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SLOTBESCHOUWING 
 
 
Moraliserende geschiedschrijving of aandacht voor motieven? 
Het is 25 jaar na de bevrijding. Aan de Gouden Bocht van de Amsterdamse Herengracht ligt een werkkamer 
met uitzicht op een stadstuin. Haaks op het raam staat een houten bureau met eenvoudige kantoorstoel, 
tegen de wanden houten magazijnstellingen met ordners, foliomappen en naslagwerken. Een rechthoekige 
vergadertafel met eromheen zes met grove stof beklede stoelen. Aan de zijkant van een van de stellingen 
hangen een wat verfomfaaide beige regenjas van een duur Brits merk en een alpinopet aan een grote haak. 
Naast het bureau staat een bruin leren aktentas, op het opgeruimde bureau ligt een ongelijnd schrijfblok, wat 
schrijfgerei en een stapel archiefkaartjes. Aan de rand van het bureau staat een zware glazen asbak met 
pijphouder, een blik pijptabak van het merk Mac Baren, ‘scottish blend high quality’, en een bakelieten tele-
foon. De kamer oogt leeg en kleurloos; bruintinten overheersen in de sobere inrichting. Foto’s van familiele-
den of vrienden zijn nergens te bekennen. Het enige persoonlijke is een houtskooltekening van een boerderij 
omringd door hoge bomen, die in een ongeverfde houten lijst achter het bureau hangt. De kamer moet van een 
ambtenaar of archivaris zijn, wars van enige luxe of franje, die zijn privéleven volledig afschermt van zijn 
werk. 
 Eigenlijk was aan niets in deze kamer te zien dat de chef en latere directeur van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Dr. Louis (Loe) de Jong, hier decennialang kan-
toor hield.1 Het meest individuele aan de kamer was de doordringende lucht van zoete 
pijptabak die er altijd hing. Hij schreef er het grootste deel van zijn veertiendelige levens-
werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. De Jong was fameus om zijn 
strakke dagindeling als hij aan zijn manuscript werkte. Van half negen ’s ochtends tot zes 
uur in de namiddag schreef hij gestaag door. Hij onderbrak zijn werk hooguit voor de post, 
die om stipt tien uur gebracht diende te worden en voor een boterham tussen de middag, 
maar hij bleef dan achter zijn bureau zitten. Hij wilde op die dagen niet gestoord worden. 
‘Je moest wel heel flink en stoer zijn om dan zijn kamer in te lopen,’ herinnert zijn toen-
malige secretaresse zich.2  
 ’s Avonds werkte hij niet, ook thuis niet. Als hij iets na zessen de instituutsdeur achter 
zich had dichtgetrokken, liet hij de oorlogsgeschiedenis achter zich. Hij ‘compartimentali-
seerde’ zijn leven; 3 door van de oorlog een ambtelijk ‘werk’ te maken kon hij het scheiden 
van zijn leven en van zijn eigen oorlogsgeschiedenis van een vermist geraakte tweeling-
broer en vele vermoorde familieleden. 
 De bezoeken die De Jong vele jaren eerder aan Goedewaagen in zijn Scheveningse cel 
had gebracht, werden door Goedewaagen niet geretourneerd aan de Herengracht. Daar was 
ook geen aanleiding voor. Met ‘oral history’ had De Jong niet veel op. Hij hield er in het 

                                           
1 Beschrijving gebaseerd op een interview met Monique van Kessel (14 juni 2011) en beeldmateriaal van de kamer 
van De Jong uit het archief van het NIOD. 
2 Schriftelijke mededeling Monique van Kessel (28 juni 2011). 
3 De term ‘compartimentaliseren’wordt in een andere betekenis gebruikt door Abram de Swaan. Zie Abram de 
Swaan, ‘Moord en staat’, NRC Handelsblad (20 december 2003). 
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algemeen niet van om te moeten luisteren naar anderen. Daar had hij geen tijd voor,4 hij 
schreef liever. Het is niet bekend of de twee elkaar na 1952 ooit nog gesproken hebben. 
 Wel is zeker dat Goedewaagens autobiografie op het bureau van De Jong heeft gelegen, 
want De Jong putte er diverse keren uit, om te beginnen voor het eerste deel van zijn     
Koninkrijk, dat een uitgebreide beschrijving van Mussert bevatte. Treffend is de overeen-
komst in het werkethos dat beiden aan de dag legden, hun plezier in het uiteenzetten van 
hun gedachten op papier en de heldere, meeslepende schrijfstijl. Daarna houdt elke verge-
lijking op; waar De Jong na 1969, in het bijzonder door de media, gevierd werd als een van 
Nederlands meest vooraanstaande historici die met ijzeren regelmaat op voorhand al een 
nieuw meesterlijk boekwerk over de oorlogsgeschiedenis afleverde, daar was Goedewaagen 
met zijn vrijwel voltooide, maar onuitgegeven manuscript van Trilogie des Geistes volstrekt 
betekenisloos gebleven en in vergetelheid geraakt. 
 Begin jaren zeventig werkte De Jong aan het vijfde deel van Het Koninkrijk, dat in 1974 
zou verschijnen. In het hoofdstuk over de gelijkschakeling besteedde hij uitgebreid aan-
dacht aan Goedewaagen en zijn departement, de Kultuurkamer en de Kultuurraad en gaf 
hij een beschrijving van Goedewaagens levensloop en karakter. Dit deel kende, evenals de 
voorgaande delen, een sterk moralistische inslag, waarbij deze instanties uiteraard vanuit 
bezettingsperspectief werden aangeduid, als instrumenten van de vijand.  Ook ditmaal nam 
De Jong de collaboratie zeer uitgebreid de maat. De Jong noemde Goedewaagen ‘een crea-
tuur van de bezetter’ met een ‘on-Nederlands’ doel, maar gaf in één adem door toe dat Goe-
dewaagen ‘euvelen in de Nederlandse samenleving’ had opgeheven die ‘al tientallen jaren 
tot kritiek geleid hadden’. Weliswaar was zijn subsidiebeleid  voor de kunsten ‘naar de 
omvang een novum’, maar De Jong vond het Goedewaagens ‘tragiek dat er maar weinigen 
waren die hem dat alles in dank afnamen’.5 Hij vermeldde niet dat het overgrote deel van de 
kunstenaars maar al te graag gebruik gemaakt had van de subsidies. 
 De Jongs oordeel over Goedewaagens positie en karakter was wezenlijk anders dan de 
sfeer die zijn correspondentie met Goedewaagen uit de jaren 1949-1952 uitstraalt. De posi-
tieve, opbouwende toonzetting van De Jong uit de beginjaren van het RIOD – toen hij erop 
gebrand was getuigenissen van collaborateurs voor de collectie te verwerven – had  plaats-
gemaakt voor een kritisch, hard en scherp veroordelend standpunt jegens alle collabora-
teurs, dus ook Goedewaagen. Waarom deed De Jong dit? Had dat te maken met zijn per-
soonlijkheid, zoals sommigen beweren, die een aangenaam privécontact strict gescheiden 
hield van de vooropgezette grote lijn in zijn geschiedwerk? Of had zijn gedachtengang door 
het gestage onderzoekswerk sinds het midden van de jaren vijftig een ontwikkeling door-
gemaakt in de richting van een steeds sterker moreel oordeel over het goede en het foute in 
de oorlogsgeschiedenis?  
 Het antwoord is dat De Jong het establishment met graagte aan zijn oordeel onder-

                                           
4 In dit algemene beeld past het dat De Jong weinig aandacht besteedde aan zijn Rotterdamse hoogleraarschap 
en vrijwel nooit deelnam aan bijeenkomsten van de KNAW. Schriftelijke mededeling Johannes Houwink ten 
Cate (31 oktober 2011). 
5 De Jong, Het Koninkrijk 5, blz. 767. 
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wierp. Ook hij was een kind van de jaren zestig. In zijn Rotterdamse oratie, in 1967, had hij 
zijn taak als volgt geformuleerd: ‘Zeker is het [naast de weergave van de feiten] ook [de 
opdracht van de historicus] dat verleden te toetsen aan de normen van het eigen morele 
oordeel – een toetsing die in de eerste plaats moet worden toegepast op allen die leiding 
uitoefenden. Zij stonden hoger dan gewone mensen – men mag aan hen ook hogere eisen 
stellen.’6 Goedewaagen had zichzelf gerekend tot de nieuwe leiders van de nieuwe orde, 
dus dan diende hij daarop volledig afgerekend te worden. 
 Het vastomlijnde idee van goed en fout, dat in de decennia na de oorlog het historische 
debat over de bezetting domineerde, werd zeker niet alleen door De Jong geïnitieerd. Het 
was in eerste instantie het gevolg van het al in de jaren dertig vigerende beeld van de NSB 
als rancunepartij en de misdaden uit de bezettingstijd zelf, toen NSB-ers samenwerkten 
met de Duitsers en deelnamen aan terreurdaden tegen de bevolking. De naoorlogse rechts-
pleging ging uit van die criminele en politiek-landverraderlijke aspecten van het NSB-
lidmaatschap. De ideologie van het nationaal-socialisme en de politieke motieven van de 
daders, met name van intellectuelen als Goedewaagen bleven in de rechtspleging groten-
deels buiten beschouwing.  
 In die eerste jaren was het beleid gericht op berechting en bestraffing, maar ook op 
reïntegratie van de voormalige collaborateurs. De benadering was pragmatisch, waarbij de 
nadruk lag op het herstel van de rechtsstaat en van voormalige NSB-ers werd geëist dat ze 
alle banden met het nationaal-socialisme zouden verbreken om hun plaats in de Neder-
landse samenleving weer te kunnen innemen. Toen dit proces rond 1950 voor de grootste 
groep van voormalige collaborateurs was afgerond, veranderde in de loop van de jaren vijf-
tig het politiek-criminele beeld van collaboratie. Collaborateurs werden gezien als zwakke 
figuren die het nationaal-socialisme aanhingen omdat de samenleving hen in de crisisjaren 
voor de oorlog geen soelaas had geboden. In de wederopbouwjaren kwam die uitweg er wel 
en was het nationaal-socialistische gedachtengoed overbodig en politiek vleugellam ge-
worden, zo was de gedachte. 
 Het algemene beeld was dat van het verzet als de meest nobele expressie van de natio-
nale identiteit, van het vrije en democratische karakter van de Nederlandse samenleving, 
terwijl collaboratie als de pathologische afwijking van een specifieke groep zwakkelingen 
beschouwd werd.7 In dit beeld was geen ruimte voor de groep van intellectuelen, die uit 
ideologische motieven had gekozen voor het nationaal-socialisme, en niet als ontspoord of 
opportunistisch kon worden weggezet. Goedewaagen was beslist niet de enige nationaal-
socialistische intellectueel, wiens idealen wortelden in het anti-democratisme en fascisme 
uit de jaren twintig, en die weliswaar niet openlijk, maar wel hardnekkig vasthield aan de 
idealen van weleer. 
 Hoe ging Goedewaagen zelf om met het nationale beeld van de nationaal-socialist en 
het nationaal-socialisme in het naoorlogse Nederland? Enerzijds bevestigde hij de beeld-
vorming rond voormalige NSB-ers: in zijn autobiografie gebruikte hij de in die jaren gang-

