezet; 
het daarin geïnvesteerde bankkapitaal is veelal 
oppermachtig. En zoo worden bedrijfsbelangen 
ondergeschikt gemaakt aan kapitaalsbelangen.14

De NSB verwierf een grote aanhang in Enschede, in 
alle geledingen van de samenleving. Middenstan-
ders die leden onder de economische crisis en de op-
komst van grootwinkelbedrijven. Arbeiders die geen 
werk hadden en zagen hoe Adolf Hitler de werkloos-
heid bestreed. Een criminoloog beschreef de man-
nen en vrouwen die voor het nationaalsocialisme en 
de NSB kozen:

Het waren mensen, die niet in beweging kwamen 
om de ideeën, de enkele intellectueel misschien 
daargelaten, maar om de laarzen, de baantjes, 
om te commanderen of gecommandeerd 
wilden worden, om te knokken, uit vreugde om 
andermans leed.15

Onder de sympathisanten van de nieuwe politieke 
beweging in ons land was in Twente ook een aan-
tal fabrikanten, die van huis uit al sinds de komst 
van het socialisme in de jaren tachtig van de voor-
bije eeuw niets moesten hebben van deze bemoei-
zuchtige stroming. Hun ontevredenheid was in de ja-
ren twintig gevoed door de economische zorgen. De 
terughoudendheid van de regering om de gulden te 
devalueren, de mede daardoor groeiende concurren-
tie op vooral de Indische markt, brachten niet alleen 
grote zorgen mee, maar ook ongewisheid over de 
toekomst van de industrie. Wetenschappers dron-
gen aan op samenwerking, om de toekomst van de 
textielindustrie zeker te stellen. 

Eén van de Enschedese fabrikanten die lid was van 
de NSB, was Max van Gelderen die in maart 1933 lid 
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De NSB voerde 
krachtig propaganda, 
om lid te worden, 
om zich bij één van 
de onderdelen van 
de beweging aan te 
sluiten, zoals de WA, 
de Weerbaarheids
afdeling, de geünifor
meerde tak van de 
NSB.

In het kader van 
de werving van 
arbeidskrachten voor 
de Nederlandsche 
Arbeidsdienst reisde 
de NSB met een 
tentoonstelling 
door het land, om 
propaganda te maken, 
ook in Enschede.

was geworden. ‘Wat hem bewogen heeft, weten we 
niet’, schrijft Francisca de Haan in haar boek over de 
geschiedenis van de  Joodse familie Van Gelderen:

Mogelijk was het een mengeling van factoren: 
bewondering voor het krachtige, mannelijke 
leiderschap van de Italiaanse dictator Benito 
Mussolini, op wiens fascistische beweging de 
NSB zich aanvankelijk oriënteerde, onvrede met 
zijn eigen sociale positie en grote zorg, zo niet 
wanhoop, over de economische crisis, waar de 
gevestigde politieke partijen geen oplossing voor 
leken te hebben. 

In elk geval kende de NSB bij haar oprichting in 
1931 geen antiseministische punten. Francisca de 
Haan oppert ook de mogelijkheid dat Max voor de 
NSB koos vanwege de economische crisis, niet on-
waarschijnlijk acht ze dat, omdat het bedrijf dat hij 
leidde, Stoomweverij Nijverheid, aan de rand van de 
afgrond stond. In elk geval ging zijn steun aan de be-
weging verder dan alleen maar zijn lidmaatschap, hij 
betaalde ook de huur van het NSB-Kringhuis aan de 
Molenstraat in Enschede. Lang duurde het lidmaat-
schap echter niet, want toen de NSB zich niet lan-
ger op het Italiaanse fascisme oriënteerde, maar op 
het Duitse nazisme dat sterk antisemitische trekken 
vertoonde, bedankte Van Gelderen in maart 1934.16

In tegenstelling tot Max van Gelderen prezen ve-
len in ons land, ook in Enschede, het nieuwe elan 
in Duitsland, gerepresenteerd door Adolf Hitler, die 
toch maar had gezorgd dat de werkloosheid bij de 
‘buren’ sterk afnam, dank zij een kennelijk verfris-
send economische beleid.17 Jan van Heek van Rig-
tersbleek schreef in zijn dagboek:

