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SAMENVATTING 
 
 
Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980), een leven lang nationaal-socialist is opgezet als een chronologi-
sche biografie, waarbij de biografie zelf als kader dient om de drijfveren van Goedewaagen 
voor zijn politieke keuze van het nationaal-socialisme uit te diepen. Zijn biografie wordt 
nadrukkelijk ingebed in de tijdgeest van de twintigste eeuw. Het zwaartepunt van het 
boek ligt op de oorlogsjaren 1940-1943, omdat hij in deze jaren zijn nationaal-socialistische 
gedachtengoed handen en voeten mocht geven in een nieuwe cultuurpolitiek. 
 Het boek opent met een Prolog im Himmel. Deze faustiaanse verwijzing werd door Goe-
dewaagen zelf veelvuldig toegepast in zijn eigen autobiografie, die hij eind jaren veertig 
schreef toen hij als landverrader in de gevangenis zat. De Prolog blikt vanuit die periode 
terug op Goedewaagen en schetst in een paar grote lijnen zijn karakter en zijn nationaal-
socialistische ideaal, zodat de lezer van aanvang af een beeld heeft van de man. Daarnaast 
geeft de proloog een beknopt overzicht van de verschillende perspectieven op de collabora-
tiegeschiedenis in de naoorlogse historiografie.  
 Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de historie, de achtergrond en het milieu van de 
familie Goedewaagen, een beroemd pijpenmakersgeslacht uit Gouda. Nazaten deinden mee 
op de golven van de negentiende eeuwse industrialisatie en stapten met succes in de op-
komende financiële dienstverlening.  De uiterst succesvolle Incasso-Bank van zijn vader 
zorgde ervoor dat Tobie Goedewaagen, geboren in 1895, in grote welstand opgroeide. Met 
zijn dichtersaspiraties en studie filosofie bracht hijzelf echter het intellectuele vermogen in 
in de familie, die in één generatie opklom van gegoede middenstand tot de hogere burgerij. 
 De jonge Tobie hield zich in de jaren ’10 van de vorige eeuw hoofdzakelijk op in de kun-
stenaarskringen van Bergen en Blaricum en studeerde daarnaast filosofie in Utrecht. De 
maatschappelijke positie van kunstenaars, de bemoeienis van de overheid met de kunsten en 
de wijze waarop de cultuur in Nederland georganiseerd was komen hier aan bod. Er leefden 
in Nederland grote en beroemde kunstenaars, maar altijd op het randje van het bestaan. In 
deze jaren ontmoette hij de toen al toonaangevende kunstenaars en schrijvers John Rädec-
ker, Adriaan Roland Holst, Just Havelaar en Sjoerd de Roos en trouwde in 1919 met De Roos’ 
zus en Rädeckers ex-vrouw Annie de Roos. Zij was toen al zwanger van hun eerste kind, 
Janna. Annie had bovendien twee kinderen met Rädecker, voor wie Goedewaagen aanvanke-
lijk een uitstekende vader was, maar met wie hij een paar jaar later alle banden verbrak. Die 
breuk is een voorbeeld van de compromisloze wijze waarop Goedewaagen zijn hele leven 
omging met intermenselijke relaties. In 1925 werd nog een zoon geboren, Tobie. 
 In de jaren ’20 luidde Goedewaagens promotie-onderzoek in de wijsbegeerte het defini-
tieve afscheid van zijn kunstenaarsleven in. Hij maakte een einde aan zijn vriendschap met 
dichters en schrijvers en scheidde in 1928 van Annie. In het getouwtrek om de kinderen 
werd Janna aan hem toegewezen. Om een huishouden met kind draaiende te houden, 
huurde hij een dienstbode in. Ondertussen had hij zich als jonge filosoof, opgeleid in het 
neokantiaanse denken van de Marburger School, actief ingezet voor de professionalisering 
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van de filosofische wetenschap in Nederland. Goedewaagens streven (en dat van anderen) 
was naar een op zichzelf staande zuivere wetenschap van de filosofie. Als privaatdocent 
aan de Utrechtse universiteit, als mede-oprichter en bestuurslid van het Genootschap voor 
Critische Philosophie en in tal van filosofenclubs betoonde hij zich een enthousiast pleit-
bezorger van Kant. Hij zou er echter niet in slagen een eigen filosofisch systeem te formule-
ren, zoals hij evenmin in staat was om eigen oorspronkelijke visie te ontwikkelen. Bepalend 
voor zijn levensloop was de invloed van een hele reeks van dichters en denkers, politici en 
nationaal-socialisten, met wiens denkrichtingen hij zijn zelfbenoemde ‘kern’ vaststelde. 