                                           
6 L. de Jong, Een sterfgeval te Auswitz (Amsterdam 1967), blz. 27.  
7 Romijn, ‘The image of collaboration in post-war Dutch society’, blz. 316. 
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bare typologieën in zijn beschrijvingen van zijn voormalige NSB-collega’s. Veelvuldig ge-
bruikte hij termen als ‘sluw’ en ‘bemoeiziek’, ‘verstoken van mensenkennis’ en ‘geestelijk 
beperkt’, termen die veel later overigens in de beschrijvingen van anderen over hemzelf als 
een boemerang bij hem terug zouden komen.8 Ook liet hij zich in de gevangenis kennen als 
iemand die erkende dat hij fouten had gemaakt en oprecht berouw toonde – men vond dat 
ook blijken uit zijn autobiografie. Anderzijds onttrok hij zich, eenmaal vrijgekomen, aan 
reïntegratie in de samenleving. Hoewel die samenleving hem beslist niet met open armen 
ontving en zijn mogelijkheden om op de arbeidsmarkt op zijn eigen niveau aan de slag te 
komen vrijwel nul waren, was hij zelf ook niet geneigd om zijn politieke visie te herover-
wegen. Integendeel, in de jaren vijftig zocht hij actief aansluiting bij andere voormalige 
nationaal-socialisten die net als hij hun oude idealen koesterden.  
 Men kan zich afvragen of de zuivering en het reïntegratiemodel op de ‘elite’ van intellec-
tuelen wel het gewenste effect heeft gehad. Ging men niet teveel uit van collaborateurs als 
gemankeerde figuren en had men niet te weinig oog voor de ideologische standpunten van 
deze groep, standpunten die ze, noch door internering, noch door uitsluiting, zomaar zou-
den prijsgeven? Het is wellicht ook een al te optimistische gedachte geweest dat het natio-
naal-socialisme na de wereldwijde oorlogsmisdaden, terreur en miljoenen slachtoffers ver-
stoken zou blijven van volgelingen, en zeker als men die het zwijgen zou opleggen. Dat 
toch niet alle voormalige nationaal-socialisten van hun geloof gevallen konden zijn, en dat 
velen van hen aan hun idealen moeten hebben vastgehouden, is nog een openstaande kwes-
tie in de geschiedschrijving. Sinds het onderzoek naar collaboratie is opgenomen in het 
bredere kader van de sociale en politieke geschiedschrijving van de twintigste eeuw is er 
ook de mogelijkheid gekomen om de ideologische drijfveren van voormalige collaborateurs 
te onderzoeken en ook na te gaan, in hoeverre deze figuren zich na de oorlog buiten het 
vizier van de samenleving nog verenigden in hun zoektocht naar een nieuwe basis voor de 
oude idealen, zoals dat ook in een groter verband in Duitsland gebeurde. 
 In dit onderzoek is de goed/fout-vraag geen punt van discussie geweest. Goedewaagen 
was op en top een handlanger van de Duitsers, werkte actief mee in het bezettingsbestuur, 
was lid van de NSB en begunstigend lid van de SS en in die zin een landverrader. Tot zijn 
dood is hij nationaal-socialist gebleven. Daarover behoeft geen twijfel te bestaan. Wat fas-
cineert, is dat Goedewaagen niet tot een willoze groep van crisisslachtoffers behoorde, 
noch ontspoord of gemankeerd was, maar behoorde tot de groep van intellectuelen die 
vanaf medio jaren dertig voor zichzelf een leidende positie in de Nederlandse wetenschap 
en politiek zag weggelegd. Wat dreef deze intellectuelen om zich over te geven aan het 
nationaal-socialisme, een ideologie die alle verworvenheden van de Verlichting terzijde 
schoof? Hoe valt Goedewaagens levenslange keuze te verklaren uit zijn persoonlijke en 
academische ontwikkeling en op welke wijze is die keuze in te bedden in het Westerse 
beschavingsideaal? 
 Om een goed beeld te krijgen, is Goedewaagens biografie onderzocht in de context van 
de tijd waarin hij geleefd heeft. Zijn leven overspande het grootste deel van de twintigste 
                                           
8 Goedewaagen, Hoe ik nationaal-socialist werd en was, zie onder meer blz. 74-76, 85, 210, 229. 
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eeuw; hij beleefde naast twee wereldoorlogen een veelheid aan ontwikkelingen, stromingen 
en geloofsrichtingen, op cultureel, politiek en technisch vlak. Wat was in deze alomvat-
tendheid voor hem de historische werkelijkheid? Er is niet altijd een duidelijke scheiding 
aan te brengen tussen biografie en geschiedenis, tussen de feitelijke gebeurtenissen en 
Goedewaagens beeld van de realiteit. 
 In het onderzoek heeft het streven naar een met historische bronnen bewijsbare reali-
teit steeds voorop gestaan. Een objectieve realiteit is voor elke historicus een utopie, niet 
alleen omdat een groot deel van het feitenmateriaal voor velerlei uitleg vatbaar is en niet 
altijd uit hard bewijs bestaat, maar ook omdat geen enkel individu volledig kenbaar is. Als 
de mens zichzelf al niet kent – en dat mogen we toch vrij algemeen aannemen – , hoe kan 
hij dan een ander volledig doorgronden? De biografie is een paradoxale opgave voor een 
biograaf, waarin, om nogmaals met Sem Dresden te spreken, ‘het verleden schijnbaar weer 
tot heden wordt gebracht, een werkelijk leven verteld en niet geleefd wordt.’9 Het emotio-
nele, politieke en materiële leven van Goedewaagen is gereconstrueerd aan de hand van 
tijdsgebonden bronnenmateriaal, veelal afkomstig van hemzelf, gesprekken met mensen die 
hem een deel van zijn leven hebben meegemaakt en hem goed of oppervlakkig kenden, en 
de visie van andere historici op hem en zijn tijd. Dit materiaal leidde tot een verhaal van dit 
leven, waarin de waarheid voor zover mogelijk bewijsbaar waar is, maar niet de enige juiste 
hoeft te zijn. 
 
Het karakter van Dr. Tobie Goedewaagen 
Wie was, volgend uit de geschreven en mondelinge bronnen, Dr. Tobie Goedewaagen? Wat 
kenmerkten zijn persoonlijkheid en karakter? Zijn biografie laat een man zien van goede 
afkomst en grote intelligentie. Zijn gedegen opvoeding, universitaire opleiding en materiële 
welvaart creërden de context waarbinnen hij zich kon laten gelden. Zijn levensloop laat 
echter zien dat persoonlijk én maatschappelijk succes uitbleef: hij bleek niet in staat bin-
nen zijn gezin de autoriteit van pater familias te verkrijgen; zijn eerste huwelijk eindigde 
binnen tien jaar in een dramatische scheiding; hij kreeg niet de mogelijkheid zijn zoon en 
stamhouder zelf op te voeden; hij bereikte binnen de kringen van de wetenschap niet het 
gewenste, hoogste, niveau van hoogleraar anders dan door een politieke benoeming; zijn 
door de bezetter op touw gezette carrière als hoogste ambtenaar eindigde voortijdig met 
een politiek gedreven ontslag; zijn naoorlogse leven als denker en leraar haalde hem niet uit 
de marge van de samenleving waarin hij door zijn oorlogsverleden terechtgekomen was; tot 
slot slaagde hij er niet in met het door hem geschreven filosofisch levenswerk een hand-
boek na te laten dat voor het nageslacht zijn naam zou vestigen.  
 De oorzaak van de mislukkingen in zijn levensloop is primair te vinden in zijn karakter. 
Goedewaagen was weliswaar ambitieus en eerzuchtig, ijverig en energiek, en gedreven 
door zijn utopische ideaal van een maakbare wereld waaraan hij actief een bijdrage wilde 
en kon leveren, maar tussen wat hij wilde en wat hij kon zat een spanning die zijn leven 