De wereld zal m.i. moeten rekening houden met 
een in de toekomst weder sterk Duitschland 

hetwelk zich ontworsteld heeft aan jarenlange 
ellende en verdrukking (want daarvóór waren het 
sociaaldemocraten die de dienst uitmaakten). Het 
zal een zegen zijn wanneer dit volk als een dam en 
beveiliging staat tusschen Rusland en het moreel 
verzwakte West-Europa.18 

Van Heek behoorde, stelde hij zelf, tot de vele  
Nederlanders die niet afwijzend stonden tegenover 
de ‘anti-nationale richting, die wij hier in de jaren 
1918-1935 insloegen’. Daarom voelden aanvankelijk 
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De familie Lasonder 
woonde aan de 
Marktstraat, in de 
stadsvilla rechts op de 
foto, waar tot medio 
2014 de boekwinkel 
van De Slegte was 
gevestigd, tegenover 
Boekhandel Broekhuis.

duizenden Nederlanders zich aangetrokken tot de 
nationaalsocialistische beweging in Nederland, die 
immers voor onze vaderlandse waarden en tradities 
op de bres stond. In alle stilte was Jan van Heek in 
het begin één van de financiers van het tussen janu-
ari 1937 en april 1945 landelijk verspreide politiek 
en economisch tijdschrift De Waag. Hij stopte hier-
mee naar alle waarschijnlijkheid eind 1938, toen hij 
zich afkeerde van de Duitse tiran. Het blad was een 
‘verkapt-fascistisch’ blad, antisemitisch ook, dat de-
zelfde beginselen aanhing als de NSB, maar die wist 
te camoufleren door een meer intellectueel voorko-
men. Van Heek en veel van zijn collega’s volgden de 
ontwikkelingen in Duitsland op de voet, om ze uit-
eindelijk vooral op Nederland te betrekken. In En-
schede zullen zonder twijfel enige fabrikanten zich 
verwant hebben gevoeld met de bewegingen in het 
buurland, wellicht ook met de ideeën van de NSB, 
maar de kordons van geheimzinnigheid in de lokale 
textielelite bleven gesloten, over sommige zaken 
werd niet gesproken, reden waarom er nog steeds 
een sluier van geheimzinnigheid hangt over visie en 
houding van fabrikanten in de vooroorlogse jaren en 
in de oorlog. 

Verwoed nationaalsocialist 
Ook Jan van Heek noemde in zijn dagboek geen na-
men van gelijkdenkenden, en zeker niet de naam van 
zijn goede vriend en stadgenoot, met wie hij vaak 
had samengewerkt, de bijna tien jaar jongere mr.dr. 
Gerrit-Albertus Lasonder, een verwoed aanhanger 
van het nationaalsocialisme, wat overigens in wijde 
kring bekend was.19 Lasonder was enig kind van  
de zeer vermogende grootgrondbezitter Laurens 
Lasonder en Geertruida Aleida Elderink. Hij werd 
opgeleid tot jurist en promoveerde tot doctor in de 
Staatswetenschappen.20 Tussen 1913 en 1919 was 
hij lid van Provinciale Staten van Overijssel en ook 
wethouder van Enschede voor de Liberale Staatspar-
tij, een deftige, burgerlijke, in economisch opzicht 
conservatieve partij. In Usselo bezat Gerrit-Alber-
tus uit de erfenis van zijn ouders tien boerderijen 
met omliggende gronden, die hij aan de boeren ver-
pachtte. Op een hem toebehorend terrein aan de 
Wilgenweg – een zijweggetje van de Wethouder Nij-
huisstraat dat naar Usselo leidde – liet hij voor zijn 
kosten in 1928 een dierenasiel bouwen, dat lange 
tijd werd beheerd door de heer S. Donia, het Centraal 
Twentsch asyl voor kleine huisdieren, opgericht door 
de afdeling Enschede en omstreken van de Neder-
landsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. 
Het ging in 1929 open.21 In 1938 betaalde Lasonder 
de bouw van een kapel voor de hervormde gemeente 
van Usselo, op de hoek van de Zweeringweg en de 
B.W. ter Kuilestraat.