 In deze jaren onderhield hij nauwe contacten met gevestigde en aankomende filosofen 
als Cassirer, Görland, De Vleeschauwer, Pos, Kortmulder, Snethlage en Beth, en met intel-
lectuelen als P.H. Ritter jr. en Willem Pompe. Hij trouwde in 1930 met Truus Vruink, die 
hij destijds als zijn huishoudster had aangenomen, en  met wie hij een levenslange zeer 
innige verbintenis zou hebben. Vanaf zijn promotie in 1923 was Goedewaagen de gedood-
verfde opvolger van zijn leermeester Bernard Ovink, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de 
Universiteit Utrecht. Met verve bereidde hij zich voor op die positie. Zijn ontgoocheling 
was dan ook groot toen hij in 1932, nota bene door toedoen van Ovink zelf, werd gepas-
seerd voor het hoogleraarschap door een andere leerling van Ovink, Jo Franken. 
 Na deze afgang bleef Goedewaagen als privaatdocent verbonden aan de universiteit en 
actief in de wijsgerige wereld, onder andere als redactiesecretaris van de Algemene Neder-
landse Vereniging van Wijsbegeerte. Maar zijn denkrichting veranderde. Langzamerhand 
schoof hij op van de zuivere wetenschap van de neokantiaanse filosofie via de nieuwe in-
zichten van Nietzsche naar de meer wereldbeschouwelijke visie van Hegel. Vanaf de 
machtsovername van Hitler in Duitsland in 1933 verdiepte hij zich in het nationaal-socia-
lisme. Als zoekende ziel werd hij geïntoxiceerd door Hitlers woorden en in zijn filosofische 
publicaties is steeds duidelijker een ideologische ondertoon merkbaar.  
 In 1936 werd hij lid van de NSB, nadat hij Mussert via zijn vriend Ritter had ontmoet. 
Goedewaagen was niet de enige intellectueel, die in deze tijd uit het ‘systeem’ van de ver-
zuiling wilde stappen en zich wilde onttrekken aan de decadentie van de in verval geraakte 
Westerse cultuur. Ook denkers als Krekel, Wigersma en Carp stonden bepaald niet on-
sympathiek tegenover het nationaal-socialisme. Onder de indruk van Hitlers rassenwetten 
raakte Goedewaagen in vervoering door de racistische idee van de Nieuwe Mens die op-
gang maakte. Hij verbond zich aan het rechts-autoritaire weekblad De Waag en schopte 
het in 1940 tot hoofdredacteur. 
 De Duitse inval in mei 1940 zette in één klap de politieke verhoudingen op scherp. Was 
het vóór 1940 nog vrij onschuldig om zich met het Nederlandse nationaal-socialisme in te 
laten, daarna stond de NSB gelijk aan ‘heulen met de vijand’. Goedewaagen werd met zijn 
vrouw in de meidagen kort gevangengezet en die vernedering maakte hem razend. In De 
Waag kwam hij voor het eerst openlijk uit voor zijn idealen, hetgeen hem direct het voor-
zitterschap van de Raad van Voorlichting voor de Nederlandsche Pers opleverde, een initi-
atief tot gelijkschakeling van de pers en de journalisten. Toen hij ook openlijk voor zijn 
NSB-lidmaatschap uitkwam en door Mussert tot Persleider werd benoemd, moest hij af-
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treden als hoofdredacteur van De Waag. Hij maalde er niet om – zijn ambitie om een lei-
dinggevende rol te spelen in de nieuwe nationaal-socialistische samenleving was veel gro-
ter. Zelfs zó groot, dat toen zijn broer Jan, een fervent anti-nazi, in 1941 op jonge leeftijd 
overleed, hij in NSB-uniform op de begrafenis verscheen. 