                                           
9 Dresden, Over de biografie, blz. 84. 
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zou bepalen. Zijn gedrag werd gekenmerkt door een grenzenloos zelfvertrouwen en daad-
krachtig optreden, maar ook een pijnlijk gebrek aan fijngevoeligheid en een neiging tot 
ijdelheid – hij wilde graag gezien en gehoord worden, maar toonde nauwelijks betrokken-
heid bij zijn omgeving. Hij maakte zich te weinig druk over hoe hij zijn denkbeelden moest 
realiseren en hij hield zich niet bezig met het winnen van anderen voor zijn visie en plan-
nen. Wist hij wellicht te goed dat zijn utopische wereld onbereikbaar zou blijven?  
 Goedewaagen rationaliseerde zijn hele leven en denken. Hij had een heilig eigen gelijk 
en was overtuigd van de volstrekte juistheid van zijn zienswijze, of het nu ging over filoso-
fische vraagstukken of de toekomst van zijn kinderen. Als zijn autoriteit van opvoeder, 
wetenschapper, publicist of politicus werd betwist door zijn kinderen, zijn vrouw of zijn 
ambtenaren, dan reageerde hij furieus en hooghartig. Op die momenten liet hij zich mee-
slepen door ongeremde emoties. In zijn autobiografie bekeek hij zijn leven als door een 
microscoop en gaf hij minutieuze en gedetailleerde beschrijvingen, maar toch was hij niet 
in staat om op dit punt op zichzelf te reflecteren. 
 Goedewaagen schreef in zijn autobiografie meermalen dat hij een ‘kern’ had die hem 
zekerheid in het leven bood en de standvastigheid van zijn karakter bepaalde; zo was dat in 
zijn jeugdjaren, zijn ‘Prolog im Himmel’, al beslist, meende hij. Nadere beschouwing laat ech-
ter zien dat die kern een aantal keren in zijn leven wijzigde, en altijd ingegeven werd door 
en onder invloed van anderen. Hij bleek nauwelijks in staat om zijn eigen, oorspronkelijke 
gedachten te formuleren. Bepalend voor zijn levensloop was de invloed van achtereenvol-
gens Just Havelaar, Bernard Ovink, Albert Görland, Arthur Seyss-Inquart en Sigrid Hunke. 
Hun visies en denksystemen zorgden voor de vervulling van zijn kern, zodat die kern ach-
tereenvolgens bestond uit overwegend de ideeën van Marx, Kant, Nietzsche, Hegel, het 
racisme en de eugenetica, het nationaal-socialisme en het pantheisme. Hij profileerde zich 
op deze wijze steeds met een andere kern, die hem in zijn ogen tot een sterke denker maak-
te, maar hem in wezen niet verder brachten dan een levenslang zoeken naar levensvervul-
ling. De crux van zijn persoonlijkheid zit in die bovenmatige gevoeligheid voor de ideeën en 
denksystemen van anderen. Die had hij nodig omdat hij een gerechtvaardigde twijfel had 
over de waarde van zijn eigen intellectualiteit. Die twijfel uitte zich in geldingsdrang, zo-
wel in zijn werk als in zijn privéleven. 
 Overigens is het leunen op de denksystemen van anderen een karaktereigenschap die in 
het ondernemersmilieu op hoge waarde geschat wordt: een goede bankier bijvoorbeeld 
dient niet op de troepen vooruit te lopen maar te reageren en te anticiperen op de lopende 
ontwikkelingen op de beurs en op de reacties van andere bankiers op die koersen. Dat 
maakte zijn vader Cornelis Tobie ook tot zo’n succesvolle bankier. Met die van zijn vader 
geërfde eigenschap betoonde Goedewaagen zich een echte nazaat van de ondernemersfa-
milie Goedewaagen, alleen bleek de academische wetenschap hele andere eigenschappen te 
prefereren, zoals denkkracht en overredingskracht, oorspronkelijkheid en vooruitstre-
vendheid. Met zijn ondernemersmentaliteit wist Goedewaagen de zaken rondom het aca-
demisch leven uitstekend te ondervangen, zoals de organisatie van filosofen in verenigingen 
en studiekringen. Zijn overredingskracht maakte hem tot een goed docent, die de zaken op 
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een rijtje had en deze ook goed kon overbrengen. Als primus inter pares onder zijn topamb-
tenaren van de afdeling Kunsten van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
was hij eveneens een inspirerende wegbereider, die in korte tijd veel op stapel had gezet. 
Hij miste echter de denkkracht van de echt grote filosoof, wiens ideeën tot lichtend voor-
beeld van de generaties na hem dienen. 
 Dat hij in de vooroorlogse academische wereld gewaardeerd werd had te maken met de 
statuur van de filosofische wetenschap in Nederland. Geen van de negentiende of twintig-
ste eeuwse Nederlandse filosofen kon tippen aan de statuur van Nietzsche of zelfs maar 
Ernst Cassirer – er waren slechts ‘kleine’ denkers aan ‘kleine’ faculteiten. De wijsbegeerte 
had in de academische wereld hooguit de betekenis van een hulpwetenschap. Nederland 
was dus geen land van denkers en de denker die met veel ambitie zijn weg zocht, werd ge-
zien en gehoord. Zo ook Goedewaagen. Dat hij desondanks geen hoogleraar werd had met 
zijn karakter te maken. Door zijn zwakke omgevingsoriëntatie maakte hij voortdurend be-
oordelingsfouten, omdat hij conflicten zoals met Ovink niet zag aankomen en er door over-
donderd werd – zijn tactisch inzicht was nul. Vervolgens bleef hij volharden in zijn stand-
punt, het conflict bleef onopgelost en hij kon zijn beoordelingsfout niet meer corrigeren. 
 Goedewaagens drijfveren in het leven werden al met al bepaald door een gespannen 
verhouding tussen zijn academische idealen en persoonlijke eigenschappen. Hij stelde hoge 
eisen aan het leven en aan zijn idealen, om ze vervolgens betekenisloos en onhaalbaar te 
maken door de wijze waarop hij zichzelf in de weg zat. Dit was het contrast tussen zijn 
persoonlijke zelfverzekerdheid en de leegte in zijn intellectuele vermogens. 
 
