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Schrijver (’t kost hem moeite zijn emotie te bedwingen)
De oorzaak van die inval [de Duitse aanval op 10 mei 1940, AvdL] was drieledig. Ten eerste, de eindelijk losgebroken hoogmoed van een dom en dus gewetenloos volk; ten tweede:
roofzucht; en ten derde: om onzen geest te dooden en de uwe daarvoor in de plaats te stellen…. De eerste oorzaak laat ik voor wat ze in wezen is, uw eigen vernietiging, in historisch
nooit meer uit te wisschen smaad en schande! Hoewel uw tweede drijfveer ons door de principieele onridderlijkheid met verachting vervult, zou ze ons toch niet in beweging gebracht
hebben, want geld en goed zijn vergankelijke zaken en het verhongeren van vrouwen en kinderen is niet alleen uw macabere oorlogsprivilegie…. (…) Maar toen wij eindelijk de derde bedoeling van uw inval begrepen, uw geest in plaats van de onze, toen zijn wij opgesprongen om ons alleen maar onder ’t vuur uwer executiepeletons weer neer te leggen, wij,
’t legioen der naamloozen, dat zonder oproep, vaandel of uniform opgestaan is en u geruischloos en onzichtbaar omringt, opgestaan uit alle klassen onzer samenleving (…) En
deze allen strijden en lijden, de eene meer, de andere minder, de eene met deze, de andere
met die middelen, maar allen zonder uitzondering voor ’t zelfde doel, dat leger der onzichtbaren, burgers en burgeressen van ons vaderland, dat is – trots alle verraders en redders van wat er te redden valt – het land van de vrijheid, de waarheid en ’t recht! En al wordt
onze vaderlandsche bodem ook als bezaaid met ontelbare onbekende graven van onbekende Nederlanders, doodgeschoten, doodgehongerd, doodgeslagen, doodgemarteld, al vergaan
er ook duizenden in uw volgepropte gevangenissen en vluchtten tienduizenden van vrouw
en kind, dag in dag uit verborgen zwervend door ’t land, nooit zal uw geest regeeren in ons
volk, omdat uw ziel als heilig beginsel de gewelddadigheid, als middel de leugen en als doel
de tyrannie vereert! 1

Aan het woord is een gevangen schrijver van 42 jaar. Hij spreekt deze tekst van August
Defresne uit aan het slot van het vijfde bedrijf van Vrij Volk, de eerste naoorlogse toneelvoorstelling in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Albert van Dalsum, die ook de
regie van dit bedrijf voor zijn rekening nam, speelt deze rol met verve.2 Samen met een
arbeider (gespeeld door Anton Burgdorffer), een student (een rol van Edwin Thomas)
en een marechaussee (vertolkt door Han Bentz van den Berg) staat de schrijver terecht
voor een Duitse rechtbank. Hij maakt gebruik van het recht om een laatste woord tot
zijn rechters te richten. De vier worden ter dood veroordeeld. Alleen een bankier (Paul
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Storm) die het verzet heeft gefinancierd, ontkomt door een heldhaftig optreden van
de schrijver aan de executie door het vuurpeloton.
Het beeld dat Defresne in deze claus schetst, is veelzeggend. Het Nederlandse volk
heeft zich in groten getale gekeerd tegen de Duitse bezetter, de verzetstrijders staan in
de laatste uren van hun leven vastberaden voor hun rechters. Ze verrichten in de weinige momenten die hun gegeven zijn zelfs een heldendaad: ze offeren zichzelf op om
een lotgenoot te redden.
Op grond van hun houding tijdens de bezetting deelt de schrijver Albert Helman
in zijn inleiding op de boekuitgave van Vrij Volk de kunstenaars in drie categorieën
in. Tot de eerste categorie rekent hij de ‘onnozelen’ en ‘opportunisten’, die ieder persoonlijk risico uit de weg zijn gegaan en die na dreigementen van de bezetter meteen
besloten de weg van de minste weerstand te kiezen. Eenmaal gezwicht voor die dreiging hebben deze kunstenaars zoveel mogelijk van hun keuze geprofiteerd. De ‘onverschilligen’ en ‘labielen’ vormen de tweede categorie. Weliswaar zagen zij wel in dat
onze cultuur niet aan de Duitse bezetter vrijgegeven mocht worden, maar tegelijker-
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tijd wilden zij hun carrière als kunstenaar daarvoor niet in de waagschaal stellen. Om
zich in te dekken, verscholen zij zich achter leuzen als: ‘Kunst heeft niets met politiek
te maken’, ‘Een kunstenaar moet zijn werk blijven doen’, ‘Wij zorgen voor de continuïteit van het kunstleven’ of ‘Niemand kan van ons eisen dat we helden zijn.’ Verwijtend stelt Helman vast dat zij zich dus net zo gedroegen als de kunstenaars uit de
eerste categorie. De derde en, binnen de context van die eerste bevrijdingmaanden, de
enig juiste categorie omschrijft hij als de ‘beginsel- en karaktervasten’, die door hun
politieke tegenstanders, de kunstenaars uit de eerste twee categorieën, ‘de onverzoenlijken’ genoemd werden. Zij zagen direct in wat de Duitse maatregelen inhielden
en aanvaardden de volledige consequenties van hun weigering om tot de Nederlandsche Kultuurkamer (voortaan NKK) toe te treden. Deze ‘beginsel- en karaktervasten’
speelden op 6 juni 1945 in de Stadsschouwburg in Amsterdam met de ‘Toneelgroep 5
mei 1945’ een Nederlands werk over het Nederlands verzet. In een vijftal bedrijven
maakten de toeschouwers kennis met onze niet aflatende strijd tegen tirannie en overheersing door buitenlandse mogendheden door de eeuwen heen. Een mythe was geschapen: de acteurs en actrices die doorgespeeld hadden kregen het stempel ‘fout’, degenen die geweigerd hadden toe te treden eigenden zich het keurmerk ‘goed’ toe. De
stigmata van Helman hebben lange tijd standgehouden. De recensie van Ageeth
Scherphuis over de tentoonstelling ‘Theater in duistere tijden (1940-1945)’, die van 27
augustus tot en met 24 oktober 1993 in het Haagsch Historisch Museum werd gehouden, had de veelzeggende ondertitel: ‘De Kultuurkamer of de schuifdeuren’. Zij onderstreepte daarmee de classificatie van Helman uit 1945. Een toneelspeler stond in de
oorlog voor de keuze zich aan te melden bij de Kultuurkamer of verzet te plegen door
te spelen op zwarte huiskamervoorstellingen.3
Wanneer in de Nederlandse theatergeschiedenis aandacht wordt besteed aan de
periode van de Duitse bezetting zoomen theaterwetenschappers in eerste instantie in
op het cultuurbeleid van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
(DVK).4 De aanmelding voor de NKK en het verzet van de Nederlandse Organisatie
van Tooneelkunstenaars (NOT) ertegen krijgen alle aandacht, waarna ze hun bijdrage meestal afsluiten met een beschrijving van de bewuste opvoering van Vrij Volk.
Daarmee staat die geschiedenis als vanzelf in het teken van ‘goed en fout’ zonder dat
daarover veel debat ontstond.
Pas de organisatoren van de tentoonstelling ‘Het theater in de Tweede Wereldoorlog’, die van 4 maart 2005 tot en met 2 april 2006 in het Theater Instituut Nederland te Amsterdam werd gehouden, werd het als verwijt aangerekend dat zij door de
bril van goed en fout hadden gekeken.5 In een twaalftal vitrines waren zes verschillende
plaatsen belicht waar tijdens de Duitse bezetting theatrale activiteiten hadden plaatsgevonden: het Arena-theater in Rotterdam, de Joodse Schouwburg in Amsterdam, de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag waar het Deutsches Theater in den Nieder-
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landen gevestigd was, de Stadsschouwburg in Groningen, het krijgsgevangenkamp in
Stanislau in Polen en Vondelstraat 19, de woning waar Ko van Dijk en Elly van Stekelenburg hun Grand Guignol-avonden gaven. Volgens Takken kregen de toeschouwers
van de tentoonstelling zo een verkeerd beeld voorgeschoteld; de indruk werd gewekt
dat alleen joden, krijgsgevangenen, verzetshelden en nazi’s toneel zouden hebben gespeeld. Dat er door de meeste toneelspelers gewoon was doorgespeeld, bleef onvermeld, aldus de recensent.
Slechts twee studies over het theater tijdens de Tweede Wereldoorlog riepen een
ander beeld op. De Leeuwe (1985) heeft zijn artikel in Rebel, mijn hart over de geschiedenis van het theater in Nederland tussen 1933 en 1946 in drie delen ingedeeld. In
het eerste deel beschrijft hij naast de censuur van de overheid ten aanzien van maatschappijkritische stukken de grote toneelspelers en regisseurs uit het interbellum.
Daarnaast noemt hij het nationaalsocialistische toneelgezelschap Fascio en de socialistische toneelgroep De Jonge Spelers. Het theater tijdens de oorlog is het onderwerp
van het tweede deel. De oprichting van het DVK en de NKK en de anti-Duitse reacties van de toeschouwers bij verschillende toneelstukken worden beschreven, evenals
de oprichting van de nationaalsocialistische gezelschappen De Voortrekkers en het
Noord-Hollandsch Tooneel. Maar ook de voorstellingen in de Joodsche Schouwburg,
de huiskamervoorstellingen van Hamlet bij de Duits-joodse regisseur Ludwig Berger
en de voorbereiding voor een nieuw toneelplan voor na de oorlog hebben zijn aandacht. Het derde deel beschrijft de uitvoeringen van Vrij Volk van de ‘Tooneelgroep
5 mei ’45’ en De naamlozen van 1942 van August Defresne evenals het optreden van de
ereraden. Zijn overzicht behandelt een groot aantal aspecten van de theaterpraktijk,
maar kan gezien de geringe omvang van het artikel de ontwikkelingen slechts aanstippen. Van Berkel (1991) belicht in haar doctoraalscriptie De volkse greep op het Nederlandse toneel 1940-1945 het theater in de oorlogsjaren. Zij beschrijft daarin de nationaalsocialistische ideologie en cultuurpolitiek en het daaruit voortvloeiende
kunstbeleid waarbij ze ook het vizier richt op een aantal nationaalsocialistische gezelschappen. Het archiefonderzoek concentreert zich echter op het beleid van het
DVK; de beschrijving van de theaterpraktijk blijft onderbelicht.
Het theaterleven tijdens de bezetting omvatte aanzienlijk meer dan een keuze tussen
collaboratie en een verzetshouding bij de toneelspelers in de vorm van huiskamervoorstellingen. De reacties op voorstellingen bleven ook niet beperkt tot het citeren
van clausen die bij het publiek in de zaal onverwachte, vaderlandslievende of Duitsvijandige effecten veroorzaakten. Beroemd zijn sommige clausen uit de Gijsbreght van
Aemstel van Vondel. Na ‘Vaarwel mijn Aemstelland, verwacht een andren heer’ en
‘Hoe leed het God dat hem de moord niet êer en stak’ volgde minutenlang applaus,
omdat het publiek deze clausen interpreteerde vanuit de situatie van dat moment en
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Portretfoto Albert van Dalsum
als de schrijver.
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bij beide clausen de naam Hitler invulde. Hetzelfde deed zich voor bij de opvoering
van Hamlet van Shakespeare. Diens uitspraak uit het tweede bedrijf: ‘Denemarken is
een gevangenis’ leidde eveneens tot veel bijval vanuit de zaal. Bij de clausen ‘De dief
zit in Berlijn, zoeken zal u niet veel helpen’ en ‘Wat hier gestolen wordt, gaat meteen
naar Berlijn’ uit Der Biberpelz, een blijspel van Gerhart Hauptmann uit 1893, dat door
het Residentie Tooneel in 1943 werd gespeeld, sloegen de toeschouwers elkaar op de
schouders van het lachen, de nazipers verbouwereerd achterlatend.6
Want dat er gespeeld is, moge duidelijk zijn. Verschillende bronnen spreken voor
wat het beroepstoneel betreft over een ongekende theateractiviteit voor bomvolle zalen. Fons Rademakers vertelde in een interview met Ageeth Scherphuis over het verschil in bezettingsgraad van de schouwburg vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog:
‘In de jaren voor 1940 zaten er veertig mensen in de zaal. Vanaf het begin van de oorlog was de schouwburg uitverkocht’.7 Van der Veen geeft op basis van cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek de landelijke cijfers van het toneelbezoek in de oorlog. Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 1941 2.394.900, in 1942 3.288.600, in 1943
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3.332.200 en in 1945 3.129.400. Over het jaar 1944 zijn door het CBS nooit landelijke cijfers gepubliceerd. Het bezoekersaantal voor toneel lag tijdens de oorlog steeds rond
de vier à vijf procent van het totaal aantal verkochte kaartjes.8 Voor de zeven grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen en Eindhoven – stegen de cijfers voor het toneelbezoek van 855.100 in 1940, via 1.265.600 in 1941
naar 1.610.600 in 1942 en 1.559.100 in 1943. Het aantal bezoekers in de grote steden bedroeg in 1944 758.840 – dit cijfer heeft alleen betrekking op Amsterdam, Rotterdam en
Haarlem – en 996.600 in 1945.9
De ambitie van deze studie is om het beeld van deze bewogen periode uit de theatergeschiedenis aan te vullen en daarmee vollediger te maken. Tot op heden zijn de toneelstukken waarin ‘onverschilligen’ en ‘labielen’ speelden zelden onderwerp van historisch onderzoek geweest. Hetzelfde geldt voor de propagandastukken waarvoor de
‘onnozelen’ en de ‘opportunisten’ zich leenden en waardoor ze op grond van die activiteiten werden uitgesloten van het naoorlogse theaterleven. Dit onderzoek is een
eerste poging ook hun geschiedenis te beschrijven. Maar er kunnen meer vragen gesteld worden.
Klaus Mann heeft met zijn boek Meﬁsto (1936) een indringend portret geschetst
van Hendrik Hofgen, een talentvol acteur van een links georiënteerd theatergezelschap. Door zijn weergaloze vertolking van de duivelsfiguur uit Faust kreeg hij van
de nationaalsocialisten het aanbod hoofd te worden van het nationale theater. Mann
heeft zijn inspiratie voor de roman gebaseerd op de lotgevallen van de Duitse acteur
Gustaf Gründgens. De verfilming van het boek door Istvan Szabó zorgde voor wereldwijde bekendheid en maakte Hofgen tot het prototype van de ‘opportunist’. Dit
roept de vraag op of Hofgen/Gründgens een uniek geval is of dat er in Nederland ook
gelijkgestemde acteurs hun diensten hebben aangeboden. Of Nederlandse nationaalsocialistische groepen de gelegenheid te baat hebben genomen om hun ideologie ten tonele te brengen, is niet beschreven, laat staan dat bekend is wat hun repertoire was.
Dat een onpartijdige berichtgeving in de pers tijdens de bezetting onmogelijk was,
is reeds uitgebreid beschreven.10 Wat die recensenten opmerkten over het theaterleven in de oorlog is tot op heden een ongeschreven bladzijde in de theatergeschiedenis gebleven.
In het tv-loze tijdperk gedroegen de toneelspelers zich net als hun collega’s nu.
Een rol vertolken in een hedendaagse soapserie met de daarbij behorende landelijke
bekendheid kan moeiteloos vertaald worden naar de periode 1940-1945. De toneelspelers deden toen hun best om bij de radio menig graantje mee te pikken door een
rol te aanvaarden in luisterspelen die toen veelvuldig werden uitgezonden. Wat de inhoudelijke thema’s van die luisterspelen waren en of deze als nationaalsocialistische
propaganda betiteld moeten worden, zijn vragen die tot op heden niet zijn gesteld. Dit
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aspect van de radiogeschiedenis is nauwelijks onderzocht, Verkijk (1974) wijdt er een
gering aantal pagina’s aan.11 Daarom zullen ook deze vragen in dit onderzoek beantwoord worden.
Het theater van de nieuwe orde beschrijft niet de volledige geschiedenis van het theater tijdens de bezetting. Dat onderwerp is te veelomvattend. Het repertoire van de gezelschappen die doorspeelden na de instelling van de NKK komt weliswaar aan bod
in hoofdstuk 8, maar een samenhangende theatergeschiedenis van het Residentie Tooneel, het Centraal Tooneel, de toneelgroep Albert Gerlach en andere gezelschappen
moet nog geschreven worden. Omdat een beschrijving van het theater van Nederlandse nationaalsocialisten het uitgangspunt was, is ook de aandacht voor het Deutsches Theater in den Niederlanden beperkt gebleven.12
Dit boek behandelt, zoals de ondertitel aangeeft, het theater van Nederlandse nationaalsocialisten. De ondertitel luidt niet de geschiedenis van het nationaalsocialistisch theater in Nederland, want bij de beschrijving van het theater tijdens de bezetting is het allereerst van belang vast te stellen welke criteria gehanteerd kunnen of
moeten worden om een gezelschap, auteur of toneeltekst het stigma nationaalsocialistisch te geven. Het is de vraag of een toneelstuk dat door een NSB’er geschreven is
per definitie nationaalsocialistisch van inhoud is. Hetzelfde geldt voor blijspelen die
voor een publiek van NSB’ers en frontsoldaten zijn gespeeld. Vallen deze ook onder
de nationaalsocialistische theaterpraktijk? Of moeten we alleen van de veronderstelling uitgaan dat een stuk nationaalsocialistisch genoemd mag worden, als de inhoud
propaganda voor de nationaalsocialistische ideologie bevat?
Wat betreft de vraag naar de theatrale kwaliteit van de toneelstukken deel ik het
standpunt van Huberts (1987), die in zijn inleiding op het werk van George Kettmann
jr. stelt: ‘Ook het werk van mindere goden moet worden onderzocht, evenals het werk
van hen wier houding als gevolg van hun verwerpelijke antisemitische, fascistische of
nationaal-socialistische opvattingen moreel onaanvaardbaar genoemd moet worden.’13
Na de Duitse inval van mei 1940 dachten Nederlandse nationaalsocialisten dat ze de
kans zouden krijgen hun idealen te verwezenlijken. Negen jaar na de oprichting en na
drie jaren oppositie in de Tweede Kamer zou de NSB een machtsfactor van betekenis
kunnen worden in een toekomstige nationaalsocialistische heilstaat. Het vertrekpunt
voor dit onderzoek is niet zozeer de vraag hoe nationaalsocialisten de nieuwe orde wilden verwezenlijken, daarover zijn al talloze studies verricht, maar wel hoe ze het tot
dan toe onbetreden terrein van de cultuur vorm konden geven. Wat zij onder een nationaalsocialistische cultuur verstonden, welke rol die dan moest vervullen en of het
mogelijk zou zijn om de theaterwereld om te buigen in nationaalsocialistische richting zijn vragen die in dit boek centraal staan.
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Tijdens de bezetting zijn niet alleen Nederlandse toneelgezelschappen gesubsidieerd, het DVK heeft er ook een tweetal opgericht met de bedoeling een bijdrage te
leveren aan de nazificering van het Nederlandse theaterleven. Er zijn enkele beroepstoneelgezelschappen en gelegenheidsgroepjes geweest, die wel degelijk toneel
hebben gespeeld met de intentie de nationaalsocialistische denkbeelden te promoten. Omdat tot nu toe vaak de kwaliteit van doorslaggevende betekenis is geweest
voor opname in een theatrale canon, lijkt het wel alsof theaterwetenschappers de conclusie hebben getrokken dat de toneelopvoeringen tijdens de Tweede Wereldoorlog
bijna geen aandacht behoeven en dat theater van nationaalsocialisten onbelangrijk
en trouwens ook verwerpelijk is. Dat deze conclusie eenzijdig en onhistorisch is, zal
dit onderzoek aantonen.
De vraag naar de geschiedenis van het theater in Nederland, en met name het theater
van nationaalsocialisten, tijdens de jaren 1933-1945 wordt beantwoord aan de hand van
de volgende vijf deelvragen.

1. Welke was de culturele ideologie
van de Nederlandse nationaalsocialisten?
Voor de beschrijving van de nationaalsocialistische cultuurideologie zijn verschillende bronnen onderzocht. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van de archieven van
de verschillende nationaalsocialistische instanties als het Department van Volksvoorlichting en Kunsten, de Nederlandsche Kultuurkring, de Nederlandsche Kultuurkamer, de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap en de Nederlandsche
Kultuurraad. Wat verstonden zij onder cultuur en hoe zou die een nationaalsocialistische signatuur kunnen krijgen? De meest bruikbare bronnen waren nationaalsocialistische tijdschriften zoals De Schouw die tijdens de oorlog door deze instanties werden uitgegeven.
Een tweede bron vormen de partij- of kringbladen van de verschillende nationaalsocialistische groeperingen.14 Werd er in de gelederen van de NSB, Zwart Front,
NSNAP en andere splinterpartijen over een Nederlandse nationaalsocialistische cultuur gediscussieerd en hoe zag die cultuur er dan uit? Kwam het onderwerp cultuur
aan de orde in de gesprekken op de hoofdafdeling Vorming van de NSB? Deze partijpolitieke organisatie kende een viertal afdelingen waarvan die van de volkse cultuur
weer opgesplitst was in een viertal diensten: dans, muziek, beeldende kunsten en rederijkerstoneel.15 Onder deze laatste dienst viel niet alleen het amateurtoneel, toentertijd lekentoneel geheten, maar ook de organisatie van kameraadschapsavonden, die
opgeluisterd konden worden met verschillende theatrale activiteiten.

00 voorwerk 5-22

14-10-2008

11:11

Pagina 19

Proloog

19

Ook enkele Vlaamse tijdschriften zoals Volk, maandschrift voor Dietsche kunst en
kultuur werden in het onderzoek betrokken, omdat er tussen de medewerkers van de
verschillende antidemocratische periodieken levendige contacten bestonden, die niet
bij de Nederlands-Belgische grens ophielden.
Hoofdstuk 1 geeft een antwoord op deze onderzoeksvraag. Na een schets van het
Nederlandse theaterlandschap in het interbellum wordt beschreven wat Nederlandse nationaalsocialisten onder cultuur verstonden en welke kenmerken deze nationaalsocialistische cultuur had.

2. Welk cultuurbeleid
voerden de bezettende macht en ‘inheemse’ overheid?
Het DVK was verantwoordelijk voor de nazificering van de Nederlandse cultuur. Een
dergelijke taakstelling kon natuurlijk niet van de ene dag op de andere gerealiseerd
worden. Het op 25 november 1940 opgerichte DVK kreeg bij zijn eerste verjaardag
door middel van een verordening van Seyss-Inquart de taak de oprichting van een
Kultuurkamer voor te bereiden. Op 19 februari 1942 werden daartoe twee gilden opgericht en daarmee was de NKK een feit. Over de oprichting van de NKK is in het verleden al uitvoerig geschreven.16 In dit onderzoek wordt daarom de geschiedenis van
het departement en de NKK kort samengevat. Wel wordt uitvoeriger stilgestaan bij
verschillende afdelingen van het DVK zoals het gilde voor Theater en Dans en de vakgroep Toneel.
Welk theaterbeleid voerde het DVK en hoe werd dat vorm gegeven? En wat deden Nederlandse regisseurs toen bekend werd dat de subsidie voor theater fors werd
uitgebreid? Hoe werd in nationaalsocialistische kringen gereageerd op de minder bereidwillige houding van de kunstenaars tegenover de NKK en welke strategieën moesten worden aangewend om dit nieuwe instituut ingang te doen vinden bij de Nederlandse bevolking? En hoe positief waren de Duitse ambtenaren van het
Rijkskommissariaat over de gevoerde politiek van hun Nederlandse nationaalsocialistische collega’s?
Hoe de ‘inheemse’ overheid, in het bijzonder het DVK, en de Duitse bezetter (het
Rijkskommissariaat) hun greep op de Nederlandse cultuur versterkten en uitbreidden,
komt eveneens in het eerste hoofdstuk aan de orde. Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de verschillende nationaalsocialistische instellingen die zich hebben bezig gehouden met de cultuur en met het theater in het bijzonder.
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3. Welke ideeën over theater
hebben de nationaalsocialistische cultuurdragers ontwikkeld?
Het optreden van Fascio eind 1933, begin 1934 toont aan dat men binnen de NSB al
vroeg mogelijkheden zag om door middel van theatrale manifestaties politieke propaganda te bedrijven. Ook al hebben nationaalsocialisten zich vooral in de jaren dertig tegen het in hun ogen verderfelijke societytoneel afgezet, dan betekent dit niet dat
zij het theater links hebben laten liggen. Zij hebben in die periode diverse ideeën ontwikkeld voor de vormgeving van een toekomstig theater van de nieuwe orde. Na de
Nederlandse capitulatie verschenen spoedig de eerste publicaties waarin vooraanstaande nationaalsocialisten als Adriaan van Hees en Louis Frederik Ledeboer van
Westerhoven hun ideeën openbaar maakten over wat nationaalsocialistisch theater
zou moeten inhouden. Ook de hoogste ambtenaren op het DVK, prof. dr. Tobie Goedewaagen, die naast secretaris-generaal van het DVK tevens president van de NKK was
en Frans Primo, het hoofd van de afdeling Theater en Dans, lieten in woord en geschrift blijken wat er veranderd moest worden. Hun plannen hadden niet alleen betrekking op het repertoire, ook het toneelbestel moest op de schop.
Waaruit hun ideeën bestonden en hoe een toekomstig nationaalsocialistisch toneelbestel er uit zag, wordt beschreven in hoofdstuk 3. Daaraan voorafgaand geeft
hoofdstuk 2 een overzicht van de geschiedenis en de dramaturgie van het nationaalsocialistisch theater in het Derde Rijk. De weergave van deze geschiedenis stelt ons in
staat later een vergelijking te maken met de theatrale activiteiten van de Nederlandse
nationaalsocialisten. Hoe het toekomstige Nederlandse nationaalsocialistische toneelbestel vorm gegeven moest worden, vormt de afsluiting van hoofdstuk 3.

4. Hoe zag de nationaalsocialistische theaterpraktijk
er qua inhoud, kwaliteit en vormgeving uit?
De eersteling van nationaalsocialistische toneel viel te bewonderen op 22 december
1933 in de Stadsschouwburg in Utrecht. Op die dag speelde het toneelgezelschap Fascio De dag die komt van George Kettmann jr. De beschrijving van de nationaalsocialistische theaterpraktijk in de jaren dertig start dan ook met de geschiedenis van dit beroepsgezelschap. Maar werd er door groepen kameraden en kameraadskes tijdens
partijbijeenkomsten of kameraadschapsavonden ook op amateurniveau gespeeld? En
welke theatrale vormen brachten ze dan voor het voetlicht?
Tijdens de bezetting waren drie nationaalsocialistische beroepsensembles actief:
Toneelgezelschap De Voortrekkers, De Spelers van den Omroep en Het Noord-Hollandsch Tooneel (NHT). Daarnaast werden er twee gezelschappen, het Gemeentelijk
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Theaterbedrijf Amsterdam en De Ghesellen van den Spele, op instigatie van het DVK
ingebed in de nationaalsocialistische theatercultuur. Met welke problemen hadden
deze groepen te kampen en welke stukken speelden ze? Wie verleenden hun medewerking aan deze voorstellingen? Wat was de receptie in de nationaalsocialistische
pers? Hebben deze gezelschappen voor de samenstelling van hun repertoire leentjebuur gespeeld bij hun Duitse geestverwanten?
De theaterpraktijk wordt ook vanuit het standpunt van de toneelschrijvers beschreven. Wie waren de auteurs die hun producten ter beschikking stelden van deze
toneelgezelschappen? En wat valt er te zeggen over de stukken die ze hebben geschreven, maar die nooit zijn opgevoerd?
Ook het hoorspel, in de oorlog luisterspel geheten, behoort tot de onderzochte
dramatisch-theatrale vormen, die hier worden gepresenteerd. Omdat de radio in de
propaganda voor het nationaalsocialistisch gedachtegoed een andere rol kreeg toebedeeld dan het theater, worden de verschillende luisterspelen die tijdens de bezetting
zijn uitgezonden op onderwerp en thema’s geanalyseerd. Verkijk (1974) heeft in zijn
studie over de radio in de oorlog hiertoe de eerste, voorzichtige aanzet gegeven. De
analyse van de uitgezonden luisterspelen is gebaseerd op de beschrijvingen van de
Luistergids, de radiobode uit die dagen, en op de teksten van de luisterspelen die zich
bevinden in het archief van de Nederlandsche Omroep. Welke themata hebben deze
luisterspelen en komen ze overeen met gespeelde stukken in de schouwburg of kringhuis? Speelt ook hier de invloed van het Duitse nationaalsocialistische luisterspel door?
De vierde onderzoeksvraag vormt het hoofdbestanddeel van dit onderzoek en
wordt in de hoofdstukken 4 tot en met 7 beantwoord. Hoofdstuk 4 beschrijft het repertoire en de receptie van de gespeelde stukken van nationaalsocialistische beroepsen amateurtoneelgroepen, die in de jaren dertig in ons land actief zijn geweest. De
functie die de voorstellingen voor de toeschouwers hebben gehad, bepaalt de ordening
van dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 5 bevat de geschiedenis van drie nationaalsocialistische en twee door
het DVK opgerichte beroepsgezelschappen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
overzicht van diverse theatrale activiteiten van Nederlandse nationaalsocialisten in de
sfeer van het amateuristisch toneel.
In hoofdstuk 6 worden alle niet gespeelde dramatische teksten die nationaalsocialistische auteurs in de periode 1933-1945 hebben geschreven naar inhoud en vorm
geanalyseerd.
Hoofdstuk 7 bevat een inventarisatie en analyse van de luisterspelen. De vraag
wordt beantwoord in hoeverre de thematiek van de hoorspelen overeenkomt met of
verschilt van toneelstukken, die door het beroeps- en amateurtoneel werden gespeeld.
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5. Hoe worden voorstellingen
in de nationaalsocialistische toneelkritiek besproken?
Naast de kritiek op de opvoeringen van de eigen nationaalsocialistische gezelschappen is er voor gekozen om ook de kritiek van nationaalsocialistische recensenten op
de voorstellingen van niet nationaalsocialistische toneelgroepen bij dit onderzoek te
betrekken. De bedoeling hierbij is om te achterhalen of uit die kritieken een nationaalsocialistische theatrale receptie valt te distilleren. Uit de kritiek kan wellicht afgeleid worden op welke criteria recensenten hun mening baseerden en wat nog belangrijker is op welke aandachtspunten zij aanbevelingen deden om het stuk in de goede
(d.w.z. nationaalsocialistische richting) te ‘verbeteren’. Een zoektocht dus naar de esthetica van een ‘gezond’ theater voor de Nederlandse volksgemeenschap. Hoofdstuk
8 bevat een beschrijving van deze zoektocht.
Halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden kunst en cultuur tijdens
de bezetting voor het eerst uitvoeriger onderwerp van wetenschappelijke studie. In de
expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek organiseerde Kelder in samenwerking
met Van den Boogaard, Geesink en Huberts de tentoonstelling ‘De nieuwe orde en de
Nederlandse letterkunde 1940-1945’. De samenstellers publiceerden in dat decennium
ettelijke deelstudies over nationaalsocialisme en literatuur.17 In de jaren daarna volgden studies over film, muziek en boekwetenschap tijdens de Duitse bezetting.18 Dit
boek kan gezien worden als een pendant van de verschillende studies die de afgelopen
vijfentwintig jaar zijn verschenen. Het voegt een cultureel-historisch hoofdstuk toe
aan de veelbewogen Nederlandse theatergeschiedenis.
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Hoofdstuk 1

Nationaalsocialistische cultuurideologie
en cultuurpolitiek 1931-1945

1. Het theaterleven tijdens het interbellum
Royaards en Verkade
Nederland kende in de eerste decennia van de twintigste eeuw twee theatergrootheden die als regisseur en toneelspeler een groot stempel hebben gedrukt op de speelstijl en de repertoirekeuze van de toneelgezelschappen: Willem Royaards (1867-1929)
en Eduard Verkade (1878-1961).
Royaards ontving op 26 maart 1919 een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit van
Utrecht en bij die gelegenheid had zijn erepromotor, de kunsthistoricus prof. dr. Willem Vogelsang, zijn verdienste voor het Nederlandse theater onder woorden gebracht: ‘De toneelleider Royaards had de verbeelding in ere hersteld, hij had het
woord van de Nederlandse dichters tot klinken gebracht, hij had eenheid van stijl bereikt en daardoor zijn landgenoten opnieuw de liefde gegeven tot de schouwburg als
tempel der kunst (De Leeuwe, 1996: 580).’ Hij regisseerde en speelde zijn stukken in
een speelstijl, waarbij de toeschouwers slechts hoefden te kijken naar het gebodene
en daarvan konden genieten, ‘zonder zich te moeten afpijnigen met symbolische bedoelingen of achtergronden (Hunningher, 1949: 137)’. Royaards vertaalde het l’art
pour l’art-principe van de Tachtigers naar het theater: schoonheid om de schoonheid. Royaards schoonheidsideaal was uitzonderlijk in een tijd waarin smakeloosheid
en kitsch op het toneel de boventoon voerden. Defresne (1948: 249) rekent Willem
Royaards dan ook tot de vader van de ‘dienaren der schoonheid’. Het enige criterium dat hij hanteerde om een stuk op het repertoire te nemen was de speelbaarheid
er van. Royaards’ visie werd later overgenomen door vooraanstaande toneelleiders
als Louis Saalborn, Johan de Meester, Bets Ranucci-Beckman en Ko Arnoldi. Centraal in hun visie stond de opvatting dat de acteur belangrijker was dan de schrijver.
‘Hier heerst (…) de acteur, de grote scène, het bewogen rhytme, de wijde allure, het
verzorgde woord, het brede gebaar, het briljante tempo, de sierlijkheid, de kleurenrijkdom en vooral het vakmanschap’, aldus Defresne (1948: 249). Royaards’ spelop-
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vatting en regieconcept werden nagevolgd in de voorstellingen van Het Tooneel, De
Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’, Het Residentie Tooneel, het
Nieuwe Nederlandsche Tooneel, Het Gezelschap Saalborn, Comoedia, Het Vereenigd Tooneel en Het Masker.
Verkade verzette zich tegen een theatercultuur waarin de steracteurs alleen oog
hadden voor hun eigen rol en het stuk het stuk lieten; de schrijver was volgens hem
juist belangrijker dan de acteur. Geïnspireerd door de Engelse toneelvernieuwer Edward Gordon Craig (1872-1966) begon hij zijn loopbaan met een aantal beginnende
toneelspelers en dilettanten en leidde hen op in zijn speelstijl. Gebroken moest worden met de naturalistische wijze van regisseren en spelen, omdat die het publiek verhinderde innerlijk mee te leven met het getoonde. Het theater moest geen sociale conflicten weerspiegelen, maar zich richten op wat iedere generatie samenbond: ‘het
algemeen menselijke in de innerlijke strijd tussen geest en stof, goed en kwaad, licht
en duisternis (Hunningher, 1949: 133)’. Met die intentie moesten zijn acteurs werken
van Shakespeare, Ibsen en Strindberg spelen. De getrouwe nabootsing van een werkelijke situatie en bestaande typen (de naturalistische speelwijze) moesten zij vervangen door ‘het spelen van de achtergrond’ d.w.z. de spelers moesten zich verdiepen
in de psyche van het uit te beelden personage, diens gevoelens uitdrukken en hun eigen
emoties beheersen (psychologisch realisme). Ook moesten zij in hun samenspelen een
harmonisch geheel laten ontstaan.
Bij Verkade stond de geestelijke inhoud van het stuk voorop. ‘Hij stelde hoge eisen aan de toeschouwers, vroeg van hen begrip voor de ideeënwereld van de schrijver.
(…) Daarom voelde Verkade zich aangetrokken tot het “intellectualistische” repertoire, tot Shaw en Arthur Schnitzler (Albach, 1965: 90).’ Verkade werd op grond van
zijn speelstijl door Defresne beschouwd als de voorloper van de ‘dienaren der waarheid’. Tot zijn geestverwanten en leerlingen rekende Defresne: Herman Heijermans,
Ben Groeneveld, Pierre Balledux, Albert van Dalsum en August Defresne, Cees Laseur,
Cor van der Lugt Melsert, Jan Musch en Adriaan van der Horst. Zij waren de leiders
van De Tooneelvereeniging, De Jonge Spelers, De Vereenigde Haagsche Spelers, Het
Oost-Nederlandsch Tooneel, De Amsterdamsche Tooneelvereeniging, Die Haghespelers, Het Amsterdamsch Tooneel, Het Vereenigd Tooneel, Het Centraal Tooneel,
Het Hofstad Tooneel en Het Schouwtooneel.
De vraag is of Royaards en Verkade wel als elkaars tegenpool moeten worden gezien. De Leeuwe (1996: 585) spreekt liever over complementair opererende personen.
Kijken we naar het repertoire dan blijkt Defresnes onderscheid geen absolute geldigheid te hebben, maar wel richtinggevend te zijn. Het kwam dus voor dat toneelgezelschappen die Defresne tot de school van Royaards rekende een enkele keer geëngageerd
toneel speelden. Als een gezelschap een politiek geladen stuk op de planken bracht, betekende dit per definitie niet dat ze hiermee de lijn van Verkade volgden. Zo speelde Het
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Residentie Tooneel in 1939 in een regie van Bets Ranucci-Beekmann het antitotalitaire Stralende dageraad van Thomas. Het Schouwtooneel was het ensemble uit Den Haag
in 1922 vooraf gegaan met Vrijheid van Herbert Kranz, de eerste Expressionistische
voorstelling in ons land. Deze uitvoering was weliswaar een uitzondering in het burgerlijke repertoire van dit gezelschap, dat meestal gekenmerkt werd door een naturalistische speelstijl. De burgemeester van Den Haag, die zowel de politiek getinte boodschap als de moderne vorm van het spel minder op prijs stelde, trof dit stuk met een
speelverbod. Toch is dit onderscheid van belang omdat vooral Van Dalsum en Defresne, en in mindere mate Van der Lugt Melsert, in de jaren dertig geëngageerd theater – in die tijd omschreven als ‘getuigend tooneel’ – hebben gespeeld, waarbij vooral
de boodschap van de auteur de keuze voor opvoering bepaalde.