 Zijn inspanningen bij het gelijkschakelen van de pers werden door rijkscommissaris 
Seyss-Inquart beloond. Goedewaagen werd in november 1940 benoemd tot secretaris-
generaal van het naar Duits voorbeeld opgerichte Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. Niet alleen propageerde hij zijn cultuurpolitieke idealen in tal van artikelen, toe-
spraken en twee boekwerken (getiteld Passer en Speer), hij bracht deze ook in praktijk. Zijn 
meest in het oog springende prestaties zijn de oprichting van de Nederlandsche Omroep en 
de Kultuurkamer. Basisgedachte onder zijn cultuurbeleid was het principe dat een samen-
leving geen intrinsieke waarde had zonder kunst. De overheid droeg daarom de verant-
woordelijkheid voor een bloeiend kunstleven. Sociaal-economische verbeteringen voor 
kunstenaars gingen dan ook hand in hand met tot in het absurde doorgevoerde censuur-
maatregelen ter controle van de kunsten, literatuur, omroep en pers. De begroting van het 
departement verveelvoudigde van een paar ton in 1940 tot miljoenen in 1942. 
 Goedewaagen bracht zijn eigen racistische gedachtengoed, door mij als ‘cultuurracisme’ 
aangeduid en door hem in de jaren dertig al geformuleerd, in praktijk. Hij wilde het plato-
nische ideaal bereiken van de ‘mensenadel’, of het Nietzscheaanse model van de Übermensch 
in de zin van het gedurende generaties kweken van een cultureel hoogstaande, muzische 
mens, die zelfs hoger was dan zijn huidige soortgenoot. Het maakte van hem een pleitbe-
zorger van de moderne eugenetica. Dit standpunt bepaalde in verregaande wijze zijn beleid 
ten aanzien van de kunst en de kunstenaars. Nederlandse, of in zijn termen: Arische, kun-
stenaars kregen het economisch beter, maar Joden, aziaten en zwarten werden door Goe-
dewaagen zonder pardon uit het kunstleven verwijderd. Met zijn door antisemitisme en 
racisme gedomineerde cultuurpolitiek creëerde hij daarmee zijn eigen onoplosbare        
paradox. 
 Hoewel Goedewaagen inhoudelijk goed onderbouwd en gedreven zijn departement 
leidde en het cultuurbeleid stap voor stap uitzette, was hij beslist geen politicus. Hij was 
niet opgewassen tegen het politieke steekspel op het hoogste niveau in het bezettingsbe-
stuur dat ging tussen de rivaliserende partijprominenten van de Duitse NSDAP (Bormann 
en Schmidt) en de ideologen van de SS (Himmler en Rauter) met Seyss-Inquart als bemid-
delende derde partij daartussen. Bovendien liet ook Mussert zich gelden en werd de NSB 
als speelbal door alle Duitse partijen gebruikt. Goedewaagen werd Begunstigend Lid van 
de SS, waarmee hij zich impliciet tegen Mussert afzette en zich schaarde aan de kant van 
Seyss-Inquart en Himmler.  
 Als gevolg van competentieverschillen met Ernst Voorhoeve, zijn perschef op het depar-
tement die tevens persleider van de NSB was, kwam Goedewaagen in de zomer van 1942 in 
conflict met Mussert. De ruzie liep zo hoog op, dat Mussert Goedewaagen schorste als 
NSB-lid en Goedewaagen op het departement een anti-NSB-beleid ging voeren. Toen Mus-
sert echter om strategische redenen in december 1942 door Seyss-Inquart tot ‘Leider van 
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het Nederlandse Volk’ werd benoemd, was de positie van Goedewaagen onhoudbaar ge-
worden. Zijn ontslag volgde begin 1943. Na Goedewaagens vertrek was het gedaan met de 
daadkracht van het departement, dat na de oorlog prompt werd opgeheven. 