Het nationaal-socialisme als beschavingsideaal 
Goedewaagens keuze voor het nationaal-socialisme komt voort uit zijn academische en 
persoonlijke ontwikkeling. In zijn filosofische denken had hij zich tot een steeds kritischer 
neokantiaan ontwikkeld, en hij was in zijn sas met de provocatieve sfeer en polemiek die hij 
met die houding in de academische kringen opriep. Zijn breuk met Ovink, zijn leidsman in 
het neokantiaanse gedachtengoed, maakte de weg vrij voor controversiëler filosofieën, zoals 
die van Nietzsche, wiens werk in neokantiaanse kringen niet als wetenschap maar als le-
venstijl werd betiteld. Nietzsches visioen van de Übermensch bracht hem op het pad van de 
racisten en de eugenetici, maar was ook zijn antwoord op het nihilisme, ontstaan nu het 
aloude godsgeloof met de daaraan verbonden traditionele waarden in een samenleving niet 
meer vanzelfsprekend was. Nietzsche trok dus het beschavingsideaal van de Verlichting al 
in twijfel en in samenhang met de politieke gebeurtenissen van 1933 wekte dit Goedewaa-
gens interesse voor een nieuw beschavingsideaal, waarin hij, na zijn afwijzing als hoogle-
raar, meende een actieve rol te kunnen spelen. Zijn politieke stellingname voor het natio-
naal-socialisme bracht hem ertoe om zich te oriënteren op Hegel, de filosofisch belangrijk-
ste inspiratiebron van het nieuwe gedachtengoed, nadat hij die in eerdere jaren vanuit zijn 
kantiaanse wetenschapsopvatting had afgedaan als een te verfoeien ‘wereldbeschouwing’.   
 De Verlichting had beginselen voortgebracht als gelijkheid en gelijkwaardigheid, tole-
rantie, rechtvaardigheid en vrijheid van en voor alle mensen. Deze stroming vormde na de 
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Renaissance de basis onder de huidige Westerse wereld met zijn rechtstaten, scheiding 
tussen kerk en staat en democratieën. De hooggestemde idealen van de Verlichting werden 
door rechtse intellectuelen als Ortega y Gasset en Spengler gedemaskeerd als decadentie, 
intellectualisme en hypocrisie van het humanisme, omdat ze de werkelijke aard van de 
mens ontkennen. De Gobineau noemde het Verlichtingsdenken ‘een kinderlijke passie voor 
gelijkheid’; mensen waren immers van nature raciaal ongelijk. Het gelijkheidsbeginsel was 
een dwangmatige gedachte, een teken van degeneratie van de rassen die was ontstaan door 
rasvermenging. De Gobineau achtte ook volkeren ongelijk – de een verovert het gebied van 
de ander, neemt de macht, vermengt zich met het aldaar al levende ras en zodoende sterven 
zuivere rassen uit en gaan hoge beschavingen ten onder. 
 Volgens het rechtse intellectualisme was de oorzaak van het verval van de Westerse 
beschaving ontstaan door de pogingen van de mens om de natuur te begrijpen, te objective-
ren. De Verlichting had geleid tot rationalisering en beheersing van de natuur en de mens. 
De mens had zijn individuele betekenis verloren en diende alleen nog als productiewerk-
tuig in een geïndustrialiseerde samenleving. Maar door het eigen waardeverlies raakte de 
mens in tegenspraak met zichzelf, met zijn verstand en zijn objectiveringen. De ene para-
dox (de mens met zijn eigen verstand), ingebracht door de rechtse intellectuelen en over-
genomen door de nationaal-socialisten, werd nu ingeruild voor de andere, namelijk die van 
de strijd van de intellectueel met zichzelf als intellectueel. Immers, het nationaal-socialis-
me bejubelde niet de ratio, maar de aloude oerkrachten, de ‘natuur’ van de mens, het in-
stinct en het gevoel, die nu juist in de Verlichting waren uitgebannen. Om die paradox op 
te lossen, onderdrukten nationaal-socialistische intellectuelen hun gevoelens door objecti-
veringen te maken van het intellect – ze onderdrukten simpelweg hun verstand.  
 In dezelfde lijn was het nationaal-socialisme voor Goedewaagen het nieuwe bescha-
vingsideaal, al beschreef hij zijn visie in andere bewoordingen. Hij zette zich af tegen wat 
hij noemde het humanisme dat ontaard was in individualisme, liberalisme en communisme. 
Ook hij zag een onomkeerbaar verval in de Westerse beschaving na de oorlog van 1914-
1918, waarop alleen het nationaal-socialisme met zijn utopisch visioen van een Nieuw Eu-
ropa het juiste antwoord bood. Het bleef de rest van zijn leven bij hem als een onwrikbaar 
geloof, waarin hij tal van waarden vond, die hij in zijn werk als filosoof en in zijn interesse 
in de klassieke oudheid al jaren bestudeerde: het gemeenschapsdenken in de klassieke 
Griekse wereld, de staat als dominante factor en hoeder van de gemeenschap, de individu 
ondergeschikt aan het volk met zijn geschiedenis en cultuur. De bevlogenheid en ernst 
waarmee Goedewaagen zijn visie op dat nieuwe geloof uitte in onder andere het weekblad 
De Waag zijn opmerkelijk te noemen.  
 Als voorstander van de nationaal-socialistische staat werkte Goedewaagen actief mee 
aan de totstandkoming ervan. Zijn beschavingsideaal komt het duidelijkst naar voren in 
zijn cultuurbeleid, met name in zijn ideeën over de verbetering van de sociale en economi-
sche omstandigheden van de kunstenaars. Hij had een sterk vooruitgangsgeloof en wist als 
een van de weinigen helder en visionair zijn ideeën over de nieuwe cultuur op papier te 
zetten. De achterliggende gedachte voor Goedewaagen was niet zoals bij Goebbels zuiver 
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propagandistisch van aard, maar de overtuiging dat een samenleving geen waarde had, geen 
intrinsieke inhoud, zonder kunst. Dat is ook terug te zien in zijn gematigde opstelling te-
genover entartete kunst en zijn bewondering voor kunstenaars die niet nationaal-socialis-
tisch waren. Zolang de kunstenaars Arisch waren, zou de overtuiging vanzelf komen, zo 
dacht hij. Het was om die waarde dat een staat zich verplicht diende te voelen om de kun-
sten en haar kunstenaars te steunen, zowel moreel als financieel.  
 Het nationaal-socialisme gaf hem ten slotte de kansen die de door hem verafschuwde 
liberale en democratische vooroorlogse maatschappij hem onthouden had: de mogelijkheid 
zijn visie concreet in praktijk te brengen. Het bezettingsbestuur gaf hem ook status en 
aanzien en de begeerde positie in de wetenschap. Het was niet de NSB, waar Goedewaagen 
voor viel, zodat hem in dit opzicht geen opportunisme te verwijten valt. Hij viel wel als een 
blok voor de intelligentie en intellectuele vermogens van Arthur Seyss-Inquart, voor hem 
bij uitstek dé personificatie van de Duitse bezettingsmacht in Nederland. Hij is dan ook 
blijvend blind geweest voor de misdadigheid van de bezettingsmacht; terreur en vervolging 
pasten immers niet bij het beeld dat Goedewaagen had van de rationele, redelijke en kunst-
minnende persoonlijkheid van Seyss-Inquart. 
 In zijn functie van secretaris-generaal van het DVK kon hij de idealen, die hij jarenlang 
had gekoesterd en gedetailleerd had uitgewerkt, in praktijk brengen. Dat hij in deze functie 
de zeggenschap kreeg over de beroepsgroep en kunstenaars als Adriaan Roland Holst, John 
Rädecker en Toppie Bendien, met wie hij in vroegere jaren innige banden had gehad en die 
hem in zijn ogen hadden afgewezen, zal hem in zijn ijdelheid gestreeld hebben en hem 
harder hebben laten lopen. Niet alleen kon hij de armzalige sociaal-economische positie 
van de Arische cultuurdragers daadwerkelijk verbeteren, ook kon hij in die daadkracht aan 
hen zijn ware, sterke aard tonen en zich ten overstaan van de gehele samenleving laten 
gelden. 
 Er is in Goedewaagens opvatting van beschaving een onoplosbare contradictie te be-
speuren. Niet alleen wilde hij zijn ideaal met steun van de vijand verwezenlijken in een 
autoritaire staatsvorm, maar vooral formuleerde hij de nieuwe beschaving als een door 
racisme gedomineerd begrippenstelsel. In die gedachte beoordeelde hij zichzelf als Arier 
superieur aan anderen, en plaatste hij zichzelf bovenaan de pikorde in de mensheid, zo die 
bestaat. Ieder ander vormde een bedreiging. Niet-Arische mensen, in casu Joden, aziaten en 
zwarten, wilde hij letterlijk uitsluiten, uit de samenleving uitbannen. Het uitsluiten van 
mensen op grond van ras, uiterlijk, intelligentie, huidskleur en lichaamskenmerken is nu 
juist een van die ‘lagere’ instincten waarmee de beschaving in de achttiende eeuw had afge-
rekend in het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel was voor Goedewaagen ondergeschikt aan 
het ideaal van een nieuwe Europese gemeenschap bestaande uit geteelde ‘nobele’ mensen. 
In die overtuiging stond hij op één lijn met die van Reichsführer-SS Heinrich Himmler. 
 Van een weldenkende  intellectueel zou men mogen verwachten dat hij deze contradic-
tie in zijn denken zou doorzien. Maar Goedewaagen leed aan ‘ideologische bijziendheid’, 
een zodanig sterk geloof in de ideologie van het nationaal-socialisme en in de merites van 
het eigen politieke standpunt dat hij de feiten totaal uit het oog verloor. Of, om in termen 
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van visie te blijven: hij had een blinde vlek voor de excessen die de uitwerking van het nati-
onaal-socialisme met zich meebracht. Een euvel waar ook andere intellectuelen aan leden, 
en niet alleen nationaal-socialisten. Zo sloten ook veel communisten hun ogen voor de 
ongerijmde slachtingen die onder het mom van ‘hervormingen’ werden aangericht onder de 
volken in Oost-Europa, de Sovjet-Unie en China in de voor- en naoorlogse jaren. 
 In het licht van de verworvenheden van de Verlichting verviel Goedewaagen met zijn 
racistische opvattingen eigenlijk tot het soort barbarisme dat hij nota bene de in zijn ogen 
inferieure rassen zelf verweet. Hoewel hij persoonlijk niet verantwoordelijk was voor het 
barbarisme van Auschwitz, Belzec, Sobibor en Treblinka, en vermoedelijk vóór het einde 
van de oorlog niet eens van het bestaan van vernietigingskampen op de hoogte was – feit is 
dat de Westerse beschaving in de eerste helft van de twintigste eeuw in beide wereldoor-
logen haar Verlichtingsbeginselen verloor. Dan Diner gaf daar de term Zivilisationsbruch aan: 
‘(...) indem Menschen der bloßen Vernichtung wegen vernichtet werden konnten, wurden 
auch im Bewußtsein verankerte Grundfesten unserer Zivilisation tiefgreifend erschüttert – 
ja gleichsam Dementiert.’10 Het nationaal-socialisme lag aan de basis van deze beschavings-
breuk; zonder deze ideologie was het zover niet gekomen. 
 Toen Goedewaagen de details van de jodenvernietiging te weten was gekomen, had hij 
afstand kunnen nemen van het door hem aangehangen cultuurracisme die die vernietiging 
voorstond. Dat deed hij niet. Hij klampte zich vast aan zijn onschuld en aan zijn gelijk van 
de ideologie om daarmee dat andere, slechte gelijk te bestrijden. Hij beschouwde zichzelf 
als een zuivere idealist – en wie zijn ideaal in de concrete werkelijkheid trachtte te door-
gronden en niets dan een waanidee resteerde, zoals zijn zoon, bande hij uit zijn leven.   
Samen met andere ex-nazi’s zocht hij naar wegen om de opgeheven utopie van het natio-
naal-socialisme in een nieuwe wereldbeschouwing om te zetten.  
 Dat neemt niet weg dat het ‘afgrondelijke feit van de ervaring van het kwaad’ ook voor 
Goedewaagen na de oorlog de rest van zijn leven bepaald moet hebben. Met al zijn denk-
beelden en bezweringsformules om zichzelf van schuld vrij te pleiten moet hij tegelijkertijd 
geweten hebben dat het een onmogelijke opgave was, omdat er in werkelijkheid niets on-
gedaan gemaakt kon worden. Zoals Willem Jan Otten het zo mooi verwoordde: ‘Het is 
allemaal al geschied. De mooie woorden volgen op de daad, de haat, het verraad’.11 
 
Collaborerende intellectuelen in vergelijkend perspectief 
Goedewaagen behoorde tot een kleine groep van intellectuelen die in Nederland het natio-
naal-socialisme aanhingen. In de context van dit onderzoek zijn er drie categoriën van in-
tellectuelen te onderscheiden, die op hetzelfde beroepsniveau als hij werkzaam waren en 
op enig moment met hem samenwerkten: de hoogleraren (Van Dam, Schrieke, Snijder en 
De Vries), de ambtenaren (Hirschfeld en Frederiks) en de politici (Seyss-Inquart, Mussert, 