‘Getuigend tooneel’
De oprichting van het Oost-Nederlandsch Tooneel door Van Dalsum, Defresne en dr.
Wijnand Frans in 1929 markeerde een nieuwe periode in de Nederlandse theatergeschiedenis. Van Dalsum had in zijn artistieke ontwikkeling de scholen van Royaards
en Verkade doorlopen. ‘Voor hém was theater noch een oord waar de schoonheid
heerste (Royaards) noch een plaats waar de idee tot leven kwam (Verkade)’.1 Het theater was een plaats waar de waarheid getoond moest worden. Van Dalsum en Defresne beschouwden zich als de chroniqueurs van hun eigen tijd, of zoals zij het verwoordden: ‘We spelen het levende toneel van onze tijd.’ Daarom moest het theater een
eigen plaats, een nieuwe functie krijgen in een veranderende wereld. Het theater zou
in dienst van een idee moeten staan. Een idee, die niet van algemene aard was, zoals
Verkade steeds had benadrukt, maar die betrekking had op de eigen tijd en die religieus, filosofisch of politiek getint kon zijn.
De acteur moest zijn speelstijl, die gebaseerd was op een psychologisch realisme,
vaarwel zeggen. Hij moest zijn stem, gebaar en mimiek gebruiken om iets uit te beelden dat boven de realiteit uitsteeg. Zijn manier van acteren werd revolutionair anders
dan in de realistische of naturalistische toneelstukken tot dan toe gebruikelijk was. De
acteur in het Expressionistische drama sprak op een staccatoachtige manier razendsnel zijn teksten en bewoog zich op het toneel voort als een marionet. De decors, die
tot dan toe de vertrouwde werkelijkheid hadden nagebootst, moesten symbolisch
worden weergegeven, ze waren gebaseerd op visioenen die bij de ontwerper na lezing
van een stuk waren opgekomen.
Hunningher roemde Van Dalsum omdat hij door zijn uitzonderlijke mimische
begaafdheid en zijn ethisch, in feite religieus bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef zoveel jongere toneelspelers en regisseurs bezielde. Van Dalsums ontwikkeling in
de richting van een ‘getuigend toneel’ was niet alleen verklaarbaar vanuit een ethisch,
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religieus besef, maar ook vanuit het zoeken naar een door dat godsbesef gevormde gemeenschap. ‘Steeds heeft hij [Albert van Dalsum, AvdL] naar die gemeenschap gezocht en er naar gestreefd daarvan de stem te zijn in de kunst. Omdat zij echter niet
bestond en deze roeping der kunst door de meesten niet werd aanvaard of begrepen,
is hij zo vaak en door zo velen misverstaan. Het heeft hem er niet van af gehouden dan
desnoods buiten de religie naar een gemeenschap te zoeken, al was het dan maar een
zuiver maatschappelijke. Dit deed hem een tijdstoneel brengen dat temidden van de
partijschappen de zaak der mensheid trachtte hoog te houden; oorzaak van nog meer
vijandschappen en wanbegrip (Hunningher, 1949: 182).’
Deze keuze resulteerde in een vijftal briljante voorstellingen van het Oost-Nederlandsch Tooneel: Komedie van het geluk van Nikolai Evreïnov, Drie Stuiversopera
van Bertolt Brecht en Kurt Weill, Volpone van Ben Jonson in een bewerking van Stefan Zweig, Liefde onder de olmen van Eugene O’Neill en Een kameel gaat door het oog
van een naald van Frans Langer. Alleen Mohrs Karavaan sprak minder tot de verbeelding. Hoewel Van Dalsum en Defresne zich aangetrokken voelden tot het Expressionisme – zij betoogden dat het reproduceren van de werkelijkheid door de acteur hem zo bond dat er geen ruimte was om zijn gevoelens te uiten – worden deze
toneelstukken eerder gezien als voorbeelden van humanistisch dan van Expressionistisch toneel. Zuiver Expressionistisch drama werd in Nederland amper gespeeld en
meestal vormde het een curiosum in het repertoire van een gezelschap. Dat ben jij! van
F. Wolf, gespeeld door Het Nieuwe Tooneel in 1923 werd gevolgd door de kluchten De
schelmstreken van Scapin van Molière en De twee wezen van A. d’Ennery. Ook de voorstellingen van Vrijheid uit 1922 en Aan Gene Zijde van Walter Hasenclever, in 1924 gespeeld door Het Vereenigd Tooneel met Else Mauhs in de rol van Jeanne, waren eerder bedoeld om een nieuwe vorm van toneel van hoge artistieke zin te demonstreren
dan om een bepaalde politieke tendens naar voren te brengen (Van Gaal, 1996: 621).
Pas bij Gas I van Georg Kaiser, dat in 1928 door 250 leden van de AJC in een regie van
Van Dalsum werd gespeeld, lag de nadruk op de politiek tendentieuze inhoud.
Na het faillissement van het Oost-Nederlandsch Tooneel verbond Van Dalsum
zich aan de Amsterdamsche Tooneelvereeniging, waar hij samen met Defresne nog diverse malen tijdtheater heeft geregisseerd of gespeeld met De beul als meest roemruchte voorbeeld. De beul werd in 1936 gevolgd door St. Joan van George Bernard Shaw
en De Spaansche gebroeders van Walschap (seizoen 1937/38), beide in een regie van A.
Defresne. Shakespeares Othello met Van Dalsum in de titelrol werd gespeeld vanwege de actuele strekking: de rassenvervolging was met de Neurenberger wetten staatszaak geworden in nazi-Duitsland. Ook De rozenkrans van Florence Barclay en Alexandre Bisson (1936-37), gespeeld door Pierre en Enny Mols (De Vereenigde
Schouwspelers) en Boefje met in de hoofdrol Annie van Ees (Het Nederlandsch Tooneel, seizoen 1938/39) zijn voorbeelden van getuigend toneel.
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Naast Van Dalsum en Defresne was Cor van der Lugt-Melsert met zijn Hofstad
Tooneel een belangrijke exponent van ‘getuigend tooneel’. Het Haagse publiek ontving stukken als Rassen van Ferdinand Brückner (1934), Onschuldige meisjes van Lilian Hellman (1935), De witte ziekte van Karel Capek (1937) en De dag des oordeels van
Elmer Rice (1938) met gemengde gevoelens en steeds speelde de dreiging van censuur.
Het zal geen verwondering wekken dat de keuze van Van der Lugt veelvuldig onderwerp van kritiek was in Het Nationale Dagblad, de in 1936 opgerichte NSB-krant. De
reactie van het publiek en de dreiging van censuur waren waarschijnlijk ook de redenen waarom Van der Lugt-Melsert Den Haag de rug toekeerde en zijn heil zocht in
Amsterdam. Zijn eerste voorstelling in Amsterdam – Pater Malachius’ mirakel van B.
Doherty – werd eveneens getroffen door een speelverbod, maar dat werd uiteindelijk
ingetrokken.
Een overzicht van toneelvoorstellingen uit de jaren dertig die door censuur zijn
getroffen, levert de volgende lijst op:
Jaar

Stuk en auteur

Gezelschap

Reden

1933

De matrozen van Cattaro van
Friedrich Wolf
Rassen van Ferdinand Brückner

De Jonge Spelers

Muiterij op De Zeven Provinciën
Het stuk is een felle aanklacht
tegen de jodenvervolging in
Duitsland

De gele koorts van Sidney
Howard en Paul de Kruyf

Amsterdamsche Tooneelvereeniging

1934

1935
1936
1937

1938

Vereenigd Rotterdamsch
Hofstad Tooneel o.l.v.
Cor van der Lugt Melsert

Onschuldige Meisjes van Lillian
Hellman
De witte ziekte van Karel Capek

Het stuk behandelt de strijd tegen ziekteverwekkende bacteriën, ook figuurlijk bedoeld

Vereenigd Rotterdamsch
Hofstad Tooneel
Vereenigd Rotterdamsch
Hofstad Tooneel
De dag des oordeels (Judgement Day) Amsterdamsche Tooneelvan Elmer Rice
vereeniging

Maatschappijkritiek (vermeende lesbische relatie)
Protest tegen totalitaire regimes
en dictatuur
De Rijksdagbrand, het stuk
werd in Den Haag en Amsterdam verboden

Kinderen op een ijsschots van de
Hongaar Vilèm Werner

Amsterdamsche Tooneelvereeniging

Geen verbod, maar stuk stukgeschreven door een vijandige
pers

Pater Malchius’ Mirakel

Nederlandsch Tooneel

Mogelijk kwetsend voor katholieke Nederlanders

Figuur 1: Toneelstukken getroffen door de censuur van de overheid.

Het laatste gezelschap dat hier besproken dient te worden is De Jonge Spelers. Deze
toneelgroep vormde de ideologische voortzetting van het Groot Volkstooneel dat
door Herman Bouber en Ben Groeneveld in 1930 was opgericht, maar in 1932 weer
werd opgeheven.2 Haar doelstelling was ‘de Nederlandse arbeidersklasse goede to-
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neelkunst te brengen, in het bijzonder die waarin de geest harer bevrijdingsbeweging
leeft (Van Otterloo, 1982: 84)’. Daarmee richtte het gezelschap zich vooral op een publiek van links georiënteerde arbeiders en het verbond zich met de socialistische arbeidersbeweging en haar partij, de SDAP. Daarmee onderscheidde het zich van andere toneelgezelschappen uit die tijd. De professionele speelwijze van De Jonge
Spelers sloot precies aan bij de zienswijze van de SDAP en het NVV. Een commissie
die partij en vakbeweging hadden ingesteld en die in 1924 een Rapport Arbeidersontwikkeling had uitgebracht, wees het dilettantisme sterk af: ‘Professionele leiding
van de gezelschappen was een absolute eis om de noodzakelijke kwaliteit te bereiken.
Liever dan “een beetje liefhebberen” als “een welkome afleiding voor de arbeiders in
de kleine plaatsen” zag de Commissie een quasi-professioneel Groot Volkstoneel tot
stand komen, een rondreizend gezelschap naar het voorbeeld van de “Freie Volksbühne” (Blockmans, 1987: 192)’.
De Jonge Spelers bestond van 1932 tot 1940 en in totaal zijn er negenentwintig acteurs en actrices aan verbonden geweest. De vaste kern, die een zogenaamde maatschap
vormde en zowel op artistiek als financieel vlak verantwoordelijkheid droeg, bestond
in 1932 uit: Ben Groeneveld, Nelly Ernst, Arie Das, Johan Fiolet, Jan Lemaire jr., Jan Seves, Lucas Wensing en Gerrit Lindenberg. Het repertoire sloot nauw aan bij de doelgroep want de stukken moesten maatschappelijke problemen behandelen, wilden ze
voor uitvoering in aanmerking komen. Toch had dit uitgangspunt geen eenheidsworst
tot gevolg. De Jonge Spelers speelden actueel-politieke drama’s waarin zij ageerden tegen het opkomend fascisme (De matrozen van Cattaro en Professor Mamlock van Friedrich Wolf), sociaalpsychologische drama’s waarin de innerlijke strijd van een individueel personage de hoofdmoot vormde (Geef acht! Parade van Fr. Angermeyer) en
lichte, vrolijke toneelstukken die als enige doel hadden amusement te bieden (Bredero’s De klucht van de koe en de oud-Franse klucht De sluwe advocaat Pathelijn). In zijn
recensie over Professor Mamlock schreef Menno ter Braak dat dit stuk als twee druppels
water leek op De dag die komt van George Kettmann, dat door het fascistische toneelgezelschap Fascio in het seizoen 1933/34 gespeeld werd. Weliswaar signaleerde hij een
verschil in realiteitsbesef (‘ik neem het Jodenvraagstuk ernstig en het leege fabrieksgedoe van Kettmann niet’) ‘maar de machteloosheid om boven de drakerige oppervlakte uit te komen, is voor beide soorten tooneelschrijverij precies even karakteristiek’.3

De Nederlandse weg
Het Duitse Expressionisme, dat rond 1912 ontstond en door de verschrikkingen van
de Eerste Wereldoorlog politiseerde omdat het paste in het streven om meer op het gevoel af te gaan dan uit te gaan van het verstand, heeft Nederland echter op de genoemde stukken na ongemoeid gelaten. Invloeden van andere buitenlandse experi-
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mentele theatermakers hebben weinig rimpelingen veroorzaakt in de Nederlandse
theatervijver. De pogingen van Jacques Copeau en zijn Théâtre du Vieux Colombier
om het classicistische conservatisme van de Comédie Française te doorbreken hadden
een grote invloed op het Franse toneel, maar braken in het buitenland niet door. Hetzelfde kan gezegd worden over het tijdtheater dat Firmin Gemier voorstond. Weliswaar wilde hij het zelfgekozen Franse isolement openbreken, maar de contacten met
Nederlandse toneelleiders en -regisseurs bleven beperkt tot incidentele bezoeken.4
Buitenlandse grootheden als Konstantin Stanislavski en zijn Kunstenaarstheater en
Alexandr Tairov en zijn Kamertheater, voorbeelden van Russisch realisme en avantgardekunst, waren hier wel bekend, maar werden niet of nauwelijks nagevolgd in tegenstelling tot het revolutionaire toneel van Vsevolod Meyerhold, dat verwantschap
vertoonde met het Duitse Expressionisme. Ook vanuit Engeland was geen modern experimenteel theater te verwachten, want daar was het realisme de bepalende speelstijl.
Feitelijk onderging alleen Johan de Meester in zijn periode bij het Vlaams Volkstoneel
de invloed van het buitenlandse experimentele theater.
Nederland volgde zijn eigen weg: ieder gezelschap had zijn eigen publiek en speelde zijn eigen specifieke stukken. Het handelsmerk van het Centraal Tooneel van Cees
Laseur was het betere boulevardstuk: het Engelstalige societystuk. Het Masker van Ko
Arnoldi stond bekend om zijn Franse en Hongaarse stukken en mikte ‘op een publiek,
dat de zorgen van de jaren dertig in de schouwburg even wilde vergeten bij voorstellingen, die steunden op een repertoire van goede smaak, voorzichtige ondeugendheid.
Het spelniveau moest de vaak vrijblijvende inhoud kunnen verdringen (Ruivenkamp,
1970: 85).’ Het Residentie Tooneel speelde een mengeling van societystukken (Bets Ranucci-Beckman) en klassiek repertoire (Johan de Meester) en speelde daarmee in op
de behoeften van het Haagse publiek: ‘De combinatie van societytoneel, van smaakvol licht blijspel tot ernstige tragedie, met het klassieke spel, eveneens in het ruime scala van blijspel tot drama, beantwoordde aan de behoeften van het publiek zoals zich
dit in Den Haag had ontwikkeld (Dubois, 1970: 120).’ Het Residentie Tooneel speelde voort in de traditie van het Hofstad Tooneel van Cor van der Lugt Melsert. Men
bracht voorstellingen die niet opvielen ‘door overdreven experimenteerlust, vernieuwingsdrang of revolutionair élan, maar door goede smaak, distinctie en stijl, door
verfijning, raffinement en subtiliteit (Dubois, 1970: 123)’.
Naast een overvloed aan buitenlandse stukken probeerde een aantal toneelleiders
oorspronkelijk Nederlandstalig werk op het repertoire te nemen. Vooral Cor van der
Lugt Melsert (Hofstad Tooneel), Adriaan van der Horst en Jan Musch (Het Schouwtooneel) vervulden hierbij een voortrekkersrol.5 In het seizoen 1917/1918 speelde het
Hofstad Tooneel louter Nederlandstalig werk, wat Huningher (1949: 142) een mirakel noemde, dat van grote moed getuigde en ‘van psychologisch inzicht zowel in de
mogelijkheden van het eigen ensemble als die van het eigen publiek’.6 Ook tijdens zijn
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Het arbeiderstooneel orgaan van
den Bond van Arbeiderstoneelvereenigingen in Nederland.
1932. IISG

eerste jaar als toneeldirecteur in Rotterdam speelde het Rotterdamsch Tooneel dertien Nederlandstalige stukken. Sinds 1923/24 was Van der Lugt Melsert de vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en tot 1937 speelde hij 135 Nederlandstalige stukken.
Adriaan van der Horst speelde met zijn gezelschap o.a. Springvloed van Ina Boudier-Bakker, Het onbekende land van Herman Middendorp en De vrouw die verloor
van A.J. Zoetmulder. In de eerste drie jaar van zijn bestaan (1919-1922) speelde het
Schouwtooneel vijftien Nederlandse stukken en bij het tienjarig bestaan waren tweeenveertig van de 131 werken oorspronkelijk Nederlandstalig.
In het seizoen 1925/26 brachten alle gezelschappen niet minder dan zevenentwintig premières van oorspronkelijk Nederlandstalig werk voor het voetlicht, maar
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toch klaagden auteurs als August Heyting en Bernard Canter dat de toneeldirecteuren amper aandacht besteedden aan hun werk. Zoals we later zullen zien, hebben nationaalsocialistische groepen deze klaagzang overgenomen bij het bekritiseren van het
Nederlandse toneel in het interbellum.

Het lekentoneel bij de verschillende zuilen
Hoewel de leiding van de SDAP en vakbeweging geen voorstander was van een amateuristische kunstbeoefening door de arbeiders, trok ze toch aan het kortste eind. Op
toneelgebied wenste zij geen schunnige toneelstukken in rokerige dorpszaaltjes, maar
discipline en zedig gedrag. Op artistiek gebied hadden de socialistische arbeiders zich
al lang verzameld in verschillende culturele verenigingen. In 1902 was de Bond van Arbeiders-Zangvereenigingen in Nederland opgericht, in 1910 volgde de Nederlandse
Bond van Arbeiders-Muziekvereenigingen en in 1917 de Bond van Arbeiders-Tooneelvereenigingen.
Deze laatste bond kende in 1934 86 afdelingen volgens een opgave van de Culturele Raad en 107 afdelingen volgens Het Arbeiders Tooneel, dat van 1930 tot 1936 verscheen. Ze was daarmee een van de kleinste. Voor Toneel bedroeg het beschikbare
budget ƒ5.015,90 voor Muziek was ƒ8.075,35 en voor Zang ƒ19.427,46 voorhanden. In
1930 waren er eenenzeventig afdelingen met 925 leden, in 1932 negentig met 1220 leden, maar de meeste leden telde de bond in 1934: 1400 leden, verdeeld over 107 afdelingen. Daarna zakte het ledental weer terug tot het niveau van 1932.
Hessel Jongsma hield de dilettanten in het bondsblad Het Arbeiders Tooneel voor
contemporaine, gepopulariseerde toneelstukken in de realistische stijl van Jacques Copeau en Georges Pitoëff te spelen. Zij konden daarvoor gebruik maken van stukken
van Heijermans en A.M. de Jong. Een inventarisatie van de zes jaargangen van Het Arbeiders Tooneel levert de volgende top tien aan toneelstukken op:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Herman Heijermans
Allerzielen
38
2. Herman Heijermans
Op Hoop van Zegen
27
3. Senjer Sitrenskaja (?)
Er staat geschreven
24
4. Herman Heijermans
Ora et labora
22
5. Herman Heijermans
Het zevende gebod
14
6. Arie Pleysier
Zij die nableven
14
7. Herman Heijermans
Schakels
13
8. H. Kesnig
Fabrieksmenschen
12
9. Maurice Roland en
Ik heb een mensch gedood
12
Alfred Savoir
10. Herman Heijermans
De meiden
11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 2: lijst van meest gespeelde stukken bij socialistische arbeiderstoneelverenigingen.7
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De AJC speelt het spreekkoor “Opstandelingen”. In het midden van de foto: Ben Groeneveld. IISG

Daarnaast informeerde Jan Lemaire jr. de lekespelers over het spreekkoor, dat socialistische toneelverenigingen in eerste instantie hadden afgewezen, omdat spelers er
niet in konden uitblinken. Massa-Mensch van Ernst Toller, dat door een groep onder
leiding van Ben Groeneveld was opgevoerd, had echter het tegendeel bewezen. Ideologisch gezien paste het spreekkoor bij socialistisch arbeiderstoneel omdat het uitging van
de collectiviteit van de toneelgroep. In die zin zou de Bond van Arbeiders-Tooneelvereenigingen dezelfde weg bewandelen als de communistische Arbeiter Theater Bundes
Deutschland.
Binnen de socialistische zuil was de Bond van Arbeiders-Tooneelvereenigingen
niet de enige organisatie waar toneel werd gespeeld. Ook in de AJC speelden de jonge socialisten naar hartelust en zij zochten daarbij naar nieuwe dramatisch-theatrale
vormen. Die vonden ze in het lekenspel, een weinig ingestudeerd toneelspel bestaande uit een combinatie van zang, muziek, dans en spel, waarbij ieder lid de kans moest
krijgen om zich te uiten. In zijn boek Lekenspel gaf Groeneveld (1935: 5) zelf de volgende definitie: ‘Lekenspel is de onmiddellijke, niet door vakstudie ontdekte en uitgewerkte, maar spontaan gevonden vormgeving van een begrip en of ontroering,
waarbij het er op aankomt vorm te geven aan het denken en voelen van een bepaal-
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de, min of meer gesloten levensgemeenschap. Het lekenspel is de ongekunstelde, onbevangen, spontane en natuurlijke vormgeving. Het groeit uit en met een bepaald levensgevoel, een bepaalde gezindheid van een of andere gemeenschap. Het is uit de gemeenschap geboren en het behoeft om te leven en zich te ontwikkelen in die
gemeenschap. Deze is voorwaarde voor zijn bestaan.’
De term ‘lekenspel’ gebruikten de socialisten om zich duidelijk te distantiëren van
wat in de burgerwereld ‘amateurtoneel’ heette. De AJC speelde een belangrijke rol in
de culturele ontwikkeling van haar leden. De lekenspelen dienden een cultureel-emancipatorisch doel: de arbeidende klasse losweken uit de kapitalistische maatschappij en
voorbereiden op een betere socialistische maatschappij. De theatercultuur die zij propageerde was geenszins die van de avant-garde in de jaren twintig en dertig, maar moet
wel gerekend worden tot wat we hiervoor ‘getuigend tooneel’ hebben genoemd. Het
tragische is dat dit cultureel-emancipatorische doel niet werd gerealiseerd omdat de
leiders van de partij de politieke keuze maakten om met de burgerij te strijden tegen
de vijanden op de linker- en rechterflank: het communisme en het nationaalsocialisme. In plaats van afscheiding werd de AJC gedwongen te streven naar integratie.
Groeneveld ging van de veronderstelling uit dat de fantasie van de speler geprikkeld werd door de eenvoudige aankleding van het stuk, wat zijn drift tot spelen zou
doen ontwaken. Spontaniteit bij het spelen mocht, improvisatie en sentimentaliteit
waren uit den boze.
De propaganda voor de eigen zuil kon het best op een bonte avond tot zijn recht
komen. Zo’n avond zou er als volgt uit kunnen zien:
– muziek
– dans
– zang
– lekenspelletje, liefst met een ernstig onderwerp
– een spreker
– muziek en zang
– dans
– een vrolijk lekenspel.
In tegenstelling tot de communistische propaganda moest de socialistische indirect
zijn, de toeschouwers moesten zelf de juiste conclusies trekken, in plaats van dat ze
deze door de acteurs kregen voorgeschoteld. De manier waarop de propaganda bedreven werd, verschilde ook. De regisseur en de spelers bij de AJC moesten vooral positieve elementen in het stuk opnemen: gemeenschapszin, aanvaarden van verantwoordelijkheid, het zelf onderzoeken en aankweken van karaktereigenschappen als
eerlijkheid, trouw, openhartigheid enz. Naast propagandistische lekenspelen onderscheidde Groeneveld levenslustige spelen zoals De toverfluit van R. Oostra en komische spelen als Slimme Jan of Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in of Barend
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van der Veens Koningspruimen of Driemaal is scheepsrecht. De AJC speelde ook toneel
bij zomer- en winterzonnewendefeesten.
De oud-onderwijzer Arie Pleysier schreef de eerste spelen voor de AJC. Hij had
onder het pseudoniem mr. Puch o.a. De fabriek gepubliceerd dat de ellende en de opstand van de arbeiders als thema had. Het belangrijkste spel was echter Goudvreugde’s ontwaken dat in 1924 geschreven was door Marie W. Vos en jaarlijks werd opgevoerd.8 In het zoeken naar een eigen stijl introduceerde de AJC ook het spreekkoor,
dat afgekeken was van de proletkultbeweging en via Duitse voorbeelden was overgenomen. Bekend en indrukwekkend was het spreekkoor Moloch van Bruno Schönlank dat in een vertaling van Marie W. Vos onder leiding van Koos Vorrink met hulp
van Line Tiggers tijdens het Paascongres van de SDAP op 14 februari 1925 en tijdens
het internationale pinksterfeest in 1926 werd opgevoerd. Daarnaast speelde de AJC
bij het tienjarig bestaan Gas van Georg Kaiser in de Stadsschouwburg in Amsterdam
evenals het anti-oorlogsgedicht Het slagveld van Bram van Collem dat als bewegingsspel werd opgevoerd en in 1927 als De soldaten werd uitgegeven. Naast ervaren
coryfeeën als Henriette Roland Holst-van der Schalk en Adama van Scheltema waren vooral jongere schrijvers populair binnen de AJC; zij spraken immers dezelfde
taal als de doelgroep: Marie W. Vos en haar zus Margot, Jan W. Jacobs, Aar van der
Werfhorst. Echte AJC’ers waren Luit Smid, Jaap van Straaten en Jo v.d. Walle, de
auteur van het spreekkoor Overgang.
De communistische tegenhanger van de socialistische Bond van Arbeiders-Tooneelvereenigingen was de Arbeiders Theater Bond Holland (ATBH), een door de CPH gecontroleerde organisatie die zich naar het voorbeeld van de proletkultbeweging in de
Sovjet Unie bezig hield met agitproptheater.9 Met agitatie en propaganda, afgekort tot
agitprop, verspreidden de acteurs de marxistisch-leninistische leer waarbij ze in korte gespeelde teksten tot concrete politieke acties opriepen. De problemen werden direct en vereenvoudigd voorgesteld, liederen en commentaren gaven uitleg bij het getoonde. Bij de opvoeringen, vaak in de vorm van straattheater, stond een harde
boodschap centraal, die op een intense manier werd gebracht.
Agitpropgroepen waren niet het alleenrecht van de ATBH, ze functioneerden ook
binnen de OSP (Onafhankelijke Socialistische Partij) en de CJB (Communistische
Jeugdbond) waar ze door middel van politieke propaganda opriepen tot politieke actie.10
De ATBH was in 1933 opgedeeld in vijf districten met in totaal meer dan dertig
agitpropgroepen. Een gespecificeerd overzicht op basis van de studie Links richten tussen partij en arbeidersstrijd toont de volgende lijst:
1. district Amsterdam: zes groepen (Alarm, Ontwaakt, Tribune Front, Maxim Gorki, Enthousiasme en W. Münzenberg)
2. district Noord-Holland/Utrecht: zeven groepen (Lenin/Zaandam, Karl Lieb-
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knecht/Landsmeer-Den Ilp, Komsomolzen/Krommenie, De Pionieren/Wormerveer en groepen in Haarlem, Amersfoort en Aalsmeer)
3. district Zuid-Holland: zeven groepen (Rood Front/Leiden, Rosa Luxemburg, Dynamo, Paradja (mogelijk De Muiters) allen uit Rotterdam, Tractor/Schiedam en
Storm/Den Haag)
4. district Gelderland/Overijssel: drie groepen (De Komsomolzen/Arnhem, Storm/
Enschede en een plaatselijke groep in Zutphen)
5. district Het Noorden: vier groepen (De Rode Strijders/Finsterwolde, Het Roode
Zoeklicht/Hoogezand, De Roode Schijnwerper/Oude Pekela en Het Noorderlicht/Groningen)
Hierbij moeten nog meegeteld worden: Agitprop uit Den Haag (1931), De Roode Vogels (1931) en Heil Moskou (1932) uit Amsterdam, Paraat uit Hilversum (1932) en De
Blauwe Blousen uit Utrecht.
Agitpropoptredens vonden vooral na 1930 tijdens de zondagochtendbijeenkomsten van de VVSU (Vereeniging van Vrienden van de Sovjet Unie) plaats. Zo’n bijeenkomst begon meestal met een toespraak waarin propaganda werd gemaakt voor
de Sovjet Unie, waarna de vertoning van een Russische film volgde en een revolutionaire montage van journaalfragmenten. Zang, declamatie, dans, acrobatiek of agitpropscènes wisselden deze drie onderdelen af. Verschillende intenties kwamen in de
agitpropscènes samen:
– voorlichting en informatie over politieke en economische ontwikkelingen vanuit marxistisch oogpunt,
– het opwekken van haat tegen de klassenvijand door middel van karikaturiseringen van politieke tegenstanders,
– het verstevigen van de proletarische solidariteit onder de arbeiders,
– het uitbreiden en versterken van de CPH.
Aan het eind van de jaren twintig ontstonden er in de CPH na enkelvoudige declamaties de eerste spreekkoren, die als voornaamste doel ‘de redevoeringen en het debat van de vergadering overzichtelijk en duidelijk moesten weergeven’.11 Het spreekkoor eindigde meestal met een oproep tot georganiseerde strijd of het samen met het
publiek zingen van een revolutionair strijdlied. De eerste spreekkoren waren nogal statisch van vorm en pas na verloop van tijd splitsten zich uit de groep enkele sprekende, naar voren tredende spelers af die de rol van protagonist voor hun rekening namen. De agitpropgroepen bestonden uit jonge arbeiders die actuele politieke
onderwerpen op het toneel wilden uitbeelden, ‘zodat gewone arbeiders direkt een stuk
van hun eigen problemen konden herkennen en een revolutionair perspektief konden zien om de problemen op te lossen’.12
De agitpropscènes kenden een expositie-, een agitatie- en een propagandagedeelte. Het eerste deel vatte het onderwerp van de vergadering bondig samen, zodat
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in het tweede gedeelte de verontwaardiging van de arbeiders opgewekt kon worden
door een ontmaskering van de gekarikaturiseerde of geridiculiseerde kapitalistische
vijanden of door een opsomming van hun misdaden of schandelijk optreden.
Het succes van de agitpropbeweging valt te verklaren door optredens van Duitse agitpropgroepen (o.a Blaue Blousen in 1932) en de deelname van de Nederlandse
agitpropgroep De Zeven Provinciën aan de Internationale Arbeiders Theater Olympiade in Moskou (25-31 mei 1933). De naam van de groep was een regelrechte verwijzing naar de muiterij op het Nederlandse kanonneerschip, die na tien dagen met een
bombardement werd beëindigd. De delegatie bestond uit agitpropspelers, leidinggevende functionarissen van de communistische partij en een aantal linkse beroepskunstenaar waaronder Johan Fiolet en Lucas Wensing van De Jonge Spelers.
Na de opheffing van Links Richten in november 1933 ging het o.a. door het gebrek
aan goede schrijvers snel bergafwaarts met de ATBH en de agitpropbeweging.
De graalspelen van katholieke zijde, die vooral door de Graalbeweging en de Christengemeenschap werden gespeeld, kunnen als tegenhanger van het communistische
spreekkoor worden gezien. De zilveren trompet, het blad van de Graalbeweging, berichtte op 5 april 1932: ‘Bij den “Internationalen Arbeiders Tooneelbond”, die onder
leiding van de Komintern staat, zijn op het ogenblik ruim 500 toneelclubs aangesloten met meer dan 200.000 leden. Men is ook begonnen kinderclubs op te richten: de
jongcommunisten zijn reeds eenigen tijd in deze richting werkzaam. Je ziet hoe ook
onze tegenstanders den geweldigen invloed van het leketooneel beseffen. (…) Wat
ons in deze tijd ontbreekt, is een katholieke cultuur, dat wil zeggen een eenheid tusschen den katholieken Geest die in ons leeft en ons bezielt en al onze andere levensuitingen!’ 13
In 1921 richtte de Nijmeegse hoogleraar pater Jacques van Ginneken s.j. de Graalbeweging onder de naam ‘Vrouwen van Nazareth’ op. Tot de eerste leden behoorden
Liesbeth Allard, Mia van der Kallen, Lydwine van Kersbergen en Louise Velthuis die
in 1923 toetraden.14 Het doel van de beweging was de bekering van de wereld te bewerkstelligen, te beginnen in Nederland. Of, zoals Van Kersbergen het verwoordde:
‘het Christendom uitdragen en getuigenis geven van wat in jezelf leefde. Het enthousiasme, het elan, het radicale van de katholiek wilden we naar buiten brengen, en dat
was niet alleen uiterlijk vertoon, zoals dat zo dikwijls gezegd is, met mooie vlaggen en
mooie kleuren, maar het was vooral een innerlijke getuigenis, een innerlijk beleven’.15
Behalve een religieuze was de Graal ook een sociale beweging, die het lot van (arbeiders)meisjes wilde verbeteren, én een culturele beweging die zoals we zagen in het citaat uit De zilveren trompet een katholieke cultuur wilde opbouwen waarbij zij zich
vooral afzette tegen socialisten en communisten. De beweging kreeg meer aanhang
doordat mgr. J.D.J. Aengenent, de bisschop van Haarlem, de katholieke meisjes direct
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onder het gezag van de ‘Vrouwen van Nazareth’ plaatste waardoor de plaatselijke geestelijkheid werd uitgeschakeld en bijna alle andere katholieke jeugdorganisaties voor
meisjes en jonge vrouwen ophielden te bestaan.
De beweging was in de beginjaren van haar bestaan erg naar buiten gekeerd: optochten met vaandels en massaspelen met duizenden meisjes moesten blijk geven van
hun religieus enthousiasme. Na de dood van Aengenent in 1935 werd ze meer naar binnen gericht, omdat zijn opvolger, mgr. J.P. Huibers, de plaatselijke geestelijkheid weer
meer zeggenschap gaf. De beweging werd opgenomen in de Katholieke Actie, waarbij het vrouw zijn en het moederschap centraal op de voorgrond werden geplaatst. Op
1 januari 1935 telde de Graal 11.138 leden. Tot aan het uitbreken van de oorlog bleef dat
aantal schommelen tussen de elf- en twaalfduizend.
Het bekendste muzikale lekenspel was het Graalspel Sint Lidwina dat door zevenduizend Graalleden op 23 april 1933 in het Xerxesstadion te Schiebroek werd opgevoerd. De regie was in handen van Procula Scholten, de tekst was geschreven door
Liesbeth Allard en de muziek door Thabita Vermeulen. Centraal in dit stuk stond het
lijden van St. Lidwina dat deze patroonheilige van het bisdom Haarlem als offer voor
Christus bracht. Analoog aan haar geschiedenis was de boodschap voor de katholieke vrouw dat zij geboren was om te lijden en zich weg te geven. Het Graalspel Sint Lidwina telde vijf taferelen en was gebaseerd op een middeleeuws mysteriespel waarbij
spreekkoren door bewegingskoren werden ondersteund. Omdat het eerste en het laatste tafereel in de hemel spelen, was de tribune aan de korte zijde van het veld als hemel ingericht.16

De subsidie door de overheid
Een paar getallen:
– De gemeente Amsterdam subsidieerde in de jaren 1920-1924 het toneel met een
bedrag van ƒ200.000 per jaar. Daarvan was een gedeelte beschikbaar voor de vaste bespeler van de Amsterdamse Schouwburg op het Leidseplein, de rest ging naar
andere gezelschappen die in de hoofdstad optraden. Toen Royaards in 1923 terugtrad uit de Stadsschouwburg in Amsterdam – hij weigerde het sterk verminderde contract te tekenen – slaagde de gemeente er in om twee gezelschappen, de
Haghespelers en Comoedia, samen te voegen tot een gezelschap en daardoor de
subsidie te verlagen met ƒ25.000.
– De gemeente Rotterdam financierde tot 1925 Van Eijsden en Van der Lugt jaarlijks met ong. ƒ20.000. Daarna verdween de toneelsubsidie van de gemeentelijke begroting om enkele jaren later in de vorm van kleine bedragen weer op te duiken als steun voor verschillende gezelschappen. In 1937 werd nog slechts ƒ6.000
toegekend aan een commissie die volks- en schoolvoorstellingen organiseerde.
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–

De Haagse gemeenteraad benoemde Verkade in 1921 tot vaste bespeler van de Koninklijke Schouwburg voor een subsidie van ƒ9.000. In het volgende seizoen
kreeg Verkade slechts vijf speelavonden in twee weken, de resterende avonden
gunde de gemeente aan een operettegezelschap waaraan kennelijk meer verdiend
kon worden.
In tegenstelling tot de ons omringende landen kon de dramatische kunst niet rekenen
op de steun van de landelijke overheid. Liberale partijen hielden zich afzijdig ten aanzien van de kunsten en de christelijke partijen waren de mening toegedaan dat staatsbemoeienis enkel kon bestaan in het uitoefenen van censuur. De Tweede Kamer verwierp steeds iedere steun aan het toneel.
De subsidies van de gemeenten staken schril af tegen de opbrengsten uit de vermakelijkheidsbelasting. Primo, het latere hoofd van de afdeling Theater en Dans van
het DVK gaf in Theater en dans de volgende getallen. Aan vermakelijkheidsbelasting
werd landelijk ƒ1.650.650,02 in de boeken genoteerd, een batig saldo van ƒ983.636,43.
Van de negenendertig grote en middelgrote steden hadden er negen gelden uitgetrokken voor subsidie aan dramatische kunst. Daaronder verstond hij: toneel, opera,
operette, ballet en kunstdans. De totale subsidie die door deze negen steden werd verstrekt, bedroeg ƒ667.013,59. Wat de subsidiebedragen voor de vijf grootste steden bedroegen over de periode 1935-1940, staat vermeld in figuur 3.
Stad

Toegekende subsidie
Geïnde vermakelijkheidsbelasting
over de periode 1935-1940
over de periode 1935-1940
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amsterdam
ƒ 261.750,00
ƒ 522.098,60
Rotterdam
ƒ 63.300,00
ƒ 223.656,00
Den Haag
ƒ 317.600,00
ƒ 278.315,34
Utrecht
ƒ
3.383,38
ƒ 70.793,13
Eindhoven
ƒ 2.088,12
ƒ 22.830,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 3: de subsidiebedragen in de periode 1935-1940.

Hoewel de cijfers uit een verdachte bron stammen – Primo had niet alleen de intentie om met zijn boek het vooroorlogse toneelbestel neer te sabelen, maar ook wilde hij
met deze cijfers illustreren wat er in een nationaalsocialistisch toneelbestel zou veranderen – toch mogen we op basis van al deze cijfers de conclusie trekken dat de overheid meer aan het theater verdiende dan dat ze er aan uitgaf.
Het zal duidelijk zijn dat een groot aantal gezelschappen moeite had het hoofd
boven water te houden. Vaak namen ze hun toevlucht tot het spelen van nietszeggende
komedies die tenminste nog wat geld in het laatje brachten.
Er waren nog meer factoren die de dramatische kunst in Nederland negatief beïnvloedden. Ondanks de groei van de bevolking liep het schouwburgbezoek in de perio-
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de 1929-1936 mede als gevolg van de economische crisis terug van 820.000 tot 366.000
bezoekers per jaar. Daarnaast had het theater veel concurrentie te verduren van nieuwe
media als film en radio. Als ze al naar het theater gingen, bezochten de toeschouwers liever de Bouwmeester-Revue met de komiek Johan Buziau als publiekstrekker. Voeg daarbij het gebrek aan goede toneelstukken en een veranderde smaak van het publiek en het
zal duidelijk zijn dat lang niet alle acteurs verzekerd waren van een baan. Ze hadden soms
een los engagement, maar vaker nog moesten ze aanschuiven in de rijen van de steuntrekkers. Een aantal van hen zal daarom het spelen bij een nationaalsocialistische toneelgroep als een kans hebben gezien zijn leven een andere wending te geven.
Pas in een laat stadium lieten toneelspelers een protest horen, niet zozeer tegen
de sociale omstandigheden, maar wel tegen de censuur die de plaatselijke overheid
herhaaldelijk toepaste. In januari 1939 protesteerden ze in een manifest: ‘Meer en meer
wordt opvoering van tooneelstukken van sociale en cultureele betekenis, die een uitspraak bevatten over de groote vraagstukken van het geweld en de onderdrukking, van
het machtsmisbruik en de rechteloosheid, door bestuursinstanties en politieke groepen verboden: andere stukken bereiken het publiek niet, omdat men een verbod vreest
en geen risico in het toch reeds moeilijke tooneelbedrijf kan nemen. Dezen gang van
zaken kan het tooneel slechts zeer ten deele zijn functie als spiegel van den tijd en drager van cultuurwaarden, d.w.z. zijn opvoedende taak, vervullen. Tegen deze ontwikkeling protesteeren de tooneelspelers unaniem. Zij doen een beroep op het publiek,
hierin naast hen stelling te nemen, om te verhinderen, dat het tooneel in zijn vrije ontplooiing wordt verstikt (Hunningher, 1949: 196).’ Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een vervolgactie onmogelijk.

