
De Blaasbalg kende als anti-NSB-blad in 1939 een kortstondig bestaan. Toch verdient 
deze uitgave vanuit (strip)historisch perspectief meer aandacht. Tekenaar Charles 
Boost speelde hierbij een opvallende rol.

breekt, al wordt duidelijk dat het tijdschrift de NSB 
trachtte te bestrijden met het oog op de aanstaande 
verkiezingen in 1939.

De Blaasbalg
Het eerste nummer van De Blaasbalg, uitgegeven 
als een klein formaat krant, verscheen naar ver-
luidt in een oplage van één miljoen exemplaren, 
maar toch heeft dit curieus genoeg weinig sporen 
nagelaten in bibliotheek- en archiefcollecties. Na-
dere bestudering heeft geresulteerd in de vondst 
van enkele, tot dusverre in de vergetelheid geraak-
te prenten. Het gebruik van beeldmateriaal in dit 
blad blijkt namelijk gevarieerd en reikt verder dan 
de gebruikelijke foto’s van auteurs en politieke 
hoofdpersonen. De visuele elementen brengen een 

Op de website Comiclopedia van stripwinkel 
 Lambiek bevindt zich een interessant onderdeel 
van de Nederlandse stripgeschiedenis onder het 
kopje ‘Anti-fascistische opiniebladen’ (zie: lambiek.
net/aanvang/1930vooroorlogs.htm). Daarvan is 
het sociaaldemocratische blad De Notenkraker de 
bekendste exponent, rijkelijk voorzien van spot-
prenten van onder meer Albert Hahn, Tjerk Botte-
ma en George van Raemdonck. Aan het einde van 
het beknopte online overzicht is één geïllustreerde 
rijmprent (De Laarzenknecht) van Charles Boost 
opgenomen, waarin één van Musserts volgelingen 
zijn minderwaardigheidscomplex ingeruild blijkt 
te hebben voor laarzen die met hun gedreun het 
volstrekt genegeerde gekreun van zijn medemen-
sen overstemmen. Verdere uitleg over het blad ont-

Kees Ribbens

Boven: Prent uit de vierde 
aflevering van De Blaasbalg, 
waarop Hitler met getrokken 
pistool ‘onderhandelde’, komt 
vermoedelijk uit Midden-
Europa. Op de achtergrond 
kleine soldaten met gasmas-
kers. De prent doet denken 
aan het werk van de naar 
Nederland uitgeweken Duitse 
vormgever Gerd Arntz (onder 
meer bekend van de houtsnede 
Het Derde Rijk in 1936).  

Charles Boost in 
een vooroorlogse 
beeldenstrijd  
Stelling nemen tegen de NSB in De Blaasbalg

Analyse
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zekere luchtigheid, zij het met een alleszins serieu-
ze ondertoon, in de ernstige actualiteit die centraal 
staat in De Blaasbalg.

Het blad - de redactie onder leiding van jour-
nalist mr. dr. G.J. van Heuven Goedhart, hoofdre-
dacteur van het Utrechts Nieuwsblad, beschouwde 
het zelf als een serie pamfletten - werd uitgegeven 
door een stichting getiteld ‘Weest op uw hoede’, 
opgericht door het echtpaar Bob en Mia van Meurs-
van der Burg uit Eindhoven. De stichting was in 
het leven geroepen omdat er in april en juni 1939 
verkiezingen werden gehouden voor respectie-
velijk de gemeenteraden en de Provinciale Staten 
in Nederland. Het ging de initiatiefnemers om de 
verdediging van de democratie, het behoud van 
de Nederlandse vrijheid en het tegengaan van een 
mogelijke dictatuur. De uitslag van de provinciale 
verkiezingen in 1935, toen de NSB zo’n 8 procent 
van de stemmen wist te trekken, vormde vier jaar 
na dato nog een dusdanig schrikbeeld dat actie 
onvermijdelijk werd geacht. Weliswaar was dat 
percentage bij de Tweede Kamerverkiezingen twee 
jaar later in 1937 weer gehalveerd maar daarmee 
was het gevaar nog geenszins geweken. Bovendien 
waren er ook nationaalsocialistische splinterpartij-
en, zoals de NSNAP van Dr. Van Rappard, waar De 
Blaasbalg zich tegen verzette.

Ruimte voor beeld
In totaal verschenen er zes nummers van De 
Blaasbalg, waarvan er vijf zijn genummerd (een 
extra aflevering 4a was uitsluitend gericht op de 
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam). De 
initiatiefnemers toonden zich vrijheidslievende 
democraten die zich verzetten tegen antisemitisme 
en zich uitspraken voor het koningshuis. Zij wis-
ten auteurs aan zich te verbinden zoals Menno ter 
Braak, de nog zeer jonge Annie M.G. Schmidt, prof. 

dr. J. Boeke en dr. C.P. Gunning. Daarnaast deed de 
redactie een beroep op tekenaars en werd het werk 
van fotografen in collagevorm creatief ingezet. 
Zo werden in het speciale Amsterdam-nummer 
foto’s gecombineerd met een tekening. Hierdoor 
ontstond een (ongesigneerde) rijmprent waarin 
ook ruimte was voor een tekening, met mannetjes 
die een genazificeerd stadswapen dragen en die 
doen denken aan het werk van de naar Nederland 
uitgeweken Duitse vormgever Gerd Arntz. Net als 
een tekening in het tweede nummer van De Blaas-
balg: een fictief ‘clublied’ voor Nederlandse natio-
naalsocialisten, geïllustreerd met een grote groep 
gelijksoortige mannetjes in uniform en gestrekte 
rechterarm. 