A. Bekkenkamp, emeritus predikant in Enschede, 
noemt Lasonder in zijn levensverhaal van domi-
nee Leendert Overduin ‘een eigenaardige kamerge-

leerde, die nooit iets publiceerde en ondanks zijn pu-
blieke functies zeer geïsoleerd leefde. Hij was in de 
ban van zijn moeder, die zijn leven regelde, zelfs in de 
jaren dat ze ging dementeren’. In zijn studententijd 
in Groningen mocht zoonlief Gerrit-Albertus niet op 
kamers wonen, want zijn moeder vreesde slechte in-
vloeden en zo reisde hij telkens op en neer naar Gro-
ningen, een reis van twee maal drie uur. Met Anne 
Christine Bauer, die hij in 1913 had leren kennen, 
toen hij 31 jaar was en zij tien jaar jonger, mocht hij 
van zijn moeder niet trouwen. In 1938 overleed moe-
der Lasonder en kort daarna traden Gerrit-Albertus 
en Anne Christine in het huwelijk. 

Mogelijk dat Lasonder pas in haar laatste le-
vensjaren toen zijn moeder dementeerde en nadat 
ze was gestorven, voor zijn politieke sympathieën 
kon uitkomen. Hij was een fervente anticommunist  
en een overtuigde NSB-er. Het communisme zag  
hij als het grote gevaar voor de beschaving, alleen 
Hitler kon dat gevaar keren. Er kwamen, zo stelt Bek-
kenkamp, ‘heel veel fabrikanten’ over de vloer, die  
Lasonders communistenhaat onderschreven. Jan  
van Heek ook, maar die zag zijn vergissing tijdig in, 
aldus Bekkenkamp.22 Huishoudster Jenny van de fa-
milie Lasonder vertelde in 1986 aan Elma Verhey, 
redactrice van Vrij Nederland:

Meneer Lasonder kreeg bezoek van Jan van 
Heek, de textielbaron. Gerrit-Albertus, zei 
die, we moeten ons voor de zaak van Mussert 
gaan interesseren. Meneer vond dat rijken zich 

Het dierenasiel aan 
de Wilgenweg, 
een zijweggetje 
van de Wethouder 
Nijhuis straat.
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Vaak ontving Lasonder 
zijn NSBvrienden in 
het tuinhuisje op het 
landgoed Drienerlo, 
het buitenverblijf 
van zijn familie. Toen 
de bouw van de 
Technische Hogeschool 
Twente begon, woonde 
hier de architect Pieter 
Blom, voordat het huis 
ruimte moest maken 
voor nieuwbouw. helemaal niet met politiek moesten bezighouden. 

We hadden zelfs geen radio in huis. Maar meneer 
Van Heek wist meneer Lasonder te overtuigen dat 
het gevaar van het communisme dreigde.

Lasonder werd meegesleept door Jan van Heek, die 
hem overtuigde van het belang van de nieuwe ont-
wikkelingen. Lasonders villa aan de Marktstraat in 
Enschede – later gesloopt voor de nieuwbouw van 
de voormalige boekhandel De Slegte – werd een 
ontmoetingscentrum voor met name fabrikanten 
die zich aangetrokken voelden tot het nationaal-
socialisme. Allen vreesden ze het naderende com-
munisme. De huishoudster: 

Er kwamen ook steeds meer NSB-kopstukken 
bij ons over de vloer. In de villa werden geheime 
vergaderingen gehouden. Al vanaf 1934 zat 
Mussert bij ons in de salon. […] Ik hoor het Van 
Geelkerken nog zeggen: heren, als u de hak van het 
communisme op uw strot voelt, dan zult u smeken 
en bidden om het nationaal-socialisme. Meneer 
was daar zo bang voor, voor de communisten: 
als die komen, nemen ze m’n geld en m’n leven. 
Komen de nationaal-socialisten, behoud ik het 
leven, Jenny.23

Uit een verslag van een bespreking die Lasonder op 
29 oktober 1942 had met bentgenoten, blijkt dat hij  
van mening was dat de ‘stemming in de Beweging 
moedeloos’ was, hij had wel eens de indruk dat de 
NSB uitsluitend diende voor het opknappen ‘van on-
aangename karweitjes’. Als er op de fabrieken in En-
schede arbeiders moesten worden aangewezen voor 
werk in Duitsland, werden hiervoor in de eerste 
plaats NSB-ers aangewezen, ‘terwijl de ergste anti’s 
rustig hier kunnen blijven en hun acties tegen de Be-
weging en tegen de Duitschers kunnen voortzetten’. 