 In de oorlogsjaren kreeg Goedewaagen te maken met andere intellectuelen op hoge 
posities in het bezettingsbestuur, zoals Geerto Snijder, Jan de Vries, Jan van Dam en Jaap 
Schrieke. Allen hadden uiteenlopende verwachtingen van de Nieuwe Orde, die soms tot 
botsingen en soms tot samenwerking leidden. Hoe ver ze in het bereiken van hun natio-
naal-socialistische idealen kwamen, hing sterk af van hun politieke talenten en hun indivi-
duele relaties met het Duitse bezettingsbestuur. Hoewel geen van allen hun doel bereikten, 
delfde Goedewaagen door zijn ontslag uit het departement van Volksvoorlichting en Kun-
sten in deze groep het onderspit. Na de oorlog zou in de bijzondere rechtspleging de per-
soonlijkheid van deze figuren in hun bezettingsfunctie van meer betekenis blijken te zijn 
dan de zwaarte van de functie die ze bekleed hadden. 
 Goedewaagen keerde terug naar de stilte van de studeerkamer en begon zijn langver-
wachte carrière als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Dat zijn 
benoeming een politieke was en academisch gezien dus waardeloos, en dat er nauwelijks 
studenten waren overgebleven als gevolg van de bezettingsmaatregelen, kon hem niet de-
ren. In de loop van 1943 preste hij zijn dochter Janna tot een SS-huwelijk met een Neder-
landse eugeneticus en SS-arts, om daarmee zijn Arische idealen ook in zijn familie te ver-
wezenlijken. Maar kort na de geboorte van zijn ‘Arische’ kleindochter vluchtte hij op Dolle 
Dinsdag met zijn vrouw naar Duitsland. Daar bemachtigde hij een onderzoeksopdracht van 
het Duitse ministerie van Onderwijs, waarmee hij zich tot het einde van de oorlog bezig-
hield. Na mei 1945 vestigde hij zich in Bad Oeynhausen, waar hij zich in zijn levensonder-
houd voorzag met het geven van privélessen. Tot zijn eigen verrassing sprong zijn dicht-
ader weer open en schreef hij in korte tijd tal van gedichten. Pas in mei 1946 volgde zijn 
arrestatie, waarna hij werd teruggebracht naar Nederland en in afwachting van zijn proces 
in de Cellenbarakken in Scheveningen werd opgesloten. Ook Truus kwam kort daarna 
berooid terug in Nederland. 
 Ondertussen zat de naoorlogse minister van OC&W danig met de erfenis van zijn 
voorganger in zijn maag. Hoewel de nieuwe organisaties als Kultuurkamer en Nationale 
Omroep snel werden ontbonden, was een volledige terugkeer naar de vooroorlogse situatie 
onmogelijk. Er waren domweg teveel kunstenaars, orkesten en gezelschappen afhankelijk 
geworden van de overheidssubsidies. Onder Cals ontstond in de vroege jaren ’50 een op-
bouwend overheidsbeleid voor de kunsten, dat rechtsstreeks voortkwam uit het beleid van 
Goedewaagen en zijn cultuurbegroting.  
 Goedewaagen zelf werd in 1948 tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld met het 
verbod om ooit nog in openbare ambten te werken en om tot 1965 te publiceren. Met name 
zijn propagandistiche functie ter nazificatie van de Nederlandse cultuur werd hem zeer 
kwalijk genomen. In de gevangenis maakte hij zich nuttig in de bibliotheek en gaf hij lessen 
aan medegevangenen. In opdracht van het toenmalige RIOD en met persoonlijke onder-
steuning van directeur Loe de Jong schreef hij zijn autobiografie en nog enkele verhande-
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lingen over de oorlogstijd. Zijn autobiografie was een verweerschrift tegen het geallieerde 
beeld van het nationaal-socialisme enerzijds en een pleidooi voor hemzelf als mens en voor 
het nationaal-socialisme als ideaal anderzijds. Hij huldigde de opvatting dat het nationaal-
socialisme goed en zuiver was en nooit de schuld kon zijn van de onmenselijke oorlogsmis-
daden en het extreem geweld uit de jaren 1940-1945. Daarmee positioneerde Goedewaagen 
zich als sleutelbewaarder van dit gedachtengoed en hij zou die rol de rest van zijn leven 
blijven vervullen. 