2. De nationaalsocialistische cultuurideologie in Nederland
Cultuur in nationaalsocialistisch perspectief
Nationaalsocialistische regisseurs of leiders van dito toneelgezelschappen zullen bij het
ontwikkelen van een Nederlands nationaalsocialistisch theater niet alleen stil hebben
gestaan bij de vraag op welke theatrale traditie hun werk zou kunnen inhaken, maar
zij zullen zich tevens afgevraagd hebben vanuit welke culturele opvattingen zij dienden te opereren.
In rechtsautoritaire en nationaalsocialistische periodieken werd in de jaren dertig
herhaaldelijk gepoogd te definiëren wat het begrip ‘cultuur’ inhield. Enkelvoudige definities als: ‘cultuur is een organisch verschijnsel, dat op veredeling der natuur berust’
en: ‘cultuur is het organische geheel van alle geestelijke krachten van een volk’ bleven tot
in de oorlog gangbaar.17 Hoewel deze definities in eerste oogopslag van elkaar verschil-
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len, waren ze nauw aan elkaar verwant. Cultuur als beheersing van de natuur hing nauw
samen met de volksaard en werd er ten zeerste door bepaald. De eigenschappen van cultuur waren volgens jhr. J. A. Boreel de Mauregnault het spiegelbeeld van die van de volksgemeenschap. Omdat deze uit verschillende delen was opgebouwd, bestonden er ook
verschillende culturen die door hem ‘volkscultuur’ en ‘verfijnde cultuur’ werden genoemd. Beide vielen onder het containerbegrip ‘volkse cultuur’ en konden wanneer het
volk zich meer bewust werd van het volkseigene op een hoger peil worden gebracht. Tevens moest deze definiëring duidelijk maken dat de door de nationaalsocialisten gewenste volkse cultuur niet op een lijn gesteld mocht worden met volkscultuur.
Dat ‘cultuur’ en ‘volk’ onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, benadrukte
ook Goedewaagen in een radiorede in het begin van de oorlog: ‘Kultuur is een plant
uit den bodem der volksgemeenschap. Ook de eenzaamste scheppers zijn wetens of
onwetens kinderen van hun volk, evenals de eenvoudige handwerksman, de industriearbeider en de boer. Kultuur is een uitdrukking van heel het volk, d.i. van allen en
daarom is zij ook voor allen bestemd [cursivering van Goedewaagen, AvdL].’18 Een
volkse cultuur had volgens hem twee aspecten: enerzijds waren er de ‘persoonlijkheden’, de tot een eigen vorm gekomen enkelingen, die kunst produceerden op ‘de hoogten, waar het eenzaam is’ en veelal slechts in verwijderd contact met de volksmassa
leefden; anderzijds waren er de ‘naamlozen’, de onbekende bewaarders van eeuwenoude cultuurtradities, de eenvoudige ambachtslieden, bij wie handwerk en schoonheid vanzelfsprekend samenhingen, de dansers, de muzikanten en spelers, voor wie
cultuur meer ‘spel’ dan ‘vak’ was.19 Goedewaagens onderscheid tussen de ‘persoonlijkheden’ en de ‘naamlozen’ kwam overeen met wat Boreel de Mauregnault als ‘verfijnde cultuur’ en ‘volkscultuur’ had gedefinieerd.
Ambtenaren van het DVK en andere hooggeplaatste nationaalsocialisten gaven
in eerste instantie blijk eenzelfde standpunt in te nemen, maar vanaf 1942/43 werd hun
terminologie radicaler: het verband tussen ‘cultuur’ en ‘volk’ werd uitgebreid met het
ideologeem ‘ras’.20 Een typerend voorbeeld hoe cultuur in die context opgevat moest
worden, verwoordde drs. W. Goedhuys, een leidinggevende redacteur van De Waag:
‘Werkelijke cultuur (…) kan slechts, wil zij echt zijn, voortkomen uit het diepste innerlijk van den mensch. Zij kan, wil zij blijvend zijn, niet alleen een product zijn van
de omgeving, niet alleen van de geschiedenis, niet alleen van den volksaard, maar van
den rasaanleg, van waaruit alle geestelijke impuls, van allen, die tot dit ras behooren,
in diepste wezen uitgaat. (...) De grondslag eener nieuwe cultuur moet heroïsch zijn,
d.w.z. den moed hebben uit onbewusten drang, met volstrekte opzijzetting van alle
‘redelijke’ overwegingen en motieven en met volstrekte hardheid jegens alle hindernissen, het ééne, boven alles trouw gediende beginsel, uit te dragen en algemeene gelding te verschaffen [cursivering van Goedhuys, AvdL].’21
Nationaalsocialistische cultuurpolitiek definieerde Goedewaagen als een poging
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‘om die verschillende gebieden zóó te ordenen en in te stellen dat zij een organisch verbonden geheel uitmaken. Waar dit begrip van organische ordening uiteraard zelf een
van de gebieden uitmaakt waarop de menschelijke bedrijvigheid tot uiting komt, is het
tevens het gebied dat bovenaan staat, dat inderdaad als besef de hoogste vorm is van
kultuur en die wij met den naam, van politiek bestempelen’.22
De moderne cultuur van het democratische tijdperk van de jaren twintig en dertig typeerden nationaalsocialisten als chaos, waarbij vooral het esthetische principe
van ‘l’art pour l’art’ geleid had tot het verlies van één allesbepalende cultuurstijl. Dit
had tot gevolg dat zij vanuit hun ideologische achtergrond de conclusie trokken dat
deze cultuur los stond van ‘de binding aan een alles-domineerende idee, los van het
concrete, bloedwarme leven, los van een alle kultuur beheerschende wereldvisie en een
voor alle kultuur fundamenteele mythe’.23
Politiek was in de ogen van nationaalsocialisten niet één van de cultuursferen
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naast godsdienst, wetenschap of kunst. Zij definieerden haar als een levenshouding,
een levensbeschouwing, een wereldvisie, die uitdrukking gaf aan een mythe. De verhouding tussen cultuur en politiek beschreven zij vanuit de gedachte dat de politiek
de levensbron, de oerkracht, de idee was waaruit de cultuur zich had ontwikkeld. De
politiek verhief de mens van barbarij tot cultuur en leidde hem vanuit de chaos naar
de orde. Ze zorgde ervoor dat de cultuur niet uiteen kon vallen in afzonderlijke chaotische delen. Vanuit die gedachtegang valt het te begrijpen dat nationaalsocialisten
een kunstwerk niet louter esthetisch, maar ook politiek beoordeelden op zijn aanvaardbaarheid en waarde voor de volksgemeenschap.24
De koppeling van politiek en cultuur had tot gevolg dat zij het vizier richtten op
de positie van de individuele kunstenaar in de volksgemeenschap. Ideologisch gezien
vormden individualiteit en gemeenschap voor nationaalsocialisten het wezen van het
cultuurwerk, want een kunstwerk kwam tot stand ‘in gemeenschapsorde gebonden
persoonlijkheidsuiting, door eigen vrije schouw vertolkte gemeenschapsopenbaring’.25 Veronachtzaamde de kunstenaar de samenleving dan ontstond een steriele
kunstuiting, die door dezelfde kunstenaar net zo goed in zijn ivoren toren gecreëerd
had kunnen worden. Liet hij zijn individualiteit varen, dan was het kunstwerk niet
meer dan een kopie van een eenzijdige realiteit.

De kenmerken van de Nederlandse nationaalsocialistische cultuur
Nationaalsocialistische cultuurtheoretici wilden vooral een nieuwe, eigen cultuur ontwikkelen en ingang doen vinden bij de achterban. Bij hun poging deze nieuwe cultuur
vanuit een Groot-Nederlands standpunt te beschrijven probeerden ze in de cultuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen voorlopers van die volkse cultuur aan te
wijzen. Hanteerden ze echter een radicaler, meer Germaans en dus op nazi-Duitsland
gebaseerd uitgangspunt, dan verbreedden ze hun terrein tot de westerse cultuurgeschiedenis in de hoop daar elementen in aan te treffen die als een nationaalsocialistische cultuur avant la lettre kon worden beschouwd. Met hun speurtocht kwamen ze
met dank aan hun Duitse vakbroeders uit bij de Germaanse cultuur van onze verre
voorouders. Daarnaast baseerden ze zich op raciale negentiende-eeuwse theorieën
waarin ras en bodemverbondenheid de bepalende factoren van een cultuur moesten
zijn. Tenslotte probeerden ze al sinds het begin van de jaren dertig een nieuwe-ordecultuur op te bouwen door deze af te zetten tegen de democratische cultuur van de verzuilde vooroorlogse samenleving.

Cultuur is ‘volksch’
Volgens nationaalsocialistische cultuurideologen als Boreel de Mauregnault en E.J.
Modderman bepaalden irrationele, gevoelsmatige factoren een volkse cultuur en deze
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kon dus geen zuiver rationele inhoud hebben zoals de democratische cultuur uit het
interbellum.26 Zij gingen er van uit dat het individuele van de nationaalsocialistische
kunstenaars aan iets hogers, bovenindividualistisch verbonden moest zijn, maar het
internationalisme of modernisme kwam daar zeker niet voor in aanmerking, omdat
beide een product waren van de ratio en niet van het gevoel.27 Kunst was een levensuiting en daarin overheerste het gevoel was de redenering. Volgens deze opvatting
sloot het nationaalsocialistische cultuurbegrip aan bij een cultuurstroming als de Romantiek.
Volgens de meeste nationaalsocialistische cultuurhistorici was er van een volkse
cultuur al sprake in de middeleeuwen en de zestiende eeuw. In die zin was volkse cultuur dus niet nieuw en hoefden de Nederlanders niet beducht te zijn voor een te nationaalsocialistische inkleuring van hun cultuur. Tot de volkse cultuur rekenden zij
o.a.: de middeleeuwse cluten, de boertige blijspelen uit de zeventiende eeuw, de poëzie
van Revius en Luyken, de Geuzenliederen, de drink- en minneliederen uit de zestiende
en zeventiende eeuw, de muziek van Obrecht en Sweelinck, de schilderkunst van Frans
Hals, Jan Steen en Rembrandt en de schilders van de Haagse School.28
De verklaring waarom nationaalsocialisten de cultuur van de middeleeuwen en
Gouden Eeuw tot voorbeeld namen van een nog te ontwikkelen nationaalsocialistische cultuur en die vervolgens typeerden met het ideologeem ‘volks’ kwam voort uit
de gedachte dat de levenskracht van het volk in deze perioden van de (cultuur)geschiedenis duidelijk zichtbaar was. S.B. Modderman stelt dat ‘het Nederlandsche volk
van die dagen in de vrije ontplooiing van zijn krachten den stroom van den tijd mede
bepaalde, omdat het niet stilzittend grooten rijkdom vergaarde, maar omdat het de
mannen bezat met den durf, nieuwe wegen te gaan, de grootste gevaren te trotseeren en in den geest van het pionierschap van die dagen bereid ieder offer te brengen’.
Daarna was het bergafwaarts gegaan, omdat het volk ophield een durvend volk te
zijn. ‘Onze cultuur ontwikkelde zich langs de lijnen der geleidelijkheid van een vegeteerend leven.’29
In december 1942 was het Nederlandse volk wederom in het midden van het wereldgebeuren geplaatst, hield Modderman zijn lezers voor: ‘Het kan niet meer volstaan
met de rol van toeschouwer, het staat voor den gebiedenden eisch zich in dezen stroom
te handhaven en deel te hebben aan zijn stuwkracht of in dezen stroom ten onder te
gaan.’30 Nu Europa zich opnieuw organiseerde, was het van belang dat Nederland zijn
plaats opzocht in de nieuwe orde van Europa. ‘Want de tijd is voor ons volk voorbij,
dat zijn cultuur een makkelijk en vanzelfsprekend bezit is, meer dan ooit is de cultuur
uiting van een strijdend volk, dat in het begrip voor zijn tijd door den onwankelbaren wil bezield is, zijn innerlijke krachten tot ontplooiing te brengen.’ Een volk zal alleen kunnen leven als het ‘in zijn kunstenaars en cultuurdragers de krachten [heeft]
om deze cultuur te vormen (...) en den wil om er voor te strijden.’31
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In de streek- en boerenroman van de jaren dertig ontdekten nationaalsocialisten
als de schrijver J.A. van der Made sporen van volkse cultuur. Helemaal volks waren die
romans natuurlijk niet, want het volkse element was voornamelijk terug te vinden in
de personages en het onderwerp en minder in de visie van de schrijver. Dat kon tevens
een verklaring zijn voor de middelmatigheid van die werken. Een volkse cultuur kon
alleen maar bestaan als de kunstenaar zich bewust was van de traditie en bovendien
de wil had om nieuwe culturele vormen verder te ontwikkelen. Een boek was niet alleen volks als het de weerspiegeling van een geheel volk of volksgemeenschap was en
vervuld was van ‘een wijsheid en een weemoed, maar ook van een scheppingsdrang
en een nooit opgevenden geldingswil, zooals een volk zich die met veel smart en veel
tegenslagen, maar ook met veel bereiken en veel vreugd aan de eigen verwerkelijking
verovert’.32
Ook George Kettmann jr. wees op deze behoudfunctie bij de ontwikkeling van
een nieuwe nationaalsocialistische cultuur: ‘Wat wij begeeren, is een terugvinden van
waarden, waaraan het volk helaas is voorbijgestreefd – volksche waarden, die de mythe van ons volk zijn, vaak verduisterd door grof materialisme, vertroebeld door kitsch
en joodsche bluf, verwrongen ook door in het nauw gedreven, verschooierde en versjagrijnde kunstenaars.’33
Nationaalsocialistische cultuurdragers begrepen best dat Nederlanders een
afwijzende houding tegenover de nieuwe cultuurpolitiek innamen. De laatste
tweehonderd jaar was het volksleven volgens hen dermate geïnfecteerd geraakt dat
er culturele wanproducten waren ontstaan. Daarom was het logisch dat een nationaalsocialistische overheid deze wilde uitbannen en daarbij teruggreep op de
volkse cultuur van de middeleeuwen en de Gouden Eeuw. Daarom streefde ze met
haar cultuurpolitiek eenvoudige en eerlijke kunstvormen na en ze probeerde
vooral het scheppen en bewaren van nationale volkse cultuurmonumenten te entameren.34
De vraag of nationaalsocialisten er in geslaagd waren de volkse cultuur bij de Nederlandse bevolking ingang te doen vinden beantwoordde Goedewaagen positief. In
een artikel dat oorspronkelijk in de Berliner Börsenzeitung verscheen, stelt hij dat bijna alle kunsten veranderingen ten goede lieten zien.35 In de beeldende kunst signaleerde hij nieuwe aan het landschap en de volksgemeenschap gebonden vormen in
plaats van de overheersing van de technische en utilistische abstractie van vooroorlogse beeldhouwwerken. In de schilderkunst had het kubisme afgedaan en het Expressionisme werd omgebogen naar een diepterealisme in de trant van Raoul Hynckes
en Pyke Koch. De historische roman was in de plaats gekomen van de psychologische
roman. Auteurs als Anton Coolen (katholiek) en Theun de Vries (communist) beschreven de mens niet meer als een individu dat in afzondering leefde, zij richtten hun
vizier op de mens in zijn gebondenheid aan de geschiedenis en de volksgemeenschap.
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In Goedewaagens optiek waren zij de voorbeelden van een volks schrijverschap, dat
nationaalsocialisten dienden na te volgen.
De enige wanklank in het geheel vormde het theater dat nog niet aan verandering
was toegekomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor was het internationale karakter
van deze kunstuiting: ‘Hier heerschte sinds generaties het internationalisme: negatieve
geesten als Schnitzler, individualisten als Ibsen en cultuurbolsjewistische eendagsvliegen bevredigden een van zijn volksche oorsprongen weggedwaald stadspubliek.’36
De situatie was nog niet rijp voor een volkse toneelspeelkunst, want van een echte
volkse toneelcultuur kon, aldus Goedewaagen, pas sprake zijn als de volksgemeenschap in staat was zowel dichters als toeschouwers te leveren.

Cultuur is Germaans
Een van de eerste problemen, die nationaalsocialistische cultuurtheoretici moesten
oplossen, was de vraag hoe de christelijke oorsprong van onze westerse cultuur begrepen moest worden. Hoe konden zij immers bewijzen dat de Germaanse cultuur superieur was? Deze christelijke oorsprong ontkennen zou afbreuk doen aan tweeduizend jaar cultuurgeschiedenis. De enige mogelijke oplossing was gelegen in een
symbiose van de westerse en oosterse cultuur. Volgens nationaalsocialisten waren de
oude Germanen de voornaamste representanten van de westerse cultuur met de held
Siegfried als treffend symbool. Christus was de zachtmoedige held, de brenger van de
nieuwe boodschap van liefde en hij stond symbool voor de oosterse cultuur. Het typerende verschil tussen beide culturen gaven zij weer met de woorden ‘dadendrang’
en ‘contemplatie’. Deze tegenstelling was niet tot een synthese uitgegroeid, omdat de
Germanen ten tijde van Karel de Grote met geweld tot de christelijke godsdienst waren gedwongen. Bovendien had Lodewijk de Vrome alle oude Germaanse culturele geschriften verbrand. Slechts een enkele tekst zoals het IJslandse Edda-lied en de Nibelungensage waren bewaard gebleven. Restanten van de strijd tussen de westerse en
oosterse cultuur waren zelfs terug te vinden in het tweede deel van het Nibelungenlied, waarin naast de strijdbare Brünhilde, het prototype van de Germaanse heldin, de
zachtere, mildere Kriemhilde optreedt. Brunhilde staat symbool voor de aarde en is
een zuiver Germaans personage. Kriemhilde moet in deze interpretatie de hemel verbeelden en is daarmee eigenlijk een christelijk personage geworden. Deze nationaalsocialistische interpretatie verklaart de ondergang van Siegfried. Het ras vormde het
verschil tussen Siegfried en Christus: ‘Siegfried stond op de zonnige hoogte van een
onverdorven ras, Christus daarentegen stond aan het einde van een op dwaalwegen
geraakte beschaving, rijst daaruit in machtige zielegrootheid ten hemel en vindt bevrijding in de nieuwe wereld.’37
Deze benadering hield niet in dat een van beide de overhand moest krijgen, de
idee was dat beide culturen in elkaar moesten opgaan. Uit het samengaan van Siegfried
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en Christus, met andere woorden uit de synthese van de westerse en oosterse cultuur
zou een wereldbeeld gevormd worden waaruit de nieuwe nationaalsocialistische beschaving zou verrijzen.
Een tweede probleem was de vraag hoe aangetoond kon worden dat de Germaanse cultuur gelijkwaardig of liever nog voortreffelijker was aan die van de oude
Grieken. In de cultuurgeschiedenis van de Klassieke Oudheid onderscheidden nationaalsocialistische cultuurtheoretici drie perioden: de Grieks-Romeinse, de BijbelsOosterse en de Noordse oudheid. Omdat de Grieks-Romeinse oudheid de vroegchristelijke cultuur (i.e. Bijbels-Oosterse cultuur) in zich had opgenomen of er mee was
gesymbioseerd, werd de Noordse oudheid als een afzonderlijke cultuur gezien die het
in eerste opzicht als een geestelijk minder ontwikkelde cultuur moest afleggen tegen
de Grieks-Romeinse. Beide culturen raciaal met elkaar te vergelijken vormde de oplossing waardoor nationaalsocialisten bewezen achtten dat de Griekse cultuur vanuit
het oosten van de Middellandse Zee én vanuit het Germaanse noorden was gevormd
en beschouwd moest worden als een typische Noordrascultuur. Uitgangspunt voor
onderzoekers als Eberl was dat de langwerpigheid van de hoofden het karakteristieke
raskenmerk vormde van de volkeren in het noorden en in het zuiden van Europa. In
de middengebieden overheerste rondhoofdigheid. Zo ontstond – als langwerpigheid
van de schedel als maatstaf werd genomen – voor deze Duitse cultuurhistoricus een
zichtbare as die van noord naar zuid liep. Bij de bestudering van de cultuurgeschiedenis had Eberl ontdekt dat de zuidelijke groep eerder tot culturele ontwikkeling was
gekomen dankzij de invloed van het Middellandse Zeeklimaat en de nabijheid van
oosterse – weliswaar met westelijke bijdragen – hoogontwikkelde culturen als de Egyptische en de Mesopotamische. Twee stromen stonden aan de bakermat van de Griekse beschaving van de Klassieke Oudheid: een westelijke stroming die zich langs de
Middellandse Zee uitbreidde en een noordelijke, Germaanse stroming die via Hongarije en de Balkanlanden Griekenland bereikte. De ontmoetingen tussen de westelijke
en noordelijke stroming hadden de bloei van de Europese cultuur bepaald. Hiermee
was een ‘bewijs’ gevonden voor de superioriteit van het Noordras, dat uitverkoren was
om de voornaamste drager en verbreider van de hoogste cultuur op aarde te zijn. Deze
van oorsprong Duitse benadering was wijd verspreid en werd via vertalingen in Nederlandse nationaalsocialistische periodieken bekend gemaakt aan een breder publiek.38
De verhouding tot de klassieken speelde volgens Van den Boogaard (1985 en 1987)
ook een rol in de discussies in Groot Nederland. De nationaalsocialistische scribenten
beschouwden hun tijdperk dat begonnen was met de nationaalsocialistische revolutie van 1933 als klassiek, getuige de toespraak die Henri Bruning voor nationaalsocialistische letterkundigen op 2 oktober 1943 hield. Door de keuze voor de Klassieke Oudheid putte men niet of nauwelijks uit de middeleeuwse traditie van het Christendom.
Nationaalsocialistische letterkundigen als Jan van der Made suggereerden dat dichters
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als de romanticus Friedrich Hölderlin of de nationaalsocialist Kurt Eggers uit de
Griekse klassieken een Noords levensgevoel distilleerden. De Griekse beschaving diende als een oriëntatiepunt om tot een ‘nieuwe levenseenheid’ te komen: ‘Wij [Van der
Made c.s., AvdL] beogen geen Renaissance, geen bedevaart tot de klassieken, wij zullen zelf een nieuwe klassieke levensstijl scheppen (…) wij willen zo Germaans zijn als
de Grieken Grieks waren.’39
Maar er werden meer ideeën geopperd om te bewijzen dat een nieuwe nationaalsocialistische cultuur wel een Germaanse oorsprong moest hebben. Sommige nationaalsocialisten beweerden dat de Nederlandse cultuur schatplichtig was aan een
middeleeuwse cultuur die door hen als christelijk én Germaans werd getypeerd. Ad
Sassen gaf in een artikel in De Bundel hoog op van de Germaanse invloed op onze cultuur. De katholieke kerk was er in geslaagd oude Germaanse begrippen als eer en
trouw te doen opgaan in een christelijk ridderideaal. De kenmerken van die Germaanse cultuur waren nog terug te vinden in het Oud-Saksische Heliand, waar Christus als hertog wordt voorgesteld en door een twaalftal vazallen vergezeld wordt en in
Van den vos Reynaerde waarin Germaanse opvattingen zijn te herkennen in de rechtspraak van koning Nobel op de hofdag. De Vlaamse dichter en advocaat Ferdinand
Vercnocke publiceerde aan het eind van de jaren dertig een eerste proeve van een
Diets-Germaanse literatuurgeschiedenis. Van den vos Reynaerde, het werk van Jacob
van Maerlant, Jan van Boendaele, Hadewych en Ruusbroec waren voorbeelden van
Dietse kunst en hadden een Noordse oorsprong: ‘honger naar verlossing uit de enge
wereld van het zijnde, naar de volkomen eeniging met de onzichtbare wereld; het peilen naar de raadselen van de eigen ziel, en, eenmaal de waarheid gevonden, het rusteloos streven naar mededeling, naar niets ontziende kamp en overwinning: dat alles
verraadt den Germaan. De oer-Dietsche litteratuur is Daad’.40
De middeleeuwen waren het laatste tijdvak waarin de cultuur bepaald werd door
één grote bindende factor, waardoor er in de verschillende periodes van de middeleeuwen toch steeds sprake kon zijn van één stijl. Bij hun pogingen orde te scheppen
in de chaos van de verschillende -ismen in de moderne cultuurgeschiedenis grepen nationaalsocialisten terug op elementen uit deze middeleeuwse cultuur. Anderen sloten
zich aan bij het gedachtegoed dat afkomstig was uit groepen die al decennialang onderzoek deden naar een Germaanse cultuur.41 Weer anderen wezen op de volksaard
of het volkseigene en kwamen zo tot de constatering dat ons volk als een Germaans
volk moest worden beschouwd. Het Duitse volkseigene werd, aldus T.E. Bontkes,
vooral bepaald door de verbondenheid met de bodem, het Engelse was meer gericht
op de zee. Deze tegenstelling was in het Nederlandse volkskarakter samengevallen,
hoewel Bontkes moest erkennen dat ook bij ons de zeezijde een steeds grotere rol was
gaan spelen. Het landelijke, en daarmee de oude degelijkheid en karaktervastheid van
het volkse bloed, was op de achtergrond geraakt. Het bodemgerichte was verwaterd,
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was zijn redenering en hij wees daarbij op de rol van de Nederlanders in het verleden,
toen wij nog een evenwichtig ‘zeeboerenras’ vormden. Bontkes beriep zich daarbij op
de Holsteinse filosoof Julius Langbehn (1851-1907), die in zijn boek Rembrandt als opvoeder (1890) pleitte voor een verschuiving in dezelfde richting: Duitsers moesten hun
gerichtheid op het land, i.e. hun bodemverbondenheid inwisselen voor een gerichtheid op de wijde horizonten van de zee.42 Willem Haighton typeerde de opstand tegen Spanje als een strijd om het behoud van onze hoogste waarden zoals vrijheid van
geweten en een vrije ontplooiing van de volkse persoonlijkheid. Onze onafhankelijkheidsstrijd had bewezen dat ‘werkelijke geschiedenis altijd politieke geschiedenis is en
moet zijn [cursivering van Haighton, AvdL]’.43 De strijd tegen Spanje was de eerste
keer in de Europese geschiedenis dat een volk in opstand kwam en met ‘de typisch
Germaansche waarden den ongelijken strijd tegen koningschap èn kerk aanvaardde.
(…) De opstand tegen het absolutistische Spanje en het verzet tegen de universeele
kerk van Rome waren bij uitnemendheid daden van volksche cultuur, want zij volgden uit onzen Germaanschen aard en verwezenlijkten bewust wat als onbestemd verlangen steeds in alle Germaansche volkeren leeft’.44 Daarna teerde het Nederlandse
volk 250 jaar op het offer dat door de vrijheidsstrijders in de Tachtigjarige Oorlog was
gebracht. De geleidelijke verloochening van de Germaanse waarden in de Nederlandse
cultuur gaf Haighton weer in de volgende metafoor: ‘Van groote geuzen werden wij
kleine krentenwegers, van Germaansche vrijheidsstrijders sectarische haarklovers, van
belevers eener grootsche, politieke geschiedenis tot beoefenaren der z.g. cultuurgeschiedenis, van Tijl Uilenspiegels werden wij Droogstoppels en … zijn wij niet ‘in de
koffie gestikt?’45
Een wetenschapper als prof. dr. Jan de Vries beweerde dat het verschil tussen het
aristotelische en niet-aristotelische drama te verklaren viel uit het feit of een auteur
Germaans was of niet. De drama’s van Shakespeare, Faust van Goethe en Peer Gynt van
Ibsen gehoorzaamden volgens hem aan heel andere – Germaanse – wetten. ‘De dynamiek van den Germaanschen geest duldt niet een vorm die van buiten af wordt opgelegd, maar begeert zich een eigen vorm te scheppen. De dichter voelt zich (…) als
een profeet.’46
Dat Nederlandse nationaalsocialisten moeite hadden om zich deze terminologie
eigen te maken blijkt uit een artikel in Volksche wacht. Mensen die geen begrip hebben voor het Germaanse wezen en bovendien alles wat voortvloeit uit het Germaanse denken en voelen beschouwen als aanstellerij, comedie, theater worden hier aangeduid met de term ‘theater-Germanen’. ‘Theatergermanen zijn de menschen, die
naar het uiterlijke Germaansch doen, maar van het wezen niets begrijpen. Die den
mond vol hebben met Germaansche woorden, maar in hun levenshouding alle Germaansch-zijn ontberen.’47
Uiteindelijk kwam Jacq. Delsing in 1942 tot de conclusie dat het niet meer nodig
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was de Germaanse oorsprong van onze cultuur te benadrukken. De vraag of onze cultuur nu Romaans of Germaans was, was in feite achterhaald, er was zijns inziens geen
sprake meer van een tegenstelling.48 De moderne mens uit Noord-West-Europa was
een Germaanse mens geworden. Hij was geen rationalist (‘zeegermaan’), en geen romanticus (‘landgermaan’), zijn hele doen en laten werd beheerst door het verstand én
het gevoel én de wil, die elkaar niet bestreden, maar elkaar juist aanvulden. Deze erfelijke aanleg beheerste zijn leven omdat dat bepaald werd door het bloed. Een positieve ontwikkeling, aldus Delsing.

Cultuur bepaald door ras en bodemverbondenheid
Bij de ontwikkeling van een nationaalsocialistische cultuur grepen nationaalsocialistische cultuurtheoretici terug op cultuurtheoretische ideeën die al in de negentiende
eeuw waren ontwikkeld. Enerzijds beschreven deze theorieën de wisselwerking tussen
ras en cultuur, anderzijds meenden nationaalsocialisten in geschriften van Noord-Europese schrijvers en wetenschappers de theorie te kunnen afleiden dat cultuur uit
bloed en bodem geboren werd. Dat het ras de westerse cultuur beïnvloedde, was allereerst door Joseph Arthur, comte de Gobineau (1816-1882) en later door N. J. Danilewski (1822-1885) en Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) en anderen uitvoerig
beschreven en bediscussieerd.
Gobineau dacht een natuurwet ontdekt te hebben waaruit afgeleid kon worden
dat het ras de cultuur en de geschiedenis bepaalde. Zijn Essai sur l’inégalité des races
humaines (1853) was een lofzang op de superioriteit van het Noordse ras, maar tegelijk voorspelde hij de ondergang ervan omdat ook de Germaanse volkeren niet aan een
onafwendbare rassenvermenging konden ontsnappen. Ook de Russische botanicus en
zoöloog Danilewski verwoordde de ondergang van de Europese cultuur in zijn boek
Rusland en West-Europa (1865-1867). Hij ging van de stelling uit dat de Slavische cultuur op den duur de cultuur in West-Europa zou vervangen. Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) gaf de rassentheorie met Die Grundlagen des 19ten Jahrhunderts uit
1889 een positieve wending. Chamberlain verkondigde dat rassen plastisch beweeglijke
wezens waren en geen oerfenomenen zoals Gobinau veronderstelde. De oertoestand
van rassenreinheid van Gobinau werd omgevormd tot de gedachte dat een ras langzamerhand veredelde. Om die veredeling te bereiken verkondigde Chamberlain het
standpunt dat daaraan een fase van bloedmenging voorafging. Om die zuivere rastoestand te bereiken moest men ‘een op stelselmatige keuze berustende teelt van het
gewenste ideale type’ nastreven.49
Dat de aandacht voor het ras in het interbellum minimaal was, bewees volgens
Jacq. Delsing dat er een onlosmakelijk verband bestond tussen kunst en cultuur enerzijds en ras anderzijds.50 Om zijn statement te motiveren, constateerde hij dat de
schoonheid in de kunst de laatste vijftig tot honderd jaar niet was toegenomen, ter-
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wijl wel vastgesteld kon worden dat de rasvermenging op veel grotere schaal dan voorheen had plaats gevonden.
Het verschil tussen ontaarde en aan het ras gebonden kunst verklaarde hij vanuit het schoonheidsideaal van de kunst. Ontaarde kunst kende alleen het ideaal van
het lelijke en het vreemde. Om exclusief te zijn beeldden de kunstenaars de outcasts
van de verrotte maatschappij af: zieken, kreupelen, mismaakten, idioten, negers, mulatten et cetera. Onder het mom van een dieppsychologische betekenis toonden kunstenaars ze aan het niet begrijpende publiek, dat het daarom ook mooi vond. Delsing
beweerde verder op grond van een Duitse bron uit 1938 dat hoe zuiverder de kunstenaar qua ras was, hoe mooier de mensen waren die hij afbeeldde. 51
De veronderstelling dat de cultuur in de nationaalsocialistische staat van de toekomst een grootse opleving zou beleven, werd naast deze raciale theorieën verklaard
vanuit het gegeven dat cultuur werd geboren uit bloed en bodem. Daarom was het
noodzakelijk dat de band tussen de grote stad en het platteland opnieuw moest worden aangehaald, want beide waren te veel uit elkaar gegroeid. Hoe dat moest gebeuren bediscussieerde men ook voor de oorlog in de nationaalsocialistische pers. Nationaalsocialisten noemden Scandinavische auteurs als Knut Hamsun (1859-1952), Peter
Rosegger (1843-1918) e.a. als voorbeeld van schrijvers die de houding van de in de natuur opgegroeide mens tegenover het leven tot onderwerp van hun boeken hadden gemaakt. De tegenstelling tussen stad en platteland die uit hun boeken viel op te maken,
vatten ze op de volgende beeldende wijze samen: ‘Was dit leven onder aanvoering van
een in de groote stad gekweekte mentaliteit steeds meer een verstandelijk probleem geworden, was de samenleving en de volksche saamhoorigheid door die geestesontwikkeling steeds meer opgelost, steeds meer in deelen versplinterd, op het land, in
voortdurende wisselwerking met de natuurmachten, op de hoeve, in het dorp en in
de provincie bestond en groeide instinctief steeds weer een hechtere samenleving,
waarbij nu niet alleen het geld en het persoonlijke voordeel in alle uitingen maatstaf
waren, maar waarbij nog het leven zelf, de levenstaak en de arbeid, de familie, het geslacht en de dorpsgemeenschap in het raam van de geheele volksgemeenschap, waardevollere dingen waren dan de zuivere materieele zijde der dingen; waar dus een hooger doel de lagere overstraalde en daaraan zin gaf.’52 Nationaalsocialistische
cultuurtheoretici eigenden zich deze plattelandscultuur toe uit protest tegen de in hun
ogen overheersende Europese verstandscultuur. Hun cultuuridee kreeg in wezen
daarmee een romantisch karakter en werd zo de opvolger van de rationele cultuur van
het interbellum.
Dit landelijke cultuuridee werd aan het eind van de negentiende eeuw en aan het
begin van de twintigste eeuw overgenomen door de Wandervogel en de Bund Artam
(Artamanen Stichting).53 Pas later werd het door nationaalsocialisten geconfisqueerd, die in hun ‘heimatkunst’ de boer beschouwden als een niet van volk en va-
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derland ontwortelde staatsburger. In die zin was hij qua ras, bloed en bodem te verkiezen boven de ‘fabrieksstadproletariër’.
Nederlandse nationaalsocialisten moesten er naar streven de eigen volksgemeenschap zo bewust mogelijk te maken van haar eigen identiteit en cultuur. Dat zou
een van de taken van de kunstenaar in het nieuwe Europa worden. Nederland zou zijn
plaats daarin kunnen innemen, maar dan moest het wel afgelopen zijn met de theekransjesmentaliteit, met het zich terugtrekken achter de veilige muren van ons kleine land, was het advies. De kunstenaar moest zijn ivoren toren verlaten en zijn plaats
innemen temidden van zijn volk, bovendien moest hij met beide benen in deze tijd
staan. De Nederlandse cultuur kon haar plaats in Europa niet veroveren door alleen
terug te kijken naar het verleden, de blik naar de toekomst richten was haar enige redding.
Toch was er geen eenduidigheid hoe volkse kunst gedefinieerd moest worden.
De schrijver en journalist J.A. van der Made merkte in De Waag op dat nationaalsocialistische dilettanten verschrikkelijk veel onzin geschreven hadden over wat volkse kunst en cultuur inhielden of zouden moeten zijn.54 Hij schreef: ‘Pas op volkschen
grondslag kan zich, bij het ontwaken der germaansche krachten, waarvan de vrijmaking door het nationaal-socialisme wordt nagestreefd, een nieuwe stijl ontwikkelen, waarvan thans nog geen begin te onderscheiden is. Evenmin is het volksche een
kunstrichting: een kunstrichting gaat van een nieuwe grondstelling in de kunst uit.
Ofschoon het nationaal-socialisme zeker geen germaansche renaissance wil, maar
een hergeboorte van het germaansche wezen in hoofd en ledematen (…) kan het
volksche evenals de renaissance een beweging in de kultuur genoemd worden en zoo
goed als men later zeer zeker van een renaissance stijl is gaan spreken (…) zoo zal er
misschien ook een tijd komen, dat wij van een volksche stijl kunnen gaan spreken.
Het volkse beginsel is niet meer dan een beweging-beginsel. Het volksche beginsel
gaat uit van ras en volk en daardoor markeert zij het einde van de nieuwe tijd en begint met een leidend beginsel achter die werkelijkheid, achter onze werkelijkheid,
zooals het noordras haar in zijn volkeren ziet, tot uitdrukking te brengen [cursivering van Van der Made, AvdL].’55 Op het DVK en in de nationaalsocialistische periodieken besprak men de onderbouwing van de cultuurpolitiek in rastheoretische zin.
Soms was de gedachtegang zeer rechtlijnig: tussen de volkeren bestond geen gelijkheid, daarom kon er ook niet één absolute cultuur zijn.56 Elke cultuurgroep, elk ras
bezat een afzonderlijke cultuur. De volksgeest bepaalde de inhoud van die cultuur en
die werd weer bepaald door het bloed. Daarom kreeg de streekgebonden cultuur van
elke Nederlandse bevolkingsgroep tijdens de bezetting de speciale aandacht van Goedewaagens departement.
Toen nationaalsocialisten in 1942 terugkeken hoe de Nederlandse cultuur was gezuiverd van vreemde internationale invloeden constateerden zij dat Nederland en
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Duitsland vanaf mei 1940 in dit opzicht aan een raamwerk hadden gebouwd dat als een
grondstructuur voor een nieuwe cultuur kon gelden. ‘En deze grondslagen kunnen
niet anders voortkomen dan uit het rasbewustzijn der volkeren – een rasbewustzijn,
dat aan alle Germanen gemeenschappelijk moet zijn.’57 De verwachting was dat na het
eind van de oorlog, na de overwinning van Duitsland, een nieuwe fase zou intreden.
Dan pas zouden beide landen bewust kunnen streven naar de opbouw van een nieuwe, echte nationaalsocialistische cultuur, waarbij differentiatie en verfijning in cultureel opzicht zou plaatsvinden. Dit betekende dat er in de diverse gebieden van het
Derde Rijk verschillende nationaalsocialistische culturen naast elkaar zouden voorkomen. Deze verschillen in cultuur sloten naadloos aan bij de gedachte dat het verschil in volksaard nu eenmaal verschillende culturen opleverde. Als de grondhouding
maar Germaans of Noords was, was het ideologisch verantwoord.