                                           
10 Dan Diner, ‘Einleitung’ in: Dan Diner (Hrsg.), Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz (Frankfurt am Main 1988) 
blz. 7-13, aldaar blz. 8. 
11 Willem Jan Otten, ‘Het raadsel van het verklaarbare kwaad’, in: Colet van der Ven, Het kwaad. Visies en verhalen 
(Breda 1999) blz. 7-18, aldaar blz. 14 en 18. 
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Voorhoeve en Rost van Tonningen). In hoeverre kwamen de ideeën van deze mannen over-
een en welke motieven voerden ze aan om hun rol in de bezettingsgeschiedenis te recht-
vaardigen?  
 Als eerste waren er de nationaal-socialistische hoogleraren. Allen, op Schrieke na, gaven 
in het decennium voor de oorlog blijk van grote belangstelling voor de Duitse geschiedenis, 
taal en cultuur zonder dat deze vooralsnog een politieke signatuur had: Van Dam als ger-
manist, De Vries als volkskundige, Snijder in zijn bestuursfuncties voor de Nederlandsch-
Duitsche Vereeniging en aanverwante organisaties en Goedewaagen (toen nog geen hoog-
leraar) in zijn gerichtheid op de Duitse filosofie. Allevijf maakten ze in hun wetenschappe-
lijke leven in de jaren dertig een ontwikkeling door die sterk verbonden was met de poli-
tieke situatie uit die tijd. Hun politieke keuzes kwamen dan ook direct voort uit hun we-
tenschappelijke werk en interessegebieden.  
 Bij Goedewaagen is de verbondenheid van wetenschap en politiek het meest navrant te 
zien. Zijn ontwikkeling van het neokantianisme naar het hegelianisme was in aanvang 
zuiver wetenschappelijk georiënteerd, maar leidde door de opkomst van het nazisme in 
Duitsland onvermijdelijk en logischerwijs naar de politiek. Allevijf behoorden ze tot de 
intellectuele elite, die in de jaren twintig en dertig met afgrijzen de opkomst van de massa-
cultuur waarnam. Vrij algemeen leidde dat in die kringen tot anti-democratische sentimen-
ten, echter niet tot directe politieke actie.  
 Het is uitzonderlijk dat deze vijf wel kozen voor een actieve rol in het politieke leven en  
dat ook bewust deden. Dat had te maken met hun individuele hang naar macht en leiderschap, 
maar evenzeer met hun overtuiging dat ze van nature bij de elite van leiders hoorden en dat ze 
de daarbijbehorende verplichting hadden om die leidersrol in de samenleving te vervullen. 
 Hoewel ze allemaal idealisten waren, die een toekomstig nieuw Europa onder leiding 
van Hitlers Derde Rijk nastreefden, was de weg naar dat ideaal geen gezamenlijke tocht. 
Veeleer kruisten hun paden elkaar over en weer. Voor Goedewaagen stond de feitelijke 
oorlog in Europa het hogere ideaal van een nieuw tijdperk in de Europese culturele geschie-
denis vooral in de weg. Door de oorlogs- en bezettingssituatie werden zijn hervormings-
plannen gedwarsboomd. Hij dacht niet dat zijn ideaal voor een nieuw Europa bereikt kon 
worden zonder strijd, maar zag die eerder als een woordenstrijd onder intellectuelen dan 
als een werkelijke militaire oorlog. Dat gold ook voor Van Dam en zijn onderwijshervor-
mingen. Maar in tegenstelling tot Goedewaagen, die zijn eigen koers wilde varen voor wat 
betreft de culturele hervorming in Nederland, zag Van Dam zichzelf als bemiddelaar tussen 
de Duitsers en de Nederlanders in de noodzakelijke hervorming van het verzuilde en ver-
starde onderwijs. Hij had veel bewondering voor de Duitse visie op de wereldpolitiek; toen 
de oorlog eenmaal was uitgebroken aanvaardde hij de Duitse suprematie als een gegeven. 
 Van Dam had geen vertrouwen in de koers van de NSB en hij werd dan ook geen lid. 
Desondanks deelden de hoge NSB-ambtenaren op zijn departement van OWK de lakens 
uit; in zijn zwalkende beleid hield hij zowel de goede als de foute ambtenaren te vriend. Hij 
geloofde in een onafhankelijk Nederland in een Germaanse statenbond. Maar ook werd hij, 
op instigatie van zijn ‘mentor’ Generalkommissar für Verwaltung und Justiz Dr. Dr. Friedrich 
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Wimmer begunstigend lid van de Nederlandsche SS. Schrieke daarentegen was, net als 
Goedewaagen, al sinds 1936 nauw betrokken bij de NSB. Hij was vooral vanuit  zijn visie 
op het Indische staatsrecht gefascineerd door het nationaal-socialisme; net als in Neder-
lands-Indië voelde hij wel voor grondwettelijk vastgelegde rechtsongelijkheid tussen de 
bevolkingsgroepen. Zijn ideeën waren sterk anti-parlementair en anti-democratisch ge-
richt. Hij hechtte zeer aan het fascistische leiderschapsprincipe. Schrieke hield zich voor de 
NSB in het bijzonder bezig met de bekering van de intellectuelen en de nazificatie van de 
Leidse universiteit. Hij meende dat Nederland als staat moest bestaan in een door Duits-
land beheerst Europa. Of dat onder leiding van Mussert moest, liet hij in het midden. 
 Ook Snijder spande zich in het eerste bezettingsjaar vooral in om intellectuelen en cul-
tureel hoogstaande figuren uit de Nederlandse samenleving te interesseren voor de Nieuwe 
Orde. Hij deed dat echter niet vanuit een NSB-achtergrond. Integendeel, Snijder is van 
meet af aan een SS-man geweest en schopte het zelfs tot titulair SS-Obersturmführer (eerste 
luitenant). Met de NSB had hij niets van doen, al was hij om opportunistische redenen 
vanaf 1941 wel lid. Zijn interesse in de klassieke (Romeinse) geschiedenis en archeologie 
leidde ertoe dat hij een zwak ontwikkelde voor het idee van de sterke leider, die zijn volk 
voorging en leidde; Hitler was voor hem dan ook de personificatie van de nieuwe Augustus. 
Nederland moest in zijn ogen opgaan in een Groot Germaans Rijk. Net als bij Goede-
waagen was zijn nationaal-socialisme sterk racistisch van aard. In de oorlogsjaren onder-
hield hij contacten met het antropologisch-archeologische SS-onderzoeksinstituut Das 
Ahnenerbe in Berlijn en in 1943 werd hij als lid in die organisatie opgenomen. In het kader 
van zijn werk voor Das Ahnenerbe trachtte Snijder een leerstoel in wat hij noemde de Ras-
senbiologie op te zetten in Leiden. Hoewel hij de beste contacten had in de hoogste regio-
nen van het Duitse bestuur in Nederland, kreeg hij net als Goedewaagen, Van Dam en De 
Vries weinig voor elkaar. 
 Evenmin als Van Dam werd Jan de Vries lid van de NSB; wel meldde hij zich in 1943 als 
begunstigend lid van de Nederlandsche SS. In de praktijk was De Vries – en vele andere 
intellectuelen met hem – echter al vóór de oorlog een fervent aanhanger van de Groot-
Nederlandse gedachte. Al in de eerste maanden van de bezetting bepleitte hij als voorzitter 
van de Volkskundecommissie een krachtige impuls te geven aan het wetenschappelijke 
onderzoek naar het ‘volkseigene’. Na het aantreden van Van Dam als secretaris-generaal 
van OWK kreeg De Vries de kans een plan op te stellen voor de realisatie van een Rijksin-
stituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur met De Vries zelf als hoofddirecteur. De 
Duitse bezetters, die de gezamenlijke afstamming van het Nederlandse en Duitse volk maar 
wat graag wetenschappelijk onderbouwd wilden zien, steunden het voorstel.  
 De ideeën van de vijf hoogleraren waren, hoe onderling verschillend in de uitwerking 
dan ook, te beschouwen als evenzovele kanten van dezelfde medaille. Ook al waren er 
slechts drie van de vijf lid van de NSB en waren er vier van de vijf op een of andere wijze 
verbonden aan de Nederlandsche SS, en ook al hadden ze uiteenlopende verwachtingen van 
de staatsrechtelijke inrichting van Nederland na afloop van de bezetting alsmede van Ne-
derlands machtspositie in het nieuwe Europa, dat alles weerhield ze er niet van om onder-
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ling zeer nauwe relaties aan te knopen, zitting te nemen in elkaars raden en commissies en 
elkaar zo nodig vliegen af te vangen. Hoe ver ze zouden komen in hun bestuurlijke functies 
tijdens de bezetting, hing vooral af van hun politieke vermogen, hun individuele relaties met 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart en de commissarissen-generaal onder wie ze ressorteerden, 
en van hun bruikbaarheid voor het bezettingsbestuur. 
 Na mei 1945 zou het NSB-lidmaatschap het zwaarste wegen in de beoordeling van hun 
daden. Dat verklaart waarom Van Dam en De Vries er met relatief milde straffen afkwamen 
en in vergelijking met Goedewaagen weer op semi-academisch niveau werkzaam konden 
zijn. Maar cruciaal in de vergelijking met zijn collega-hoogleraren is het feit dat Goede-
waagen nooit op wetenschappelijke gronden benoemd werd tot hoogleraar. Zowel aan de 
Leidse als aan de Utrechtse universiteit was zijn benoeming een zuiver politieke aangele-
genheid, waardoor zijn toelating tot de gelederen van de academisch hoogste kaste nauwe-
lijks au sérieux genomen werd, zeker niet door de hooggeleerde collega’s. 
 Van Dam en Schrieke waren daarnaast Goedewaagens collega’s in het College van   
Secretarissen-Generaal en behoren, samen met Frederiks en Hirschfeld tevens tot de cate-
gorie van de topambtenaren. Beiden lagen bij hun collega’s beter dan Goedewaagen, Van 
Dam omdat hij geen lid was van de NSB en Schrieke omdat hij steeds een gematigd stand-
punt verkondigde en de zaken niet, zoals de rechtlijnige en sterk ideologisch gedreven 
Goedewaagen, op de spits dreef. Dat neemt niet weg dat de positie van de door Seyss-
Inquart benoemde secretarissen-generaal wezenlijk anders was dan die van de door de 
kroon of opperbevelhebber Winkelman benoemde secretarissen-generaal. De verhouding 
tussen Goedewaagen en Frederiks en Hirschfeld werd in de eerste plaats bepaald door het 
feit dat de laatste twee niet door Seyss-Inquart benoemd waren, maar als goed vaderlan-
ders op hun post gebleven waren. Maakte dat hen minder medeplichtig aan het bezettings-
bestuur? Die vraag is door de historici niet eenduidig beantwoord. 
 Loe de Jong concludeerde dat Hirschfeld in zijn optreden als secretaris-generaal van 
Economische Zaken feitelijk gecollaboreerd had met de Duitsers door economisch hulp aan 
de vijand te bieden; hij meende echter dat Hirschfeld niet anders had kunnen handelen dan 
hij deed.12 De discussie onder historici over Hirschfeld spitste zich daarna toe op de vraag 
in hoeverre de grens tussen geoorloofde en ongeoorloofde hulpverlening aan de vijand te 
bepalen is. De rechtshistoricus Joggli Meihuizen zag dit in het geval van Hirschfeld als een 
onopgelost probleem.13 Meindert Fennema daarentegen kwam in zijn biografie over 
Hirschfeld tot heel andere conclusies. Hirschfeld had weloverwogen, met een ‘onfilosofisch 
pragmatisme’ het belang van hongersnood afgewogen tegen de deportatie van de Joden. 
Door aan te blijven en met de bezetter mee te werken kon hij de maatschappelijke orde 
handhaven, ook al ging dat ten koste van basale ethische waarden als menselijke waardig-
heid en solidariteit.14 Net als Goedewaagen had hij zijn hart gesloten voor het lot van de 