Lasonder zag weinig mogelijkheden voor propa-
ganda in Twente:

De fabrikanten zijn nagenoeg allemaal anti, 
omdat zij vast overtuigd zijn van een Engelsche 
overwinning. De middenstanders zijn 
grootendeels anti, omdat deze groep veel meer 
dan de fabrikanten, onder den invloed staat van 
pastoor en dominee, terwijl bovendien bij het 
kleine aantal sympathisanten en middenstanders 
een groote angst bestaat voor broodroof en 
boycot. De arbeidersbevolking is anti, omdat de 
fabrikant, de pastoor en de dominee anti zijn en 
deze drie een buitengewoon groten invloed op de 
arbeidersbevolking uitoefenen.

Politiek was volgens de Enschedese politie de drijf-
veer voor een of meer stadgenoten om bij Lasonder, 
in zijn herenhuis aan de Marktstraat een baksteen 
door de spiegelruit te gooien, zo meldde de politie 
op 1 april 1944.  Lasonder vertelde dat hij de vorige 
dag, vrijdag 31 maart 1944, ’s avonds om half negen, 
plotseling ‘een harden slag’ hoorde tegen één van de 
ruiten van de voorkamer. Omdat het al donker was, 
besloot hij de volgende dag de schade op te nemen, 
het raam in de voorgevel was vernield. Lasonder ver-
zekerde de agent die poolshoogte kwam nemen, ‘dat 
niemand het recht heeft gekregen om die ruit in mijn 
woning te vernielen’.24 Ruim een half jaar later, op 
4 december 1944, overleed Lasonder, als gevolg van 
een niervergiftiging. 

Na de oorlog behandelde de Eerste Kamer van 
het Tribunaal in Enschede zijn zaak. Het bleek dat 
Lasonder lid was geweest van de Vierschaar Twente, 
de Germaanse SS, de Nederlandse Volksdienst, het 
Rechtsfront en de Nederlandse Landstand. Schen-
kingen had hij gedaan aan diverse Duitse en natio-
naalsocialistische instellingen. Het verslag van het 
Tribunaal vermeldde een vermogen van 2,3 miljoen 
gulden, een bewust laag gehouden bedrag, want in 
krantenverslagen is later sprake van een bezit van 
meer dan twintig miljoen gulden. Het gehele vermo-
gen van Lasonder werd in de zitting van 17 februari 
1947 van het Tribunaal verbeurd verklaard.25 

Aanhang in Twente
In de eerste jaren van haar bestaan kreeg de NSB 
aanhang in Twente, omdat de beweging zich mani-
festeerde als een felle tegenstander van de revoluti-
onaire bewegingen, die zich aandienden na de grote 

De hand aan de ploeg slaan, dat is fascistisch!
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textielstaking van 1931-1932, toen 17.000 arbeiders 
in Twente en Achterhoek het werk neerlegden.26 Niet 
alleen Jan van Heek van de textielfabriek Rigters-
bleek in Enschede – de fabriek die overigens niet had 
meegestaakt in 1931-1932 – maar ook enige andere 
Twentse fabrikanten steunden de beweging.27 Ken-
nelijk was de NSB voor een aantal Twentse fabrikan-
ten een aantrekkelijke partij om ‘de rooien’ eronder 
te krijgen. Gerrit Jan van Heek, een jongere broer 
van Jan, medefirmant van Rigtersbleek, voorzag 
meer dreiging van de communisten en de sociaal-
democraten dan van de NSB. Hij zou in 1934 op een 
vergadering van de Vrijheidsbond in Zwolle als zijn 
mening verkondigd hebben: 

.... daargesteld of de zeer strenge houding 
tegenover de NSB gerechtvaardigd was, doet 
deze zeer onaangenaam aan tegen de meer 
dan slappe houding tegenover tenminste even 
onvaderlandsche elementen, met name de SDAP.