Zich afzetten tegen de demo-liberale cultuur
De nationaalsocialistische cultuur werd niet alleen gekenmerkt als de opvolgster van
een herijkte Germaanse cultuur, zij werd ook gevormd door een zich afzetten tegen het
modernisme van het interbellum. Nationaalsocialistische periodieken gebruikten de
term ‘modernisme’ in hun cultuurbeschouwingen vooral om aan te geven dat er sprake was van een periode van verval. Het modernisme was geen nieuwe schepping die
voortborduurde op een bestaande cultuur, het enige wat modernistische kunstenaars
wilden, was opvallen. Modernisme was volgens publicisten in die media eerder een
zucht naar iets nieuws en afkomstig uit een kosmopolitische, intellectualistische omgeving, die door nationaalsocialisten werd verafschuwd. Het onderscheid tussen nationaalsocialistische en moderne cultuur wordt in onderstaand schema weergegeven:
Civilisatie
Nationaalsocialistische cultuur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
modern/internationaal/individualistisch
volks
vooruitgang
ontwikkeling
intellectualisme
groei uit gebondenheid aan bloed en bodem58
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prof. dr. G.A.S. Snijder stelde in een artikel in Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich voor de term ‘civilisatie’ te gebruiken als tegenhanger van ‘cultuur’. Hij stond op het standpunt dat in de vooroorlogse maatschappij geen sprake was geweest van cultuur, omdat de democratische staat de
kunstenaars bedeelde met een aalmoes en de kunst niet veel meer was dan een versiersel.59 De overheid bemoeide zich amper met kunst en cultuur, het innen van belastingen was voor haar de enige reden om aandacht te besteden aan cultuur. Deze was
ten onder gegaan in de ‘ziellooze, technische civilisatie’ die voornamelijk bepaald werd
door de economie. Nationaalsocialisten typeerden civilisatie als: realistisch, demo-
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cratisch en mechanisch; hun eigen cultuur omschreven ze met de woorden: symbolisch, hiërarchisch en organisch.60
Wat nationaalsocialisten in de kunst en cultuur van het interbellum vooral afwezen, was het internationalistische karakter ervan, haar universele karakter accepteerden ze tot op zekere hoogte. Schrijvers van een onbeperkte universaliteit waren in
hun ogen bijvoorbeeld Goethe, Shakespeare, Racine, Molière, Poesjkin en Cervantes,
maar hun betekenis interpreteerden ze naar volkse maatstaven: Cervantes was de
meest Spaanse schrijver, Shakespeare de meest Engelse, Dante de meest Italiaanse, Racine of Voltaire de meest Franse en Dostojevski de meest Russische auteur.61 Deze nadere omschrijving was echter de brug naar een redenering waarin het volkseigen karakter van de kunst werd aangekondigd. Hiermee verklaarden ze dat internationale
kunst niet bestond, wat zij bewezen achtten doordat bij alle experimenten toch nationale karaktertrekken waren opgetreden en wanneer dat niet het geval was, constateerden ze dat die experimenten waren doodgebloed. Ook ten tijde van de oprichting
van de NKK eind 1941, begin 1942 verdedigden nationaalsocialistische cultuurideologen de nieuwe ordening van de cultuur. In de demo-liberale vooroorlogse staat waren de slogans ‘kunst is internationaal’ en ‘kunst is een persoonlijke uitdrukking’ gemeengoed. Tijdens de bezetting stonden daar leuzen tegenover als: ‘kunst is volksch’
en ‘kunst is een persoonlijke uitdrukking op volkschen grondslag’.
Om zich af te zetten tegen de liberale cultuur van het democratische tijdperk hamerden nationaalsocialisten op de interpretatie van het begrip ‘vrijheid’, dat zij ontleenden aan de Germaanse cultuur van de prehistorie en vroege middeleeuwen. Het
begrip ‘vrijheid’ in het liberale tijdperk werd gelijkgesteld met ongebondenheid, structuurloosheid. De Germaanse mens kende vrijheid ook, maar dan vrijheid in gebondenheid; de structuur van het leven, de wereld en de persoonlijkheid bepaalden de vrijheid. Daarom kon men ook beweren dat de Germaanse cultuur een vaste structuur
had. De mens werd in de oud-Germaanse cultuur bepaald door zijn gezin, sibbe en
stam, onderdelen van de volkse gemeenschap. In de middeleeuwen trad een wijziging
op. De religieuze bindingen en de binding aan de familie bleven even sterk als in de
periode daarvoor, de binding met de sibbe verminderde. Daarvoor in de plaats kwam
de binding aan de stand.
Het zich afzetten tegen de democratische cultuur van het interbellum kwam voort uit
een afwijzing van de idee van de culturele vooruitgang, die de westerse cultuur sinds
de Verlichting voornamelijk had bepaald. Descartes had met zijn ‘cogito, ergo sum’
het individualistisch denken op de kaart gezet, wat ten koste was gegaan van het middeleeuwse denken, waarbij de gemeenschap en de objectieve waarheid op de voorgrond stonden. Het individualisme kreeg het verwijt er voor gezorgd te hebben dat de
werkelijkheid louter subjectief werd beleefd. ‘Er is een objektieve waarheid, zooals er
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een objektieve wereld is, buiten ons, en dat moet de grondslag worden van het denken, want dan alleen is het mogelijk het subjektivisme te overwinnen en weer een ernstig gemeenschapsideaal op den voorgrond te plaatsen. Het kunstwerk, om volkomen
te zijn, moet uiting zijn van een persoonlijkheid en niet van een individueelen geest.
De kunstenaar moet zich derhalve weer indenken, lid te zijn, deel uit te maken van een
gemeenschap, als persoon. De persoon denkt als “medemensch”, het individu denkt
alleen voor eigen rekening.’62 Tegenover de term ‘medemensch’ stelden nationaalsocialisten het begrip ‘de negatieve mens’.
In de nationaalsocialistische cultuurbeschouwing was de Franse Revolutie van
1789 als resultante van het Verlichtingsdenken uit de achttiende eeuw verantwoordelijk voor het liberalisme en de ontaarde democratie. Vooral het principe van de gelijkheid werd fel bestreden, want in een maatschappij moest leiding en gezag zijn, wilde deze niet aan wanorde ten onder gaan. Na een korte opleving ten tijde van de
Romantiek volgde daarna de periode van de verschillende -ismen waarin de negatieve mens nog meer op de voorgrond trad en waarin de ondergang van de cultuur nog
grootsere vormen had aangenomen. De machtsovername van Hitler in januari 1933
had een einde gemaakt aan deze negatieve spiraal. Wat de Franse revolutie had betekend voor de rationalistische cultuur en voor de negatieve mens, dezelfde betekenis
had de stichting van het Derde Rijk voor de heroïsche gevoelsmens.
Dat de ondergang van de westerse cultuur door velen binnen de NSB zo is gevoeld, bewijzen ook de Nagelaten bekentenissen van Anton Mussert. In zijn verantwoording beschrijft hij dat één van de verworvenheden van de Verlichting, de trias politica, in de periode 1840 tot 1940 van ontplooiing en hoogtepunt nu in een periode van
geleidelijk verval terecht was gekomen.63 Goedewaagen (1952) wijst in zijn eveneens in
de gevangenis geschreven Politiek portret van een NSB-er op het feit dat de naderende ondergang van de westerse cultuur die in talloze studies voorspeld werd de NSB’ers
sterker aangreep dan andere Nederlanders.64 Waar de meeste Nederlanders nog een
idee hadden van ‘het zal mijn tijd wel duren’ of ‘zo’n vaart loopt het niet’, bekroop
NSB’ers eerder een gevoel van angst en minderwaardigheid. Zij zagen Europa platgewalst worden tussen de mammon Amerika en de mammoet Rusland, waarbij de Europese geest en traditie het onderspit zouden delven.
Bij de introductie van De Schouw, het ‘Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer gewijd aan het kulturele leven in Nederland’, formuleerde Goedewaagen de
nationaalsocialistische visie op de Nederlandse cultuur in het interbellum: ‘Achter
ons ligt straks de ziekte eener vervallen en voos geworden humanistische cultuur:
een bleeke herinnering aan vroegere grootheid, het ouderdomsverschijnsel dier cultuur. Achter ons liggen straks de steeds leeger, ijler en kortademiger wordende lyrische dichters, de burgerlijkpsychologische romans, de op primitieve mentaliteit
geïnspireerde rhythmen en verstandelijk-technische experimenten van een ziellooze
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en dus voor haast niemand verstaanbare muziek. Achter ons liggen straks de van bodem en volk losgeslagen architectonische constructies, waarin de godheid van het
Nut zijn tempel heeft gebouwd en de kubistische bedenksels van de erfgenamen van
Vermeer en Steen. Achter ons ligt het ‘Nederlandsch Tooneel’ zonder Nederlandsche stukken.’65
Wie en wat Goedewaagen in zijn kritiek concreet bedoelde, verwoordde Boreel
de Mauregnault, die in een aanval op de cultuurdragers uit de vooroorlogse periode
zijn pijlen richtte op:
– Johan Huizinga: In de schaduwen van morgen
– Albert van Dalsum: De beul
– Charlotte Kohler met haar voordracht van De marathondans
– Gerhard Toonder: Vreemdeling in Babylon
– Herman Matteessen met Babylon of De biecht van Josselin
– Simon Koster met De razende saxofoon.
Deze cultuuruitingen dienden als meest verderfelijke vormen van cultuurbolsjewisme bestreden te worden. In zijn ogen toonden zij de mens als ‘een enkel door driften, complexen en onbewuste voorstellingen bewogen wezen, zonder een innerlijkzuivere kern, zonder idealen (…) ondergeschikt aan wat omstandigheden en drift
ingaven’.66 Hoewel met de inval van de Duitsers een nieuwe periode was aangebroken, kon hij toch niet optimistisch zijn over de cultuur van de nieuwe orde. Hij voorzag dat het verval zich nog verder zou voortzetten. Er was slechts een kleine groep Nederlanders die aan het front of in het vaderland hun bijdrage leverde aan de
nationaalsocialistische revolutie. Een heel grote groep had het over niets anders dan
‘die goede ouwe tijd’ en keek alleen vol heimwee terug. Een restgroep deed wel mee,
maar miste het juiste revolutionaire elan. Voor haar was de nationaalsocialistische revolutie alleen een verandering van de uiterlijke omstandigheden, een reorganisatie
van de maatschappij, ‘alles wat eigenlijk de bewegende kracht achter de uiterlijkheden vormt, houden zij angstvallig buiten een confrontatie met den geest, die deze revolutie beheerst’.67
Door voortdurend te hameren op het verval van de westerse cultuur werd de cultuur van de nieuwe orde voorgesteld als het revolutionaire antwoord op het cultuurpessimisme van het interbellum. Het feit dat deze revolutie ook haar aanloopproblemen kende, werd zo tevens vergoelijkt. Het werd hoog tijd dat het Nederlandse volk
een ideologische keuze maakte, want ‘als deel van de in overwegende mate door het
Germanendom bepaalde avondlandische cultuur is de plaats van onze cultuurscheppende persoonlijkheden naast die van het Duitsche broedervolk in zijn geweldigen
strijd tegen de machten der duisternis, want slechts door de zege van het Derde Rijk
kan onze volksche eigenheid en daarmede onze cultuur voor totale vernietiging door
het menschonteerende bolsjewisme bewaard blijven’.68 Pas als het bolsjewisme was
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vernietigd was het mogelijk te spreken van een toekomst voor de nieuwe volkse cultuur en van een geestelijke gezondmaking van Europa.

3. De nationaalsocialistische cultuurpolitiek
tijdens de Tweede Wereldoorlog
Nationaalsocialistische ideeën over staat en cultuur
De mens is er niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Zo luidde het centrale thema van de nationaalsocialistische cultuurpolitiek zoals Goedewaagen dat in
Het Nationale Dagblad verwoordde.69 Deze lijfspreuk gold niet alleen voor de nieuwe
mens, maar tevens voor de nieuwe nationaalsocialistische staat en de volkse cultuur.
Vroeger richtte de staat zich naar de wil van de kerk, een vorst, de adel of burgerij; in
een nationaalsocialistische staat moest de staat zich ook op het gebied van de cultuur
richten naar de volkswil: de staat diende in de cultuur heel het volk.70
De nationaalsocialistische cultuurpolitiek diende er in de eerste plaats voor om
de zieke cultuur van alle smetten te zuiveren om zo het nationale karakter er van te
waarborgen. Dat hield in dat duidelijk moest zijn wat gezond en ziek was, wat eigen
en vreemd, wat waarde en onwaarde had. Deze enigszins cryptische omschrijving
hield in dat de cultuur gevrijwaard moest worden van vreemde invloeden en dan met
name joodse.
De nationaalsocialistische cultuurpolitiek streefde een viertal culturele doelen na.
In eerste instantie was ze gericht op het behoud van nostalgische Germaanse waarden
als eer, trouw, heldendom, volk, ras, bloed en bodem.71 Met weemoed keken de nationaalsocialisten terug op de Tachtigjarige Oorlog waarin Nederland vanuit deze waarden de strijd had aangebonden tegen het absolutistische Spanje en de rooms-katholieke kerk. In de drie eeuwen daarna had Nederland langzamerhand deze volkse
waarden verloochend. Met schrik constateerde Goedewaagen dat de cultuur in het begin van de twintigste eeuw was afgegleden tot ‘Americanisme, vernegering, internationalisme, psychologisme en mechanisme, kortom (…) kultuurbolsjewisme en nihilisme’.72 De naderende ondergang van de westerse cultuur was al zichtbaar in de
grote steden en hij vreesde dat zij zich zou uitbreiden tot het onbedorven en nog zuivere platteland. Daarom moest de Nederlandse cultuurgeschiedenis vanuit een volks
perspectief worden bestudeerd, waarbij criteria als ‘de macht van het bloed’ en ‘het ras’
in de beschouwing werden meegenomen.
De nationaalsocialistische cultuur moest boven alles een Nederlandse cultuur
worden, die zich los moest maken van de internationale westerse cultuur van het interbellum. Deze was vervreemd van de Germaanse stam, van het Noordras, van het
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volkseigene. Daarom moest de cultuur van de nieuwe orde ‘opnieuw geordend’ worden, zoals dat ook in Duitsland gebeurd was. Het kosmopolitische karakter van de
vooroorlogse kunst moest worden vervangen door een volkse benadering. Het was
de taak van nationaalsocialistische kunstenaars om vanuit de Germaanse waarden
van het verleden nieuwe kunstvormen te ontwikkelen. Zij moesten, zoals Goedewaagen dat verwoordde, met hun kunst eenheid brengen in de scheppende krachten
van een volksgemeenschap, want de cultuur vond immers daarin haar grondslag.73
Zoals de staat een taak had ten opzichte van de cultuur, zo had de cultuur ook een
taak naar de staat toe. ‘Haar vrijheid kan nooit beteekenen, dat zij haar uitingswijze zoekt
in de richting van een egaliseerend en rassenloos internationalisme’ verklaarde Goedewaagen in een toespraak op 10 september 1941 in Enschede.74 En hij vervolgde: ‘haar vrijheid komt neer op het gehoorzamen aan de plicht het kenmerkend Nederlandsche te geven en zich de mond van de volksgemeenschap te voelen’. De NKK ‘wordt de
tegenspeler der Overheid, die deze in een aanraking met de kultuurberoepen brengt, die
niet toevallig is of van momenteel belang afhangt, doch wezenlijk en organisch is’.75
Als belangrijkste uitgangspunten voor kunst en cultuur formuleerden nationaalsocialisten geen esthetische of kwalitatieve waarden. Kunst en cultuur moesten
allereerst volksverheffend, opvoedend en opbeurend zijn. Het doel was immers om
de burgers op te voeden tot waarachtige nationaalsocialisten, waarbij kunst en cultuur fungeerden als propagandawapen. Daarom was een doelstelling van de NKK
het volk met cultuur in contact te brengen: het volk opvoeden in cultuurbewustzijn.
Om dat doel te realiseren was de organisatie ‘Vreugde en Arbeid’ in het leven geroepen.
Naast deze vier culturele taken had de staat ook een sociale taak: de zorg voor zowel amateur- als beroepskunstenaars. Een verbetering van hun positie zou indirect een
verbetering van de cultuur inhouden, was het motto. Dit wilde weer niet zeggen – zoals de liberale staat in haar optreden liet zien – dat de beste kunst geboren werd als kunstenaars, weliswaar vrij, aan hun lot werden overgelaten.
Ter voorbereiding van de oprichting van de NKK in het voorjaar van 1942 had
Goedewagen reeds in 1941 geformuleerd hoe de verschillende taken van de nationaalsocialistische staat ten aanzien van kunst en cultuur moesten worden opgevat. Naast
de hierboven genoemde sociale en culturele taak had de staat nog een vijftal andere
taken te vervullen. Deze lagen op ethisch, economisch, juridisch, pedagogisch – nationaalsocialisten gebruikten hiervoor liever de term ‘vormend’ – en ideologisch terrein Deze taakstelling had hij ontleend aan de middeleeuwse gilden en kon samengevat worden in de woorden: steunen, stimuleren, zuiveren, beschouwen en
ordenen.76 In de onderstaande figuur zijn de taken van de nationaalsocialistische staat
vergelijkenderwijs uitgewerkt. Voor de omschrijvingen zijn meestal letterlijke citaten gebruikt.77
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Taken

Middeleeuwse gilden

Ethische taak

Het versterken van het saamhorigheids- Het versterken van het verantwoordelijkbesef van de gildebroeders en hun verheidsbesef tegenover het vak en het volk.
antwoordelijkheidsgevoel ten opzichte
van hun vak.

Sociale taak

Het helpen van zieke of arme gildebroe- Het op de bres staan voor de sociale posiders en het steunen van de weduwen en tie hunner leden en de economische bewezen van de overleden gildebroeders. langen van scheppenden en bemiddelaars,
van producenten en distribuenten van
kultuurgoed in de samenleving behartigen en die belangen tegen elkaar afwegen.

Economische taak

De bescherming van consument, distribuent en producent.
Het oplossen of berechten van geschillen tussen gildebroeders door functionarissen in de gilden.

De rechten der kultuurscheppers, der
auteurs in de ruimsten zin, handhaven en
verstevigen.

Pedagogische c.q.
vormende taak

De verzorging door het gilde van de opleiding voor het desbetreffende ambacht
of kunst volgens het systeem: leerling –
gezel – meester.

De vakkundige aangelegenheden van alle
kultuurberoepen en de vorming van de
jonge generatie onder haar toezicht en
straks onder haar hoede [te] nemen.

Religieuze c.q.
volkse taak

Het eren van hun eigen beschermheilige, het onderhouden van hun eigen altaar in de kerk en het houden van lijkendiensten voor de gestorven
gildebroeders.

Den Nederlandschen kultureelen werker
in het geweten binden aan zijn volk,
zoodat hij bewust is, niet alleen voor zijn
idee, doch ook voor zijn volk te werken.

Juridische taak

Gilden van de NKK

Figuur 4: De verschillende taken van de nationaalsocialistische staat.

Als we de taken van de staat nauwkeuriger bekijken, moeten we vaststellen dat ze in
feite terug te voeren zijn tot twee beleidsterreinen: een sociaal beleid dat niet alleen
door nationaalsocialisten, maar door zeer velen werd gewenst en een ideologisch beleid dat deels overlap vertoonde met ideeën die bij meerdere groepen in de vooroorlogse samenleving leefden.
Deze taken pakten op theatergebied concreet als volgt uit.
– De staat moest de kunstenaars geldelijk en moreel steunen. Zo kregen de toneelspelers voortaan een jaarcontract i.p.v. een contract voor acht maanden. Verder
kregen zij modelarbeidscontracten voorgelegd met een minimum salaris en een
goede séjourregeling.
– De staat moest kunstenaars met prijsvragen en opdrachten stimuleren: zo werd
in 1941 een driejaarlijkse Breeroo-prijs voor Nederlandse toneelschrijfkunst ingesteld.
– De staat moest de kunstenaars voor ‘volksvreemde’ invloeden behoeden. Concreet betekende dit dat de overheid een verbod uitvaardigde om toneelstukken
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–
–

uit Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie op te voeren. Stukken van joodse
auteurs verbood ze eveneens.
Met een instelling als de Rijkstoneelinspectie hield de staat de cultuuruitingen en
de prestaties van de kunstenaars in de gaten.
De staat moest de kunsten ordenen zoals dat ook in Duitsland gebeurd was. De
oprichting van het DVK en de instelling van de NKK waren Nederlandse varianten van Goebbels’ propagandaministerie en de Reichskulturkammer.

De positie van de kunstenaar: vrijheid in gebondenheid
Een van de taken van de nationaalsocialistische kunstenaar was dat hij de breuk tussen de volksgemeenschap en zichzelf herstelde. Hij werd omschreven als ‘een
mensch, die dankzij een Goddelijke gave (talent) in staat is, de hoogste en edelste gevoelens van den mensch vast te leggen in een kunstwerk, dat op zijn beurt de gevoelens van de toeschouwers ervan in gelijken zin wekt, bevrucht en tot grooter rijpheid en spankracht opvoert’.78 Tijdens de bezetting paste men de definitie aan; het
woord ‘kunstenaar’ kreeg enerzijds de betekenis ‘hij die kunstwerken schept’, anderzijds betekende het ook ‘hij die door zijn kunstenaarsgaven zijn brood verdienen
moet.’ Een ideële en een materiële ordening. Om uiteindelijk de eerste te realiseren
lag het voor de hand bij de invoering van een nationaalsocialistische cultuurpolitiek
allereerst in te zetten op de materiële ordening. ‘De ideële ordening echter is veel belangrijker, want zij wordt mede bepaald door de kultuur, zij houdt zich bezig met
een levenselement, niet van een groep afzonderlijke personen, maar van een volk in
zijn geheel.’79
Dat een weldenkend kunstenaar er het beste aan deed voor het nationaalsocialisme te kiezen, kwam volgens nationaalsocialistische scribenten voort uit de enge verbondenheid tussen nationaalsocialisme en kunst, want ‘beiden [vonden] hun oorsprong (…) in den heeten gloed van een steeds bezielend ideaal, een streven uit het
duister naar het Licht, gevoed uit een oneindig vruchtbaren bron’.80 Deze bron waaraan ze dachten, was de zedelijke gevoelsdrang.
Een volkse kunstenaar moest met zijn kunst de volksgemeenschap proberen te dienen en zijn kunst zo vorm geven dat iedere volksgenoot haar onmiddellijk aanvaarden
en begrijpen kon. Dat was mogelijk omdat zijn kunst uit het volk voortkwam, ‘omdat
de kunstenaar zich bediend heeft van de eigen, de volksche middelen, in de ruimste opvatting des woords, die het volk ter beschikking stelt. De kunst, die uit het levensbesef
van een volk is voortgekomen, het levensbesef in de veelzijdigste beteekenis’.81
In 1939 stelde een anonieme auteur in het NSB-blad Nieuw Nederland dat de
kunst bijna dood was, omdat ze in de jaren twintig en dertig vrij was geworden. Vrijheid was het enige parool, in haar naam was alles geoorloofd, daardoor had de kunst
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de band met de wereld en de volksgemeenschap verloren. Het nationaalsocialisme zou
de kloof tussen kunstenaar en gemeenschap weer dichten. Zowel de kunst als het volk
zouden hiervan de vruchten plukken, ‘want de cultuur van een volk – dus ook de kunst
– is gevolg van een diepgewortelde, gemeenschappelijke geloofsbelijdenis in den volksgeest, die bouwt of breekt naar de mate van zijn sterkte of zijn verslapping’.82
Het feit dat de kunstenaar de band met zijn volksgemeenschap had verloren,
schreven nationaalsocialisten toe aan de invloed van Luther en Rousseau. Zij hadden
er voor gezorgd dat het sociaal leven van de kunstenaar werd aangetast. Beider invloed
resulteerde in een godsdienstig, c.q. maatschappelijk individualisme. Een nieuwe cultuurpolitiek kon deze misstand corrigeren. ‘De kunstenaars moeten in de samenleving
weer samen gebracht, welke ook hun persoonlijke artistieke visie zijn mag. Elk kunstenaar beleeft de werkelijkheid op een eigen wijze en geeft ze weer zooals hij ze beleeft.
De onderlinge eenheid (die geen eenvormigheid is) zal grooter en sterker worden
naargelang ze zich allen voelen als leden van een groote gemeenschap. Samen leven!
Elkaars leven en strijd aanvoelen in een openhartig begrijpen, zonder dat de een den
ander afbreekt.’83
Om enerzijds die band tussen kunstenaar en volksgemeenschap aan te halen en
om anderzijds afstand te nemen van de oude cultuur van het democratische tijdperk
was in eerste instantie een verandering bij de kunstenaar zelf noodzakelijk. Deze stond
voor de keuze om de ideologie van de nieuwe orde te omhelzen en daardoor opgenomen te worden in de nieuwe nationaalsocialistische staat of in de vergetelheid van
de goede oude tijd weg te zakken. ‘Immers niet met den ouden mensch, die vast hangt
aan het verleden en die spontaan geneigd is om zoveel mogelijk van dat verleden, dat
hem duurbaar is om vele redenen, te redden; maakt men revolutie.’84 Daarbij is het opvallend dat Nederlandse – of zoals in dit geval Vlaamse – nationaalsocialisten zich beriepen op Duitse kopstukken.85
Bij het verschijnen van De Schouw werd op heel concreet niveau gewag gemaakt
van het feit dat er na 10 mei 1940 een nieuwe revolutionaire periode was aangebroken.
Goedewaagen ging in de inleiding bij het eerste nummer van de gedachte uit dat er
door de komst van de nieuwe orde een nieuwe cultuur in Nederland zou ontstaan. Bij
de bespreking van het nieuwe letterkundig leven schreef hij: ‘Onze cultuur staat op een
tweesprong, maar de keus is niet zwaar. Links gaat de weg naar het verleden, waaraan
ons volk gewend en waardoor het verwend is. Rechts gaat de weg naar een toekomst,
wellicht zwaar en vol moeite, maar in elk geval een weg naar de kracht, naar de positiviteit, naar de ontplooiing, naar de jeugdigheid en de levensdurf. Links staat de Dood
en rechts de Wedergeboorte. De keus is niet zwaar: links het isolement, maar rechts
de leerschool en het wedstrijdveld bij de volkeren van Germaanschen bloede in hun
strijd tegen chaos en Aziatisme. Een cultureele omwenteling is ook in Nederland aanstaande.’86
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Het was voor nationaalsocialisten een uitgemaakte zaak dat kunst en cultuur in
de nieuwe nationaalsocialistische staat niet vrij zouden zijn. Ze gaven ronduit toe dat
er sprake was van dwang van bovenaf, maar als verdediging voerden ze aan dat dit ook
niet anders kon na tijden van anarchie. Ook de democratische vooroorlogse samenleving beknotte meerdere malen de artistieke vrijheid van de theatermakers, vanuit dat
licht gezien was het voorstelbaar dat zij een verscherpt toezicht op theaterproducten
en -voorstellingen acceptabel vonden.
Hoewel een ideële ordening van de kunstenaars moeilijk realiseerbaar zou zijn, omdat ze nog erg op hun persoonlijke vrijheid waren gesteld, moesten ze toch met zachte dwang er toe aangezet worden volkse kunst te maken en geen volksvijandige. Het
meest geschikte middel daarvoor was het wapen van de propaganda, maar er waren
wel een paar voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan. Zo mocht zij geen invloed hebben op het onderwerp van de kunstuiting; de kunstenaars bleven dus vrij
welk onderwerp zij in hun boek, toneelstuk of schilderij wilden behandelen. Ook op
het gebied van stijl bleven ze verschoond van propaganda. Eigenlijk was er dus helemaal geen sprake van dwang, vonden nationaalsocialisten. Het enige waar de kunstenaars van doordrongen moesten worden, was: ‘ken u zelven’. En die zegswijze kon
maar op één manier worden opgevat: ‘niet in de zin van “het onderkennen van de
eigen goede en slechte eigenschappen” en zeker niet in de psychologiserende zin van
“het ontrafelen van de ziel”, maar louter in de zin van het ras, van “bloed en bodem”.
Op zich hoeft dat geen groot probleem te zijn, want wie houdt er niet van zijn volk,
van zijn grond? Er wordt van de kunstenaar dus alleen vaderlandsliefde verwacht. Wat
wij willen is, dat iedere mensch, dus ook iedere kunstenaar zich dit begrip diep in zich
zelf realiseert, het opnieuw tot zijn eigen geestelijken levensinhoud maakt; er dus naar
leeft en er dus naar werkt’.87
De bekering tot bovengenoemde ideologemen betekende dat de kunstenaar zich
bewust was geworden van een gevoel dat ieder mens beheerste en in de kunst zijn
hoogste uitdrukking vond. Met dit soort redeneringen werd de positie van de kunstenaar in de nationaalsocialistische staat uitgetekend: hij was vrij, maar tevens gebonden aan iets bovenindividueels. De ene keer waren dat de Nederlandse nationale
tradities, dan weer moest de kunstenaar zijn ivoren toren verlaten en zich opstellen
tussen zijn volk en midden in zijn tijd. De kunstenaar moest uitstijgen boven zijn eigen
gevoelens, hij moest ‘den wortel der menschelijke en raseigen cultuur (…) die oerbron
der ontroeringen’ ontdekken.88
De kunstenaar in de nationaalsocialistische maatschappij was een volkse kunstenaar en maakte daarom volkse kunst. De vraag of een individualistische kunstenaar
volkse kunst kon maken, werd op twee manieren beantwoord. Aan de ene kant was
de wens dat de kunstenaar vanuit zijn band met de volksgemeenschap opereerde niets
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nieuws; socialistische en communistische kunstenaars hadden in het verleden in hun
werken ook een gemeenschapskunst nagestreefd. Aan de andere kant waren er kunstenaars die veel individualistischer waren ingesteld. Daar hadden nationaalsocialisten op zich geen bezwaar tegen als dat individualisme maar niet een slap aftreksel van
het humanisme werd. ‘Wij hebben een bepaald individualisme afgewezen en wel het
individualisme, waarbij de mensch zichzelf genoeg meende te zijn, waarbij de ontplooiing der persoonlijkheid slechts werd beperkt door egoïstische doelmatigheidsoverwegingen; wij hebben het individualisme afgewezen, dat den kunstenaar de woorden ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’ in den mond gaf.’89 Deze op dit
soort individualisme geïnspireerde kunst leidde alleen maar tot ‘smaakbederf en een
artistiek minderwaardigheidscomplex van ons volk.’90
Individualistische kunst was pas dan waardevol voor de volksgemeenschap als die
kunst gericht was op anderen, omdat de waarde van een enkele persoonlijkheid een
belangrijke grondslag was bij de opbouw van die gemeenschap. De individualistische
kunstenaar werd gezien als een leidersfiguur, die leiding gaf aan de gemeenschap. Dat
was geen doel op zich, want hij moest zich tevens dienstbaar maken voor de gemeenschap. Maar daarom hoefde een volkse kunstenaar nog niet slaafs het volk na te volgen. Hij kon dit wel doen als hij gemeenschapsgericht was, hij kon er ook voor kiezen
de rol van opvoeder van zijn volk op zich te nemen, als hij zijn inspiratie maar uit het
volk haalde.
De nationaalsocialistische staat had de taak om ‘het volk ziende te maken, het
volksleven zoodanig te stimuleeren, dat het kan leven met het beste wat het heeft: zijn
kunst’.91 Als de kunstenaar de mythe van zijn volk trouw bleef, zou het volk hem begrijpen. Hij was niet vrij, hij was gebonden aan de taak die hij had te vervullen, de taak
van ziener, die antwoord kon geven op het waarom van zijn kunst en daarom werd hij
getypeerd als een heerser die dient.
Een ziener, een profeet, een leider aan de ene kant, maar aan de andere kant moest
de kunstenaar zich opstellen als een dienaar van zijn volk. Feitelijk werd teruggegrepen op de woorden van de socialistische schrijver Adama van Scheltema: ‘Dienaars
moeten de kunstenaars zijn, dienaars der gemeenschap, met een wel omschreven afzonderlijke taak: haar stemmingen te verhoogen, te veredelen, te vervolmaken.’92 Om
deze dienstbaarheid bij de Nederlandse kunstenaars ingang te doen vinden, nam het
DVK zijn toevlucht tot propaganda. In De Schouw getuigden nationaalsocialistische
kunstenaars, die zich in hun werk al dienstbaar hadden opgesteld ten opzichte van de
volksgemeenschap, van hun onlangs verworven inzichten. Deze publicaties dienden
om twijfelaars over de streep te trekken.93
Dat kunstenaars deze vrijheid in gebondenheid niet massaal omhelsden was in
het nationaalsocialistische kamp herhaalde malen onderwerp van gesprek.94 Maar elke
keer kwam men tot dezelfde conclusie. Als de kunstenaars zich bewust waren van hun
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plaats in deze tijd, dan zouden zij hun negatieve houding vanzelf laten varen. Zo zij
dit niet deden, dan waren ze blind of geestelijk nog niet rijp om zich aan de volksgemeenschap te binden en dan moesten zij zich ook niet meer met kunst bemoeien, was
de gedachte.
In 1943 werd een diepgravender analyse besproken in De Schouw. Het feit dat
kunstenaars op dat moment nog steeds niet warm liepen voor de cultuurpolitiek van
de nieuwe orde werd verklaard vanuit de krachten waaraan een cultuurschepping was
onderworpen: een evolutionerende en een conserverende tendens. Een gemis aan
spontaniteit kenmerkte deze laatste kracht wat leidde tot wantrouwen ten opzichte van
het nieuwe. Ook al was de nieuwe cultuur al lang doorgebroken, deze kracht zorgde
er voor dat bij de massa – en dus ook bij de kunstenaars – nog resten van die oude cultuur in het geheugen bleven opgeslagen. Daarom waren er krachtige impulsen nodig
om het vasthouden aan oude cultuurvormen te laten verdwijnen.
De evolutionerende tendens in de cultuur verspreidde zich zowel in de breedte
als in de diepte. De tendens in de breedte was verantwoordelijk voor de cultuurspreiding, de tendens in de diepte bouwde het cultuurgoed uit. Het was van groot cultureel belang dat zo veel mogelijk mensen deelgenoot werden van de cultuur. De kunstenaar kon hen op krachtige en drastische wijze helpen om cultuurveranderingen te
aanvaarden. Aldus probeerden nationaalsocialistische cultuurdragers verklaringen te
vinden voor de weinig enthousiaste medewerking van de kunstenaars aan de totstandkoming van een nationaalsocialistische cultuur in Nederland.

4. De nationaalsocialistische cultuurpolitieke instanties
Na de capitulatie had Nederland op bevel van Hitler met het Rijkskommissariaat onder leiding van dr. Arthur Seyss-Inquart een burgerlijk bestuur gekregen.95 Onder hem
ressorteerden vier Generalkommissare die richtlijnen over het te voeren beleid voorschreven aan de ‘inheemse’ overheid. De kunstensector viel onder de verantwoordelijkheid van Fritz Schmidt, de Generalkommissar zur besonderen Vewendung. Hoewel Seyss Inquart bij zijn ambtsaanvaarding had aangegeven dat de Duitsers niet van
plan waren Nederland een nationaalsocialistische ideologie op te dringen, werden er
na verloop van tijd toch verschillende maatregelen ingevoerd, die het tegendeel bewezen.96 In het eerste oorlogsjaar benoemde de bezettende macht Duitsgezinden op
hoge posten in het overheidsapparaat en op 1 september 1941 voerde ze ondanks protesten van secretaris-generaal mr. Frederiks het leidersbeginsel in. Ook op cultureel
gebied voerde het ‘inheemse’ bestuur diverse maatregelen door. Op 24 juli 1940 installeerde zij een filmkeuring, op 19 augustus werden de uitgeverijen aan banden gelegd en op 31 oktober 1940 volgde een dansverbod en een verbod op het spelen van mu-
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ziek van joodse, Franse of Engelse origine. Hoe de Duitsers en het ‘inheemse’ bestuur
de nazificatie van de cultuur tijdens de Tweede Wereldoorlog verder vorm gaven,
wordt hier beschreven. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar de verschillende instellingen die hiervoor verantwoordelijk waren of hieraan hun medewerking toezegden.
Bij de beschrijving zal met name ingezoomd worden op betekenis die deze instanties
hebben gehad voor de theatercultuur in Nederland.

De Nederlandsche Kultuurkring
Dr. Arthur Seyss-Inquart gebruikte een slimme strategie om de Nederlanders te winnen voor het Grootduitse ideaal. In eerste instantie zocht hij op wetenschappelijk en
algemeen cultureel gebied geen contact met NSB’ers of andere nationaalsocialisten,
maar juist met hen die niet met een nationaalsocialistische partij geïdentificeerd konden worden. Op deze manier wilde hij voorkomen dat de benaderden uiteindelijk alleen maar weerstanden opwekten. Een van de mensen die op wetenschappelijk en cultureel gebied een uitstekende naam had en er rond voor uitkwam dat het voor
Nederland het beste zou zijn zo nauw mogelijk met Duitsland samen te werken, was
prof. dr. G.A.S. Snijder.97
Tijdens een besloten bijeenkomst op 26 juni 1940 in hotel ‘Kasteel Oud-Wassenaar’ stelde Snijder Seyss-Inquart voor een Nederlandse Kultuur-Raad op te richten
met het doel ‘met eigen aard en eigen kracht en vooral met vastberaden goede wil onze
plaats in te nemen in de volkerenorganisatie waartoe wij krachtens onze afkomst en
ons wezen behoren’.98 Op het lijstje van Snijder stonden:
– F.E. Farwerck – de adviseur van Mussert in volkskundige aangelegenheden,
– J.C. Nachenius – een kunstschilder uit Bennekom en nationaalsocialistisch theoreticus,
– Dr. J. Smit – de rector van het Hervormd Lyceum te Amsterdam,
– Dr. F.A.J. Vermeulen – een ambtenaar van het rijksbureau voor monumentenzorg.
Farwerck werd vanwege zijn verleden als vrijmetselaar al snel vervangen door prof.
dr. Jan de Vries en dr. Dirk Hannema, directeur van het museum Boymans in Rotterdam. Ook prof. dr. Tobie Goedewagen maakte vanaf het begin deel uit van Snijders kring. De inauguratie van de Kultuur-Raad – onder de naam Nederlandsche
Kultuurkring – vond plaats op 28 september 1940 in de Pulchri-studio in Den Haag.
In zijn openingstoespraak gaf prof. Snijder duidelijk aan wat het doel van dit selecte gezelschap was: samenwerking met de Duitse overheid op het gebied van de vernieuwing van de Nederlandse cultuur. Hij benadrukte dat de kring zorg wilde dragen voor een zelfstandig Nederlands cultuurleven. Hij stelde vast dat het Nederlandse
cultuurlandschap dor en droog was en dat daarvoor het liberalisme verantwoorde-
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lijk was. En hij vervolgde: ‘Wij Nederlanders zijn geenszins Duitschers, ook geen halve Duitschers en wij willen dat ook niet worden. (…) Onze eigen aard komt in onze
kultuur, die geenszins een gewestelijke variant, maar een zelfstandige, hoogstaande
prestatie is, zij het ook op Germaanschen grondslag, tot uiting en wij meenen juist
aan onze eigen kultuur het recht op een zelfstandig volksbestaan te mogen ontlenen.
Daarom hechten wij zoozeer aan de instandhouding en hernieuwing van het Nederlandsche kultuurleven, juist daarom ligt ons de moedertaal zoo na aan het hart.’99
In zijn feestrede gaf prof. Snijder blijk van zijn SS-opvattingen toen hij zijn publiek
voorhield dat de basis voor de nieuwe cultuur de volksgemeenschap was en dat onder volk dan niet het totaal van alle Nederlandse staatsburgers verstaan moest worden. Het Nederlandse volk was een Germaans volk en de Nederlandse Kultuurkring
ging in haar werk uit van het Germaanse wezen van het Nederlandse volk. Tot slot
pleitte hij voor meer uren Nederlandse taal in het lager en middelbaar onderwijs en
om de samenwerking met de Duitsers te laten slagen was het raadzaam dat het Nederlandse volk Duits leerde spreken en schrijven. Prof. Snijder hield een groot gedeelte van zijn feestrede ter ere van de rijkscommissaris in het Duits en daar was niet
iedereen van gecharmeerd.100
Tijdens de eerste vergadering kwam men de volgende uitgangspunten overeen:
‘1. De Nederlandse cultuur is verbasterd en ontaard door overdreven individualisme en
vreemde invloeden. Men moet het Nederlandse karakter van de cultuur versterken,
het vreemde verwijderen om weer tot een gezonde cultuur te komen.
2. Er is sprake geweest van een verwijdering tussen Nederland en Duitsland in de jaren
’30 (…). Dat is een noodlottig streven geweest. Harmonische samenwerking is gewenst.
3. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Schepper en drager van de nieuwe Europese orde
is Duitsland. Wil Nederland niet achterblijven dan moet het ook in politieke zin met
dit land samenwerken.
4. Het Nederlandse volk is voor die taak nog niet gereed. Men moet zich daarop voorbereiden met Duitse steun en met de Duitse autoriteiten ‘van ganscher harte en met
volledig goeden wil’ samenwerken.’101

De Nederlandsche Kultuurkring was in eerste instantie niet bestemd voor NSB’ers,
maar moest twijfelaars overhalen een rol te spelen in de nationaalsocialistische cultuurpolitiek. Naast de zeven leden bezochten Duitse autoriteiten, waaronder SeyssInquart, mr. H.J. Reinink, de waarnemend secretaris-generaal van het departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de rectores-magnifici van Nederlandse
universiteiten en verschillende hoogleraren de oprichtingsvergadering.102
Daarnaast verschafte de Kultuurkring in het begin van de bezetting de NSB een
cultureel kader dat afkomstig was uit de rechts-conservatieve kringen rond het tijdschrift De Waag, waaraan Goedewaagen verbonden was, en uit het Algemeen Neder-
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landsch Verbond, dat onder leiding stond van prof. dr. Jan de Vries. Naar buiten toe
speelde de Nederlandsche Kultuurkring een rol in de discussie tussen Seyss-Inquart
en Goebbels over de nazificering van de Nederlandse cultuur. Goebbels wilde namelijk eenzelfde structuur als in Duitsland, maar toen Seyss-Inquart hiervan hoorde, gaf
hij prof. Snijder de opdracht een nieuwe instantie als opvolger van de Nederlandsche
Kultuurkring in het leven te roepen, zodat de rijkscommissaris bij zijn besprekingen
in Berlijn wat sterker voor de dag kon komen.
Veel werk werd er in het ene jaar van zijn bestaan niet verzet, de Nederlandsche
Kultuurkring bleef een praat- en schrijfcollege. Een aantal keren hoorde de gemiddelde Nederlander iets van de kring wanneer hij in zijn krant las dat Snijder bij een of
andere tentoonstelling of prijsuitreiking een toespraak had gehouden. Verschillende
leden van de Nederlandsche Kultuurkring werkten tijdens de oorlog mee aan nationaalsocialistische propaganda-uitgaven als Die Niederlande im Umbruch der Zeiten
(juni 1941) en Das Niederlandbuch (januari 1942).103
Een aantal leden van de Nederlandsche Kultuurkring trad op 16 februari 1941 toe
tot de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, de uit het bedrijfsleven afkomstige leden stapten over naar het Genootschap Nederland en Europa, maar de belangrijkste leden van de kring volgden Snijder naar de Nederlandsche Kultuurraad.

Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten
De geschiedenis van het DVK
Op 25 november 1940 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gesplitst in twee nieuwe departementen: het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (OWK) onder leiding van de Duitsgezinde prof. dr.
Jan van Dam en het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) waar dr.
Tobie Goedewaagen tot secretaris-generaal werd benoemd. Omdat de meeste ambtenaren van het oude ministerie overstapten naar OWK moesten voor het DVK nieuwe medewerkers worden gezocht.
De Duitsers hadden ten aanzien van de nazificering van de Nederlandse cultuur
geen eensluidende strategie. Seyss-Inquart wilde met de oprichting van het DVK, in
1942 gevolgd door de NKK en de Nederlandsche Kultuurraad, drie instanties creëren
die zich met de gelijkschakeling bezig hielden. In zijn optiek moest de Nederlandsche
Kultuurraad van prof. dr. Snijder een soort vetorecht krijgen t.a.v. de besluiten van het
DVK en de NKK. Een gevolg van deze opzet was dat Seyss-Inquart zo, via Snijder, een
machtspositie kon vervullen in het culturele leven van Nederland. Voor de functie van
secretaris-generaal op beide nieuwe departementen wilde Seyss-Inquart liever Duits
georiënteerde personen die Grootgermaanser dachten dan aanhangers van de NSB,
die hij te Nederlands en niet zuiver nationaalsocialistisch vond. Daarom benaderde
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hij eerst prof. dr. G.A.S. Snijder voor een van beide functies. Snijder weigerde en droeg
Goedewaagen en Van Dam voor; hij bleef liever een invloedrijke figuur op de achtergrond.104 Een verbod van Goebbels was er de oorzaak van dat het plan van Seyss-Inquart niet is doorgegaan. Het DVK was een analogie van het Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda. Goedewaagen bracht in december 1940 een bezoek
aan Berlijn om zich te oriënteren voor de organisatie van de NKK.
Wat de top van het DVK vooral van belang vond, was het benadrukken van een
eigen Nederlandse nationaalsocialistische cultuurpolitiek. Op een kritische vraag van
Lodewijk van Deyssel wat de nazi’s voor hadden met de cultuur antwoordde Goedewaagen: ‘Niets anders dan wat Gij, Tachtigers, hebt gewild: ons volk in de vaart der volkeren opstoten, zij het ook, dat wij meer begrip hebben van de sociale kant van de
kunst.’105 Het DVK voerde een eigen cultuurpolitiek waarin de sociale zorg voor de
kunstenaars centraal stond en nam geenszins het beleid van het ministerie van Goebbels over, dat uitsluitend gericht was op de propagandistische taak van de cultuur. Dat
het Nederlandse cultuurbeleid toch afweek van het Duitse moet toegeschreven worden aan de invloed van Goedewaagen.
Het DVK zetelde op de Princessegracht 21 en 22 en in de om de hoek gelegen panden dr. Kuyperstraat 3 en 5 in Den Haag. In het voorjaar van 1941 werkten er ongeveer
150 ambtenaren; daarnaast waren er nog een vijftigtal ambtenaren actief in de buitendienst. Het DVK had tot taak de cultuur te verheffen en te propageren, de NKK had
de zorg voor de cultuurwerker. Het DVK bestond uit drie stafafdelingen – Kabinet en
Juridische Zaken, Algemene Zaken en Comptabiliteit – een sector Volksvoorlichting
en een sector Kunsten. De sector Volksvoorlichting was weer onderverdeeld in de afdelingen: Perswezen, Radio- en Filmwezen en Propaganda. Deze afdelingen speelden
vanaf het begin van de bezetting een ondergeschikte rol, omdat de Duitsers vanuit het
ministerie van Goebbels in Nederland hun dependance inrichten. Deze invasie werd
geaccepteerd onder het mom van: wij, Nederlandse nationaalsocialisten, willen op het
gebied van de volksvoorlichting hetzelfde als de Duitse kameraden. De sector Kunsten
bestond uit een vijftal afdelingen: Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid,
Muziek, Boekwezen, Theater en Dans en de afdeling Ontspanning en Cultuur (later
herdoopt in: Culturele Propaganda). De afdeling Boekwezen mocht zich vanaf het begin verheugen in een voortdurende controle van het bureau Schrifttum van het Rijkskommissariaat; de andere sectoren werden door de Duitse bezetter aanvankelijk met
rust gelaten.
De afdeling Theater en Dans bestond uit het bureau dramaturgie – eerst geleid
door Jaap van Kersbergen, later door Frans de Prez – en een bureau beroeps- en rederijkerstoneel met G.W. Winkler aan het hoofd. Frans Primo was hoofd van deze afdeling, maar werd na zijn vertrek opgevolgd door Max Wolters. In gevolge het leidersbeginsel vielen alle afdelingen rechtstreeks onder de secretaris-generaal. De

01 hst 1 (4)

14-10-2008

11:11

68

Pagina 68

Het theater van de nieuwe orde

Departementsraad, bestaande uit de verschillende afdelingshoofden aangevuld met de
secretaris-generaal, was het enige coördinerende orgaan binnen de organisatie. Van
een echte coördinatie was nauwelijks sprake. De raad besprak de werkzaamheden van
de afzonderlijke afdelingen, wisselde mededelingen over externe contacten uit en legde de te nemen besluiten voor aan de secretaris-generaal.
Goedewaagen gaf in zijn naoorlogse terugblik op zijn functioneren als secretarisgeneraal van het DVK en als president van de Kultuurkamer ruiterlijk toe dat het verenigingen van beide functies indertijd een monstrum was en een inconsequentie ten
aanzien van het nationaalsocialistische recht. De secretaris-generaal van het DVK en
de president van de Kultuurkamer hadden juist elkaars tegenpool moeten zijn. De positie van de president van de Kultuurkamer was door deze verstrengeling van bevoegdheden veel te sterk ten opzichte van de gilden die het ‘democratisch’ element vertegenwoordigden.
De samenwerking tussen de NSB en het departement verliep stroef. Als oorzaken
noemde Goedewaagen dat de NSB in een tijd was gegroeid waarin haar staatstaak nog
niet aan de orde was, bovendien miste de NSB de organisatorische vorm om het cultuurleven te stuwen en te ordenen. De ambtelijke top van het departement vond dat
het DVK en de NKK wel op elkaar waren afgestemd, maar de NSB qua organisatie niet.
Onderstaande figuur geeft aan hoe de verschillende cultuursectoren zijn te vergelijken. 106
DVK

NKK

NSB

perswezen

persgilde

afdeling perszaken

radio/film

filmgilde, radiogilde moet nog vol- afdeling radiozaken/propaganda
gen

actieve propaganda

–

afdeling propaganda

muziek

muziekgilde

afdeling vorming

theater en dans

gilde voor theater en dans

afdeling vorming

bouwkunst, beeldende kunsten
en kunstambacht

gilde voor bouwkunst, beeldende beeldende kunst opgenomen in afkunsten en kunstambacht
deling vorming/bouwkunst is onderdeel architectengilde en technisch gilde

boekwezen

letterengilde

–

ontspanning en cultuur

–

vreemdelingenverkeer en toerisme
bij Vreugde & Arbeid

Figuur 5: De organisatie van de cultuursector bij DVK, NKK en NSB.

Een voorstel om op het hoofdkwartier van de NSB een afdeling Volksvoorlichting en
kunsten op te richten met dezelfde organisatiestructuur als op het DVK haalde het niet.
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Vanaf 1942 kreeg de NSB een steeds grotere greep op het DVK wat leidde tot diverse conflicten tussen Mussert en Goedewaagen. Het Duits-georiënteerde propagandabeleid van het DVK was Mussert een doorn in het oog. Seyss-Inquart zwichtte
in januari 1943 voor de druk uit de NSB en ontsloeg Goedewaagen. Zijn opvolger, mr.
H. Reydon was slechts twee weken in functie toen hij op 7 februari 1943 bij een aanslag door Gerrit Kastein, een lid van de verzetsgroep CS-6, zwaar werd verwond.
Waarnemend secretaris-generaal jhr. mr. S.M.S. de Ranitz werd tot zijn opvolger benoemd en zou na het overlijden van Reydon tot aan het eind van de oorlog in functie
blijven. Veel beleid werd er toen niet meer gemaakt. In 1944 was het aantal ambtenaren als gevolg van de Arbeitseinsatz en de gedwongen dienst in de Landwacht drastisch
afgenomen. Na Dolle Dinsdag, op 18 september 1944, vluchtte De Ranitz naar Groningen en vond zijn intrek bij het gewestelijk bureau van de Kultuurkamer. Het werk
voor de sector Volksvoorlichting werd vanuit die stad geregeld, een aantal ambtenaren was in Den Haag achtergebleven om de kunstzaken voor de NKK af te handelen.

Het theaterbeleid van het DVK
Voor we overgaan tot een beschrijving van het theaterbeleid van het DVK is het van
belang de vraag te stellen of het DVK de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid had inzake de nazificering van de cultuur of dat het toch de Duitsers waren die steeds de lijnen uitzetten. Hoewel het DVK voor het oog het beleid bepaalde, was het bij belangrijke beslissingen schatplichtig aan het Rijkskommissariaat. Zo hebben we al gezien dat
Seyss-Inquart Goedewaagen ontsloeg als secretaris-generaal van het DVK. Bij hachelijke kwesties werd diverse keren de hulp ingeroepen van dr. J. Bergfeld van het Rijkskommissariaat en meestal was hij het die de uiteindelijke beslissing nam. Een paar
voorbeelden. De oprichting van de Kultuurkamer werd voorbereid door Goedewaagen, dr. Bergfeld, prof. Wehofsich, die als hoofd van de afdeling Kultur en als Kulturreferent werkzaam was bij het Rijkskommissariaat. Toen bekend werd dat toneelspelers zich niet massaal zouden aanmelden, trad Bergfeld als waakhond op en zette
de leiders van de voornaamste toneelgezelschappen zo onder druk dat de meesten
overstag gingen en zich met hun gezelschap aanmeldden.
Bij de oprichting van het Deutsches Theater in den Niederlanden kon Goedewaagen de overname van de Haagse Schouwburg ten gunste van dit nieuwe gezelschap
niet verhinderen hoewel hij de Duitse maatregel als een aderlating beschouwde voor
het Nederlandse culturele leven. Hij vreesde ook voor het voortbestaan van een goed
Haags toneelgezelschap, terwijl men op het departement juist een hernieuwd Nederlands theaterleven wilde entameren.
Toen het Noord-Hollandsch Tooneel de half-joodse acteur Adolphe Engers wilde engageren stak Bergfeld daar een stokje voor. Daartegenover staat dat de Duitsers
geen enkel gezelschap hebben gedwongen om nationaalsocialistische toneelstukken
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voor het voetlicht te brengen. Ook bij tegenvallende prestaties van het DVK hebben
ze niet of nauwelijks ingegrepen.
Een tweede opmerking vooraf betreft de kwalificatie van het woord ‘beleid’. De
vraag is of er van een echt theaterbeleid gesproken kan worden. De rivaliteit tussen de
verschillende diensten, de strijd tussen DVK en NSB, de oorlogsomstandigheden, de
(in)competentie van de ambtenaren – de meeste waren onervaren en net benoemd –
en de korte periode waarin nationaalsocialistisch ‘beleid’ gemaakt moest worden, zijn
allemaal factoren die er toe hebben bijgedragen dat deze paragraaf eerder als een weergave van de werkelijkheid getypeerd moet worden dan als een verzameling bouwstenen van nationaalsocialistisch theaterbeleid.
Beperken we ons nu tot het DVK. In het eerste jaar van zijn bestaan besteedde de ambtelijke top een groot deel van de tijd aan de voorbereidingen voor de oprichting van
de NKK. De concretisering van de centralisatieplannen van het toneelbestel, de stichting van vakgroepen, de controle op de speelplannen en de arisering van de gezelschappen werden vanaf het eerste halfjaar van 1941 ter hand genomen.
Op 26 maart 1941 werden op het departement de eerste besprekingen gevoerd met
een vijftigtal toneelspelers waarbij de plannen voor de oprichting van de NKK werden
uiteengezet. In juni werden ze gevolgd door vergaderingen in Amsterdam en Den
Haag met die toneelspelers die zich bij de vakgroep toneel hadden aangesloten. Sommige toneelleiders maakten van de gelegenheid gebruik om zich bij het DVK te presenteren in de hoop subsidiegelden voor hun gezelschap op te strijken. Zo schreef Johan Boezer (De Schouwspelers) een bedelbrief waarin hij de armlastige positie van zijn
ambulante gezelschap uit de doeken deed. Om zich te profileren meldde hij dat hij al
in 1926 voor eigen rekening Het rechtsgeding van Onzen Heer, in zijn ogen een fel antijoods passiespel van de Vlaming Paul de Mont had gespeeld, dat door een joodse pers
was afgekraakt. Dat rancune evenzeer meespeelde blijkt uit het feit dat Boezer zich nog
steeds boos maakte over de vooroorlogse subsidieregeling. In plaats van zijn onkosten (ƒ500) te dekken, verleende het college van Burgemeester en Wethouders een nog
veel groter bedrag aan een ‘prulgezelschap’ [omschrijving van Boezer, AvdL] als De
Vereenigde Haagsche Spelers van Pierre Balledux voor het bespelen van het openluchttheater in het Zuiderpark.
Ruim een jaar later werd zijn bede verhoord, het DVK verstrekte onder een tiental voorwaarden een subsidie van ƒ3.000 per maand om de séjourkosten en de salarissen van de acteurs voor een jaar te dekken. Het gezelschap moest elke maand een
nieuw stuk opvoeren. Daarnaast moesten artistieke rapporten, speelplannen, financiële overzichten en afschriften van arbeidsovereenkomsten en salarissen regelmatig
aan het hoofd van de Afdeling Theater en Dans worden overlegd. Boezer ging met bijna alle voorwaarden akkoord, alleen tekende hij bezwaar aan tegen het maandelijks
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uitbrengen van een nieuw toneelstuk. De subsidie werd nog aangevuld met de inkomsten uit een tweetal tournees (à ƒ135 per voorstelling) die De Schouwspelers in oktober, november 1942 en februari 1943 maakten voor Vreugde en Arbeid.107
Op 15 september 1941 werd het joden verboden deel te nemen aan openbare bijeenkomsten en gebruik te maken van openbare inrichtingen voor zover zij bestemd
waren om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf en voorlichting te bieden. Schouwburgbezoek was dus onmogelijk en dit gold ook voor joodse acteurs, zij mochten niet
meer in reguliere gezelschappen spelen. Vanaf oktober 1941 werd het joden toegestaan
de Hollandsche Schouwburg, omgedoopt tot Joodsche Schouwburg, voor culturele
doeleinden voor de eigen bevolkingsgroep te gebruiken.
Bij de controle op de naleving van dit verbod stuitten de ambtenaren van het
DVK op het Haagse Residentie Tooneel, dat als een joodse onderneming werd gezien,
omdat negenenveertig van de vijftig aandelen toebehoorden aan Daniël Wolf, directeur van de NV Spoorhout.108 Directeur Verbeek, de bezitter van één aandeel, werd
eveneens op de korrel genomen. Hij was de enige toneelspeler wiens naam voorkwam
in het zgn. Bruinboek dat de Hitlerterreur aan de kaak stelde. Zijn afkeer van Duitsland bleek uit zijn repertoirekeuze van voornamelijk Engelse, Amerikaanse en Franse stukken. Verder had hij vier halfjoden en een voljodin geëngageerd en was hij getrouwd met Bets Ranucci Beckman die bekend stond als een felle anti. Hoe gelikt
Verbeek volgens de ambtenaren optrad, moest blijken uit het feit dat het voorstel van
het DVK om het Residentie Tooneel Der zerbrochene Krug van Heinrich von Kleist op
te laten voeren, beantwoord werd met de vraag of een halfjood, die net uit het gezelschap was verwijderd, geëngageerd mocht worden voor de hoofdrol. Er was namelijk
volgens Verbeek niemand die deze rol zou kunnen spelen. Goedewaagen concludeerde derhalve: ‘het is duidelijk dat bij een reorganisatie van het tooneel in
den haag de heer verbeek als leidende figuur van een stedelijk gezelschap
zal moeten verdwijnen en vervangen worden door een nationaal socialist
[kapitalen van Goedewaagen, AvdL].’109
Het tweede halfjaar stond in het teken van de reorganisaties. De bestaande gezelschappen werden onder de loep genomen. Zo werd vastgesteld dat de Vereenigde
Haagsche Spelers katholiek georiënteerd was en vooral in de kleinere provincieplaatsen en zelden in de thuisbasis Den Haag speelde. Bij de reorganisatie van het toneel
moest dit gezelschap dus worden overgebracht naar het katholieke landsdeel in het
zuiden. Zo ver kwam het niet omdat Balledux zijn gezelschap in februari 1942 ontbond.
Vervolgens werd de afdeling opera van het Gemeentelijk Theaterbedrijf in
Amsterdam opgericht, waarover in hoofdstuk 5 wordt bericht. Ook werd gepoogd
de belangstelling voor oorspronkelijk Nederlands werk nieuw leven in te blazen. In
samenwerking met de Bond van Nederlandse Toneelschrijvers werd er in de win-
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ter van 1941/42 naar gestreefd opvoeringen te realiseren waarbij fragmenten van
nooit gespeelde werken van levende en overleden Nederlandse auteurs ten tonele
werden gebracht. Er werden prijsvragen uitgeschreven voor nieuwe Nederlandse
stukken voor beroeps- en amateurtoneel, evenals een Breeroo-prijs, een oeuvreprijs voor de erkenning van en bewondering voor het oeuvre van een Nederlandse toneelschrijver.
In het tweede jaar van zijn bestaan besprak men op 18 juni 1942 op het DVK de
nota over de instelling van een cultuurpolitie. De naleving van de verschillende verordeningen van de overheid moest gecontroleerd worden. Nog steeds vonden de ambtenaren van het DVK het van belang cultuurpolitieke uitingen uit het land te verzamelen. Ook wilde men weten of de radio-uitzendingen vanwege de uitgezonden
propaganda overal in het land wel goed te ontvangen waren. Het plan over de cultuurpolitie werd werkelijkheid met de oprichting van het bureau Buitendienst, waarvan de medewerkers vanuit alle hoeken van het land over mogelijke overtredingen berichtten, anti-Duitse uitingen verzamelden en aan het DVK doorgaven.
Op 1 september 1942 werd het DVK geconfronteerd met de opheffing van De
Voortrekkers, de eerste gesubsidieerde toneelgroep. Daarvoor in plaats kwam een reizend toneelgezelschap De Schouwspelers onder leiding van Johan Boezer. In verband
met de tachtigste verjaardag van Gerhart Hauptman werd het spelen van zijn stukken
door het DVK geëntameerd. De reorganisatie van het amateurtoneel – inmiddels omgedoopt tot rederijkerstoneel – werd gevolgd door het plan om met een tiental rederijkerskamers een landjuweel te organiseren dat in de zomer van 1944 uiteindelijk in
Maastricht plaatsvond.
De controle van de theatersector werd versterkt doordat de afdeling Theater en
Dans het repertoire van de gezelschappen in kaart bracht en dit aan de afdeling Kultur van het Rijkskomssiariaat voorlegde. Zo bevatte het overzicht van het speeljaar
1942/1943 de speelplannen van het Gemeentelijk Theaterbedrijf uit Amsterdam, Het
Residentie Tooneel uit Den Haag, Het Noord-Hollandsch Tooneel uit Haarlem, De
Schouwspelers uit Den Haag, het gezelschap Bouber uit Amsterdam, Willem Goossens’ Volkstooneel uit Den Haag, het gezelschap Theo Vink uit Amsterdam, het Tooneelgezelschap Jan Nooy uit Amsterdam en het Zuid-Nederlandsch Tooneel uit Den
Haag. In de lijst waren niet alleen de stukken opgenomen die gespeeld werden, maar
ook die men wilde spelen. 110
De vraag dient gesteld te worden in hoeverre de nationaalsocialistische cultuurpolitiek gerealiseerd werd en het verbod om Engelse, Amerikaanse en Russische toneelstukken niet meer te spelen werd opgevolgd.
Een inventarisatie van het repertoire van de voornaamste Nederlandse toneelgezelschappen leverde het volgende beeld op:
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Toneelgezelschap
Nederlands Duits Italiaans Frans Engels Grieks
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
8
8
1
5
1
2
Het Residentie Tooneel
7
4
2
3
–
1
Het Noord-Hollandsch Tooneel
5
10
–
1
1
1 (1)
De Schouwspelers
8
1
–
1
–
–
Gezelschap Bouber
9
1
–
1
–
–
Willem Goossens’ Volkstooneel
5
3
–
1
–
1
Tooneelgezelschap Jan Nooy
9
–
–
5
–
–
Zuid-Nederlandsch Tooneel
8
1
–
–
–
–
Totaal
59
28
3
17
2
6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 6: Het repertoire in het speeljaar 1942-1943.

Van het totale aantal van 115 toneelstukken, bedroeg het aanbod Nederlandstalige stukken 51%, het aantal Duitstalige 24% en het Franstalige 15%. Op basis van deze getallen
kan de conclusie worden getrokken dat de toneelleiders de nieuwe cultuurpolitieke
maatregelen gedwee hebben opgevolgd. Weliswaar namen de Nederlandse toneelgezelschappen geen enkel stuk van een nationaalsocialistische Duitse toneelschrijver op
het repertoire, maar zo’n grote nadruk op Nederlandstalig en Duits toneel mag voor
de beleidsmakers van het DVK een succes worden genoemd. Vreemd is het wel dat in
de stukken van het DVK of het Gilde voor Theater en Dans nergens de loftrompet werd
gestoken over dit behaalde resultaat.
In 1943 legde men op het DVK de laatste hand aan een nieuwe salarisregeling voor
toneelspelers. In eerste instantie was deze gebaseerd op de functie die een kunstenaar
uitoefende. Toneelspelers werden ingeschaald voor ƒ100 – ƒ200 per maand, afhankelijk van het aantal jaren ervaring. Een regisseur zou in de nieuwe plannen ƒ200 – ƒ300
verdienen, een dramaturg ƒ150 – ƒ200. Decor- en kostuumontwerpers moesten net zo
veel verdienen als de toneelspelers; de technici, souffleurs, rekwisiteurs e.d. kwamen
uit op ƒ90 – ƒ170. Na onderling contact tussen Jan Koetsier Muller, G.W. Winkler en
W. J. Wiers besloot men de criteria anciënniteit of ervaring te laten varen en daarvoor
in de plaats een nieuwe salarisregeling in te voeren. Deze was gebaseerd op de rol die
een toneelspeler speelde. Men onderscheidde daarbij eerste-, tweede- en derdeplans
rollen, die ieder weer onderverdeeld werden in vier salarisklassen.111
Aan gezelschappen als het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam (GTA) en Het
Residentie Tooneel werd gevraagd op te treden voor organisaties als Frontzorg. Het
GTA zegde een operavoorstelling toe, Verbeek weigerde. Hij was een principieel tegenstander van het geven van vrije voorstellingen in de provincie, omdat ze veel meer
werk met zich meebrachten dan reguliere voorstellingen. Bovendien, zo hield Verbeek
Wolters voor, spelen voor Frontzorg deed je alleen met gezelschappen die sympathiseerden met zo’n organisatie en met het publiek dat op die voorstellingen afkwam. Het

01 hst 1 (4)

14-10-2008

74

11:11

Pagina 74

Het theater van de nieuwe orde

was ongepast een niet-sympathiserend gezelschap voor zo’n taak te vragen. Wolters
concludeerde daaruit dat Het Residentie Tooneel dus gerekend moest worden tot het
niet-sympathiserende deel van het Nederlandse volk en hij zond dezelfde nota in vertaling door naar dr. Bergfeld.112 S.L.A. Plekker, de burgemeester van Haarlem en lid van
het bestuur van het NHT, briefde de weigering van Verbeek door aan kameraad Westra, zijn collega in Den Haag. Deze reageerde zeer verbolgen, te meer omdat Het Residentie Tooneel ƒ57.000 subsidie van de gemeente ontving en ook nog eens ƒ9.000 uit
een gemeentelijk garantiefonds toucheerde. Plekker vroeg zich af of de weigering een
eenmansactie was van Verbeek of dat het hele gezelschap die mening was toegedaan.
In dat laatste geval zou Het Residentie Tooneel de Princesse Schouwburg moeten verlaten. Hij beëindigde zijn brief met de vraag of deze schouwburg misschien ter beschikking kon worden gesteld van het NHT, het gezelschap van Jan C. de Vos jr.
De controle op de theatersector werd voortgezet en de leiding van het DVK probeerde de toneelleiders er van te overtuigen dat er een nieuwe koers gevaren moest
worden. Aan het begin van het seizoen 1943/1944 vond er een bespreking plaats tussen secretaris-generaal De Ranitz, Goverts, het hoofd van de afdeling Theater en Dans,
en vertegenwoordigers van de belangrijkste gezelschappen – GTA, Het Residentie Tooneel en het Centraal Tooneel – over de verhouding tussen de toneelgezelschappen en
het DVK. De Ranitz wilde op basis van wederzijds vertrouwen het contact tussen het
departement en de toneelgezelschappen verbeteren. De toneelleiders waren zeer negatief over de gevoerde cultuurpolitiek. Hoewel zij aangaven dat de toneelspelers aanvankelijk wel vertrouwen hadden in het departement, vonden zij dat het DVK destructief opereerde. Wederzijds vertrouwen kon alleen tot stand komen als het hoofd
van de afdeling over voldoende kennis beschikte en dat was niet het geval geweest. Bovendien werden de gezelschappen getroffen door verschillende speelverboden en hun
artistieke vrijheid werd aan banden gelegd. De Ranitz erkende dat er door Primo en
Wolters fouten waren gemaakt en dat een dictatoriaal optreden jegens de toneelleiders
voortaan achterwege zou blijven. Met de aanstelling van Goverts moesten deze problemen tot het verleden behoren.113
Het theaterbeleid van het DVK werd vooral bepaald door subsidieperikelen met
o.a. het GTA, het NHT, De Schouwspelers en Het Vereenigd Tooneel. Op 22 april 1943
besloten Johan Boezer en Jacques van Bijlevelt hun gezelschappen te laten fuseren in
Het Vereenigd Tooneel. Het departement ondersteunde bij monde van M. Wolters en
W.J. Wiers deze fusie, zij hadden besloten subsidie te verlenen in de vorm van een gagegarantie. De politiek van het DVK bestond eruit om het amusementstoneel naar een
hoger niveau te tillen door zich garant te stellen voor de gages van de toneelspelers zodat de gezelschappen een goed en gezond repertoire konden opbouwen. Door de nieuwe subsidieregeling zouden de gezelschappen toneelstukken van een hoger niveau
kunnen brengen en zich minder zorgen hoeven te maken over de publieke belang-
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stelling. Een gagecontract bood bovendien de mogelijkheid dat de subsidiegever bij
een batig saldo geen geld hoefde te betalen. Wiers, die als gemachtigde van de secretaris-generaal bij Het Vereenigd Tooneel optrad, wilde eerst een stichtingskapitaal van
ƒ20.000 tot ƒ25.000 vormen om niet het risico te lopen dat een batig saldo de ene
maand in de zakken van Boezer en Van Bijlevelt zou verdwijnen en dat een nadelig saldo in de maand daarop voor rekening van het DVK zou komen. Toen Wiers stukken
van het repertoire afkeurde, de kwaliteit van de spelersgroep ter discussie stelde en beweerde dat de directie zijn aanwijzingen steeds saboteerde, vlogen de verwijten over
en weer. Boezer en Van Bijlevelt zouden nog steeds stukken willen spelen die in geen
enkel opzicht afweken van het vroegere repertoire van hun gezelschappen. Wiers zou
op zijn beurt het gezelschap te weinig tijd hebben gegund om Een lied van alle tijden
in te studeren. Eind augustus 1944 ontstond er onenigheid over het batig saldo op de
balans, waarna beide partijen tot aan het eind van de oorlog elkaar bleven beschuldigen. Op 2 mei 1945 besloot Frans de Prez Het Vereenigd Tooneel een eenmalige subsidie te verschaffen van ƒ4.057,50 waarmee de achterstallige gages, het restant van de
winstdeling van Boezer en de accountant konden worden betaald.
Dat het DVK niet altijd doortastend optrad, blijkt ook uit de aanstelling van een
vaste bespeler voor de Utrechtse Stadsschouwburg. Op 1 april 1942 hadden Primo en
De Vos een onderhoud met de raad van bestuur van de Stadsschouwburg waarin zij
toezegden dat een eerste klas gezelschap voor dito prijzen naar Utrecht zou komen Ze
noemden de namen van Jules Verstraete, Mien Duymaer van Twist, Cruys Voorbergh
en Ank van der Moer. Toen bleek dat het NHT het beoogde gezelschap was, haakte de
bestuursraad af. Bovendien waren de huurprijs per avond en het argument, dat een
voorstelling in Utrecht volgens burgemeester Van Ravenswaay slechts vijf of zes opvoeringen haalde, doorslaggevend. De schouwburg zou voor het seizoen 1942-1943 per
avond verhuurd worden aan de hoogst biedende partij.114
Een jaar later speelde de kwestie weer. Geruchten deden de ronde dat Boezer met
zijn gezelschap De Schouwspelers zijn oog had laten vallen op Utrecht. Er waren nog
meer gegadigden. Ook Guus Oster zou samen met Cruys Voorbergh en Ank van der
Moer met een nieuw gezelschap de vaste bespeler willen worden. Directeur Houtman
zou intussen Jacques Bijlevelt hebben gepolst.115 Het DVK stuurde op 13 juli 1943 een
uitgebreid plan aan wethouder Breedvelt van de gemeente Utrecht. De Utrechtse
Stadsschouwburg moest door een gezelschap bespeeld worden dat qua opzet vergelijkbaar zou zijn met het GTA. Zo ver kwam het niet, want de beoogde oprichting van
een afdeling opera en ballet werd niet gerealiseerd.
Eind juli besliste secretaris-generaal De Ranitz dat Adriaan Hooykaas het volgende seizoen de vaste bespeler zou worden. Dat had hij te danken aan zijn verdienstelijke voorstellingen in de Kloosterhof bij de Utrechtse Dom en bij studenten. Het departement stelde daarna een ontwerpbegroting op en kwam tot de slotsom dat driekwart

01 hst 1 (4)

14-10-2008

76

11:11

Pagina 76

Het theater van de nieuwe orde

van het nadelige saldo van ƒ131.600 voor eigen rekening kwam. Voor de gemeente resteerde een bedrag van ƒ32.900. Later werd het totale subsidiebedrag teruggebracht tot
ƒ114.000; de gemeente Utrecht zou een subsidie van ƒ28.500 verstrekken. Hierdoor was
de Ghesellen van den Spele een van de weinige gezelschappen die tijdens de oorlog zowel door het rijk als door de gemeente werd gesubsidieerd.
Zowel Hooykaas als de gemeente stribbelde tegen. Hooykaas wilde niet dat zijn
contract gepubliceerd werd, omdat hij vreesde dat de kosten van de voorstellingen met
de steun van de overheid meer zouden bedragen dan begroot, bovendien was hij bang
zijn publiek te verliezen.116 Een aanbod van Wolters om vier toneelspelers – Jules Verstraete, Joke Busch, Ton van Aelst en Gusta Chrispijn-Mulder – te leveren wees hij van
de hand.117 Erg gelukkig moet Hooykaas zich met de ontstane situatie niet gevoeld hebben. Hij kreeg nu de kans om na bijna achttien jaar een eigen professioneel toneelgezelschap op te richten, maar tegelijkertijd moest hij vrezen dat het publiek weg zou lopen. En dat laatste gebeurde ook, want de geheime overeenkomst lekte toch uit en op
15 oktober 1943 zat de zaal bij de uitvoering van De klucht van de gehangene van Henri Ghéon maar halfvol.
De gemeente van haar kant vond het voorbarig om Hooykaas de beste avonden
te beloven, ze wilde de kwaliteit van de uitvoeringen eerst afwachten. Bovendien had
de gemeente niet de middelen om de gevraagde subsidie op te hoesten, ze stond te
boek als noodlijdend. Hooykaas kreeg ter vergoeding zesenveertig speelavonden en zeven middagvoorstellingen aangeboden.118 Hoewel Hooykaas na de oorlog ontkende
dat hij de vaste bespeler van de Schouwburg was geweest, werd hij toch door de ereraad voor de toneelspeelkunst voor twee jaar uitgesloten, wat later door de centrale
ereraad werd teruggebracht tot één jaar.119
In de laatste twee jaar van het bestaan publiceerde het DVK elk jaar een theaterbesluit. Hierin stond o.a. dat de secretaris-generaal van het DVK de directie van de toneelgezelschappen zou controleren op de culturele gerichtheid op de volksgemeenschap. Hij had tevens de bevoegdheid richtlijnen te geven over de samenstelling, het
repertoire, de benoemingen en subsidies van de gezelschappen. Werden deze richtlijnen niet uitgevoerd, dan kon hij het gezelschap een speelverbod opleggen. Het Deutsches Theater viel niet onder deze regeling, want daarover had het DVK niets te vertellen. Het toneelbesluit van 1944, opgesteld door Max Wolters, was bijna identiek aan dat
van 1943. Door de top van het DVK werd gediscussieerd of een persoon bij overtreding
van het toneelbesluit per telegram of aangetekend schrijven daarvan in kennis moest
worden gesteld. Naast het Deutsches Theater in den Niederlanden viel nu ook het Rheinisches Landestheater Arnheim niet onder het nieuwe toneelbesluit. Veel van de andere plannen, waaronder het uitbrengen van een verzamelwerk van alle oorspronkelijke Nederlandse speelbare toneelstukken, zou niet meer worden uitgevoerd.
Hoewel vraagtekens gezet kunnen worden bij het functioneren van het departement,

01 hst 1 (4)

14-10-2008

11:11

Pagina 77

1. Nationaalsocialistische cultuurideologie en cultuurpolitiek 1931-1945 77

aan geld was echter geen gebrek. De Jong (19874: 450) geeft aan dat de begroting van het
DVK (uitgezonderd radio en film) in de jaren 1941 t/m 1944 bijna 8,5 miljoen gulden bedroeg, waarvan meer dan de helft (4,8 miljoen) werd besteed aan propaganda die haar doel
niet bereikte, omdat veel materiaal niet verspreid werd. Huberts geeft voor dezelfde periode andere cijfers. Hij stelt dat de Sector Volksvoorlichting in totaal ƒ5.289.317 ontving,
terwijl de Sector Cultuur goed was voor ƒ7.292.860.120 De begroting van de diverse afdelingen van het DVK kwam volgens Venema (1988: 158) neer op een totaalbedrag van
ƒ7.018.360 en is daarmee enigszins vergelijkbaar met de cijfers die Huberts noemt.121 Omdat beiden geen verantwoording over de herkomst van de cijfers afleggen, is het moeilijk
te achterhalen wat nu de definitieve begroting van het DVK was. Documenten in het
DVK-archief geven weer andere cijfers. Op de begroting voor de afdeling Theater en Dans
voor het jaar 1941 stond een totaalbedrag van ƒ954.000, terwijl Venema een bedrag van
ƒ474.000 aangaf.122 Ondanks alle verschillen is het bedrag dat voor cultuur gereserveerd
werd immens. Dat laten ook de subsidies voor theater uit de jaren 1943 tot en met 1945 zien.
De subsidie voor die jaren daalde weliswaar van ƒ792.000 tot ƒ594.800 maar ook dit waren nog steeds bedragen die stimulerend hebben kunnen werken.123