                                           
12 De Jong, Het koninkrijk 12, blz. 369-374. 
13 Joggli Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog 
(Amsterdam 2003) blz. 745. 
14 Meindert Fennema en John Rhijnsberger, Dr. Hans Max Hirschfeld. Man van het grote geld (Amsterdam 2007) blz.  
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Joodse vervolgden, echter niet op ideologische gronden, maar uit puur pragmatisme. 
 De discussie over het al dan niet in stand houden van de economische orde in oorlogs-
tijd ten koste van het handhaven van morele, ethische en humanitaire waarden – de waar-
den die door de vijand beslist niet werden gerespecteerd – speelt ook bij de beoordeling 
van Frederiks’ rol als secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Hirschfeld wist dat hij 
collaboreerde, maar Frederiks wilde dat niet erkennen. Hij werd, in tegenstelling tot 
Hirschfeld, in 1946 ontslagen omdat hij naar het oordeel van de zuiveringscommissie te 
meegaand was geweest in de Duitse bezettingspolitiek. Dat werd hem zeer kwalijk geno-
men, omdat hij als secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken de verbinding was tussen 
het Duitse bezettingsbestuur en het Nederlandse lokale overheidsbestuur. Uit zijn apolo-
gie Op de bres bleek dat Frederiks het Duitse bezettingsbestuur beschouwde als een tijdelijk 
kwaad – voor hem bestond de echte vijand uit de Nederlandse handlangers van de Duit-
sers, Mussert en zijn NSB, die, eenmaal gezeteld op het regeringspluche, niet opgewassen 
zouden zijn tegen de SS die Nederland wilde inlijven bij Duitsland.15 Hij wees elke mede-
plichtigheid aan het bezettingsregime af, omdat zijn uitgangspunt steeds geweest was dat 
hij, zolang hij nog iets zinnigs kon doen voor de bevolking, het niet juist vond om omwille 
van principiële redenen zijn ontslag in te dienen. Zijn houding van ‘redden wat er te redden 
valt’ stond een ethisch en moreel oordeel over zijn verantwoordelijkheid in de weg. Hij 
vond dat hij met zijn ‘Barneveldlijst’ alles gedaan had wat binnen zijn macht lag om de 
Joden te redden.  
 De Jong bevestigde het oordeel van de zuiveringscommissie, maar erkende ook Frede-
riks’ goede daden.16 Romijn meent dat de beeldvorming rond Frederiks negatief was en ook 
dat Frederiks daaraan heeft bijgedragen met Op de bres, dat overtuigingskracht en zelfreflec-
tie ontbeerde en de lezer te zeer het gelijk van de auteur wilde opdringen.17 Goedewaagen 
zou een paar jaar later aan hetzelfde euvel lijden in zijn autobiografie, alleen werd die niet 
gepubliceerd en zat de auteur zelf opgesloten. Het was echter een houding die in die jaren 
door de Nederlandse samenleving gewoonweg niet werd geaccepteerd. 
 De categorie van de politici tenslotte behelst vier onvergelijkbare figuren, Seyss-
Inquart, Mussert, Voorhoeve en Rost van Tonningen. In Seyss-Inquart, de enige Duitser in 

                                                                                                                 
319-322. Fennema maakt in zijn conclusie over Hirschfelds collaboratie overigens een opmerkelijke draai, aange-
zien hij in 2001 in zijn artikel ‘Hans Max Hirschfeld. De juiste man op de juiste plaats..?’ in het twaalfde jaarboek 
van het NIOD nog stelde dat alle secretarissen-generaal in juli 1942, na het begin van de deportaties van de Jo-
den, hadden moeten aftreden. Het handhaven van de openbare orde stond vanaf dat moment gelijk aan het mee-
werken aan die deportaties en was aantoonbaar in strijd met de Aanwijzingen van 1937, waarin stond dat mee-
werken aan deportatie als straf of dwangmiddel in strijd was met het Landoorlogreglement. Hirschfeld deed dit 
niet omdat hij het belang van hongersnood zwaarder vond wegen dan de deportatie van (minder) Joden. Fenne-
ma stelde dat een belangenafweging over zoiets geljk staat aan een onmenselijke daad: ‘Hier stuitte het utilitaire 
perspectief op de morele grens van de menselijke waardigheid. Sommige waarden laten zich niet afwegen als 
waren het belangen.’ (blz 174). Zie ook De Jong, Het koninkrijk 12, blz. 370. 
15 K.J. Frederiks, Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het departement van Binnenlandsche Zaken gedu-
rende de oorlogsjaren (Den Haag 1945) blz. 11, 15,19-23. 
16 De Jong, Het koninkrijk 4, blz. 154-158; Het koninkrijk 12, blz. 365-369.  
17 Peter Romijn, ‘Frederiks’ Op de bres - een ambtelijke apologie’, in: N.D.J. Barnouw e.a. (red.), Tiende jaarboek van 
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Zutphen 1999) blz. 140-164, aldaar blz. 146, 152-154. 
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deze parade van intellectuelen en semi-intellectuelen, dacht Goedewaagen zijn gelijke 
gevonden te hebben. Hij had hoge waardering voor de erudiete zoon van een Oostenrijkse 
classicus – het zag er niet naar uit, vond Goedewaagen, dat deze man een terreurbewind 
zou vestigen, integendeel, loyale samenwerking met het Nederlandse overheidsbestuur was 
zeer wel mogelijk. De liefde was echter niet wederzijds. Seyss-Inquart liet zijn oren hangen 
naar Goedewaagens grootste concurrent sinds zijn schooljaren, de briljante Geerto Snijder. 
Volgens De Jong zou er geen andere Nederlander geweest zijn bij wie Seyss-Inquart zozeer 
het gevoel had iemand ontmoet te hebben die op hetzelfde niveau dacht als hijzelf.18  
 Ook Snijder was een ideologisch gedreven nationaal-socialist op academisch niveau, 
wars van de bijbehorende geweldsverheerlijking. Dat gold echter ook voor Goedewaagen, 
maar die miste ten enenmale Snijders sluwheid en hoogmoed, eigenschappen die Seyss-
Inquart ook in zich had. Goedewaagen bevestigde in zijn autobiografie naast deze eigen-
schappen ook Snijders intelligentie en grote ambitie om een rol van betekenis te spelen in 
de nieuwe orde, maar onderkende niet de bijzondere verstandhouding tussen Snijder en 
Seyss-Inquart die hij wel aan zijn eigen verhouding met de rijkscommissaris toeschreef. 
 De persoonlijke verhoudingen verklaren waarom Seyss-Inquart Goedewaagen in januari 
1943 rücksichtslos heeft laten vallen. En daarbij had Seyss-Inquart natuurlijk in de gaten dat 
Goedewaagen weliswaar een muzische en intellectuele man, maar geen sterke politicus 
was. In tegenstelling tot zijn collega’s Schrieke, Hirschfeld, Frederiks en Rost van Tonnin-
gen had Goedewaagen onvoldoende controle over de gang van zaken op zijn departement. 
Dat gold ook voor Van Dam, maar die liet het nooit aankomen op politieke conflicten, in 
tegenstelling tot Goedewaagen, die voortdurend competentieconflicten uitvocht met de 
Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda van het Rijkscommissariaat; dergelijke on-
rust kon Seyss-Inquart in zijn eigen strijd met SS en Parteikanzlei niet gebruiken. Bovendien 
had hij gezien dat Goedewaagen niet in staat was zich politiek tot de NSB te verhouden en 
een (al was het maar gefingeerde) houding te kiezen van eendracht, maar openlijk met 
Mussert ruzie maakte. En dat terwijl Seyss-Inquart zelf elk conflict met de beweging uit de 
weg ging. Goedewaagen verspeelde dus in twee jaar tijd zijn goodwill en dat had hij aan 
zichzelf te danken. 
 Ideologisch beschouwd was Seyss-Inquart gevormd in de hogere Weense milieus van 
het Oostenrijkse interbellum, waar rechts-conservatieve en rabiaat antisemitische ideeën 
tot het gemeengoed behoorden. Rost van Tonningen deelde die achtergrond met de in Oos-
tenrijk geboren Rijkscommissaris; hij werkte als pas afgestudeerd Nederlandse jurist jaren-
lang in Wenen voor de Volkerenbond, hetgeen hem er niet van weerhield om onder invloed 
van de Weense conservatieve elite de overstap te maken naar het nationaal-socialisme. 
Seyss-Inquart noemde zich, net als Goedewaagen overigens, al nationaal-socialist voordat 
het begrip in zwang was geraakt. Ook hij zou zich nooit van dit geloof laten afbrengen. 
Anders dan Goedewaagen zochten hij en Rost van Tonningen echter niet bewust naar een 