Hier was volgens Kuys geen sprake van overlopen 
van geharnaste liberalen naar extreemrechts. Die 
neiging bestond wel, zij het eerder naar het meer 
chique Verbond voor Nationaal Herstel dan naar de 
kleinburgers van de NSB.28  

NSB in verkiezingen
De nationaalsocialisten van Hitler wonnen op 6 
maart 1933 in Duitsland de verkiezingen voor de 
Rijksdag. Ze behaalden 44 procent van de stemmen. 
Samen met de Duitsch-Nationalen (Kampffront 
Schwarz-Weiss-Rot), die acht procent van de stem-
men op zich verenigde, had het rechts-nationalisti-
sche blok in de Rijksdag een meerderheid. De Hit-
lerpartij kreeg 288 zetels, de Duitsch-Nationalen 52 
zetels. Samen hadden ze 340 van de 648 stemmen in 
de Rijksdag. Het dagblad Tubantia presenteerde deze 
(voorlopige, maar later vastgestelde) resultaten van 
de verkiezingen in Duitsland de volgende dag uit-
voerig in een speciaal bulletin, met als inleidende, 
kennelijk verheugende mededeling dat er liefst vier 
miljoen stemmen meer waren uitgebracht dan bij de 

laatste verkiezingen van 6 november 1932, in totaal 
ruim 39 miljoen stemmen.

De NSB had dat voorjaar niet deelgenomen aan 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mussert 
vond het nog te vroeg, zijn partij moest eerst meer 
aanhang krijgen. Op de landdag van 7 oktober 1933 
bleek overigens wel dat het enthousiasme voor de 
NSB sterk groeide en dat de NSB een grote bewe-
ging dreigde te worden. Zesduizend leden kwamen 
opdagen in het Jaarbeursgebouw in Utrecht. Aan 
het einde van het derde kwartaal 1933 had het le-
dental de tienduizend overschreden. Maar nog geen 
vijfhonderd van hen woonden in Twente. NSB-ers 
waren in 1933 vooral te vinden in Amsterdam, Rot-
terdam en Utrecht. In elk van deze gemeenten had 
de partij ongeveer 1.100 leden.29 De NSB vond haar 
aanhang niet alleen onder de traditioneel zwevende 
groepen als de vrijzinnige burgerij en de midden-
stand, maar ook onder katholieken, orthodox pro-
testanten en zelfs in geringe mate onder socialisten 
en communisten.30 

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 
1935 kreeg de NSB zoals we al schreven landelijk 
7,94 procent van de stemmen, in Enschede zelfs 
11,32 procent: 4.464 stemmen.32 Het bleek dat in 
Enschede alle politieke partijen stemmen hadden 
verloren aan de NSB. Het was moeilijk te bepalen 
uit welke bevolkingsgroepen deze stemmers afkom-
stig waren. Maar het was wel duidelijk, dat van de 
door de crisis zwaar getroffen textielarbeiders een 
aantal mensen de SDAP vaarwel had gezegd en naar 
alle waarschijnlijkheid op de NSB had gestemd. On-
derzoek heeft aangetoond dat in Twente de NSB-
aanhang zeer heterogeen van samenstelling was en 
bestond uit katholieken en protestanten, arbeiders, 
boeren, middenstanders, een enkele fabrikant, intel-
lectuelen en ongeschoolden.33 

In Enschede waren de meeste NSB-stemmen af-
komstig uit het rechtse protestant-christelijke deel 
van de lokale samenleving en van de rechtse, conser-
vatieve liberalen. In dat opzicht volgde de stad het 
landelijke beeld. Dat het aantal NSB-kiezers gemeten 

Een ‘volbloed’ nationaalsocialist
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naar de landelijke cijfers in Enschede zo hoog was, 
heeft vermoedelijk te maken met de ligging van En-
schede aan de grens met Duitsland. Enschedeërs had-
den van oudsher een intensief contact met de ooster-
buren, waardoor de nazipropaganda hier vaker doel 
trof dan in meer landinwaarts gelegen gemeenten. 

Ook moet volgens S.H. Quee, die uitvoerig onder-
zoek heeft gepleegd naar de achtergronden van de 
nationaalsocialistische beweging in Enschede, reke-
ning worden gehouden met het sterk geïndustriali-
seerde karakter van de textielstad en vooral met de 
invloed die de wereldwijde economische crisis had 
op de textielarbeiders en hun gezinnen. Velen wa-
ren werkloos en leden armoede, terwijl Hitler hun 
buren over de grens aan werk hielp en daar de eco-
nomie floreerde, ook al stond al het geschapen werk 
in Duitsland in dienst van de komende oorlog. Daar-
naast woonden in Enschede veel immigranten, zoals 
de grote groep Drentse arbeiders die aan het eind 
van de jaren twintig naar Enschede was gekomen, 
afkomstig uit een autoritaire samenlevings- en ge-
zinsstructuur en terechtgekomen in een lossere, 
meer onpersoonlijke stadsstructuur. Ook van in-
vloed was de afwezigheid van een sterk eenheidsge-
voel en een goede organisatie in protestants-christe-
lijke kringen, in tegenstelling tot de katholieken die 
zich meer een eenheid voelden, die te danken is aan 
de structuur van de kerk in het algemeen.34