De vorming van nieuwe gezelschappen
Eind 1940, begin 1941 doken de eerste berichten op van regisseurs die bij het departement verzoeken indienden om in bepaalde plaatsen een toneelgezelschap op te richten. Christine van Meeteren stuurde in december 1940 een rapport in om met Ons Nederlandsch Tooneel voorstellingen te mogen verzorgen in de Princesse Schouwburg
in Den Haag.124 De nadruk zou daarbij liggen op het spelen van oorspronkelijk Nederlandstalig toneel. Zij dacht daarbij aan werk van Ina Boudier-Bakker, Jo van Ammers-Küller, Multatuli e.a. Zij wilde starten met Saartje Burgerhart van Wolf en Deken, gevolgd door Domheidsmacht van Marcellus Emants. Als acteurs had zij o.a. Louis
Gimberg, Jan C. de Vos jr., Ton van Otterloo, Just Chaulet, Lily Bouwmeester en Tiny
Opscholtens op het oog. De totale maandlasten aan gages zouden ong. ƒ3000 bedragen. Zij rekende de leiding van het pas opgerichte DVK voor dat bij dertig voorstellingen per maand in een volle schouwburg het batig saldo ƒ9.590 zou bedragen, realistischer geschat (gemiddelde bezettingsgraad 67%) kwam zij tot een maandelijks
tekort van ƒ1.603; een subsidie van ƒ24.000 per jaar zou dus moeten volstaan.
Anton Koolhaas wilde eind 1940, begin 1941 in Rotterdam ook een nieuw gezelschap oprichten, Het Rotterdamsch Tooneel, dat voornamelijk komedies zou gaan
spelen. De stichting van zijn gezelschap was goedgekeurd door Robert van Genechten. De gemeente Rotterdam wilde het gezelschap steunen, maar zonder een definitieve toezegging van het DVK was het moeilijk om subsidie los te krijgen. Koolhaas
had al onderhandelingen geopend met o.a. Cruys Voorbergh, Richard Flink, Jacques
de Haas, Tonny Block, Jeanne Verstraete en Mien Duymaer van Twist.125 Hij had ook
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al contact opgenomen met de redactie van Das Reich om informatie op te vragen over
het betere moderne Duitse repertoire. Het Rotterdamsch Tooneel stelde zich ook tot
taak het schrijven van Nederlandse stukken te bevorderen. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met de auteurs die de voorstelling Het Hart van Rotterdam hadden
verzorgd. Daarnaast zocht het Rotterdamsch Tooneel zijn heil in het bewerken van bestaande romans, zoals Madame Curie van Eve Curie, Der Tor van Bernhard Kellermann, Der Student von Prag van Hanns Heinz Ewers. Bij de keuze van het repertoire
zou de dramatische bewogenheid voorop staan, dus geen intellectualistische probleemstukken, geen gezelligheidsniemendalletjes en volksstukken. Koolhaas streefde
geen kassuccessen na: ‘Het optreden wordt dus niet gezocht in het volgen van alles wat
het publiek wil of zoekt, doch in het scheppen van de omstandigheid, dat het publiek
in ieder geval dramatisch leven zal vinden.’126 Op het repertoire voor het eerste jaar
stonden diverse stukken uit de wereldliteratuur.127 De begroting vertoonde een tekort
van bijna ƒ80.000. Beide pogingen bleven echter beperkt tot de ingediende plannen.128
Jan C. de Vos jr. was de derde in de rij. Eerst probeerde hij de vaste bespeler te
worden van de schouwburg in Arnhem. Begin maart 1941 rekende hij Primo voor dat
de hele operatie ƒ206.130 zou gaan kosten. Als belangrijkste actrices wilde hij Loudy
Nyhof, Emma Morel, Nel Oosthout en Willy Dunselman, zijn echtgenote, engageren.
Bij de heren stonden Louis Gimberg, Piet Bron, Dick van Veen, Richard Flink, Frits
van Dijk en hijzelf op de rol.129 Een jaar later probeerde hij Utrecht te veroveren. Wederom mislukte zijn plan.
En Jan Koetsier Muller had plannen voor een gezelschap in Den Haag.130 Na de oprichting van het DVK diende hij een ‘Ontwerp Rijkstooneel Den Haag’ in. Het moest
een groot gezelschap worden met aan het hoofd een intendant die door een administratief directeur werd bijgestaan. Het artistieke personeel bestond uit: één dramaturg,
twee regisseurs, achttien acteurs en tien actrices, twee decorontwerpers, één kostuumontwerper, één perschef, één inspiciënt en één souffleur. Het omvangrijke technische
personeel bevatte naast toneel- en belichtingspersoneel ook één smid, twee kappers met
twee bedienden en drie garderobières voor zowel de acteurs als de actrices. Vier tot vijf
maal per week wilde het gezelschap in Den Haag spelen, de andere dagen in de omgeving (Delft). Er konden per jaar minstens twaalf toneelstukken worden uitgebracht, bestaande uit klassieke werken uit de Nederlandse en de wereldliteratuur. Daarnaast zouden per jaar twee nog niet eerder opgevoerde stukken van Nederlandse auteurs op het
repertoire worden genomen.131
De lijst bevatte veel blijspelen en Koetsier Muller deed dat doelbewust. In zijn toelichting schreef hij, dat hij het Nederlandse volk optimistisch wilde stemmen en tegelijkertijd van kunst laten genieten. Bovendien wilde hij met zijn gezelschap veel
Duits werk spelen, omdat de Duitse toneelliteratuur de laatste jaren stiefmoederlijk
was behandeld.
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In het begin van de bezetting had hij ook al gepleit voor een staatstheater dat met
twee gezelschappen het culturele leven in Den Haag moest verlevendigen. Het ene gezelschap moest zich richten op het spelen van grote klassieke stukken in een grote
schouwburg, het andere moest moderne societystukken spelen in een intiem theater.
Met deze opzet imiteerde hij Max Reinhardt die in Berlijn naast het Deutsches Theater het kleine theater Kammerspiele liet bouwen.132
Op 16 maart 1942 diende hij weer een ontwerpbegroting in voor een nieuw op te
richten toneelgezelschap in Den Haag. Net als bij De Vos gaf hij aan dat hij de toneelspelers niet van zijn plannen op de hoogte had gesteld. Op het departement was
men niet enthousiast. De totale begroting voor theater en dans mocht niet boven de
ƒ200.000 komen en moest liefst beperkt blijven tot ƒ150.000. Wel werd een mogelijke fusie met De Voortrekkers, het gezelschap waarvan Jan Mulder zakelijk leider was,
als mogelijkheid gezien. De Haagse gezelschappen zijn er nooit gekomen.
In juli 1942 bezochten de burgemeesters van Den Bosch en Maastricht het DVK
met de vraag of het mogelijk was een klein beroepsgezelschap in hun stad op te richten. De twaalf toneelspelers per gezelschap zouden gerekruteerd kunnen worden uit
de directe omgeving. De genoemde en omliggende gemeenten uit de regio waren bereid een bijdrage te leveren in de exploitatiekosten. Het negatieve saldo van ƒ40.000
tot ƒ50.000 per gezelschap zouden het rijk, de provincie en gemeente moeten ophoesten. Goedewaagen won advies in bij het Rijkskommissariaat, dat hem aanraadde de ontwikkelingen in Haarlem en Amsterdam – de oprichting van het NHT en het
GTA – af te wachten. De secretaris-generaal vond het belangrijk dat er toneelgezelschappen in het zuiden van het land zouden ontstaan om de invloed van de geestelijkheid en de bestuurders van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) te breken.
Bovendien lagen alle theateractiviteiten stil, omdat de meeste verenigingen in Brabant
en Limburg geen lid waren geworden van de NKK. De tegenwerking in het zuiden
moest gebroken worden en dat moment was nu, niet alleen om artistieke doch ook om
politieke redenen aangebroken, schreef Goedewaagen aan dr. Bergfeld.133
In de tweede helft van 1942 waren er nog meer initiatieven om in Noord-Brabant
een nieuw toneelgezelschap te starten. Zo meldde een zekere J.S. de Groot, adviseur
van de Nederlandsche Kultuurraad dat Ad Sassen namens de NKK of het DVK pogingen in het werk stelde een Noord-Brabants provinciaal toneelgezelschap op te richten. Sassen had daarvoor steun gevraagd aan Panhuys, de Kulturreferent van de Sicherheitsdienst in Den Bosch. Sassen zou een toezegging hebben van Ad Hooykaas dat
deze bereid was een groep om zich heen te verzamelen. De Groot kreeg de indruk dat
deze groep al een zeer vaste vorm had aangenomen. Het plan werd echter in de ijskast
gezet omdat de provincie vanwege de te hoge kosten en de geringe inkomsten geen
steun wilde verlenen aan deze onderneming.134
Begin december 1942 ontving prof. dr. G.A.S. Snijder een melding van dezelfde
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rapporteur J.S. de Groot. Martien van den Broek uit Waalwijk, een zekere Auerbach
uit Tilburg en ene Spiering uit Den Bosch – of wordt hier de toneelschrijver en -regisseur Kees Spierings bedoeld? – hadden ook plannen voor een provinciaal Brabants
ensemble. De Groot had een uitvoering bijgewoond van De Schouwspelers, een rederijkersgezelschap uit Tilburg, waar Auerbach werkte. Erg positief was hij niet over
de uitvoering, de toneelspelers bezaten wel toneelbloed, zoals hij het uitdrukte, maar
ze moesten nog zeer gewetensvol in volkse zin worden opgeleid. Op het repertoire van
het nieuwe gezelschap stond Storm op de Koningshoeve, een stuk, dat indertijd als hoorspel op de radio was uitgezonden. De schrijver (een NSB’er) behandelde hierin het
probleem van het boerenland op volkse wijze, maar hij was geen begenadigd auteur.
De Groot vond het jammer dat er van echt volks toneel in Noord-Brabant geen sprake was, want de beroepsgezelschappen uit de Randstad speelden in Brabant meestal
voor besloten verenigingen, hetgeen samenhing met de exploitatievorm van de meeste schouwburgen.135
Toen de Haagsche Schouwburg in november 1942 werd gevorderd voor het Deutsches Theater in den Niederlanden moest het Residentie Tooneel uitwijken naar de Princesse-Schouwburg. Dirk Verbeek diende daarop een plan in voor een nieuw toneelgezelschap dat daar kon gaan spelen en op een subsidie kon rekenen van ƒ108.000.136 Zijn
eigen Residentie Tooneel kwam daarvoor niet aanmerking, omdat Verbeek alle aandelen bezat en het dus niet in een NV kon worden omgezet, zoals hij in zijn plan voorstelde. Johan de Meester werkte het concept van Verbeek verder uit en diende eveneens
een aanvraag in. Per seizoen wilde hij ongeveer zestien stukken spelen: zes klassieke
(twee Hollandse, één Duits, één stuk van Shakespeare, één klassiek Grieks stuk en één
Spaans) en tien moderne voorstellingen (drie Hollandse, twee Duitse, één Franse en
drie Italiaanse, Scandinavische of andere). Het nieuwe gezelschap moest er voor zorgen dat er meer opdrachten zouden worden verstrekt aan Nederlandse toneelschrijvers
en zocht ook samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten en het Residentie Orkest. Ook was het de bedoeling dat het gezelschap een nieuwe Haagse toneeltraditie creëerde in de vorm van een Gijsbreght of een Mattheus Passion op het Binnenhof of in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
Al deze plannen werden niet gerealiseerd, wel geeft dit overzicht aan dat verschillende theatermakers de gelegenheid hebben aangegrepen om gebruik te maken
van de nieuwe mogelijkheden die de nationaalsocialistische cultuurpolitiek bood.
Sommigen zullen gezwicht zijn voor de ruime subsidies van het DVK, anderen handelden wellicht uit overtuiging en zagen de kans schoon om eindelijk op theatergebied
voet aan de grond te krijgen, weer anderen zullen met hun acties gepoogd hebben een
leemte in de plaatselijke theatercultuur op te vullen.
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De Nederlandsche Kultuurkamer
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het DVK kondigde Seyss-Inquart op 25
november 1941 in een verordening de oprichting van de Nederlandsche Kultuurkamer
aan. De NKK was bedoeld als een beroepsorganisatie voor alle kunstenaars, haar taak
was het handhaven en verhogen van het zedelijk en vakkundig peil van de kunstenaars
en hen op te voeden en bewust te maken van hun verantwoordelijkheid tegenover de
volksgemeenschap. Haar voornaamste zorg was de sociale en maatschappelijke situatie van de kunstenaars, die volgens nationaalsocialistische maatstaven door de
vooroorlogse regering te veel aan hun lot waren overgelaten. Voor de noodzakelijke
ondersteuning zochten de beleidsmakers van het DVK net als bij de oprichting van de
Nederlandsche Kultuurkring aansluiting bij de culturele toplaag van intellectuelen en
kunstenaars die evenals de nationaalsocialisten de westerse cultuur in verval zagen en
aandacht hadden voor de grote groep noodlijdende kunstenaars.
De Nederlandse kunstenaars moesten in een zestal gilden worden ondergebracht:
het Persgilde, het Muziekgilde, het Letterengilde, het gilde voor Theater en Dans, het
Filmgilde en gilde voor Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstambacht. De oprichting van de NKK zou pas een feit zijn als bij minimaal twee van de zes gilden een
leider en een dagelijks bestuurder waren aangesteld.

Problemen bij de oprichting
De uiteindelijke oprichting van de NKK verliep moeizaam. Het was de bedoeling dat
het Pers- en het Filmgilde als eerste zouden worden opgericht. Daarvoor werd het Verbond van Nederlandse Journalisten omgedoopt tot een vakgroep van de NKK. De andere vakgroepen van het Persgilde – de directies van de dagbladen en het personeel van
de uitgeverij – leverden meer problemen op. Met de benoeming van een aantal
NSB’ers in het bestuur van de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers en een gedwongen opgave van al het uitgeverijpersoneel bij Goedewaagens departement zou dit
probleem opgelost zijn, ware het niet dat de leiders van het Persgilde bij de verschillende vergaderingen schitterden door afwezigheid. Toch wilde Goedewaagen Arie
Meyer Schwencke (persgilde) en Jan Teunissen (filmgilde) benoemen tot gildeleiders.
Na overleg met F. Schmidt en H. Gernand van het Rijkskommissariaat werd besloten
half december 1941 over te gaan tot de stichting van het Filmgilde, het Muziekgilde en
het gilde voor Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstambacht. De andere drie gilden zouden dan in januari volgen. De beoogde gildeleiders werd gevraagd of ze binnen een week een volledig schema van hun organisatie en de personeelsbezetting konden leveren. Voor de vergadering van 17 december 1941 kwam het bericht binnen dat
ir. H. Badings, de beoogde leider van het Muziekgilde, voor de eer bedankte. Terstond
werden alle pijlen gericht op het Filmgilde en het gilde voor Theater en Dans, waar-
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voor Jan C. de Vos jr. werd benaderd. De problemen waren nog niet voorbij toen half
januari 1942 bleek dat het Rijkskommissariaat bezwaar maakte tegen de oprichting van
een Filmgilde. Daarop besloot men dat het gilde voor Theater en Dans en het Persgilde
als eerste moesten worden opgericht. Meyer Schwencke werd als gildeleider vervangen door Max Blokzijl. Pas aan het eind van de vergadering op 21 januari 1942 deelde
Goedewaagen mee dat de oprichting van het gilde voor Theater en Dans en het Persgilde met ingang van de volgende dag zou worden afgekondigd. De toneelspelers en
journalisten zouden tot 19 februari de tijd hebben om zich bij de NKK aan te melden.
De plechtige inwijding van de NKK vond plaats op 30 mei 1942 in de Stadsschouwburg
in Den Haag. In het kader van de festiviteiten zou de volgende dag het gezelschap van
Cor van der Lugt Melsert een voorstelling van de Warenar van P.C. Hooft verzorgen.
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De gildenorganisatie van de NKK was volgens De Ranitz afgeleid van de ideologie van het nationaalsocialisme: ‘In de nationaal-socialistische volksgemeenschap is
het principe steeds gelijk: zelfstandigheid van levenskringen in verantwoording tegenover den grooteren kring.’137 Ook de latere instelling van gewestelijke bureaus
moest als zodanig worden geïnterpreteerd: zij vormden een deel van een groter geheel.
Het idee van de zelfstandig opererende levenskringen onder de paraplu van een grotere kring ontleende hij aan het program dat Mussert op 14 december 1941 had ontwikkeld en waarin deze zei dat de enkeling tot zijn recht kwam als het volk georganiseerd werd in levenskringen zodat een dam opgeworpen werd tegen gelijkschakeling
en staatsabsolutisme.
De organisatie van de kunsten in gilden was bedoeld om het socialistische aspect
van de nationaalsocialistische cultuurpolitiek vorm te geven: het tegengaan van beunhazerij en oneerlijke concurrentie. Een tweede doelstelling die eerder aansloot bij het
nationalistische aspect van de ideologie vormde de uitsluiting van de joden om de raszuiverheid in de kunstenwereld te waarborgen.
De oprichting van de NKK werd begeleid door een groots opgezette propagandacampagne waarin Goedewaagen in korte tijd een groot aantal delen van het land bezocht en daar toespraken hield waarin hij probeerde zoveel mogelijk mensen te winnen voor de cultuurpolitiek van de NKK. Deze toespraken werden op de radio
uitgezonden en later vastgelegd in zijn tweedelige bundel cultuurpolitieke redevoeringen Passer en speer. Achter de schermen werd de oprichting van de NKK voorbereid door veelvuldige contacten met de betrokken groepen kunstenaars.138

De NKK als organisatie
Schematisch gezien zag de organisatie van de NKK er met de instelling van de gewestelijke bureaus als volgt uit:
President/algemeen bestuurder
©
Gilde
©
Vakgroep

Gewestelijk bureau
©

©
Kunstenaar

© Kern van musici
Kern van toneelspelers
Kern van architecten etc.

Figuur 7: De organisatie van de NKK.
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Naast deze eenvoudige structuur van de gilden telde de NKK een groot aantal ambtenaren dat over een zestal afdelingen werd verspreid: Personeelszaken en organisatie, juridische zaken met aan het hoofd: jhr. S.M.S. de Ranitz, de administratieve afdelingen onder leiding van administrateur J. de Weille en de afdelingen Sociale Zaken,
Financiën (leiding: A.G. Visker) en Propaganda (leiding: A.J.M. Sassen).
Een van de eerste kwesties die bij de oprichting van de NKK werd besproken, was
de vraag of de NKK centraal of decentraal georganiseerd moest worden. In eerste instantie waren de meningen verdeeld. De vraag was hoe het behartigen van de belangen van alle cultuurwerkers het best gediend kon worden en hoe zo zuinig mogelijk
omgesprongen kon worden met contributiegelden. Omdat het financiële aspect de
doorslag gaf, was Goedewaagen na overleg met jhr. mr. S.M.S. de Ranitz tot de conclusie gekomen dat centralisatie de voorkeur verdiende boven decentralisatie. Dat betekende dat de administratie, ledenregistratie, boekhouding en behandeling van personeelszaken werden gecentraliseerd. Later werd dit geconcretiseerd tot de volgende
zaken: de inschrijving van de leden der NKK, het algemeen financieel beheer en de begrotingen, de inning van de contributies, het ontwerpen van wetgevende bepalingen,
de behandeling van juridische aangelegenheden en de tuchtrechtspraak. Ten aanzien
van de correspondentie werd decentralisatie onder centrale leiding voorgesteld.
De bevoegdheden van de verschillende ambtenaren, die werkzaam waren bij het
DVK of de NKK vormde een tweede steeds terugkerend geschilpunt. Men discussieerde over de vraag of de vakafdelingshoofden van het DVK wel of niet zitting mochten nemen in de verschillende raden van advies van de NKK. En of de leider van een
gilde zich iets moest aantrekken van de besluiten van een directeur-generaal van het
DVK of dat hij autonoom was in zijn beslissingen. Ook de vraag wie bevoegd was om
de onderleider van een gilde te benoemen en wie de leider van een gilde was – de gildeleider of de dagelijkse bestuurder – leverde meer dan genoeg gespreksstof op. Dr.
G. Hoekstra, de directeur-generaal van de NKK, legde uit dat de verhouding tussen
de vakgroepsleider en de gildebestuurder vastgelegd was volgens het principe van het
systeem van de dagelijkse vertegenwoordiging en vervolgens via het leidersbeginsel.
Uit het eerste principe vloeide voort dat er geen wezenlijk onderscheid gemaakt
werd tussen de gildeleider en de bestuurder van een gilde. Zij vormden een twee-eenheid. Gelet op het tweede principe werd gesteld: ‘In het licht van het leidersbeginsel
kan het derhalve geen vraag zijn, in hoeverre een vakgroepleider aan een gildebestuurder “ondergeschikt” is. De bestuurder is immers in feite een deel van het leidinggevende hoogere orgaan: den gildeleider.’139 De duidelijkheid van deze uitspraak
werd door Goedewaagen onderuit gehaald in een toespraak tot zijn ambtenaren. Over
de interne organisatie legde hij zijn gehoor uit dat de functie van gildeleider eigenlijk
een erebaantje was. ‘Eigenlijk is de dagelijksche bestuurder de leider. Wat de bestuurder dus zegt tegen de menschen die onder hem staan, geldt als het woord en de
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wil van de leider. Dat wil nog niet zeggen, dat de bestuurder nu maar eigenmachtig en
eigengereid mag optreden en nu eens leider gaat spelen. (…) De bestuurder is eigenlijk de zichtbare vorm van den leider.’140
Op de andere hierboven gestelde vragen werden even onduidelijke antwoorden
gegeven, die voor meerdere uitleg vatbaar waren. Een voorbeeld: de discussie wie bevoegd was om een onderleider te benoemen werd besloten met de mededeling dat de
president een onderleider van het gilde kon benoemen. Deze onderleider was immers
een collega-kunstenaar en kon dus het beste door een vakman, de gildeleider, beoordeeld en benoemd worden. Als alle functionarissen door de president van de NKK
moesten worden benoemd, was men bang voor verstarring. Aan de andere kant moesten de benoemingen goedgekeurd worden door de Duitsers en daarom was het beter
dat die door de president van de NKK genomen werden. Deze ambiguïteit in de besluitvorming werd veroorzaakt door de positie waarin de Nederlandse nationaalsocialistische beleidsmakers zaten: enerzijds waren ze voorstanders van een Nederlands
nationaalsocialistisch cultuurbeleid, anderzijds waren ze met handen en voeten gebonden aan de Duitse machthebbers van het Rijkskommissariaat aan wie ook Goedewaagen zijn beslissingen moest voorleggen. Al deze onduidelijkheden zorgden er
voor dat de topfunctionarissen van de NKK bij het minste of geringste hun gelijk wilden halen bij kameraden buiten de NKK. Voor elk wissewasje zochten zij hun toevlucht bij de Duitse autoriteiten, bij de ambtenaren van het DVK of de kameraden uit
de NSB. Dit eigengereid optreden zorgde er voor dat de NKK niet in hoog aanzien
stond bij de drie hier genoemde instanties.
De verhouding tussen de NKK en het DVK was daarom een voortdurend punt
van discussie. Ogenschijnlijk was de situatie helder: het DVK was verantwoordelijk
voor het verheffen en propageren van de cultuur, de NKK legde zich toe op de zorg
voor de cultuurwerkers. Of zoals mr. D.J.H.W. Spanjaard het uitdrukte: ‘Dat uitsluitend de vakbekwaamheid bij de toelating wordt beoordeeld, is een logisch gevolg van
de taak der Kultuurkamer, die zich immers uitsluitend tot de vakkundige, economische en maatschappelijke aangelegenheden der kultuurberoepen beperkt. Aan het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten is het om aesthetische maatstaven aan
te leggen en voorts om de gewenschtheid van het kunstproduct te beoordeelen.’141 In
geval van twijfel moest altijd ten gunste van de kunstenaars worden beslist. Tot aan het
eind van de oorlog werd in bladen als De Schouw en De Waag steeds uitgelegd dat de
NKK geen cultuurpolitieke organisatie was. De cultuur in Nederland werd behartigd
door het DVK en het departement van OWK.
De herhaalde malen gestelde vraag waarin de verantwoordelijkheid van DVK en
NKK verschilde, werd ook in de hand gewerkt door de ideologische organisatorische onduidelijkheid. Aan de ene kant was de NKK georganiseerd volgens een verticaal ordeningsprincipe met Goedewaagen aan het hoofd. Volgens het leidersbeginsel konden on-
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dergeschikten voorstellen aan hem voorleggen, maar hij nam altijd de beslissingen. Zijn
opvolger, jhr. S.M.S. de Ranitz liet in 1943 echter weten dat de NKK georganiseerd was volgens het gemeenschapsbeginsel en niet volgens het leidersbeginsel.142 De gilde- en vakgroepleiders regelden niet van bovenaf, maar vertegenwoordigden de wil van de gemeenschap. Zij hadden als eerste plicht nauw verbonden te blijven met beroepsgenoten.
Maar ook in een groter verband werd kritiek geleverd op het functioneren van de
NKK. In de discussies in nationaalsocialistische kring werden een drietal belangrijke
oorzaken genoemd voor het niet goed functioneren van dit orgaan. Op de eerste plaats
waren aan verschillende uitvoerende organen zoals de afdelingen Juridische Zaken en
Financiële Zaken bevoegdheden toegekend die voorbestemd waren voor de president
van de NKK. Daarnaast was het de vraag of niet de vakgroepen als de kernen van de
beroepsstandsorganisatie moesten worden gezien. Het gilde was meer een organisatiefactor die toezicht uitoefende, tegenstrijdige belangen coördineerde en het geheel
van de in het gilde samengevatte vakgroepen tegenover de leiding van de NKK vertegenwoordigde. In de vakgroep klopte het levende hart van de kunstenaar zelf. Daarnaast had de vakgroep een direct eigenbelang in de belangenbehartiging van de leden,
het gilde had slechts een hiervan afgeleid belang. Een derde probleem vormde de gewestelijke organisatie in bureaus. Er was geen contact tussen de verschillende leden in
het land en de gewestelijke bureaus, de oorlogsomstandigheden waren daarvoor verantwoordelijk. Dit probleem zou opgelost kunnen worden wanneer de vakgroep en
niet het gilde de kern van de NKK was.
Een jaar na zijn aantreden beschreef mr. E. Otto, de algemeen bestuurder van de
NKK, de wantoestanden die hij aantrof. Naast de hierboven genoemde drie punten
noemde hij de vele wisselingen in de top van de NKK. Hij doelde dan op het feit dat
prof. dr. Goedewaagen, mr. H. Reydon, prof. dr. De Vries en jhr. mr. de Ranitz in korte tijd de leiding hadden over de NKK. De controverse tussen beide laatstgenoemde
heren was niet bevorderlijk geweest voor het besturen van de NKK. De functie van de
algemeen bestuurder, hij zelf dus, was onduidelijk omdat hij van alle kanten elkaar tegensprekende adviezen, opdrachten en aanwijzingen kreeg. Het ontbreken van capabele bestuurders vergrootte de wanorde, want zij misbruikten hun positie en waren
vaak bereid een en ander door de vingers te zien.143
Een vierde belangrijk gesprekspunt was het verschil tussen de organisatie van de
Duitse Reichskultuurkammer (RKK) en de NKK. Steeds werd benadrukt dat er verschillen bestonden tussen beide organisaties en dat er dus geen sprake van kon zijn dat
de NKK een slap aftreksel was van de RKK. Goedewaagen ontkende zelfs na een vraag
van prof. dr. Jan de Vries dat de NKK de organisatievorm van de RKK had overgenomen. Wel werd er ter voorbereiding van de oprichting van de NKK een scholingsweekend gehouden in het badhotel in Baarn waarvoor ook dr. Hans Hinkel, Hauptgeschaftsführer van de RKK, als spreker was uitgenodigd.
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Over de gewestelijke indeling verschilde men eveneens van mening. Een aantal
gildeleiders zag geen heil in zo’n gewestelijke indeling en zeker niet als deze analoog
aan de gouwindeling in Duitsland georganiseerd zou worden. Vooral de leiders van
het Film- en Letterengilde zagen niets in dat idee, omdat de meeste filmmakers en
schrijvers in de Randstad woonden en als ze al in de provincie woonachtig waren, betekende dat nog niet dat ze alleen films maakten of schreven over die provincie. Voor
het gilde van Theater en Dans zou een gewestelijke indeling in stedelijke kringen – bijvoorbeeld een kring Den Haag of een kring Rotterdam – veel zinvoller zijn, een indeling die ook door het Persgilde werd voorgesteld.
Een vijfde discussiepunt vormde de salariëring van de gildeleiders. Er bestond een
verschil van mening over de hoogte van het salaris, of beter gezegd, de vergoeding van
de gildeleiders en de bestuurders. Uiteindelijk werd het besluit genomen dat de bestuurders een salaris ontvingen en dat de gildeleiders hun functie meer als een eretitel moesten beschouwen dan als een betaalde baan. Zij moesten zich tevreden stellen
met een onkostenvergoeding. Maar… besloten werd ook dat alles van geval tot geval
bekeken zou worden.
Een laatste punt waarover veelvuldig werd gediscussieerd was De Schouw, het blad
van de NKK, dat sinds 1 januari 1942 werd uitgegeven. Goedewaagen en Snijders vonden dat er te weinig artikelen over de NKK in stonden. De activiteit van het Centraal
Bureau Orkestwezen of de verbetering van de sociale toestanden voor cultuurwerkers
waren onderwerpen die in De Schouw gepubliceerd konden worden. Het blad moest
volgens Goedewaagen meer het format aannemen van De Nederlandsche Journalist.
Een laatste stap in het propagandaoffensief was de stichting van de gewestelijke
bureaus van de NKK, waardoor men hoopte dat de kloof op cultureel gebied tussen
de Randstad en de provincie werd geslecht.144 Deze gewestelijke bureaus hadden een
cultuurpolitieke en cultuursociale taak. Het bevorderen van het cultuurleven in stad
en streek en het uitvoeren van controlewerkzaamheden in opdracht van het DVK
vormden de invulling van de cultuurpolitieke taak, het opkomen voor de belangen van
de kunstenaar uit de streek werd opgevat als een cultuursociale taak. De horizontale
ordening van de kunstsector door middel van een indeling in gewesten was echter ook
het antwoord op de kritiek dat de NKK gelijkschakeling zou nastreven. In de woorden van Goedewaagen: ‘Wat de Kultuurkamer noodig heeft is niet gelijkschakeling,
maar het eigen karakter der gouwen, geen karakterloosheid, doch het eigen stempel,
het typische, het onvergelijkbare en specifieke, dat het wonder en het boeiende van
elke gewestelijk kultureel streven is.’145 De oostelijke gewesten kregen van hem zelfs de
rol van bruggenbouwer tussen de Nederlandse en Duitse cultuur.
Het lag in de bedoeling overal in het land gewestelijke bureaus op te zetten, de genoemde activiteiten zouden voornamelijk in een gildehuis georganiseerd worden.146
Dat was ook de plaats waar de gewestelijke kunstenaars elkaar konden ontmoeten en
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ideeën konden uitwisselen en hun belangen konden bespreken. Vanuit het gewestelijke bureau moest het culturele leven in de streek worden gestimuleerd. Dat deze bureaus nodig waren, werd niet alleen beargumenteerd vanuit de nationaalsocialistische
cultuurpolitiek, ze waren ook nodig omdat ‘de afgestampte geest van het Nederlandsche volk’ verheven moest worden, omdat deze ‘totaal vermaterialiseerd is en buiten
zijn dagelijksche beslommeringen, kultureel genot in het gezin en daarbuiten nauwelijks meer kent’.147 De gildehuizen konden ook worden ingeschakeld in het controleapparaat van de NKK en in de sociaaleconomische activiteit van het Voorzieningenfonds, voor de beoordeling van aspirant-leden en hun werk, bij de
arbeidsbemiddeling voor kunstenaars en steunverlening. Ook de organisatie van volkse feesten bij Nederlandse hoogtijdagen behoorde tot de taak van de gewestelijke bureaus. De leiding van een gewestelijk bureau berustte bij een bestuurder. Rondom de
gewestelijke bureaus moesten kringen van cultuurwerkers ontstaan die het DVK en
de NKK met hun suggesties konden inspireren.

De reactie vanuit de theaterwereld
De toneelspelers en de journalisten moesten zich op 19 februari 1942 hebben aangemeld voor het gilde van Theater en Dans of het Persgilde. Hoe de beroepsgroep van
de toneelspelers heeft gereageerd op de maatregelen van de bezetter is voor een groot
deel al uitgebreid beschreven, de tegenwerking van de toneelleiders ook.148 Hier wordt
ze opnieuw aangehaald omdat tijdens het onderzoek meer feitenmateriaal is opgedoken.
Het feit dat Goedewaagen en Primo de hulp inriepen van dr. Bergfeld had tot gevolg dat toneelleiders als Dirk Verbeek, Cees Laseur, Herman Bouber en Cor van der
Lugt Melsert capituleerden. Slechts Pierre Balledux van de Vereenigde Haagsche Spelers, Ko Arnoldi en Albert van Dalsum weigerden toe te treden tot de NKK en ontbonden daarop hun gezelschap.
Op 7 april 1941 kreeg het bestuur van de Nederlandsche Organisatie van Tooneelkunstenaars (NOT), dat gevormd werd door Joan Remmelts, Kommer Kleyn en
Hans van Meerten, van Frans Primo de vraag voorgelegd of het wilde meewerken aan
de oprichting van het gilde voor Theater en Dans.149 Het bestuur weigerde en stuurde de volgende dag een open brief naar de leden, waarin de voornaamste bezwaren
werden genoemd:
– De eenhoofdige leiding van het gilde kon de indruk niet wegnemen dat subjectiviteit bij toelating van kunstenaars werd uitgesloten. In principe was de NOT tegen het leidersbeginsel dat aan de gilden ten grondslag lag.
– De meesterproef zou in het teken kunnen staan van collaboratie. Letterlijk werd
gezegd: ‘Dan zal misschien het geëiste “meesterstuk” of de “gezellenproef” bestaan in het schilderen van een portret van Mussert of het dichten van een son-
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net, dat Marchant d’Ansembourg verheerlijkt. Dan zullen jonge kunstenaars
slechts kruipende de poort van het gilde binnen kunnen komen.’150
– Het staatstoezicht op de individuele kunstenaar was onacceptabel.
– De uitsluiting van de joodse collega’s moest teruggedraaid worden.
In mei 1941 stuurde het bestuur van het NOT een enquête rond met de vraag of de leden het ingenomen standpunt wilden onderschrijven.151 Van de 368 verzonden brieven kwamen er 338 retour. 307 Toneelspelers deelden de mening van het bestuur, dertien waren tegen en achttien namen een neutraal standpunt in. Ambtenaren deden op
16 mei 1941 een inval in de bureaus van de NOK en de acteursorganisatie NOT. Uiteindelijk werden beide organisaties op last van de bezetter verboden.152
Sommige toneelleiders hadden toen al duidelijk stelling genomen. In het
machtsvacuüm voor de definitieve oprichting van de NKK circuleerden in de toneelwereld pamfletten met de oproep zich niet aan te melden bij het Theatergilde. Met
deze tactiek wilden de anonieme afzenders de oprichting van de NKK tegenhouden.
Cor Ruys was één van de weinigen die zich uitsprak. Na het verbod van het NOT riep
hij zijn beroepsgenoten openlijk op tot verzet. Hij verspreidde een tweetal circulaires
die zelfs belandden op het bureau van de gemachtigde van den Leider voor de provincie Zuid-Holland.153 Ruys stak zijn beroepsgenoten een hart onder de riem met een
vijfpuntenplan. Kort gezegd stelde hij dat
– de spelers niet ontmoedigd moesten raken door de recente ontwikkelingen. De
acteurs en actrices vormden een grote familie, dus er was nog steeds sprake van
onderlinge solidariteit;
– de spelers het onderlinge wantrouwen zo veel mogelijk moesten beperken, omdat daarmee alleen de cultuurpolitiek van het DVK ondersteund werd;
– er onderscheid gemaakt moest worden op grond waarvan acteurs wilden samenwerken met de nieuwe machthebbers. Vond de samenwerking plaats uit
nood, onverschilligheid of uit idealisme?
– het nee van de toneelspelers tegen het gilde Theater en Dans kon rekenen op steun
van het publiek;
– het verzet voortgezet moest worden. De ‘inheemse’ overheid kon een openbare
mislukking van de nazificering van de cultuur niet riskeren t.o.v. de Duitse
machthebbers.
In een tweede circulaire stelde Ruys zijn collega’s voor een eenduidigere keuze. Het
verzet van de toneelspelers zou pas worden opgeheven als aan drie belangrijke voorwaarden was voldaan:
– het nationaalsocialistische karakter van de cultuurpolitiek van de nieuwe machthebbers moest verdwijnen;
– de leiding van het theatergilde moest in handen komen van door de beroepsgroep
benoemde deskundigen, die ook haar vertrouwen genoten. Een leider zoals nu
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werd voorgesteld, mocht niet geaccepteerd worden omdat objectiviteit dan niet
meer gewaarborgd was.
– de uitsluiting van joodse toneelspelers moest ongedaan worden gemaakt.
Het pamflet eindigde met zijn keuze: Liever broodroof dan huichelarij, met andere
woorden principieel verzet tegen de cultuurpolitieke maatregelen van de bezetter in
plaats van collaboratie. Zijn standpunt onderstreepte hij met een citaat uit De Groote Geus, het toneelstuk dat in 1936 bij het derde eeuwfeest van de universiteit van
Utrecht werd opgevoerd en dat de strijd van Nederland tegen de Spaanse bezetting
symboliseerde.
‘Een vlam zal slaan
Uit deze lage landen!
Het leven schreit om recht,
De wereld is in nood!
De vrijheid van het hart
Zal in den brand niet branden,
De vrijheid van den Geest
Bloeit boven tijd en dood.’154

Een tweede standpuntbepaling vinden we bij Carel Briels, die in het begin van de oorlog zakelijk leider was van Het Nederlandsch Tooneellyceum, dat voornamelijk klassieke
Nederlandstalige stukken ten tonele wilde brengen. In de gesprekken die hij met Primo
voerde op het departement deed hij zich voor als Deutschfreundlich. In de zomer van
1941 probeerde hij een aantal steracteurs als Ank van der Moer en Johan Schmitz voor
zijn gezelschap te engageren. Met gedekte bankgaranties wist hij hen weg te lokken bij
Het Nederlandsch Tooneel van Cor van der Lugt Melsert. Briels bleek financieel gesteund te worden door de vader van zijn verloofde, een lid van de familie Brenninkmeier
van het C&A-concern. Ook de directeur van de Amsterdamsche Ballastmaatschappij
nam deel aan het project. Beide notabelen werden door Frans Primo in zijn rapport omschreven als aanhangers van de Nederlandse Unie, politieke tegenstanders dus.155 In korte tijd bleek Briels een groep toneelspelers (o.a. Hans van Meerten, Jan Musch, Han
Bentz van den Berg, Nel Oosthout en Aaf Bouber) om zich heen verzameld te hebben
die bekend stonden als felle tegenstanders van het nationaalsocialisme.
Al eerder was men op het DVK niet gecharmeerd van zijn activiteiten. Zijn Tooneellyceum stond niet als beroepsorganisatie te boek en het feit, dat hij de driemaandelijkse vakantieperiode aangreep om acteurs een paar grijpstuivers bij te laten verdienen, viel niet in goede aarde. Zeker niet toen vast kwam te staan dat ook de
uitbetalingen gekoppeld waren aan de winstpercentages van de voorstelling die onder
regie stonden van Albert van Dalsum. Bovendien werd hem door Primo kwalijk genomen dat hij Brand in de Jonge Jan van de Herman Heijermans, een joodse sociaaldemocraat nota bene, in Helmond had gespeeld.
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Het hoofd van de afdeling Theater en Dans was bang dat Briels met zijn actie de
oprichting van het Theatergilde en daarmee de NKK wilde saboteren. Ook werd de
verdenking uitgesproken, dat de anonieme pamfletten die in de Nederlandse toneelwereld waren verspreid, afkomstig waren uit de kringen rond de Amsterdamse toneelspelers. Toen Briels met zijn bankgaranties acteurs voor zijn gezelschap wilde
strikken, hield het verspreiden van de pamfletten op. De sfeer verhardde: Het Nederlandsch Tooneellyceum werd verboden, Briels werd gearresteerd door de SD en gevangengezet. Half oktober 1941 kwam hij vrij.156
Er waren ook toneelleiders die een ander keuze maakten. Johan Boezer, de zakelijk en artistiek leider van De Schouwspelers, stuurde de brief van Hans van Meerten
waarin deze meedeelde dat van een oprichting van een Theatergilde nog geen sprake
was, door naar Frans Primo. Hij speelde voor klikspaan en maakte duidelijk welke
kant hij had gekozen, getuige de slotzin van zijn brief: ‘Hoe in het kamp der tegenpartij
gekonkeld en gekuipt wordt, blijkt hieruit duidelijk.’157 Boezer was niet de enige die het
departement informeerde over het standpunt van de tegenpartij. Ook Jacques de Haas
speelde voor informant. Op 17 juni 1941 ontving het departement een schrijven van
hem waarin hij doorbriefde dat toneelspelers werd geadviseerd de ‘gedwongen’ inschrijving bij het Theatergilde te omzeilen door in hun contract de volgende clausule op te nemen: ‘indien overheidsmaatregelen de positie van den contractant-acteur
wijzigen, o.a. wanneer zijn beroepsuitoefening afhankelijk wordt gesteld van zijn deeluitmaken van een gilde, dan vervalt dit contract of is althans de clausule inzake contractbreuk buiten werking getreden’.158
En dan waren er acteurs, actrices en gezelschappen die doorspeelden. Joan Remmelts gaf in een naoorlogs interview met Ben Stroman aan dat aanmelden voor de
NKK binnen het Centraal Tooneel werd besproken. Over de redenen waarom de
meeste acteurs doorspeelden, zei hij: ‘Wij vonden toen dat het moment van ophouden nog niet was gekomen. Wij bleven spelen zo lang we konden spelen. Als ik iets had
moeten spelen, dat ik niet wilde, of wanneer ik propaganda had moeten maken, dan
zou ik emee zijn opgehouden. Op de voorgeschreven maatregelen reageerden we niet.
Ik ben anti-politiek, toen zeker, en nu nog, al zie ik in dat het eigenlijk niet kan.’159
Ferd. Sterneberg verwoordde tegenover Max Nord dat toneelspelers doorspeelden om bij de verplichte aanmeldingsdatum voor de NKK een statement te kunnen
maken door massaal te weigeren. Daarom werden het verbod om Engelstalig toneel
te spelen (Shaw en Shakespeare uitgezonderd) en het tekenen van de ariërverklaring
geaccepteerd. Deze opzet werd doorkruist doordat Van der Lugt Melsert de weigering
van de toneelspelers besprak met burgemeester Voûte van Amsterdam, die daarop
Bergfeld inseinde.160 Hoe degenen dachten die doorspeelden verwoordde Sterneberg
aldus: ‘Hun redenering was, dat zij die het vaandel van de kunst hooghielden, die het
publiek en hun taak trouw waren gebleven, de risico’s droegen, terwijl de anderen een
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veilig en gemakkelijk leventje leidden met geregelde geldelijke steun en met grote winst
door hun optreden op clandestien georganiseerde bijeenkomsten.’161 Dat het grootste
deel van de toneelspelers doorspeelde, betekende niet dat er geen verzet werd georganiseerd. Hans van Meerten had na het verbieden van het NOT verdere plannen gemaakt. Het land werd verdeeld in drie rayons, die door Netty van Kan, Ru Mulder en
Ferd. Sterneberg werden bezocht. Bij ieder gezelschap was een vertegenwoordiger aangewezen: Frits van Dijk, later bijgestaan door August Defresne vertegenwoordigden
Het Nederlandsch Tooneel, Bob Oosthoek het Residentie Tooneel, Adolf Rijkens Het
Masker, Ben Groeneveld Centraal Tooneel, Pierre Balledux De Vereenigde Haagsche
Spelers, Herman Bouber en Tony Foletta het gezelschap Bouber, Ferd. Sterneberg De
Studio en Mien van Kerckhoven de ambulante spelers. De gelden werden beheerd
door Hans van Meerten, Ben Groeneveld, H. de Jong en Jan Goedkoop Dzn.
Of de kunstenaars gehoor gaven aan de oproepen uit de pamfletten uit eigen kring en
de verzetskranten om de NKK te boycotten werd ruim een maand voor de officiële
opening van de NKK in Den Haag beantwoord door A.G. Visker, het hoofd van de afdeling financiën. Hij meldde dat 36.000 kunstenaars zich hadden aangemeld, op het
eerste gezicht een geweldig succes.162 De Jong meldt dat Goedewaagen schatte dat bijna 54.000 kunstenaars lid zouden moeten worden: het Muziekgilde zou meer dan
25.000 leden moeten gaan tellen, het gilde voor de Bouwkunst, Beeldende Kunsten en
Kunstnijverheid bijna 16.000.163 Op basis van deze aantallen zou men verwachten dat
ambtenaren op het departement in enthousiaste bewoordingen melding maakten van
dit succes. In een intern stuk werd echter een ander beeld geschetst. Ruim een half jaar
na de oprichting van de NKK onderscheidden ambtenaren een vijftal groepen kunstenaars:
– kunstenaars die zich te goeder trouw hadden gemeld, maar daarvoor een belangrijke terugslag ondervonden bij het publiek;
– kunstenaars die zich in het geheim hadden gemeld, maar voor de buitenwereld
niets met de NKK te maken wilden hebben;
– kunstenaars die zich niet hadden gemeld en zich uit de kunstwereld hadden teruggetrokken;
– kunstenaars die zich niet hadden gemeld en zich uit alles schijnbaar hadden teruggetrokken, maar in besloten kring nog wel optraden;
– kunstenaars die zich wel hadden gemeld, maar die zeiden dat ze zich niet hadden
gemeld en zo van twee walletjes aten.164
Bij de verschillende vergaderingen ter voorbereiding van de NKK werden de reacties
uit het veld ingebracht. Begin maart stelde Jan C. de Vos jr. Primo op de hoogte van
een mogelijk verzet van de kant van de toneelspelers. Zo zou Paul Steenbergen tegen
Jacques de Haas gezegd hebben: ‘Weet je dat er plannen in voorbereiding zijn om de
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vorming van een Tooneelspelers-Gilde te torpederen?!’165 Toen De Vos in december
1941 meldde dat toneelspelers en musici de aanmelding voor de NKK saboteerden,
antwoordde Goedewaagen dat een beroepsgroep in zijn geheel zou worden uitgesloten als ze niet wenste mee te werken aan de totstandkoming van de NKK. W.S.M. Tonnon, een ambtenaar van de NKK, meldde half maart 1941 dat er in vele kunstenaarskringen tegenstand was tegen de gilden. Goedewaagen besloot dat er meer propaganda
gevoerd moest worden en daarom verzocht hij Ad Sassen om een serie van zes tot acht
radio-uitzendingen voor te bereiden, waarin om de twee weken propaganda voor de
NKK gemaakt werd.166
Niet alleen de kunstenaars waren niet enthousiast, ook dr. Bergfeld van het Rijkskommissariaat liet meerdere malen zijn kritiek horen. Toen de feestelijke opening op
de agenda stond, liet Bergfeld, zeer tegen de zin van de gildeleiders, weten dat de NKK
tot nu toe nog weinig concreets tot stand had gebracht. Een jaar later betreurde hij zelfs
de oprichting ervan.167

Nationaalsocialistische evaluatie van de NKK
Al voor de invoering van de NKK bestond er een groot wantrouwen tussen de beleidsmakers van het DVK en de georganiseerde toneelspelers. De totstandkoming van
de NOT werd door Primo gezien als een bewuste poging van het toenmalige ministerie van OKW om de nationaalsocialistische plannen om de toneel- en filmartiesten
als een vakgroep onder te brengen bij het Nederlandse Arbeidsfront te ondermijnen.
Het bestuur van het NOT werd er door Primo van beschuldigd zijn medewerking te
hebben verleend aan het verspreiden van de pamfletten waarin de gildevorming
scherp werd aangevallen, het nationaalsocialisme als barbarisme werd betiteld en de
top van het departement als gangsterbende voorgesteld. Over de actie van zijn tegenstanders, de verspreiders van de anonieme pamfletten, schreef Primo: ‘De gedachtengang van den brief aan de intellectueelen is kennelijk die van de zg. cultuur-bolsjewisten die o.m. ook gekant zijn tegen de radio-uitzendingen van den Oranjezender;
het pamflet speciaal tot de toneelkunstenaars gericht verraadt ook de invloed van
Joodsche opstokers en van die kapitaalkrachtige Joden die met hun geld verschillende theaterdirecteuren in hun onderneming steunen; zoodoende verkrijgt deze Joodsche clique groote invloed op de mentaliteit van de tooneelartisten die zij aldus in gevaar poogt te brengen tegen de plannen der overheid.’168
Bij een beantwoording van de vraag wat de NKK met name op theatergebied volgens de nationaalsocialistische beleidsmakers had bereikt, stelde Goedewaagen allereerst vast dat rekening moest worden gehouden met de situatie waarin het theater in
het interbellum verkeerde. Op artistiek gebied merkte hij op dat er in de jaren dertig
te weinig Nederlandse stukken tot het repertoire van de gezelschappen waren doorgedrongen. De stukken die wel gespeeld werden, boden niet het artistieke peil dat men

01 hst 1 (4)

14-10-2008

94

11:11

Pagina 94

Het theater van de nieuwe orde

mocht verwachten. Bovendien kende Nederland geen grote theatertraditie: de gezelschappen waren niet groot en waren geen lang leven beschoren, ook de toneelopleiding was onvoldoende. Op sociaal gebied constateerde hij dat de positie van de toneelspelers onzeker was en dat de meesten een mensonwaardig bestaan leidden. Zijn
kritiekpunt op economisch gebied behelsde de te hoge toegangsprijzen, deels veroorzaakt door de te grote concurrentie van de film. Daarom was het theater in Nederland in de jaren dertig nog steeds een achtergebleven stiefkind in de hele cultuur.
Dat deze kunstvorm ten positieve kon worden veranderd bleek uit zijn uitspraak dat
‘sterk tooneel alleen naar voren komt in tijden, waarin een sterk politieke gedachte de
geesten en de daden der menschen beweegt,’ en ‘een sterke gemeenschapsgeest (…)
is voorwaarde van een bloeiend tooneelleven’.169
Wat er al wel bereikt was, lag vooral op economisch en sociaal terrein: de acteurs
en actrices hadden, indien zij zich hadden aangemeld bij de NKK, nieuwe arbeidscontracten, verbeterde rechtsposities en salarisregelingen gekregen. De resultaten op
andere cultuurpolitieke gebieden waren:
– De Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers was nu ondergebracht bij de vakgroep toneelschrijvers van de NKK.
– De staat bepaalde voortaan waar welke gezelschappen speelden. Het theater had
een volksopvoedende taak gekregen.
– De criticus had een nieuwe taak gekregen: hij was een bemiddelaar geworden die
het volk tot het toneel en het toneel tot het volk bracht.
Na het vertrek van Goedewaagen is niet veel meer aan dit lijstje toegevoegd.