                                           
18 De Jong, Het Koninkrijk 4, blz. 423. 
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oplossing voor de crisis in de Westerse beschaving – het nationaal-socialisme werd bij hen 
domweg van binnenuit de maatschappij in hen geplant. 
 Over het karakter en de drijfveren van Mussert is het laatste woord door de historici 
nog niet gezegd. Vanaf zijn opkomst tot zijn ondergang was verguizing zijn deel door de 
meeste van zijn tegenstanders en sommige van zijn medestanders. Toch werd hij gewaar-
deerd en zelfs geëerd door partijgangers, al was Goedewaagen daar niet bij. In de geschied-
schrijving na zijn dood domineerde de visie dat Mussert een kleinburgerlijke man was met 
een beperkt blikveld, voor wie de arbeidersklasse even wezensvreemd was als de intellec-
tuele elite. Maar Mussert was ook een gewiekste politicus, wiens belangrijkste streven erin 
gelegen was de democratie af te schaffen en de eenpartijstaat in te voeren – met hemzelf als 
leider van het volk. Onder zijn leiding zou Nederland zich dan moeiteloos in een staten-
bond met Duitsland voegen. Om dat te bereiken steunde hij de Duitsers in alles wat hem 
goed leek voor hemzelf als leider en voor zijn beweging. De Duitsers waren overigens niet 
in de gelegenheid om hem klakkeloos terzijde te schuiven, daarvoor was hij toch te onmis-
baar. Geen wonder dat hij als boegbeeld van het Nederlandse nationaal-socialisme als één 
van de eerste de doodstraf kreeg opgelegd in de naoorlogse bijzondere rechtspleging.  
 Net als Goedewaagen bezat Mussert echter zo weinig fijngevoeligheid voor politieke 
verhoudingen en persoonlijke motieven, dat hij in zijn ambities door roeien en ruiten ging 
en veel vijanden op zijn weg vond. Mussert en de hier reeds genoemde intellectuelen wer-
den geen van allen positief geïnspireerd door de ander. Noch Goedewaagen, noch Snijder, 
noch De Vries, noch Rost van Tonningen waren bij machte een eigen nationaal-socialisme 
van Hollandse signatuur te creëren, ook al bood Mussert hen, voor zover hijzelf over enige 
speelruimte beschikte, wel de gelegenheid.  
 Goedewaagen kwam in dat streven nog het verst, zoals blijkt uit de veelheid van ge-
schriften waarin hij de vorm en inhoud van de nieuwe Nederlandse cultuur omschreef. 
Onder zijn leiding werden de pers, radio en de kunsten actief ingezet om het nationaal-
socialisme aan de Nederlanders op te dringen. Mussert was het echter met Goedewaagens 
Groot-Germaanse ideeën niet eens en ondersteunde hem dan ook niet. Hoewel hij in de 
bezettingsjaren als leider van de enig overgebleven politieke partij in Nederland standhield 
en zelfs tot Leider van het Nederlandse Volk werd benoemd, schopte Mussert het niet 
verder dan tot marionet en speelbal van de SS en de NSDAP in hun politieke strijd om de 
hegemonie over Nederland. 
 Dezelfde heethoofdigheid die zo kenmerkend was voor Mussert, is ook terug te zien bij 
Voorhoeve. Aanvankelijk een sociaal-geëngageerd beeldend kunstenaar, ontpopte Voor-
hoeve zich in de jaren dertig tot een fanatiek zendeling van het Dietse Rijk. Als leider van 
Verdinaso Nederland was hij als enige in staat te fuseren met Musserts NSB en daaraan zelf 
de functie van propagandaleider over te houden. In zijn felle streven de NSB tot regerings-
macht op te stuwen en daarop vooruitlopend de overheidspropaganda naar zijn hand te 
zetten, kwam hij in botsing met Goedewaagen, met wie hij voor de oorlog nog op goede 
voet stond. Voorhoeve was als enige van alle hier genoemde representanten het voorbeeld 
van een nationaal-socialist uit opportunisme. Hoewel hij zich erop voor liet staan in zijn 
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Groot-Nederlandse ambities roomser te zijn dan paus Mussert, zag hij er geen been in om 
vrijwel tegelijkertijd zich fel te keren tegen de Nederlandsche SS én zich als vrijwilliger te 
melden voor de Waffen-SS om aan het Oostfront de bolsjewieken te bevechten. Zijn wispel-
turige gedraai werd zelfs de Duitse autoriteiten te gortig; bij terugkomst werd hij uit alle 
functies ontheven. 
 Rost van Tonningen was medio jaren dertig teruggekeerd uit Wenen en door Mussert 
in de gelederen opgenomen waar hij de functie kreeg van hoofdredacteur van het Nationale 
Dagblad en lid van de Tweede Kamer voor de NSB. Als principiële antisemiet van ‘Austro-
nazistische’ signatuur was hij vastbesloten om de hele NSB naar zijn hand te zetten. Zo 
makkelijk liet Mussert zich door hem echter de kaas niet van het brood eten. Zijn afkomst 
van onzuiver ras belette hem in zijn politieke carrière door te stoten tot het door hem vurig 
geambieerde leiderschap van de Nederlandsche SS. Zijn loopbaan in het nationaal-socialis-
me behelsde echter een veelheid van andere functies, waaronder Kommissar für die marxisti-
schen Parteien, president van de Nederlandse Bank, secretaris-generaal van Bijzondere Eco-
nomische Zaken, waarnemend secretaris-generaal van Financiën en oprichter van de Ne-
derlandsche Oostcompagnie. Zijn drijfveren zijn samen te vatten als leiderschap, macht, 
invloed op welk niveau in de samenleving dan ook; had hij in de ene functie de grenzen van 
zijn competentie opgezocht en overschreden, dan ging hij over naar de volgende. Toen de 
politiek, in casu de NSB, hem niet meer binnen de gelederen wilde, zocht hij het in de 
hoogste niveaus van het overheidsbestuur. Toen hij daar met alles en iedereen in conflict 
geraakt was, ging hij over tot het private project van de inzet van Nederlandse pioniers bij 
de (her)kolonisatie van de Oost-Europese gebieden. Tot slot zocht hij zijn heil en het avon-
tuur in het leger en ging, toen de oorlog al bijna voorbij was, in actieve dienst als SS-Haupt-
sturmführer (kapitein), zodat hij als militair in 1945 werd gearresteerd… 
 Goedewaagen typeerde hem als avonturier, maar wel eentje met een sterk sociaal en 
nationaal ethos, zoals hij in zijn autobiografie schreef.19 Rost van Tonningen was van allen 
de meest revolutionair, iemand die niet in beschouwing te nemen is met de maatstaven van 
het normale burgerlijke bestaan, zoals dat bij de anderen wel mogelijk is. Hij was de dema-
goog van dit gezelschap, te ambitieus in zijn streven naar macht en invloed om idealistisch 
te zijn, maar ook te idealistisch om als louter profiteur weggezet te worden. Hij was, met 
Snijder, degene die het meest georiënteerd was op de SS: in zijn vriendschap met Himmler 
en uitstekende relaties met Rauter en Seyss-Inquart was hij van allen het meest overtuigd 
van de inlijving van Nederland bij Duitsland onder het bestuur van de SS.  
 Samenvattend valt uit dit overzicht van diverse categorien intellectuele nationaal-socia-
listen te concluderen dat een veelheid van motieven ten grondslag lag aan hun betrokken-
heid bij het Duitse bezettingsbestuur in Nederland. Weldenkendheid en intellectuele ver-
mogens alleen gaven niet de doorslag voor die keuze, wel het carrièreverloop in combinatie 
met politieke gezindheid. Met name bij de hoogleraren is goed te zien dat de Duitse aspec-

                                           
19 Goedewaagen, Hoe ik nationaal-socialist werd en was, blz. 76. 
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ten in hun carrière gekoppeld aan de anti-democratische sentimenten een goede voedings-
bodem vormden voor de keuze voor het nationaal-socialisme. 
 Goedewaagen valt bij alledrie en tegelijkertijd bij geen van de categoriën in te delen. Als 
hoogleraar viel hij door de mand omdat zijn benoeming niet wetenschappelijk maar poli-
tiek was. Als politicus toonde hij geen enkele notie te hebben van politieke tactiek, strate-
gie en diplomatie. In dat vakje past deze studeerkamergeleerde, die het liefst onder de lamp 
met zijn neus in de boeken de mooiste ideeën op papier zette, nog het minst van allen. Blijft 
over de categorie van ambtenaar. In de korte tijd van zijn dienstverband als secretaris-
generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft hij een respectabel 
aantal plannen het licht doen zien. Die plannen beklijfden ideologisch echter niet; niet 
alleen waren ze door de context van de bezetting geen lang leven beschoren, maar zelfs nog 
tijdens de bezetting werd de uitvoering ervan flink gesaboteerd door deloyale zakenpart-
ners, incompetente NSB-ambtenaren en een handjevol tegenstribbelende topkunstenaars. 
Net als bij Rost was hij niet in staat om zonder kleerscheuren lang op één plek te blijven. 
Goedewaagen was al met al sui generis, de enige in zijn soort.  
 
Het vraagstuk van het naoorlogse cultuurbeleid 
In zijn drie oorlogsfuncties van secretaris-generaal, politicus en cultuurminnaar was Goe-
dewaagen in de laatste het meest overtuigend. Temidden van zijn kundige afdelingshoof-
den Kunsten (Ed. Gerdes, Jan Goverts, Jo van Ham en Frans Primo) en gesecondeerd door 
zijn loco en kabinetschef Sebastiaan de Ranitz, lukte het hem een fors aantal van zijn in 
Passer en Speer opgeschreven cultuurhervormingen door te voeren. In het proces dat in 1948 
tegen hem gevoerd werd zei de aanklager dan ook: ‘De naam Goedewaagen zal voorgoed 
verbonden zijn aan de pogingen der Duitsers, de Nederlandse culturele instellingen en de 
Nederlandse gedachtenwereld te nazificeren, en de Nederlandse cultuur in pro-Duitse 
richting te stuwen.’ Niemand kon bevroeden dat de man achter de Kultuurkamer een halve 
eeuw later vrijwel vergeten zou zijn. 
 Toch hebben Goedewaagens culturele hervormingen een belangrijke rol gespeeld in de 
totstandkoming van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van de kunsten. Zijn beleid 
greep actief in in het kunstenveld, dat tot dan nauwelijks op overheidsbemoeienis, maar 
vooral op particulier initiatief en liefdadigheid was gegrondvest. Het is niet ondenkbaar dat 
zonder tussenkomst van het nationaal-socialistische beleid kunstenaars en kunsten in 
Nederland in maatschappelijke en economische betekenis tot op de dag van vandaag on-
dergewaardeerd zouden zijn in vergelijking met de omringende landen, waar regeringen en 
machthebbers kunst en cultuur van oudsher heilzaam achten voor de staatsopbouw en 
regeringsstatus en er navenant in investeren.20  