In 1937 werden weer verkiezingen gehouden 
waaraan de NSB deelnam, voor de Tweede Kamer. 
Velen verwachtten een verdere groei van de nati-
onaalsocialistische beweging, maar de resultaten 
vielen anders uit. Landelijk gezien verloor de partij 
bijna de helft van haar aanhang. De NSB kreeg maar 
vier zetels in de Tweede Kamer, terwijl velen op het 
drievoudige hadden gerekend of gehoopt.35 Dat in 
Enschede het aantal NSB-stemmers bijna halveerde, 
van 4.465 stemmers tot 2.240 – in percentages van 
11,32% tot 5,10% – was mede te danken aan het dag-
blad Tubantia dat weigerde propagandistische adver-
tenties van de NSB te plaatsen.36 

Een opmerkelijk herstel vertoonde de uitslag van 
de verkiezingen voor Provinciale Staten op 19 april 
1939 in Enschede, waar 11,32 procent van de kie-
zers (2.765 inwoners) NSB stemde. De nieuwe toe-
loop kon het gevolg zijn van een tijdelijke terugval 

in het herstel van de textielindustrie in 1938.37 Ook 
was het mogelijk dat kiezers waren misleid, doordat 
de NSB zich niet onder haar eigen naam, maar als 
Algemeen Belang had gepresenteerd, een naam die 
in niets verwees naar de club van Mussert, maar wel 
een toevluchtsoord was voor nationaalsocialisten en 
andere rechtsdenkenden. 

Maar bijna twee maanden later, bij de verkiezin-
gen voor de gemeenteraden op 15 juni 1939, verloor 
de NSB in Enschede 751 stemmen. Dit verlies was 
tekenend voor de afnemende belangstelling voor de 
beweging. Slechts 2.014 kiezers gaven hun stem aan 
de NSB. Het percentage NSB-stemmers, twee maan-
den eerder nog ruim boven tien procent, was meer 
dan gehalveerd en bedroeg nog slechts 4,6 procent. 
Opmerkelijk was het grote aantal stemmen voor de 
NSB in Usselo, 14,5 procent van de stemgerechtigde 
buurschapgenoten. Dorpsgenoot J.E. Rosink, een 
vurige volgeling van Mussert, trok veel stemmen 
en kwam samen met J.H.H. Wevers in de gemeente-
raad.38 De NSB telde aan het begin van de oorlog in 
Enschede 1.243 leden, 33 hadden hun lidmaatschap 
al voor de inval van de Duitsers op 19 mei 1940 op-
gezegd.39

De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 
speelde de beweging uiteraard in de kaart. Nauwe-
lijks twee weken nadat de bezetters ons land wa-
ren binnengedrongen, durfde de NSB het aan – met 
nu de steun van de Duitsers – zich te doen gelden 
en vooral om het openbaar bestuur te laten weten 
dat er voortaan met de nationaalsocialisten reke-
ning moest worden gehouden. Ze stelden een con-
tactfunctionaris aan tussen de beweging en het ge-
meentebestuur. Op 28 mei 1940 kreeg burgemeester  
Rückert een brief van NSB-kringleider J. Velner, die 
hem meedeelde dat hij zich ‘tot nader order’ voor 
alles wat met de NSB te maken had, in verbinding 
diende te stellen met het gemeenteraadslid ‘kame-
raad’ Wevers, wonende Steenweg 134, ‘welke ik heb 
aangewezen om de noodzakelijke samenwerking 
met het bestuur Uwer gemeente tot stand te bren-
gen’.40 De aanwijzing van Wevers als contactman 
tussen de gemeente en de NSB betekende voor hem 
de start van een opmerkelijke carrière in de natio-
naalsocialistische beweging in Enschede, die hem 
uiteindelijk twintig jaar gevangenisstraf opleverde.41 