Gilde voor Theater en Dans
Het gilde voor Theater en Dans bestond uit een zevental vakgroepen: toneelspelers,
toneelschrijvers, theaterondernemers, kunstdans, gezelschapsdansleraren, kleinkunst en rederijkerstoneel. De leider van het gilde gedurende het grootste deel van de
oorlog was Jan C. de Vos jr., maar in feite was hij derde keus.170 Voor hem was Jacques
de Haas gevraagd en deze had ook een aantal vergaderingen ter voorbereiding van de
NKK en de gilden bijgewoond. Hoewel het gilde voor Theater en Dans als één van de
eerste gilden werd opgericht, verkeerde het binnen de NKK in een nadelige positie,
omdat het een nog niet ontgonnen terrein in cultuur moest brengen. Gildebestuurder W.J. Wierts kwam in 1942 met een beleidsnota van achttien programmapunten,
zodat de jarenlange artistieke en sociale verwaarlozing van deze beroepsgroep ongedaan kon worden gemaakt.171
De oudste vakgroep binnen het gilde was die der gezelschapsdansleraren die begin april 1941 was opgericht. In totaal waren er in Nederland toentertijd ongeveer 600
à 700 dansleraren waaronder een paar honderd die deze naam volgens de ambtena-
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ren van de NKK niet waardig waren, omdat ze wegens zedendelicten waren veroordeeld.172 De dansleraren hadden veel te lijden gehad van het ‘dansverbod’ in het eerste half jaar van de bezetting.
De tweede groep was de vakgroep toneel, opgericht op 10 april 1941, waartoe naast
toneelspelers ook de chefs van het technisch theaterpersoneel behoorden. Het bestuur
werd gevormd door Christine van Meeteren, Jacques de Haas, Adriaan van Hees, Jan
Koetsier Muller en Jan C. de Vos jr. Op 21 november 1941 telde de vakgroep toneel 140
leden. In zijn verordening stond als doel geformuleerd: ‘De Vakgroep Tooneel van het
Theatergilde, is de organisatie van alle toneelspelers en speelsters en diegenen, die door
hun betrekking dienend en leidend bij de tooneelspeelkunst zijn betrokken ter behartiging van hun maatschappelijke en stoffelijke belangen en ter bescherming van
hun positie in het kultureele leven van het Nederlandsche volk.’173 Volgens artikel 10
uit diezelfde verordening waren dat naast de toneelspelers en -speelsters: regisseurs,
directeuren van toneelgezelschappen, dramaturgen, voordrachtskunstenaars, rekwisiteurs, inspiciënten, belichtingsmeesters, souffleurs, toneelmeesters, decorontwerpers, kostuumontwerpers, leiders van decor- en kostuumateliers, leiders van het kapwerk en van de toneelmuziek.
Deze verordening kende een tweetal voorontwerpen, de eerste was opgesteld door
Jacques de Haas en Hans v.d. Werff, de laatste door Van der Werff alleen. Als uitgangspunt namen zij: ‘Bij de ordening van de Tooneelspeelkunst dient men uit te gaan
van de gedachte, dat het algemeen belang gaat boven het groepsbelang boven het belang van den enkeling, d.w.z. dat voor de Overheid bij haar regelend optreden op dit
gebied, het nationaal-cultureel belang den voorrang heeft en dat vervolgens haar zorgen het sociale belang van de tooneelspelers gewijd zullen zijn. Het nationaal-cultureele belang, gelegen in den tooneelspeelkunst valt samen met het sociale belang der
tooneelspelers, doordat verhooging van het peil van den tooneelspeelkunst (en in
nauw verband daarmede de cultureele opvoedende waarde) noodzakelijk is, hetgeen
alleen bereikbaar is door een saneering van het tooneelspelersberoep, waarmede het
sociale belang van den tooneelspeler gediend kan zijn.’174 Dit tekstgedeelte waarin enkele uitgangspunten van het nationaalsocialistische gedachtegoed waren terug te vinden, werd niet in de uiteindelijke verordening opgenomen.
In de discussies binnen de vakgroep vroeg men zich af of de toneelspelers zich wel
zouden aanmelden. Om het gesprek te structureren verdeelde men de toneelspelers
in drie groepen: prominenten, middelmatigen en de rest. De prominenten hadden
niet zo veel belang bij een organisatie als de NKK. Hun inkomsten waren zeer behoorlijk, zij hadden echter geen pensioenrechten opgebouwd, ook waren ze niet verzekerd in geval van ziekte of invaliditeit. Toch voelden zij er niets voor zich bij de vakgroep aan te sluiten. De groep middelmatigen had de tactiek op te kijken naar de
prominenten en was bovendien bang zich het ongenoegen van de toneeldirecties op
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de hals te halen. Deze dachten dat een deel van de kosten nu op hen zou worden afgewenteld. Alleen de laatste groep sloot zich bij de vakgroep aan, zij hoopten op positieverbetering. Daarnaast had een aantal sterspelers bij de omroep zich vrijwillig bij
de vakgroep aangemeld.
In juni 1941 volgde de vakgroep kunstdans. Probleem was dat er voor deze kunstvorm slechts een zeer kleine markt was. De danskunstenaar zou een betere toekomst
kunnen verwachten wanneer er meer operagezelschappen zouden worden opgericht.
Deze vakgroep werd begin augustus 1942 al weer opgeheven.
De in 1923 opgerichte Bond van Nederlandse Toneelschrijvers stapte met zijn
voorzitter August Heyting in de collaboratie en vormde de vakgroep toneelschrijvers.
Bij de oprichting van deze vakgroep in de zomer van 1941 stak Jaap van Kersbergen de
loftrompet over deze beslissing: ‘Een volk zonder eigenaardige tooneelkunst, zonder
volksche tooneelschrijfkunst [onderstreping van Van Kersbergen, AvdL] wordt niet
alleen harteloos, maar op den duur ook eerloos. (…) Een volk zonder dichters, die de
eigen gedachten en gevoelens verdichten en uitbeelden – en zeker een volk zonder
tooneeldichters, die deze beelden tot leven scheppen op de planken, die dan eerst het
leven gaan beduiden – zulk een volk gaat langzaam onder in rationalisme en materialisme, dat wil zeggen: levert zichzelf uit aan vijandelijke machten van den Germaanschen Nederlandschen geest.’175 In de oorlog ontving de Bond bijna ƒ3.000 subsidie
waarvoor zij talloze voorleesavonden belegde in Diligentia in Den Haag.176 Zo actief
als de Bond was de vakgroep toneelschrijvers niet. In een terugblik aan het eind van
de oorlog merkte Frans de Prez op dat er door de Bond en de vakgroep weinig was bereikt. Hij weet dit aan het gebrek aan organisatorisch talent van de vakgroepleider, August Heyting. Tevens constateerde hij dat deze in de toneelwereld persona non grata
was geworden.177
Wel verzochten toneelschrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig werk de vakgroep regelmatig om bemiddeling bij de uitgave van hun werk of bij de aanvraag van
subsidies. Een zekere Anjoël Valo uit Den Haag schreef dat hij het slachtoffer was geworden van op winst beluste uitgevers van toneelliteratuur die zijn werk voor een zeer
karig honorarium aanschaften, maar er door de vele opvoeringen goed geld aan verdienden.178 Zijn smeekbede was of zijn werk misschien door een beroepsgezelschap gespeeld zou kunnen worden. Zijn roep om hulp werd gehoord, want bij de toneelprijsvraag kreeg hij in de categorie ‘kluchten en blijspelen’ een eervolle vermelding, die
hem ƒ75 opleverde. Jos A. Everaard uit St. Jansteen promootte zichzelf met zijn historische stukken die ontsproten waren uit zijn Zeeuws-Vlaamse land.179 Zijn Voor Outer en Heerd behandelde de opstand van de Vlaamse – en dus ook Zeeuws-Vlaamse –
boeren tegen de Franse overheersing in 1798. Als extra reclame voegde hij er aan toe
dat dit stuk in de periode 1937-1939 meer dan honderd maal door Staf Bruggen en zijn
Vlaamsch Volkstooneel was gespeeld.180
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De vakgroep Rederijkerstoneel moest een belangrijke rol gaan spelen in de cultuur
van de nieuwe orde. Ze werd gesplitst in verenigingen van amateurtoneelspelers die op
ernstige wijze het toneel beoefenden en georganiseerd waren in de vakgroep Rederijkerstooneel onder leiding van L. Thijssen te Den Haag en in verenigingen die toneel
speelden bij wijze van amusement en die georganiseerd waren in een bond waarbij de
verenigingen corporatief lid werden van de NKK. Voor de amateurtoneelverenigingen
werden cursussen georganiseerd op het gebied van regie- en grimeerkunst, decorinrichting, literatuur en declamatie. Net zoals in het verleden zouden er eerst gewestelijke wedstrijden worden georganiseerd die later zouden uitmonden in een landjuweel.
De amateurverenigingen, nu rederijkersverenigingen genaamd, moesten voornamelijk toneel van eigen bodem spelen om zo het volk tot de ware volkse geest te verheffen. Bovendien was het de bedoeling dat ze de kweekvijver werden voor jong talent
dat na het doorlopen van de toneelopleiding bij hen de nodige ervaring in het spelen
van volks toneel kon opdoen.
De vakgroep kleinkunst werd opgericht in oktober 1941, de vakgroep volksdans
in november van hetzelfde jaar.

De Nederlandsche Kultuurraad
‘Niemand zal gelukkiger zijn dan ik [= Adolf Hitler, AvdL] wanneer wij in de menigvuldigheid en verscheidenheid van de Germaansche ruimte in Europa de oude Hollandsche kultuur tot een nieuwen en hoogen bloei zouden zien opgroeien en ontluiken.’181 Met dit citaat maakte prof. Snijder bij de installatie van de Kultuurraad
duidelijk dat het geenszins de bedoeling was dat deze raad de samensmelting tussen
het Nederlandse en Duitse volk ging voorbereiden. Aan de culturele zelfstandigheid
van Nederland zou niet worden getornd, hetgeen ook al duidelijk was geworden tijdens besprekingen tussen Mussert en Hitler. De Kultuurraad had dan ook tot taak het
volkse bewustzijn bij het Nederlandse volk aan te kweken. De volkse gemeenschap was
volgens Snijder supranationaal en omvatte Nederland en Duitsland als twee gelijkwaardige partners in de Germaanse volkenbond. De verschillende vormen in de kunst
– hij noemt o.a. de schilderijen van Geertgen tot St. Jans, Rembrandt en Breitner –
werden door hem verklaard als een antwoord van het volk op ‘den roep des tijds’. Die
verschillende vormen leerden ons, zo stelde hij, dat het dus niet op de vorm, maar op
het wezen der kunst aankwam. ‘Zoo kan ook een Volk slechts leven, wanneer het in
overeenstemming met de veranderde voorwaarden van zijn levensruimte tot nieuwe
Zijns-vormen en wezensverwerkelijking komt, waardoor het niettemin mogelijk is
zijn wezen te handhaven en daardoor zijn kultuurfunctie in het kader der gegeven
grootere orde uit te oefenen.’182
In het verleden was het Nederlandse volk in de wereld opgetreden als een waar-
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dige vertegenwoordiger van het Germaanse ras. Snijder signaleerde dat velen zich vastklampten aan wat hij het wegzinkende oude noemde; het kwam er juist op aan de blik
op de toekomst te richten, hield hij zijn gehoor voor. Iedereen moest toch begrijpen
dat er een nieuwe wereld ontstaan was en dat daarom elke volksgenoot de plicht had
die nieuwe weg te zoeken en deze te helpen voorbereiden. Daarom moest ook de Kultuurraad positief staan tegenover de beslissingen van het heden, want die bepaalden
tenslotte de richting die ingeslagen werd.
De Kultuurraad bestond uit een excellente groep deskundigen die op basis van
haar deskundigheid uitspraak deed en er zo voor moest zorgen dat de ambtenaren op
DVK en OWK niet op de bonnefooi konden beslissen wat goed of wat slecht was voor
de cultuur. De bemensing zoals die werd voorgeschreven door verordening 152/41
vormde een eerste probleem voor Snijder, want waar moesten immers twintig leden
vandaan gehaald worden? Sinds juni 1941 stuurde hij lijsten naar de Generalkommissare Schmidt, Rauter en Wimmer. Daarop circuleerden de namen van de schilder Jan
Sluyters, de schrijvers Anton Coolen en Martinus Nijhoff en regisseur Johan de Meester die voor de uitnodiging bedankten. Zij werden van de lijst geschrapt. Uiteindelijk
werden er drieëntwintig uitnodigingen verstuurd die vergezeld gingen van de mededeling dat een weigering door Seyss-Inquart bijzonder hoog opgenomen zou worden.
Desalniettemin weigerden vier gegadigden: de dirigent Eduard van Beinum, de beeldhouwer prof. J. Bronner, de architect prof. N. Lansdorp en René Smeets, lid van Nationaal Front. De lijst werd vervolgens aangevuld met de schilders H.F. Boot en Jaap
Gidding en de beeldhouwer Johan Polet. De voltallige ledenlijst bestond daarmee uit:
Prof. dr. G.A.S. Snijder – president, prof. dr. Jan de Vries – vice-president, prof. dr. H.
Krekel – hoogleraar in de wijsbegeerte van de geschiedenis, prof. dr. J. Jeswiet, de germanist prof. dr. J.M.N. Kapteijn, prof. dr. P. Muller, de psycholoog prof. dr. F. Roels,
prof. dr. H. Visscher, jhr. dr. D. G. Rengers Hora Siccama – hoogleraar rechtsfilosofie,
de fysicus dr. T. de Bruin, de schrijver dr. G. Wijdeveld, literair medewerker van het Algemeen Handelsblad en lid van het voormalige Nationaal Front, mr. A. Meerkamp van
Embden (rijksarchivaris in Zeeland), de architect ir. J. Gratama, dr. D. Hannema (directeur van Museum Boymans), de uitgever R. van Houten, ir. W.H. van Heemskerk
Düker, N. de Haas (hoofdredacteur van Storm SS), de schilders S.J. van der Molen, J.C.
Nachenius, H.F. Boot en Jaap Gidding, de beeldhouwer Johan Polet, de componist ir.
H. Badings, E. Bouws (oud-secretaris van Forum), H.J. Lindt (muziekrecensent en later hoofdredacteur bij Het Volk en schrijver van een viertal romans) en de dirigent van
het Concertgebouworkest, dr. Willem Mengelberg.

De instelling van de Kultuurraad kon niet rekenen op de goedkeuring van Goedewaagen, hij vond dit adviserend lichaam volkomen overbodig. De leiders van de zes
gilden vormden samen met Goedewaagen binnen de Kultuurkamer een Raad voor de
Kultuur. Het contact met de diverse beroepsgroepen was hiermee beter gegarandeerd
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dan de willekeurig samengestelde raad van prof. Snijder schreef Goedewaagen in zijn
naoorlogse autobiografie.183 Goedewaagens protest bij Seyss-Inquart haalde niets uit,
omdat het idee van de Nederlandsche Kultuurraad van hem afkomstig was.
Later werd de Kultuurraad verdeeld in een zestal secties: één wetenschappelijke
sectie, en secties voor beeldende kunsten en museumwezen, muziek, literatuur en uitgeverij, volks- en heemkunde en cultuurpolitieke publicistiek.184 De Kultuurraad was
vooral een adviesorgaan dat zich uitsprak over een nieuwe ordening van de Nederlandse Academie van Wetenschappen, de nieuwe spelling, de benoeming van de nieuwe directeur voor het Rijksmuseum in Amsterdam, de bezetting van de juridische universitaire leerstoelen, de herscholing van onvolwaardige orkestmusici en plannen om
de ontsiering van het landschap door reclameborden tegen te gaan.
Opvallend was dat in dit college veel aandacht werd besteed aan theater. Naar
aanleiding van de repertoirekeuze voor het seizoen 1943/1944 concludeerde de raad dat
de diverse gezelschappen lukraak te werk waren gegaan en dat het DVK geen positieve richtlijnen had gegeven doch uitsluitend een ‘politioneel-politieken maatstaf’ hanteerde. Vooral het GTA mocht zich in de belangstelling van de Kultuurraad verheugen. E. Bouws, lid van de Kultuurraad, bleek zich te ontpoppen als de toneelwaakhond
in Amsterdam. Hij volgde de voorstellingen van het GTA op de voet en hij hield er een
uitvoerige correspondentie op na met de directie van het GTA en Snijder. Zo stelde
hij in een brief van 3 november 1942: ‘Verder schijnt het mij noodzakelijk, dat bij de
keuze van het repertoire, meer dan tot dusverre gebruikelijk, het heroïsche element
in de dramatische kunst naar voren wordt gebracht, opdat het Nederlandsche volk, dat
in grootere kringen zoo uitgesproken cosmopolitisch was georiënteerd, zich zijn
Germaansche wezensaard meer bewust worde.’185 Toen hem gevraagd werd de leiding
van het GTA over te nemen, bedankte hij voor de eer, omdat hij al zijn andere activiteiten er niet voor wilde opgeven. Hij stelde wel voor Van der Lugt-Melsert te vervangen door Cees Laseur en diens gezelschap op te nemen in het GTA. Daarnaast zou
hij in het dan vrijgekomen Centraal Theater ‘Kammerspiele’ willen organiseren. Ook
dr. G. Wijdeveld en prof. Snijder bemoeiden zich met het GTA. Wijdeveld uitte zijn
ongenoegen over het toneelbeleid van Van der Lugt Melsert. Deze had voor de viering
van de tachtigste verjaardag van Gerhart Hauptmann toch met wat anders kunnen komen dan met een oude voorstelling als Voor zonsondergang, was zijn commentaar. Hij
vroeg zich af waarom het GTA niet een nieuw of in Nederland nog niet opgevoerd stuk
als Iphigenie in Delphi speelde.186 Snijder vond één première in een heel jaar tijd – Adam
in ballingschap van Vondel – wel erg magertjes.187 Toen Van der Lugt Melsert aan het
eind van het seizoen 1942/1943 vertrok, was de kwestie van de cultuurpolitieke leiding
van het GTA wederom in het geding. Snijder hield burgemeester Voûte voor dat het
niet de taak van het gezelschap was achter de smaak van het publiek aan te hollen, maar
dat het GTA juist het publiek in een bepaalde richting diende op te voeden. Voûte
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diende hem van repliek door er op te wijzen dat hij alleen verantwoording schuldig
was aan het DVK en de Abteilung Kunst van het Rijkskommissariaat en toen bovendien bleek dat hij van Seyss-Inquart persoonlijk en van de Wehrmacht en vele anderen niets dan lof kreeg toegezwaaid voor zijn GTA was hij niet bereid het gemeentelijke beleid ten aanzien van het gezelschap te veranderen.
Naast een controle op het repertoire verzamelde de Kultuurraad diverse gegevens over de houding van de Nederlandse toneelspelers en –leiders, waarbij vooral
Adriaan van Hees hand- en spandiensten verleende. Zo wist hij te melden dat de sfeer
in het gezelschap van Cees Laseur erg anti was. Zowel Laseur als zijn vrouw, Mary
Dresselhuys, was erg Engels georiënteerd en geen van beiden wilde zich openstellen
voor de nieuwe tijd. Laseur moest niets hebben van volks toneel, dat was hem een
gruwel. Van Hees beschouwde het Centraal Tooneel als een propaganda-instituut
voor de Nederlandse Unie. Cees Laseur had volgens Van Hees niet de pretentie intendant te worden van een groot gezelschap, het liefst bleef hij ‘zijn vaste stampubliek
van anglofiele-Unie-intellectueelen vermaken’.188 Shakespeare speelde hij om au serieux genomen te worden en geen minderwaardigheidscomplex te krijgen. Als leider
achtte Van Hees hem ongeschikt, als speler had hij wel grote kwaliteiten. Het beste
zou zijn wanneer zijn gezelschap zou opgaan in een groot nationaalsocialistisch gezelschap, want bij zijn voorstellingen kwam het vaak tot geniepige demonstraties, aldus Van Hees.
Van der Lugt-Melsert werd geprezen om zijn sociale beleid: zijn toneelspelers
werden steeds op tijd uitbetaald. Van Hees vond hem een vlijtige, sentimentele en
kleinburgerlijk figuur die enig gevoel voor grote idealen en heroïeke karakters miste.
Van het volkse nationaalsocialisme snapte hij niets, maar hij verzette zich niet tegen
de nieuwe tijd, omdat hij niet voldoende verankerd was in de oude tijd en hij was zakenman genoeg om zich te realiseren dat hij, wilde hij financieel overleven, zich moest
aanpassen.
Van Hees vond Ko Arnoldi een uitgesproken slechte toneelspeler en een nog
slechtere, dictatoriale spelleider. Als toneelspeler stond hij bij arbeidsconflicten vroeger vooraan op de barricaden, maar als werkgever was hij de meest gesloten, asociale en financieel onbetrouwbare van alle toneeldirecteuren. Zijn verandering in houding werd toegeschreven aan zijn joodse vrouw. Hij moest als toneelleider zo snel
mogelijk verdwijnen en Het Masker zou moeten opgaan in een van de grotere gezelschappen.
Ook over Briels berichtte Van Hees de leden van de Kultuurraad. Hij kende hem
niet, omdat deze pas sinds kort in de toneelwereld actief was en tot nu toe nog niets
had gepresteerd. Van Hees zag in hem wel een van de verantwoordelijke figuren, die
achter de anonieme pamfletten schuil ging, waarin tot een boycot van het gilde van
Theater en Dans opgeroepen werd. Ook zijn gezelschap Het Nederlandsch Tooneel-
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lyceum bestond uit anti’s, Ank van der Moer misschien uitgezonderd. Van Hees wees
op het gevaar dat het theater de verzamelplaats zou worden van anti’s en ‘dubieuzen’
zeker nu pers en radio aan banden waren gelegd.

5. Conclusie en consequenties voor het onderzoek
Defresne maakte bij zijn beschrijving van de speelstijl van de toneelgezelschappen onderscheid tussen de regisseurs die Royaards navolgden en die hij typeerde als ‘dienaren der schoonheid’, en zij die meer in de stijl van Verkade werkten en die hij omschreef als ‘dienaren der waarheid’. Van Dalsum had met de groepen waaraan hij en
Defresne leiding gaven een derde weg bewandeld: ze kozen een stuk uit vanwege de
actuele strekking van het onderwerp. Op grond van dit onderscheid is het relevant
de vraag te stellen welke speelstijl nationaalsocialistische regisseurs van hun acteurs
verlangden. Volgden zij het schoonheidsideaal van Royaards, brachten ze in de trant
van Verkade stukken waarin een idee tot leven kwam of vertaalden ze de speelstijl van
Van Dalsum en Defresne naar nationaalsocialistische maatstaven? Daarnaast is van
belang ons af te vragen of ze bij het regisseren van hun stukken elementen uit de theatrale subcultuur van partijpolitieke of ideologische organisaties hebben overgenomen en zo ja, welke.
Dat de rol van de overheid ten aanzien van de subsidiëring van de kunsten in de
nationaalsocialistische staat drastisch zou wijzigen, is door de beschrijving van de
plannen en uitwerkingen door de diverse nationaalsocialistische instanties aangetoond. Dat dit niet altijd even effectief gebeurd is, werd voornamelijk veroorzaakt
door de grote rivaliteit tussen de verschillende organisaties, de veelvuldige wijzigingen in de top van het DVK met de daarbij behorende wisselingen in het beleid en het
onprofessionele en ondeskundige gedrag van de kameraden/ambtenaren, die voor dit
nieuwe departement van buiten af waren aangetrokken. Maar als belangrijkste factor dient hier de kwestie van de verantwoordelijkheid genoemd te worden. Voor iedere belangrijke beslissing moest de ambtelijke top van het DVK en NKK toestemming vragen aan het Rijkskommissariaat. Dat betekende dat het moeilijk vol te
houden was een eigen koers te varen, zeker als daar in bilateraal verband ook geen
overeenstemming over was. Men denke hier aan de controverse tussen Goebbels en
Seyss-Inquart over nazificering van de Nederlandse cultuur, de onenigheid tussen
Goedewaagen en Seyss-Inquart over de rol van de Nederlandsche Kultuurraad. Nemen we daarbij in ogenschouw dat van een nationaalsocialistische cultuurpolitiek
slechts echt sprake kon zijn van 1942 tot september 1944 dan is het duidelijk dat de
tijd te kort is geweest om gelet op de oorlogsomstandigheden veel van de gemaakte
plannen te realiseren. Van de zes cultuurpolitieke taken van de staat zoals Goede-
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waagen die omschreef, zijn vooral de sociale en in mindere mate economische uit de
verf gekomen. De doorgevoerde sociale veranderingen zijn voor een groot deel in het
naoorlogse toneelbestel overgenomen.
De beschrijving van de Nederlandse nationaalsocialistische cultuur resulteerde
in een viertal kenmerken. De vraag die in het vervolg van dit onderzoek beantwoord
moet worden, is in hoeverre deze kenmerken op het concrete niveau van spelconcepten en theatrale inhouden zijn terug te vinden. Voor we die vraag kunnen beantwoorden zullen we ook moeten beschrijven in hoeverre invloeden vanuit nazi-Duitsland een rol hebben gespeeld in de theaterpraktijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Hoofdstuk 2

Het nationaalsocialistische theater
in nazi-Duitsland

Als we een beeld willen schetsen van het theater van Nederlandse nationaalsocialisten
zijn we genoodzaakt om niet alleen een beschrijving te geven van het theaterlandschap
van de jaren twintig en dertig in Nederland. Een in theater geïnteresseerde nationaalsocialist heeft zichzelf wellicht de vraag gesteld op welke bronnen hij kon terugvallen als hij in Nederland geëngageerd theater wilde maken en bij welke traditie hij
met zijn nationaalsocialistische toneelgroep kon aansluiten. We zullen daarom ook
aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van het nationaalsocialistische drama in nazi-Duitsland, alleen al vanwege de eenvoudige reden dat Nederlandse nationaalsocialisten bij de ontwikkeling van een eigen nationaalsocialistisch theater net als
socialisten en communisten, hun politieke vijanden, hun toevlucht hebben gezocht
bij ontwikkelingen in het buitenland. In Duitsland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw veel onderzoek verricht naar nationaalsocialistische literatuur en theater. Bij
de beschrijving van dit hoofdstuk is daarom vooral gebruik gemaakt van de onderzoeken van Ketelsen (1968 en 1970), Vondung (1971 en 1973), Rühle (1974 en 2007), en
in mindere mate van Berghaus (1996) en Griffin (1996). Als contemporaine Nederlandstalige bron is daar Maxim Kröjer (1940) aan toegevoegd.

1. Problemen bij de beschrijving
Maxim Kröjer (1940), Ketelsen (1970) en Rühle (1974) gaan bij de beschrijving van de
geschiedenis van het nationaalsocialistische theater in het Derde Rijk van de veronderstelling uit dat het onverstandig is om alleen de jaren 1933-1945 in ogenschouw te
nemen. Zij pleiten er voor om toneelstukken uit de conservatieve nationale literatuur
uit de eerste drie decennia van de twintigste eeuw bij de geschiedenis van het nationaalsocialistische theater te betrekken om zo zijn literaire en theatrale wortels te belichten. In dit onderzoek wordt dit uitgangspunt overgenomen zodat bovenstaande
vragen in een nog breder perspectief geplaatst kunnen worden. De vraag is nu niet alleen of de Nederlandse nationaalsocialistische theatermakers of schrijvers zich heb-
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ben laten inspireren door contemporaine bronnen uit nazi-Duitsland, maar ook of er
in hun werk sporen van een veel oudere Nederlandse traditie zijn terug te vinden.
Maxim Kröjer, pseudoniem van Paul Collet, is in het Nederlandse taalgebied de
enige eigentijdse bron waarover we beschikken.1 Hij is vooral van belang omdat hij
duidelijk het eclectische karakter van het nationaalsocialisme aantoont. Aan de hand
van de geschiedenis van Dietrich Eckart laat hij zien hoe de post-theoretische interpretatie werkt.2 Duitse nationaalsocialisten rekenden Eckart (1868-1923) tot één van
de voorlopers van de nationaalsocialistische toneelschrijfkunst, zij beschouwden hem
als een miskend auteur. Hij had met Heinrich der Hohenstaufe (1915) en Lorenzaccio
(1920) twee historisch nationale drama’s geschreven die in de jaren dertig als voorbodes van nationaalsocialistisch theater werden gezien. Alfred Rosenberg, zijn vriend
en de filosoof van het nationaalsocialisme, zag hem als het boegbeeld van het nationaalsocialistische theater, want Eckart was namelijk de medeoprichter van Deutsche
Arbeiterpartij, de voorloper van de NSDAP en tenslotte had hij met het vermogen van
zijn vrouw het weekblad Der Volkische Beobachter opgekocht en getransformeerd tot
het welbekende nazidagblad.3 Om hem te eren gaven de nazi’s het openluchttheater,
dat ter gelegenheid van de Olympische spelen in Berlijn in 1936 werd gebouwd en waar
Thingspiele opgevoerd konden worden, zijn naam.
Ditzelfde manipulatief gehanteerde mechanisme zien we optreden bij de ‘herschrijving’ van een nationaalsocialistische dramaturgie, waarbij nationaalsocialisten
verwoede pogingen hebben ondernomen om voorlopers van hun eigen theatrale
ideeën in de geschiedenis op te sporen en deze zo te confisqueren voor eigen doeleinden. Toch komt Maxim Höjer aan het eind van zijn in 1940 uitgegeven boek tot de
conclusie dat nationaalsocialisten er nog niet in geslaagd waren een eigen specifieke
dramaturgie te ontwikkelen.
Ketelsen (1970) pleit ervoor bij de bestudering van het drama aandacht te besteden aan de volksconservatieve esthetiek, die behalve door cultuurhistorische tradities
vooral bepaald werd door de ideologie van het extreme kleinburgerlijke conservatisme dat enerzijds gericht was op de restauratie van de politieke maatschappelijke situatie
in Duitsland, anderzijds op het veroveren van de macht en de vorming van een nieuwe maatschappij.4
Maxim Kröjer, Ketelsen en Rühle werden in hun benaderingswijze gesteund door
Geißler (1964), die bij zijn analyse van de nationaalsocialistische literatuur vaststelt dat
de literaire kwaliteit ervan zeer bedroevend was en dat de kwalitatief beste werken voor
de machtsovername waren geschreven. Geißlers lijst loopt van Jörn Uhl (1901) van
Gustav Frenssen tot en met Der Glaube an Deutschland (1931) van Hans Zöberlein.5
Een andere bron die ons iets kan meedelen over het niveau van de toneelstukken
in de beginjaren van het Derde Rijk en hoe deze door de nazi’s zelf werden beoordeeld,
is het gegeven dat de jury van de Schiller-prijs deze in 1935 niet toekende, omdat er geen
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schrijver was wiens werk naar haar mening een ware nationaalsocialistische geest
ademde en van voldoende niveau was.
Een eenduidige rubricering van het Duitse nationaalsocialistische theater wordt
bemoeilijkt door de volgende factoren:
– Hoewel er in Duitsland in die tijd ongeveer 300 toneelstukken per jaar verschenen, was slechts een klein gedeelte als nationaalsocialistisch te beschouwen. Een
groot gedeelte behoorde tot de categorie van de triviale niemendalletjes met onderwerpen als relatieproblemen of liefdesintriges. Eenvoudig vermaak dus.
– Ketelsen (1970) en Berghaus (1996) betwijfelen of er gesproken kan worden van nationaalsocialistisch theater. Terwijl Berghaus zich beroept op Italiaans onderzoek,
stelt Ketelsen dat geen enkele auteur er in was geslaagd een eigen persoonlijk oeuvre of dramatische stijl op te bouwen.6 Ook een indeling in genres ligt niet voor de
hand, omdat een dergelijk schema een ordening veronderstelt die er in feite niet was.
Wel onderscheidden de onderzoekers verschillende genretyperingen zoals drama,
toneelstuk, tragedie, Thingspiel en het Fest- und Weihespiel. Zij hebben geprobeerd
bepaalde teksten in een literair-historische traditie te plaatsen.7 Maar ook die poging
leverde niet het gewenste succes op omdat de schrijvers steeds andere voorbeelden
uit andere tradities navolgden en zo aantoonden dat hun denken en schrijven niet
bepaald werden door het wel of niet aansluiten bij een literaire traditie.
– Ook de poging de nationaalsocialistische ideologie als uitgangspunt te nemen
bleef niet gevrijwaard van de nodige problemen omdat deze wereldbeschouwing
zelf geen vast omschreven fenomeen was, dat gemakkelijk in een theaterwerkelijkheid vertaald kon worden. De afwezigheid van een systematiek was karakteristiek voor het nationaalsocialisme. Het eclecticisme was zijn voornaamste kenmerk: het zich enerzijds afzetten tegen een ideologie maar daar vervolgens weer
elementen uit overnemen voor de vormgeving van zijn eigen cultuur.
– De held van een nationaalsocialistisch drama moet dus op verschillende manieren geanalyseerd worden. Zijn lotsbestemming en de manier waarop hij was
vormgegeven, waren van net zo’n groot belang als het gegeven dat hij het voorwerp van een ideologische discussie was. De schrijvers dachten werkelijk dat er
een bijzonder verband bestond tussen de wereldbeschouwing van het Derde Rijk
en het drama en dat ook omgekeerd het drama slechts in de nieuwe nationaalsocialistische staat ontwikkeld kon worden.8