De herkomst van de tekeningen en overige 
illustraties is lang niet altijd duidelijk. Zo wer-
den er zeker twee karikaturen uit de Poolse pers 
overgenomen, waaronder een kort stripverhaal in 
vier panelen van Zenon Wasilewski over de voor 
Tsjechoslowakije fataal verlopen diplomatieke 
topontmoeting in München in september 1938. Ne-
derlandse tekenaars werkten eveneens mee, soms 
anoniem. In het eerste nummer staat een tekening 
onder het motto ‘His Master’s Voice’ die Anton 
Mussert als marionet van het Duitse staatshoofd 
toont. Mogelijk betreft het werk van L.J. Jordaan 
die in twee latere nummers nog andere prenten 
publiceerde over de band tussen Mussert en Hitler. 
In het tweede nummer verscheen een spotprent 

Boven: De Blaasbalg verscheen 
in 1939. In de woorden van de 
betrekkelijk anoniem opere-
rende initiatiefnemers was het 
streven (als het ware met een 
blaasbalg): 'het vuur van de 
vrijheid aanwakkeren, tot het 
weer hoog oplaait in ons vrije 
Nederland.' Hoofdredacteur 
Van Heuven Goedhart was 
later tijdens de Duitse bezet-
ting verbonden aan de onder-
grondse krant Het Parool. 

Links: Een voorbeeld van een letterles: op 
een speelse manier wordt de lettercom-
binatie NSB visueel dusdanig verrijkt 
dat duidelijk werd hoezeer weinig 
hoogstaande slaafse volgzaamheid een 
centraal element vormde in de politieke 
realiteit van deze extreemrechtse 
beweging.

Rechts: Voor den lachspiegel: Tekening van 
Charles Boost uit De Blaasbalg nr.2. 
 
Geheel rechts: Spotprent van Charles 
Boost uit het derde nummer van De 
Blaasbalg.
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Meurs werkzaam was. Na de Tweede Wereldoorlog 
zou hij carrière maken als illustrator en politiek 
tekenaar (net als zijn jongere broer, de latere Volks-
krant-tekenaar Willem Boost).

Charles Boost leverde in de vorm van zes te-
keningen en een korte strip een bijdrage aan vier 
verschillende nummers van De Blaasbalg. Zijn 
eerste twee bijdragen stonden achterin het tweede 
nummer. Boost plaatste allereerst Mussert voor 
een lachspiegel zodat hij zichzelf er vol overdrij-
ving van kon overtuigen aanmerkelijk groter te zijn 
geworden. Achterop het nummer op pagina 8 staat 
de eerder aangehaalde prent De Laarzenknecht. In 
het daaropvolgende nummer voorziet hij Mussert 
tijdelijk van een Hitler-snor, om zijn kinderlijke 
verering van de Duitse leider te benadrukken. Ook 
in het themanummer over de Amsterdamse ge-
meenteraadsverkiezingen kleineert Boost Mussert 
nadrukkelijk met twee politieke prenten.

Boost sloot zijn bijdrage aan deze geëngageerde 
reeks pamfletten in stijl af. In het laatste nummer 
van De Blaasbalg geeft hij op ultieme wijze acte de 
présence. Onder het motto ‘Laat anderen razen....’ 
wordt de ambitie van deze antifascistische publi-
catie zo expliciet mogelijk gevisualiseerd: op de 
datum van de verkiezingen blazen de Nederlandse 
kiezers de leider van de NSB dusdanig krachtig van 
zijn voetstuk dat zijn uniform in losse onderdelen 
uiteenvalt. Het wensbeeld van de anti-NSB propa-
gandisten liet aan duidelijkheid niets te wensen 
over.

waarin de Nederlandse burger werd 
gewaarschuwd voor een klap van een 
molen waarvan de ronddraaiende 
wieken waren vervangen door een 
hakenkruis. 

Opvallend was ook een vijftal te-
keningen waarin letters en symbolen 
als uitgangspunt werden genomen 
om de ware aard van de NSB, als ser-
viele volgeling van het onmiskenbare 
Duitse voorbeeld, voor het voetlicht 
te brengen. Zo staan in het derde en 
vierde nummer van De Blaasbalg vier 
zogeheten letterlessen, waarbij wordt 
gespeeld met de lettercombinatie 
NSB. In het laatste nummer betreft 
het een tekening die de wolfsangel 
van de Nederlandse nationaalsoci-
alisten, een door hen veelvuldig ge-
bruikt heraldisch symbool, uitbouwt 
tot een volwaardig hakenkruis.