 Na zijn vervroegde vrijlating in 1952 leidde hij een marginaal bestaan als privé- en bijles-
leraar. Hij deed tal van tevergeefse pogingen om in Nederland of Duitsland aan een baan in 
zijn vakgebied te komen. De tendens die hij met het schrijven van zijn autobiografie had 
ingezet om zich als sleutelbewaarder van het nationaal-socialisme op te werpen, bleef on-
verdroten van kracht. Uit niets bleek dat hij, teruggekeerd in de samenleving, afstand nam 
van zijn vroegere idealen of daartoe pogingen ondernam. Zijn smeulende nationaal-socia-
listische idealen kregen hun weerslag in het onder pseudoniem geschreven en in Duitsland 
gepubliceerde boek Holland (1956), waarover in Nederland nog ophef ontstond, toen bleek 
wie het uitstekend gerecenseerde boek eigenlijk had geschreven.   
 Goedewaagen manoevreerde zichzelf in een onontwarbare gordiaanse knoop door 
enerzijds zijn hoop te vestigen op rehabilitatie als wetenschapper en denker en anderzijds 
vast te houden aan zijn nationaal-socialistische idealen, die elke reïntegratie in de Neder-
landse samenleving in de weg stonden. Toen rehabilitatie uitbleef en hij daardoor niet meer 
op academisch niveau aan het werk kon, richtte hij zijn blik meer en meer op Duitsland. 
Ook daar waren vele alt-Nazi’s, verbolgen over het feit dat hun rol was uitgespeeld en cy-
nisch over de huidige ontwikkelingen in de nationale en internationale politiek. In Duits-
land werd Goedewaagen een actief lid van verschillende onder het dekmantel van filosofie 
en religie opererende verenigingen, die bevolkt werden door deze alt-Nazi’s. Hij publiceerde 
ideologische artikelen in hun periodieken en hij hield lezingen op bijeenkomsten en con-
gressen; meerdere keren per jaar reisde hij met Truus een aantal dagen naar Duitsland. Hij 
kwam er onder meer Martin Heidegger tegen, wiens betrokkenheid bij het nazisme een 
geheel eigen academische industrie gecreëerd heeft, waartoe ook Goedewaagen zich aange-
trokken voelde. Het liefst wilde hij emigreren naar Duitsland, maar zag daarvan af toen hij 
ook daar geen mogelijkheden zag om aan academisch werk te komen. 
 In de laatste jaren van zijn leven begon de inmiddels bejaarde Goedewaagen meer en meer 
openlijk lucht te geven aan zijn rancuneuze gevoelens. Een laatste erkenning van zijn kwali-
teit als filosoof met een publicatie in een internationaal vermaard wetenschappelijk tijd-
schrift veranderde daar niets aan. Hij sloot zich begin jaren ’70 aan bij het Geschiedkundig 
Genootschap De Wende, een club van oud-SS’ers die met verve op negationistische wijze 
onderzoek deden naar de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde er op 
verongelijkte toon geschreven recensies van boeken over de oorlog. 
 Met zijn kinderen en kleinkinderen onderhield Goedewaagen in de naoorlogse jaren een 
wankele relatie. Zijn rechtlijnige en dwingende persoonlijkheid stond een innige relatie in de 
weg. Met zijn zoon Tobie en diens gezin kwam het tot een jarenlange breuk vanaf 1960, die 
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pas weer geheeld werd toen Goedewaagen getroffen werd door de progressieve ziekte spier-
dystrofie. Die ziekte maakte zijn actieve leven van reizen en optreden onmogelijk; hij was 
gekluisterd aan huis en woonde vanaf 1977 in een verzorgingstehuis. Op de slaapzaal werkte 
hij in een hoekje aan zijn lijvige filosofische levenswerk Trilogie des Geistes, dat echter onuitge-
geven zou blijven. Begin 1980 overleed hij, bijna 85 jaar oud. 
 In de conclusie van het boek krijgt de lezer tenslotte een beknopte analyse van Goede-
waagens karakter, denkbeelden en werk  en een visie op zijn drijfveren en ambities, met 
name met betrekking tot het nationaal-socialisme als beschavingsideaal. Zijn biografie 
wordt in vergelijkend perspectief gezet met die van de andere collaborerende intellectue-
len. Tot slot wordt kort stilgestaan bij de erfenis van Goedewaagens cultuurpolitiek.