                                           
20 Sprekende voorbeelden zijn onder meer de presidentiële bemoeienissen met het Franse cultuurleven (de 
‘Grands Travaux’ van Mitterand), de topgezelschappen in Duitsland en Zwitserland die onder volledige finan-
ciering en protectie van de (locale) overheid vallen (Tanztheater Wuppertal, het vroegere Béjart Ballet  
Lausanne) of de Oostenrijkse staatsopera van Wenen. 
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 Goedewaagen verwierp de vooroorlogse liberale politiek die zich afzijdig hield van 
ondersteuning en financiering van de kunsten onder de noemer van ‘vrijheid’. Thorbecke 
had bovendien gesteld dat kunst geen regeringszaak kon zijn, een opvatting die tweeërlei 
betekenis kan hebben. De eerste is dat de overheid geen smaakoordeel mag hebben en zich 
dus op geen enkele wijze dient te bemoeien met kunst. Kunst is in die opvatting het do-
mein van de private sector, waar men wél kan oordelen over mooi en lelijk. De tweede is 
dat de overheid wel degelijk (financiële) ondersteuning kan bieden aan de kunst, bijvoor-
beeld in de vorm van gebouwen, opleidingen en economisch-sociale voorzieningen, zolang 
esthethische voorkeuren en de beoordeling van de kunst overgelaten wordt aan een neutra-
le overheidsraad, die de minister adviseert. 
 De liberale vrijheid had volgens Goedewaagen alleen maar geleid tot een valse vrijheid 
voor de kunsten en een bedreiging van het oorspronkelijke gemeenschapsgevoel; kunst 
wortelde niet meer in de oerwaarden van het volk. Hij beoogde nu een andere vrijheid: ‘Een 
vrije gehoorzaamheid aan een bindend idee’, zoals hij het verwoordde. Nauw verwant aan 
het Duitse broedervolk diende de Hollandse natie een Nieuwe Orde te vormen, waarin de 
kunsten een stimulerende rol van traditie en gemeenschap zouden vervullen. L’Art pour l’art 
had afgedaan, de kunst stond nu in dienst van een hoger doel, de natie en het volk. De ge-
degenereerde moderne kunst, zonder eeuwigheidswaarde of binding met het volk, moest 
vervangen worden door een nieuwe volkskunst, gebaseerd op de tradities uit het volk en 
begrepen door dat volk.  
 Geïnspireerd door de Middeleeuwse gilden en op basis van Goebbels’ systeem van de 
Reichskulturkammer opteerde Goedewaagen voor een Kultuurkamer, bestaande uit zes gilden, 
waarvan alle kunstenaars, gezelschappen en instituten lid zouden worden. Uiteraard stond 
de Kultuurkamer alleen open voor Arische kunstenaars, omdat alleen zij in staat waren de 
kunst aan hun eigen volk te brengen. Wezensvreemde volkeren, meende hij, zoals de Joden, 
konden die binding niet tot stand brengen, zoals gebleken was uit de voorbeelden van      
‘ontaarde’ kunst.  
 Van 1941 tot 1944 werd de kunstenbegroting vervijftienvoudigd om de politiek juiste 
kunst van de grond te krijgen en tegelijkertijd de sociaal-economische omstandigheden van 
de kunstenaars sterk te verbeteren. Daarmee werd Thorbeckes ‘Kunst is geen regeeringszaak’ in 
beide interpretaties teniet gedaan: niet alleen matigde de overheid zich een uitgesproken 
oordeel over de kunst aan en dreef zij deze in nationaal-socialistische richting, maar ook 
ondersteunde zij de kunsten royaal met subsidies. Hoewel de meesten de nationaal-socia-
listische ideologie niet onderschreven, accepteerden de acteurs en musici hun sterk ver-
hoogde salarissen en verbeterde arbeidsvoorwaarden zonder protest en werd het gros van 
de kunstenaars lid van de Kultuurkamer, ook al wisten ze dat dat uitsluiting en ontslag van 
hun Joodse collega’s inhield. 
 In de notulen, memoranda en correspondentie van het Departement van Volksvoorlich-
ting en Kunsten en de Kultuurkamer wordt eigenlijk nergens gesproken over de nazificatie 
van de Nederlandse cultuur dan wel het volkse element van de kunsten. De ambtenaren en 
medewerkers waren daar niet zo mee bezig; uit alles spreekt work in progress, met veel plan-
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nenmakerij en belangrijker: alle tijd van de wereld. Niemand wist dat het departement in 
1945 weer opgeheven zou worden, dus dat men haast moest maken. Integendeel, plannen 
werden ‘voorlopig’ uitgewerkt, aanmeldingen voor de Kultuurkamer ‘voorlopig’ vastge-
steld, in afwachting van verdere ramingen, resultaten, plannen die een beter en definitief 
resultaat moesten opleveren. 
 In diezelfde lijn moet er ook over de nazificatie van de cultuur zijn gedacht. Waar histo-
rici nu bijna krampachtig zoeken naar bewijzen van nationaal-socialistische kunststromin-
gen, voorbeelden, uitwerkingen, tastbare producten, daar moet men in de veertiger jaren 
een veel vanzelfsprekender idee over hebben gehad. Goedewaagen had een overtuigend en 
helder beeld van nationaal-socialistische kunst, pers en cultuur geschetst in zijn twee de-
len Passer en Speer en de concrete uitwerking daarvan zou beginnen op het moment dat de 
Nederlanders en met name de cultuurdragers onder hen gewonnen waren voor het natio-
naal-socialisme. Kortom, een historisch en organisch proces, precies zoals dat met alle gro-
te cultuurstromingen door de eeuwen heen gegaan was. Om die reden kregen het Noord-
Hollands Tooneel of het Concertgebouworkest ook geen nazi-stukken te spelen (en die 
waren er ook niet of nauwelijks), een groter aandeel aan Hollands repertoire was in het 
begin genoeg. Vanuit het departement en de Kultuurkamer had men dan de ambitie om 
gaandeweg nationaal-socialistisch toneel en nationaal-socialistische muziek te stimuleren; 
en wat dat precies inhield zou blijken als de nationaal-socialistisch geëngageerde kunste-
naar van formaat zich daartoe geroepen voelde. Duitsland bood in dat opzicht genoeg 
voorbeelden omdat ze daar al verder waren – denk aan de Carmina Burana van Orff, de archi-
tectuur van Albert Speer, de enscenering van sommige opera’s van Wagner.  
 Dat is ook precies de reden dat  Goedewaagens cultuurpolitiek inhoudelijk in Neder-
land nooit voet aan de grond heeft gekregen. Het Derde Rijk was hier in cultureel opzicht 
al voorbij voordat het goed en wel op gang was gekomen. Bovendien werd hij zelf begin 
1943 ontslagen, waarna er in zijn departement geen nieuwe plannen meer van de grond 
kwamen. De ombuigingen in nationaal-socialistische richting die Goedewaagen zich wens-
te, konden niet in het tijdsbestek van ruim twee jaar worden doorgevoerd. 
 Er is echter nog een reden waarom de nationaal-socialistische cultuurpolitiek in Neder-
land inhoudelijk is mislukt. De staat van de vooroorlogse cultuur was niet zo desastreus als 
de nationaal-socialisten (en Goedewaagen voorop) wilden doen geloven. De klachten over 
het schrale Nederlandse toneelrepertoire stroken niet met de werkelijkheid, met zijn over-
vloed aan het klassieke repertoire van Vondel, Bredero en Hooft, en actuele stukken van 
Herman Heijermans, Johan Fabricius en Marcellus Emants, die regelmatig door de toneel-
gezelschappen gespeeld werden. Ook in de muziek waren er meer Nederlandse componis-
ten actief dan Goedewaagen zijn toehoorders voorhield. De beeldhouwers John Rädecker, 
Mari Andriessen en Hildo Krop waren voor de oorlog al internationaal bekend en ver-
maard. Twintigste eeuwse dichters als Roland Holst, Marsman en Bloem konden toch ook 
niet ‘decadent’ worden genoemd. De verandering kón dus gewoonweg niet revolutionair 
zijn, want de cultuur zat niet in het diepe dal waarin Goedewaagen haar meende te zien. 
 Ideologisch slaagde Goedewaagens cultuurpolitiek in de relatief korte tijd van de bezet-
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ting dus niet; het naoorlogse ministerie van OK&W nam echter wel de cultuurbegroting 
over, inclusief een actieve benadering van het vraagstuk van overheidsbemoeienis met de 
kunsten, een vraagstuk dat vóór de bezetting een eeuw lang nauwelijks aan de orde was 
geweest. Met de afgezwakte interpretatie van Thorbeckes uitspraak in de hand en tegen-
gesteld aan het nazi-beleid, onthielden Van der Leeuw en zijn opvolgers Gielen en Rutten 
zich van smaakoordelen over de kunsten, maar hielden de financiering in stand. De selectie 
van te subsidiëren kunstenaars, gezelschappen en instellingen werd sinds Cals’ bewind 
overgelaten aan een onafhankelijke commissie, de Raad voor de Kunst.  
 Was het geld van Goedewaagen niet voorhanden geweest, dan had de in 1946 gefor-
meerde rooms-rode regering een principiële discussie over de rol van de overheid in de 
kunsten moeten voeren. Niet alleen gruwden de katholieken van al te veel staatsbemoeie-
nis, maar ook had de regering wel wat anders aan zijn hoofd: het land was economisch en 
sociaal ontwricht en de wederopbouw eiste alle aandacht op. Bovendien, met een kunst-
leven waarin de eenheid en overtuigingskracht ver te zoeken was, is het te betwijfelen of 
die discussie van de grond gekomen zou zijn. Maar het idee dat een overheid een vormende 
en stimulerende taak heeft in de cultuurbevordering van de samenleving heeft sindsdien 
aan geen enkel regeerakkoord meer ontbroken. 
 In het feit dat na zijn vertrek in 1943 op het DVK niets meer tot stand is gebracht en in 
het feit dat zijn sociaal-economische beleid na de oorlog grotendeels werd overgenomen, 
bewees Goedewaagen wat hij waard was. Het moet voor hem onverteerbaar geweest zijn 
dat hij die erkenning nooit heeft gekregen – integendeel, na zijn vrijlating voelde hij zich 
een persona non grata voor wie geen plaats was in de samenleving. Hij had die status ech-
ter in hoge mate aan zichzelf te danken: zijn onveranderde waardering voor de nationaal-
socialistische ideologie bood hem immers ook geen ruimte in die samenleving. 
 Deze paradox verklaart zijn levensloop na de oorlog. Die werd gekenmerkt door zijn 
hartstochtelijke overgave aan semi-wetenschappelijke verenigingen van alt-Nazi’s in Duits-
land, naast de noodzakelijke broodwinning als (privé-)leraar in Nederland. Zijn talloze 
artikelen en publicaties in Duitse periodieken en de diverse onvoltooide manuscripten over 
filosofische en pantheistische onderwerpen bevestigen zijn drang om gehoord te worden 
en een positie in de wetenschap in te nemen. Dat hij de boekmanuscripten niet onder wist 
te brengen bij een uitgeverij en dat hij nimmer meer tot de officiële kringen van de weten-
schap zou worden toegelaten, maken de cirkel van zijn leven rond.  
 De zeer innige relatie met zijn tweede vrouw en de levenslange loyaliteit van zijn twee 
kinderen behoedden hem voor een vruchteloos leven. Dat zijn werkzame leven niet louter 
als mislukking mag worden aangeduid heeft hij te danken aan zijn grote talent als docent, 
in welke rol hij vele leerlingen geholpen en geïnspireerd heeft, en vooral aan zijn bijdrage 
aan het naoorlogse overheidsbeleid voor de kunsten, waardoor, de ‘mier-arme, zwoegende 
en sjouwende, reizende en hollende’21 kunstenaars in Nederland sindsdien niet meer op de 
rand van de samenleving hoeven te staan. 

                                           
21 Adriaan van Hees, Nieuw tooneel voor nieuw publiek (Leiden z.j.[1940]) blz 9. 