Charles Boost
Tot de meest in het oog sprekende 
tekeningen in De Blaasbalg behoorde 
het werk van Charles Boost (1907-
1990). Boost was afkomstig uit Breda 
en werkte eind jaren dertig als teke-
naar voor het Amsterdamse dagblad 
De Tijd maar hij had eerder voor 
 Philips gewerkt, waar ook Bob van 

Boven: Strip van Zenon Wasilewski over de voor 
Tsjechoslowakije fataal verlopen diplomatieke 
topontmoeting in 1938. Het kwam in die tijd 
niet vaak voor dat er Slavische strips werden 
vertaald.

Rechts: Prent op de voorpagina van het Amsterdamse thema-
nummer van De Blaasbalg. Charles Boost zet een in miniatuur-
versie afgebeelde Anton Mussert bibberend naast Adolf Hitler.  

Onder: De Amsterdamsche Stedemaagd: tekening uit het 
Amsterdamse verkiezingsnummer. Charles Boost plaatst de 
leider van de Nederlandse nationaalsocialisten in een kinder-
stoeltje om de electorale ambities in de hoofdstad zoveel 
mogelijk te minimaliseren.
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In werkelijkheid zou de NSB echter niet geheel van 
de kaart worden geveegd door het vaderlandse 
electoraat. Maar de radicalisering van deze Bewe-
ging werd geenszins afgeremd, zodat de komst van 
de Duitse bezetter in mei 1940 door de NSB werd 
aangegrepen om zich bijzonder gewillig op te stel-
len. Het idee van His Master’s Voice werd bittere 
werkelijkheid. Charles Boost zou tijdens de bezet-
ting nog een boek van een zekere korporaal Homa 
illustreren over de strijd om de Grebbelinie in de 
meidagen van 1940. En De Blaasbalg leek voorbe-
stemd te zijn om te eindigen in vergetelheid.

Meer erkenning
Die latere onbekendheid is onverdiend, zeker van-
uit striphistorisch perspectief. Dat De Blaasbalg 
onder meer een vertaald stripverhaal uit Polen 
publiceerde is opvallend te noemen. Net als dat in 
het blad een op het negentiende-eeuwse werk van 
Wilhelm Busch geïnspireerde striptekening was 
opgenomen waarin Hitler ten tonele werd gevoerd. 
Maar bijzonder is vooral het feit dat het Amster-
dam-nummer de vermoedelijk eerste strip bevatte 
die Charles Boost publiceerde: over de hoofdste-
delijke afkeer van Mussert. Een strip bovendien 
die, overigens zonder tekstballonnen, een thema 
behandelt dat na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog later dat jaar uiteindelijk diepe spo-
ren zou nalaten in de collectieve herinnering: het 
steeds rabiater wordende, niets ontziende nazisti-
sche antisemitisme. In vier plaatjes welgeteld. Niet 
alleen toont de strip in sneltreinvaart het provo-
cerende bezoek van Mussert aan een partijgenoot 

in het Blauwe Zand 
in de sterk links-
georiënteerde wijk 
Tuindorp Buiksloot 
in 1937, maar ook de 
aanval van NSB’ers 
op de Joodse ijssalon 
Koco in het voorjaar 
van 1939 (een on-
derwerp waar ook 
Jordaan naar verwees 
in zijn spotprent 
Het visioen van Ir. 
Mussert in hetzelfde 
nummer). In het 
derde kader wordt de bekladding getoond van de 
 stenen buste van de joodse toneelschrijver Herman 
Heijermans, een actie in januari en februari 1939 
van de NSNAP-afsplitsing De IJzeren Garde, zoals 
historicus Gertjan Broek aantoonde. Het laatste 
stripkader verwijst waarschijnlijk naar de door de-
zelfde gardisten ingegooide ruiten van de woning 
van Samuel Citroen waar de Liberale Vrijheidsbond 
was gevestigd.

Deze mobiliserende weergave van de politieke 
actualiteit wijst ons niet alleen op de mogelijk-
heden van het medium strip om politieke issues 
beeldend te vertolken, maar doordringt de heden-
daagse lezer ook van het feit dat antisemitisme niet 
‘slechts’ een buitenlands fenomeen was dat vanaf 
de Duitse inval in mei 1940 in Nederland werd ge-
importeerd. ✌

Boven: Waarom Amsterdam zoo van Ir. Mussert houdt: vermoedelijk eerste strip van Charles Boost 
uit De Blaasbalg 4a, het themanummer over de Amsterdamse verkiezingen in 1939. Een krachtig 
voorbeeld van hoe strips politieke issues kunnen verbeelden. 

Rechts: Laatste bijdrage van Charles Boost aan De Blaasbalg: de ambities van Anton Mussert vallen 
letterlijk in duigen.

 ‘Antisemitisme was niet ‘slechts’ een 
buitenlands fenomeen’

Boven: Anomiem werk, 
geïnspireerd op Max und 
Moritz van Wilhelm Busch, uit: 
De Blaasbalg nr.5.
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