2. De theatercrisis in de republiek van Weimar
Het theater van de republiek van Weimar verkeerde aan het begin van de jaren dertig
in een crisissituatie. Grote regisseurs als Leopold Jessner, Erwin Piscator en Ernst Jo-
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sef Aufricht zeiden het Berlijnse theater vaarwel.9 Door de invoering van de geluidsfilm verdween de belangstelling voor een ‘oud’ medium als het theater vrij abrupt.
Daarnaast waren er al ver voor 1933 drie signalen zichtbaar waarin het reguliere Duitse theater werd afgewezen en het nationaalsocialistische theater van het Derde Rijk
werd voorbereid. De vraag is of deze signalen ook in de Nederlandse context voorkwamen en waaruit nationaalsocialistische theatermakers net als hun Duitse collega’s
inspiratie voor hun werk hebben geput.
Uit uitspraken van vooraanstaande nationalistische Duitse wetenschappers en
politici viel te distilleren in welke richting de kunst en dus ook het theater zich zou
moeten ontwikkelen. Een tweede signaal werd gevormd door de nationalistische antwoorden op de problematiek, die in Expressionistische toneelstukken aan de orde
werd gesteld. Een derde was de ontwikkeling van sommige auteurs in nationaalsocialistische richting. Nauw hiermee verbonden was de behandeling van een historische
context en de onderhuids aanwezige verwijzing naar de politieke situatie van dat moment, waardoor een verschuiving in de interpretatie optrad. De toneelstukken met de
Eerste Wereldoorlog als onderwerp speelden hierbij een grote rol.
In 1919 riep Adolf Bartels (1862-1945), een nationalistische professor in de literatuur, op het Germaanse ‘Volkstum’ trouw te blijven en in opstand te komen tegen de
geest der tijd. In 1921 gaf hij aan wat een gezonde Duitse literatuur moest inhouden:
datgene wat de ziel van het volk zuiver tot uitdrukking brengt, gezond houdt, versterkt
en ontwikkelt. Zijn motto was: alle literatuur moet nationaal zijn, is ze dat niet, dan
deugt ze niet. In 1927 kreeg hij steun van Richard Elsner met zijn ‘Verein deutsche Nationalbühne, die in zijn jaarboeken vanaf 1929 de schetsen voor het nieuwe Duitse drama uittekende. Daarbij werd teruggegrepen op de teksten van Walter Flex, Paul Ernst,
Otto Erler en Dietrich Eckart. Het nationale theater moest het verscheurde Duitse volk
vormen en bij elkaar brengen en het opvoeden tot een ‘geestelijke en karaktervolle eenheid’. De dichters moesten de stof van het toekomstige drama ontlenen aan het leven
en de geschiedenis van het eigen volk. In plaats van regie en sterrencultus werd de
dienst aan het kunstwerk het overheersende motto. Het speelplan moest blijk geven
van een Duitse gezindheid, de voorstellingen van het nationale toneel moesten een
symbolisch karakter hebben en de toeschouwers tot een metafysisch niveau verheffen
waardoor zij zich er innerlijk van bewust werden dat zij tot één gemeenschap behoorden.
Het theater was binnen de gelederen van de NSDAP zeker niet de meest favoriete kunstvorm. In 1924 stelde Adolf Hitler dat het theater de cultuur besmette. Hij stelde het op een lijn met de toename van geslachtsziekten. In 1931 voegde
de partij-ideoloog Alfred Rosenberg daar een antisemitisch element aan toe door
te beweren dat joodse kunstenaars het theater in de republiek van Weimar beheersten. Daarmee doelde hij op theatermakers als Max Reinhardt, Leopold Jess-
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ner, Carl Sternheim, Ernst Toller e.a. Hoe meer de links georiënteerde theatermakers het nationaalsocialisme in Duitsland met politieke agitatie aan de kaak
stelden, des te vaker beschouwden de nazi’s de stukken van deze linkse tegenstanders als een aanval op de stabiliteit en autoriteit van de staat en op de moraal
van de burgers.
In de praktijk van het theater waren elementen van het latere nationaalsocialistische perspectief al vanaf de jaren twintig te signaleren. Die Überlebenden (1920)
van Heinrich Lilienfein (1879-1952) werd beschouwd als het nationalistische antwoord op Expressionistische stukken als Die Wandlung (1919) en Masse Mensch
(1921) van Ernst Toller (1893-1939). Het onderwerp van Die Überlebenden – de verdeeldheid onder het volk – was geïnspireerd op de staking van 1918/19 en de Münchener radenrepubliek, maar door Lillenfein overgeplaatst in een Duits gezin, waarin de vader, een generaal, en zijn zoon de belangrijkste dramatis personae zijn.
Hoewel de zoon van de generaal in het begin van het stuk net als het personage uit
Tollers Die Wandlung oproept tot wereldvrede en een gijzeling verhindert, komt hij
toch, nadat hij is teleurgesteld in zijn socialistische vrienden tot het hetzelfde inzicht
als zijn vader: de offervaardigheid voor het vaderland is het ideaal waarvoor iedere
Duitser moet leven. Eenzelfde rol speelt het vaderland in Lothar Bodners Der Sklave. De strekking van deze stukken was dat de Duitse mens alles moest kunnen opgeven: vrouw, kinderen, zelfs God, maar niet het vaderland. Dezelfde problematiek
was ook na de machtsovername terug te vinden in diverse toneelstukken zoals het
in 1938 gepubliceerde Die Entscheidung van Gerhard Schumann (1911-1995), waarin de Ruhropstand van 1920 centraal staat. Als lid van een rood vrijkorps neemt de
student Bäumler deel aan de strijd, maar na zijn ‘bekering’ tot het nationaalsocialisme is hij tot het inzicht gekomen dat hij voor Duitsland wil sterven. De kritiek op
de inhoud van Expressionistische stukken werd het sterkst verwoord in Erwin Guido Kolbenheyers toneelstuk Die Brücke uit 1929 waarin enkele jongelui klagen over
het gegeven dat alleen afkeurenswaardige thema’s als seksualiteit, ontaarding van de
generaties en huwelijksproblemen op het toneel zijn te zien. Verbijsterd vragen zij
zich af waar de leider blijft die zij kunnen volgen om aan deze verderfelijke toestand
een einde te maken.
Niet alleen in het nationalistische theater kwamen deze themata voor. Ook de
avant-gardist Arnolt Bronner (1895-1959), een vriend van Bertolt Brecht, nam onderwerpen uit de recente Duitse geschiedenis als thema op in zijn theaterstukken Rheinische Rebellen (1925) – over de separatistengevechten in het Rijnland – en Reparationen (1930) – een bittere komedie over de herstelbetalingen die de Duitsers aan de
geallieerde overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog moesten voldoen. Van Expressionistisch avant-gardist ontwikkelde Bronner zich tot rechts-conservatief om zich in
de laatste jaren van de oorlog aan te sluiten bij het verzet. Na de oorlog was hij com-
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munist en vestigde hij zich in de DDR, waar Bertolt Brecht hem aan een baantje als
filmrecensent hielp.
De ontwikkeling van auteurs in nationaalsocialistische richting was het meest
herkenbaar bij Hanns Johst (1890-1978), die zich van Expressionistische anarchist opwerkte tot de meest geliefde toneelschrijver van Adolf Hitler. Deze zou zijn Thomas
Paine uit 1927 – een stuk dat gebaseerd is op een sterke leidersfiguur, die wilskracht en
geestdrift bij zijn volk oproept – wel zeventien keer hebben gezien. De bewondering
was wederzijds, want Johsts Schlageter (1933) dat op 20 april 1933 – de vierenveertigste verjaardag van de Führer – zijn première beleefde, was aan Hitler opgedragen. Ook
een aantal schrijvers van socialistische spreekkoren – Karl Bröger (1886-1944), Max
Barthel (1893-1975) en Heinrich Lersch (1889-1936) – ontwikkelden zich in nationaalsocialistische richting en leverden met Thingspiele hun bijdrage aan het theater van
de nieuwe orde. Tot de voorlopers van het nationaalsocialistisch drama werden o.a.
gerekend: Heinrich Zerkaulen (1892-1954), Eberhard Wolfgang Möller (1906-1972),
Friedrich Bethge (1891-1963), Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962), Hans Kyser
(1882-1940) en Kurt Kluge (1887-1940).
Zo duidelijk als de signalen in Duitsland waren, zo diffuus waren ze in Nederland. Natuurlijk waren er ook hier wetenschappers en intellectuelen – men denke bijvoorbeeld
aan prof. dr. G.J.P.J. Bolland en zijn fameuze rede De teekenen des tijds uit 1921 – die niets
moesten hebben van de democratische samenleving. Latere collaborateurs als prof. dr.
Robert van Genechten en mr. A. J. van Vessem waren actief in de al in 1917 opgerichte
Dietsche Bond die het ideaal van een Groot-Nederland nastreefde. Maar in tegenstelling tot sommige Duitse wetenschappers hebben zij zich niet uitgesproken over een gezonde, nationale literatuur, muziek- of theaterpraktijk. Dat was echter wel het geval bij
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, die vanaf zijn oprichting in 1923 voor
een nationaal toneel streed. Volgens Heyting, De Prez en Van Bolhuis, de leidinggevende personen van de Bond, was het Nederlandse toneel ziek, omdat het Nederlandse volk als volk ziek was. Volgens hen was toneel de spiegel van het volk en wanneer één
van beide ziek was, werd de ander daardoor meegesleept. Tientallen jaren was ons volk
ondervoed geraakt door middelmatige, minderwaardige en decadente kunst.10 De Bond
had deze problematiek al jarenlang aan de orde gesteld, August Heyting had in 1934 geschreven dat de dramatische kunst in een niet te verre toekomst een machtige factor van
beschaving kon worden, waarvoor ‘een alles-hervormende vernieuwing en zelfherschepping van ons volk, een zich overal baanbrekend idealisme, een vernietiging der
groeps-afscheidingen, een versmelting der partijen tot een naar samenwerking strevend
volk, een wering van alle slaafsche ondergeschiktheid aan buitenlandsche machten en
krachten’ nodig was.11 In dezelfde bewoordingen liet De Prez (1937) zich uit. Ook in
Vlaanderen waren dergelijke geluiden te horen.12 De ijveraars voor een nationaal toneel
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wilden een nieuwe theaterrenaissance waarin Nederlandse stukken zouden worden opgevoerd die konden wedijveren met de Griekse tragedies en het theater van Shakespeare. In hun optiek waren deze grootse momenten uit de Europese theatergeschiedenis vanwege de religieuze, morele en politieke tendensen voorbeelden van een
nationaal theater. Bij een concrete invulling van hun streven dachten zij aan het Vlaamsche Volkstooneel dat in 1920 door dr. Oscar de Gruyter opgericht was en later onder
leiding van Johan de Meester en Staf Bruggen ook in Nederland grote bekendheid
kreeg.13 Het streven van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers valt te beschouwen als een pendant van Richard Elsners ‘Verein deutsche Nationalbühne’. Beide organisaties wilden het volk opvoeden tot één volksgemeenschap door toneelstukken te brengen die de belangrijkste episodes uit de nationale geschiedenis behandelden.
De nadruk lag daarbij op toneelstukken waarin historische voorbeeldfiguren het nationale karakter van een voorstelling moesten vergroten.
Ook een ander signaal, de ontwikkeling van sommige auteurs in nationaalsocialistische richting, viel in Nederland waar te nemen. Verschillende toneelschrijvers
schoven in de loop van de jaren dertig in nationaalsocialistische richting op. Daarbij
zijn twee groepen te onderscheiden: de idealisten en de opportunisten. Tot de eerste
categorie behoren schrijvers als Martien Beversluis en Klaas Smelik, de tweede wordt
gevormd door vooraanstaande leden van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, aangevuld met figuren als J.W. van Cittert. De eersten waren oorspronkelijk linksgeoriënteerde auteurs die uit overtuiging overstapten naar het nationaalsocialistische kamp. De laatsten zagen vooral in het nationaalsocialisme de mogelijkheid
hun al langer gekoesterde wens om gespeeld te worden in vervulling gaan en maakten van de gelegenheid gebruik om hun tot dan toe onbeduidende carrière nieuwe
glans te verlenen. In tegenstelling tot de situatie in Duitsland dient echter gezegd dat
de meeste auteurs, die in de bezettingstijd naar het nationaalsocialisme overhelden,
in hun toneelstukken voor de oorlog geen duidelijke (ultra)nationalistische geluiden
hebben laten horen. Hun omslag in politieke zin valt daarom niet te traceren in hun
vooroorlogse toneelwerk. Pas aan het eind van de jaren dertig of vlak na de Duitse inval gaven zij openlijk blijk van de keuze die ze hadden gemaakt.
Talloos zijn de Duitse voorbeelden waaraan duidelijk gemaakt kan worden hoe de
verschuiving van de interpretatie in nationaalsocialistisch richting in zijn werk ging.
Onderzoekers als Maxim Kröjer (1940) en Rühle (1974) hanteren daarbij de methodiek van de vergelijking, waarbij zij twee toneelstukken met een gemeenschappelijk onderwerp analyseren op de politieke inhoud. Maxim Kröjer onderwierp Elisabeth von Engeland van Ferdinand Bruckner en Rebell in England van Hans Schwarz
aan zo’n vergelijkend onderzoek. Bruckners stuk rekende hij tot de ‘nieuwe zakelijkheid’ en de verhouding tussen koningin Elisabeth I en de hertog van Essex moest
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volgens hem voornamelijk geïnterpreteerd worden op basis van de onderdrukte erotische gevoelens. Bij Schwarz was de nationale eer in het geding. De hertog van Essex koos de kant van het volk en kwam in opstand tegen zijn koningin en daarmee
tegen het parlementaire stelsel. Rühle vergeleek Massname van Bertolt Brecht en Baranow oder Die Gerechtigkeit in Russland van Eberhard Wolfgang Möller. Beide
auteurs behandelden hetzelfde thema: de verhouding van het individu tot de groep,
het collectief. In tegenstelling tot Möller gaf bij Brecht de beschuldigde de partijdiscipline prijs.14 Een derde voorbeeld was de vergelijkende analyse van Panama van
Wilhelm Herzog met Panamaskandal van Eberhard Wolgang Möller. Beide toneelstukken hadden het Panamaschandaal uit 1893 als onderwerp.15 In allebei de stukken
wordt de corrupte Franse democratie getoond, in beide speelt De Lesseps, de stichter van het Suezkanaal, een belangrijke rol. In het stuk van Herzog droegen sommige
lieden die zich voordeden als democraat de schuld. Möller ging verder. Hij verweet
de democratie dat deze een respectabel man als De Lesseps kapot gemaakt had en
toegestaan had dat de kleine spaarders hun geld in deze onderneming hadden gestoken en vervolgens geruïneerd werden. Bij de interpretatie moet eveneens ingecalculeerd worden dat de toeschouwers de crisis rondom het Panamakanaal met de
Franse democratie in de hoofdrol vergeleken met de situatie in de republiek van
Weimar.
Ook bij de toneelstukken die de lotgevallen van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog beschreven, viel zo’n verschuiving van de politieke boodschap waar te nemen.
Aan het eind van de jaren twintig werd in Duitsland en Oostenrijk de vraag gesteld
waarvoor de soldaten op de slagvelden eigenlijk gevallen waren.16 De toeschouwers
werden door de weer tot leven gekomen gesneuvelden in Wunder vor Verdun (1931)
van de Oostenrijkse auteur Hans (von) Chlumberg (1897-1930) met deze vraag geconfronteerd. Bij hun terugkeer in de moderne, naoorlogse wereld zagen de gevallenen alleen genotzucht, corruptie en haat. Diep teleurgesteld keerden ze naar hun graven terug: ze waren voor niets gevallen, de wereld stuurde aan op een nieuwe oorlog.
Vanwege de pacifistische tendens verstoorden nationaalsocialistische groepen zeer
vaak de opvoeringen van dit toneelstuk.
In het begin van de jaren dertig veranderde de teneur. De toneelschrijvers schilderden de soldaten nu af als de eerste martelaren die voor de nieuwe tijd – het nationaalsocialistische Duitsland – waren gevallen. De toneelstukken kregen steeds meer
het karakter van een dodenherdenking en kregen bijgevolg een bovenindividueel, religieus aspect, waarbij de herdenking uitgroeide tot een eredienst voor Duitslands zonen en dus voor het vaderland. In deze stukken waren de eerste kenmerken van het
nationaalsocialistische drama te herkennen: de groepen marcherenden, de liederen,
de Pruisische discipline en een leidersfiguur die vanwege de eisen die hij stelde op de
sympathie van het volk kon rekenen.17
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Maxim Kröjer besteedt eveneens aandacht aan het verschil in benadering van
de lotgevallen van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Hij merkt op dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen de pacifistische benadering van Frits von Unruh
(1885-1970) en Ernst Toller enerzijds en die van Sigmund Graff (1898-1979) en Carl
Ernst Hintze (Die endlose Strasse, 1940), Möller (Douaumont oder die Heimkehr des
Soldaten Odysseus, 1928), Betghe (Reims, 1930) en Marneschlacht (1933) van Paul Joseph Cremers (1887-1941) anderzijds. In deze toneelstukken werd de Eerste Wereldoorlog gezien als een pijnlijk noodlot dat de moderne mens moest aanvaarden
om er gelouterd uit te voorschijn te komen. Daarom ligt volgens Maxim Kröjer een
vergelijking met het drama uit de Klassieke Oudheid voor de hand. ‘De Duitse
mensch brengt zonder morren het offer dat het vaderland hem vraagt. Dit valt geheel in de lijn met de nationaal-socialistische ideologie, die mannen kweeken wil vol
zelfbeheersing. Zulke menschen zijn niet de slaaf van hun hartstochten. (…) (Maxim
Kröjer, 1940: 112).’
Rühle (1974) komt tot de conclusie dat in het nationaalsocialistische theater personages optraden die een besliste, trefzekere houding uitstraalden waarin plicht en
verantwoording jegens de gemeenschap de belangrijkste karaktereigenschappen waren. De psychologisch zwakke figuren die aan maatschappelijke ziekteprocessen te
gronde gingen, behoorden tot het verleden. De internationale verbroedering maakte
plaats voor een gerichtheid op het nationale. Tegenover de literaire sensatiezucht van
het Expressionisme ontstond het welzijn van de gemeenschap. Dat werd het programma van het nieuwe nationaalsocialistische theater.

3. De mythische en rituele functie van het theater
Berghaus (1996: 50) komt tot de conclusie dat niet de pers en de radio, maar het theater voor een fascistische of nationaalsocialistische regering het meest geëigende middel was om het volk te smeden tot een hechte volksgemeenschap. Het theater moest
inspelen op het onuitgesproken verlangen van de massa naar een nieuwe maatschappij en tegelijkertijd de presentatie van de ideologie voor die gemeenschap zo aantrekkelijk mogelijk vormgeven. De partij maakte daarbij gebruik van een mythische taal
en door deze te actualiseren in rituele voorstellingen was het rendement van deze politieke propaganda veel effectiever dan met rationele propaganda ooit bereikt kon
worden. Mussolini beweerde dan ook dat het theater een van de meest directe middelen was om door te dringen in het hart van het volk.
Enige nuancering is hier echter op zijn plaats. In filmgeschiedenissen wordt eenzelfde rol toegekend aan de geluidsfilm, net als de radio een relatief nieuw medium.
‘Der Film spielte als Mittel der Propaganda im NS-Regime eine entscheidende Rolle,
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er war ein wesentlichter Faktor politischer Beeinflussung.’ stellen Giesen en Hobsch
(2005: 6) in hun overzicht van de propagandaspeelfilms in het Derde Rijk. Daarvoor
al had Erwin Leiser in zijn documentaire Deutschland erwache hetzelfde geopperd,
waarbij hij tevens gewezen had op de rol van Goebbels en zijn propagandaministerie.18
Bovendien was de acteur in het theater een onberekenbare factor. In tegenstelling
tot zijn collega op het witte doek kon hij nuanceringen aanbrengen in de gespeelde
tekst, die niet altijd door censuurmaatregelen waren te ondervangen. Gelet op de
strenge controle van de schrijvende pers en radio moet geconcludeerd worden dat nationaalsocialisten alle media zeer belangrijk vonden en deze gebruikten voor hun propaganda.
Criticus Peter J. Mellen beschrijft het effect van de grootscheepse voorstellingen in
Nazi-Duitsland: ‘In the ritual drama the Nazis employed dramatic narrative, symbolic
gesture and elaborate staging staging techniques in order to arouse in the audience a willing acceptance of the irrational beliefs of the myth. Rituals were used to disseminate and
win acceptance for the myth because the ritual’s dramatic form allows the use of the logic of associated response, a felt logic which finds truth in emotional response. Being highly charged, dramatically structured, narrative based events, the rituals elicited form the
audience member, not only belief, but a desire to put those beliefs into action.’19
Ook drama-auteur Hanns Johst legde de nadruk op het rituele karakter van nationaalsocialistisch theater. Aan het eind van de jaren twintig beschreef hij de voornaamste functie van het theater van de nieuwe orde: ‘We desire again to experience theatre performances that offer more than scenic actions and tableaux. We want
to be put into contact with a Weltanschauung, with the metaphysical substance of
the world. We want to ascend and follow the soaring flight of a soul that liberates
us and instils a new, incomparable sensation of well-being in us. (...) We are all embroiled in a frantic whirlpool of an unfathomable fate. That’s why we need this [theatre] experience as a confirmation of an alleviating and redeeming force, which in
vain we have hoped for in our endless and exhausting fight for survival in our everyday existence. But in the theatre, in the community of like-minded, sympathetic
brethren-in-faith, we can experience, as represented and predestined truth, this
dream of a sudden dissolution of the afflictions, which shortly before seemed to be
crushing our lives.’20
Johsts verwijzing naar een Verlosser die een einde zou maken aan de ‘primitieve
psychische toestand’ en ‘kinderlijke hulpeloosheid’ was precies de rituele functie die
van het theater van de nieuwe orde werd verwacht. Verlossing van de ‘uitzinnige draaikolk van een onpeilbaar lot’ en bevrijding van de ‘kwellingen die ons leven schijnen
te verpletteren’. De wensdroom werd voorgesteld als een al vervulde waarheid. Deze
wensgedachten waren geen vorm van escapisme, voor Johst en andere dramaschrijvers waren ze een formule om de verwezenlijking van een ideale nieuwe orde te be-
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werkstelligen. Dat deze een magische kwaliteit had, stond buiten kijf en zo probeerden zij de werkelijkheid te beïnvloeden.

4. Het nieuwe nationaalsocialistische drama
Het lag voor de hand dat de nationaalsocialistische theatermakers de inhoudelijke thema’s van hun werk koppelden aan elementen uit de nationaalsocialistische ideologie.
Dat het leven uit strijd bestond, was een van de essenties van de nationaalsocialistische
leer en dit Darwinistische gegeven bracht Hitler zelf onder woorden in het begrip
‘macht’, waarin de dood van de zwakkere het leven voor de sterkere betekende.21 Deze
struggle for life-gedachte werd verbonden met de idee van de handhaving en versterking van de eigen krachtige persoonlijkheid van het volk, dat hierin gesteund en geleid werd door personen die voorbestemd waren om er leiding aan te geven. Op de
partijdag van 1934 formuleerde Hitler de ideologische thema’s van het nieuwe drama
met de woorden: offer, moed, dapperheid, trouw, geloof en heldendom. De vraag is
of deze door Hitler genoemde themata ook in het theater van Nederlandse nationaalsocialisten zijn terug te vinden.
Een tweede kenmerk van het nieuwe nationaalsocialistische drama was dat de cultus van de grote persoonlijkheid, die door het drama van de twintiger jaren was losgelaten, in ere werd hersteld en gekoppeld werd aan de organisch uit de massa voortgekomen
Leider, die in staat werd geacht de gemeenschappelijk wil van het volk in daden om te zetten. In feite moeten we constateren dat twee van de drie uitingen van de rationaliserende tendentie ‘Dynamik’ – ‘Macht’ en ‘Führer’ – als meest essentiële bouwstenen moeten
worden beschouwd van het nationaalsocialistische drama. Bij dit tweede kenmerk moeten we tevens constateren dat het optreden van een leidersfiguur niet het alleenrecht van
nationaalsocialistische auteurs was. Op dit punt was er in de eerste drie decennia van de
twintigste eeuw een sterke traditie aanwezig in het Duitse theater. De auteurs die zich later in nationaalsocialistische richting ontwikkelden, konden terugvallen op historische
persoonlijkheden die als voorbeeld konden dienen voor de leidersfiguren in het nieuwe
drama: Luther in Propheten (1922) van Hanns Johst, Giordano Bruno en Heinrich VI in
de gelijknamige drama’s van resp. Kolbenheyer uit 1929 en Dietrich Eckart uit 1912-1918.
Een derde vernieuwing was de veranderde ‘Haltung’, waarmee bedoeld werd dat
de toeschouwer van een nationaalsocialistisch toneelstuk de betekenis die hij aan een
toneelstuk gaf, verbond met de nationaalsocialistische ideologie. Op 27 november 1936
zei Goebbels voor de Reichskulturkammer hierover: ‘Die dichterische Gestaltung
nimmt ihre stärksten Impulse nicht so sehr aus dem Stoff, den sie formt, als vielmehr
aus der Haltung, die bei der Formung des Stoffes zum Ausdruck kommt (Rühle, G.
1974: 34).’22 Concreet betekende dit dat bijvoorbeeld de Amerikaanse Onafhankelijk-
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heidsoorlog niet gezien moest worden vanuit het standpunt van het ontstaan van een
democratie, maar veeleer vanuit het mystieke gegeven van de geboorte van een volk.
Als we kijken naar de verschillende soorten toneelstukken, dan moeten we vaststellen dat er ook iets in het repertoire veranderde. In het jaar van de machtsovername bleef het aantal tragedies en leerstukken in vergelijking met 1932 ongeveer gelijk.
De toneelstukken namen in aantal met 47% toe tot een totaal van 143, de volksstukken zelfs met 122% tot een totaal van twintig, terwijl het aantal blijspelen terugliep van
107 naar vijfenzeventig, een afname van 30%. Bekijken we de toe- of afname over een
langere periode, dan moeten we constateren dat het aantal toneelstukken, blijspelen
en volksstukken licht steeg, dat het aandeel van de tragedie met bijna 53% daalde en
dat het leerstuk helemaal verdween.23
De toename in de toneelstukken werd veroorzaakt doordat toneelschrijvers de
gebeurtenissen van het heden probeerden te verwoorden in historische drama’s. Dit
aantal nam toe van zesenzeventig in 1932 tot 121 in 1933; in heel Duitsland werd de toename voor bijvoorbeeld het seizoen 1938-1939 door Ketelsen zelfs geschat op 61-81%.
Lag de verhouding tussen het historische drama en het contemporaine stuk in 1932 op
1:1,8; in 1940 was deze veranderd in bijna 0,9:1. Dat er tussen de Duitse toneelgezelschappen grote verschillen konden optreden, laat een vergelijking van de cijfers van
het Preußisches Staatstheater Berlin en de Stadsbühne Bochum zien:
Gezelschap24

1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
C**
T
C
T
C
T
C
T*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preußisches Staatstheater Berlin
15
2
14
6
11
3
11
3
Stadsbühne Bochum
24
11
20
8
11
8
9
11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T*: toneelstuk C**: contemporain toneelstuk

Figuur 8: De voorstellingen van het Preußisches Staatstheater en de Stadsbühne.

Het aantal opvoeringen van nationaalsocialistische toneelstukken in Duitsland in de
periode 1933-1938 wordt weergegeven in onderstaande tabel25:
Auteur
Opvoeringen Theaters
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H. Johst
1337
183
E.W. Möller
437
86
Fr. Bethge
506
64
P. Ernst
282
46
C. Langenbeck
82
25
P.J. Cremers
117
22
E. Bacmeister
57
7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 9: Nationaalsocialistisch toneel in Duitsland, 1933-1938.
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Houtsnede Eberhard Wolfgang Möller (l.) en Hanns Johst (r.).
P.S. Maxim Kröjer. Het Nationaal-Socialistisch Tooneel.

Hoewel op het eerste gezicht de conclusie voor de hand lijkt te liggen dat er een grote productie nationaalsocialistische stukken over het Duitse publiek werd uitgestort,
steken deze getallen schril af in vergelijking met het aantal gespeelde operettes.26 Zelfs
in Berlijn lukte het in de jaren 1934-1939 slechts een drietal nationaalsocialistische
auteurs een viertal stukken opgevoerd te krijgen.27 Betwijfeld moet worden of op basis van deze getallen de conclusie gerechtvaardigd is dat de overheid een strakke regie
voerde om het nieuwe nationaalsocialistische drama te promoten.
Ook de pogingen, die een fascistische of nationaalsocialistische regering ondernam
om haar ideologie te vertalen in een mythische taal en deze te actualiseren in rituele
voorstellingen in de hoop het volk tot een hechte volksgemeenschap te smeden, waren
niet altijd even succesvol. Griffin (1996) noemt dit streven één van de doelen van het
fascisme: de schepping van een charismatische nationale gemeenschap. Berghaus
(1996) komt op grond van onderzoek tot de conclusie dat 90% van de theatervoorstellingen in Duitsland en Italië niet fascistisch was naar vorm en inhoud, hoewel de
functie ervan sterk geïntegreerd was in een breder fascistisch concept van ritualisering.28
In de twaalf jaren van zijn bestaan maakte het theater van het Derde Rijk een viertal dramaturgische ontwikkelingen door. Het Thingspiel was de nieuwe theatrale
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vorm die in de eerste jaren tot stand kwam. Rond 1937, toen de revolutie in rustiger
vaarwater was gekomen, woedde in nationaalsocialistische kringen de discussie over
de ondersteunende rol van het historische stuk. Deze werd gevolgd door een debat tussen Ernst Bacmeister en Curt Langenbeck over de tragedie. Aan het eind van de oorlog werden een aantal ‘Zeitstücke’ voor het voetlicht gebracht met het doel de toeschouwers een hart onder de riem te steken.

Het Thingspiel
Na de machtsovername in 1933 werd Duitsland overspoeld met toneelstukken die als
het ware hadden liggen wachten tot de nationaalsocialistische tijd daar rijp voor was.
Alleen al in het eerste jaar van de machtsovername beleefden de volgende toneelstukken hun première: P.J. Cremer Rheinlandtragödie (14-1), Eugen Ortner Aufbruch
aus Österreich (18-1), H. Ch. Kaergel Andreas Hollmann (9-2), Max Ziese Siebenstein
(29-3), Kurt Kluge Ewiges Volk (4-4), Hans Kyser Schicksal um York (11-4), Richard Euringer Deutsche Passion (13-4, radiouitzending), Hanns Johst Schlageter (20-4), Gustav Goes Aufbricht Deutschland (Potsdam), H. Harrer Horst Wessel (Greifswald), E.
Klausnizer Sonne über Bautzen, Max Halbe Heinrich von Plauen (Marienburg), E.W.
Möller Rothschild siegt bei Waterloo (radiouitzending), Friedrich Forster Alle gegen Einen, Einer für Alle. (9-9), Heinrich Zerkaulens Jugend von Langemarck (10-9) en Hans
Rehberg Johannes Keppler (3-12) (Rühle, G. 1974: 55). Deze opsomming bevat een aantal Thingspiele, waarvan Euringers Deutsche Passion het eerste was.
De term Thingspiel was afkomstig van de Keulse theaterwetenschapper Carl Niessen en ontleende zijn naam aan het Thing, een oud-Germaanse gewijde plaats waar vergaderingen en feesten werden gehouden. Thingspiele vonden sinds de zomer van 1933
plaats onder de verantwoordelijkheid van de ‘Reichsbund der Deutschen Freilicht- und
Volksschauspiele’. President daarvan was Otto Laubinger, de leider van de theaterafdeling van het ministerie van volksvoorlichting en propaganda, die na zijn overlijden
in 1935 werd opgevolgd door Rainer Schlösser. Aanvankelijk kende het Thingspiel geen
vast omschreven vormregels; die voerden Schlösser en E.W. Möller pas in 1934 door.
Eichberg (1976: 62-63) beschrijft zeven kenmerken van het Thingspiel:
– Het Thingspiel had vaak de vorm van een oratorium, omdat het voornamelijk bestond uit zang-, spreek- en bewegingskoren. Ook andere theatervormen als pantomime, allegorieën, tableaux vivants, vlagvertoon en andere feestelijke plechtigheden werden in het Thingspiel opgenomen naast dans, ballet, rondedans,
gymnastiek en elementen van het sportfeest. In feite was het Thingspiel een eclectisch totaalkunstwerk.
– Het Thingspiel werd opgevoerd in Thingstatt dat de vorm had van een amfitheater of arena. De dramatische handeling was voor de toeschouwers van alle
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kanten te volgen, omdat de achtergrond en de coulissen ontbraken. In plaats
daarvan vormde het landschap een natuurlijk decor.
– Door het grote aantal spelers – het Frankenburger Würfelspiel (1936) van E.W.
Möller kende zevenentwintig spreekrollen en 1200 lekenspelers! – ontstond er een
wisselwerking tussen acteurs en publiek. De lekenspelers luisterden naar de uitgesproken teksten en omgekeerd was het 20.000 man tellende publiek een beslissend bestanddeel van de dramatische handeling. De grens tussen toeschouwers en spelers werd hierdoor opgeheven.
– Het chorisch spreken en de marsmuziek accentueerden het wegvallen van de
scheiding tussen spelers en publiek. Vooral het zingen van nationale liederen in
de slotscènes versterkte de eenheid tussen publiek en spelers.
– De massaliteit was een wezenlijk onderdeel van de structuur van het Thingspiel.
Door de nieuwe functie van het publiek, werd de verhouding tussen het individu en de massa, i.c. de volksgemeenschap, opnieuw bepaald. De massaliteit werd
een wezenlijk onderdeel van de structuur van het Thingspiel. Welke gigantische
vormen de massaliteit aannam, blijkt uit de opvoering van Die Ramme, een stadionspel van Gustav Goes in oktober 1933 in Berlijn: 17.000 acteurs en figuranten,
allemaal gekleed in uniform traden op voor 60.000 toeschouwers.
– De massaliteit van het spektakel was er de oorzaak van dat op het toneel geen individuen, maar types werden uitgebeeld. De spelers voerden een politiek leerstuk
op. Onderwerp van het Thingspiel was de volksgemeenschap en de naamgeving
van de rollen ging niet verder dan aanduidingen als ‘de werkloze’, ‘de kapitalist’
of ‘de naamloze soldaat’ en deed denken aan een gelijksoortige praktijk in de Middeleeuwse mysteriespelen. De aankleding van de spelers versterkte de abstracte
symboliek. Zo waren de jazeggers en de neezeggers in Der Weg ins Reich (1935) van
Kurt Heynickes alleen van elkaar te onderscheiden door het verschil in uniform
dat ze droegen.
– De confrontatie van de meestal naamloze spelers had iets weg van een tribunaal,
waardoor ook de naam tevens verklaard is. Thing was de plek waar de oude Germanen bij elkaar kwamen om te vergaderen en recht te spreken.
Richard Euringer (1891-1953) schreef in de zomer van 1934 een twaalftal stellingen in
de Völkischer Beobachter. Ze waren verwoord in het bombastische woordgebruik van
de nationaalsocialisten en gaven vooral aan wat een Thingspiel niet was. Een belangrijke notie hiervan – Thingspiele waren geen kunst, maar cultus – is niet in de lijst van
kenmerken van Eichberg opgenomen.29
Voor de Thingspiele werden speciale Thingstätten gebouwd. In 1934 waren er
twintig in aanbouw. De grootte varieerde, maar er waren er die gemakkelijk meer dan
15.000 toeschouwers konden herbergen. De grootste en de belangrijkste werd ter gelegenheid van de Olympische spelen in Berlijn gebouwd en vernoemd naar de in 1923
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overleden voorloper van het nationaalsocialistisch drama: Dietrich Eckart. Hoe groot
het enthousiasme voor het nieuwe Duitse drama was, bleek ook uit een prijsvraag,
waarbij toneelschrijvers in spe nieuwe Thingspiele konden inleveren. Ze stuurden
meer dan 10.000 toneelteksten op, maar erg origineel waren ze niet, de meeste hadden hetzelfde concept als Deutsche Passion, dat iedereen kort daarvoor op de radio had
kunnen beluisteren.
Als verklaring voor deze spontane uitbarsting van nationaalsocialistisch theater
kunnen de volgende drie oorzaken worden genoemd:
– De toegenomen belangstelling voor het openluchttheater liep in het begin van de
jaren dertig gelijk op met een afnemende interesse voor het repertoiretheater. De
toeschouwer zei het benauwde kijkkasttoneel vaarwel en ging enerzijds op zoek
naar een kunstwerk waarin voor de natuur een grotere rol was weggelegd; daarnaast zocht hij een volkstheater dat voor alle lagen van de bevolking toegankelijk
was en dat zorg kon dragen voor een gemeenschappelijk gevoelde belevenis.
– Uit de katholieke en protestantse lekenspelen sprak een sfeer van: weg van de literatuur van de grote stad en op zoek naar oude spelvormen als de middeleeuwse
mysteriespelen die in het Expressionistische theater een herwaardering beleefden.
– Om de arbeiders voor het nieuwe regime te winnen was het verstandig die cultuuruitingen te kopiëren die in het nabije verleden hun waarde hadden bewezen.
De spelvormen die ontwikkeld waren in de communistische agitpropbeweging
– spreekkoren, marsen en agitatie – kwamen volgens de nationaalsocialistische
theatermakers hiervoor zeker in aanmerking. Theatrale vormen als een vlaggenparade, spreekkoren en bewegende schijnwerpers die massa’s toeschouwers beschenen, deden denken aan het theater van de communisten.
Met de hierboven genoemde oorzaken is tevens het eclectisch karakter van het nieuwe nationaalsocialistische theater aangeduid. Om de open plek op te vullen die na de
nationaalsocialistische machtsovername op het gebied van de cultuur was ontstaan,
greep men terug op theatrale tradities die in het verleden hun waarde voor grote massa’s belangstellenden hadden bewezen. Daarbij deed zich het interessante verschijnsel voor dat de theatermakers hun toevlucht zochten tot elementen uit de cultuur van
het socialisme, communisme en christendom en die voor eigen doeleinden vertaalden, terwijl ze zuiver ideologisch gezien felle tegenstanders waren van deze ideologieën. Maar ook ceremonies uit de sportwereld werden moeiteloos ingepast in het
nieuwe Thingspiel. De opmars van een menigte sporters, het vlagvertoon, het spelen
van de hymne en de fakkelloop werden theatrale elementen van het Thingspiel. Eichberg (1976: 62-65) somt de volgende kenmerken op die nationaalsocialisten van het
theater van de politieke tegenstanders hebben overgenomen:
– Het Thingspiel was een totaalkunstwerk, een combinatie van beweging of dans,
spreekkoor en verschillende muziekvormen.
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Het Thingspiel werd gespeeld in een openluchttheater.
Er was geen scheiding tussen publiek en spelers waardoor het doel van de ‘voorstelling’ – samen met elkaar iets ondergaan, iets beleven – werd versterkt.
– Dezelfde muzikale en spreektechnische (chorische) technieken werden gebruikt.
– De massaliteit was het opvallendste kenmerk: duizenden amateurspelers en figuranten traden op voor tienduizenden toeschouwers.
– De handelende figuren streden voor een betere toekomst. De verlossing van de
volksgemeenschap door één leider was een karakteristiek die ontleend was aan de
Middeleeuwse mysteriespelen. Deze werden vooral door de katholieke jeugdbeweging in hun lekenspelen ten tonele gebracht en gaven het theater door deze karakteristiek een religieuze lading.
– Het socialistische ‘Festspiel’ eindigde vaak met het gemeenschappelijk zingen van
de Internationale en een fakkeloptocht, het nationaalsocialistische Thingspiel
werd meestal besloten met het gezamenlijk zingen van strijdliederen of het volkslied.
– Bij het socialistische ‘Fest- of Weihespiel’ en het Thingspiel lag de nadruk op de
cultuskarakter.30
– Een toespraak van de leider van de politieke partij kon onderdeel uitmaken van
de revolutionaire theatervorm.
Rondom het nieuwe nationaalsocialistische drama ontstond een cultuurpolitieke
richtingenstrijd. Nationaalsocialistische voormannen als Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg en Herman Goering wilden ieder vanuit hun bevoegdheid een vinger in de
culturele pap. Goebbels controleerde met de Rijkskultuurkamer de nationale kunst.
Twee weken na de machtsovername verkondigde hij dat het nieuwe Duitse theater
heroïsch en nationaal zou zijn en een bindende factor moest vormen voor de volksgemeenschap. De partij-ideoloog Alfred Rosenberg streefde met zijn ‘Amt für die
Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung’ een star volkse, zeer conservatieve, op een idealistisch realisme stoelende kunstopvatting na waarin het ontstaan van een kunstwerk voortsproot uit de geest van de
volksgemeenschap, het Germaanse ras en het volkseigene. Herman Goering was verantwoordelijk voor het Preußische Staatstheater in Berlijn en Kassel. Ieder omringde
zich met een aantal beschermelingen: Eberhard Möller stond onder bescherming van
Goebbels en Rainer Schlösser, Hans Rehberg genoot de protectie van Goering en zijn
intendant Gustaf Gründgens, terwijl Hanns Johst tot de groep Rosenberg behoorde,
die op de achtergrond weer gesteund werd door Heinrich Himmler. Het zou verkeerd
zijn te veronderstellen dat deze strijd om het nieuwe nationaalsocialistische drama de
gelederen deed splijten, niets is minder waar. Hoewel verschillend in opvatting, waren ze verenigd in hun afkeer van het modernisme.
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Hoe een Thingspiel zijn uiteindelijke vorm kreeg, kan het best gedemonstreerd
worden aan de hand van het Frankenburger Würfelspiel van E.W. Möller, want hij was
degene die het model van het Thingspiel vervolmaakte. Zoals gezegd moesten vorm
en inhoud van het Thingspiel voor alle lagen van de bevolking eenvoudig en toegankelijk zijn, waarbij de vorm belangrijker werd geacht dan de inhoud. In dit spel, dat
gebaseerd is op een historische gebeurtenis, voert Möller boeren ten tonele die een
rechtsoordeel moeten vellen over een historische misdaad.31 Het publiek maakte onderdeel uit van de theatrale handeling, het moest het oordeel bevestigen. Het dramatische in Möllers versie was uitgegroeid tot een halfreligieuze, nationale eredienst met
meer dan 20.000 ‘gelovigen’. De diverse elementen die Möller uit verschillende culturele tradities in zijn stuk verwerkt had, vormden tezamen het nieuwe element. Aan
het middeleeuwse religieuze gerechtsspel voegde hij een antiek koor, dans en operamuziek toe, zodat het op een oratorium leek. De fabel had hij ontleend aan Burgers van
Calais (1913) van Georg Kaiser (1878-1945), de vormgeving aan Max Reinhardt (18731943) uit diens ensceneringen van Jedermann (Hugo von Hofmannsthal) en Mirakel
(Carl Vollmoeller), het spel in de toeschouwerruimte aan Dantons dood (Georg Buchner), eveneens in de regie van Reinhardt.32
Goebbels legde aan de hand van een metafoor uit dat de vorm van een drama belangrijker was dan de inhoud. Zijn cultuuropvatting was duidelijk: de politiek was de
hoogste vorm van kunst. Zoals een dichter met levenloze woorden een gedicht maakte en een beeldhouwer uit dode steen een beeld, zo vormde de politicus de massa om
tot een volk. ‘Vormen’ was volgens Goebbels het leidmotief voor de kunst en politiek
van het Derde Rijk. Het theater kreeg van hem de taak een nieuwe Duitse mens te vormen voor de twintigste en de daarop volgende eeuwen.
De groep rondom Alfred Rosenberg vond de inhoud, i.e. de nationaalsocialistische inhoud, het belangrijkste criterium. Rosenberg probeerde met het feestspel Die
Stedinger van de Oldenburgse heimatdichter August Hinrichs (1879-1956) een tegenhanger te creëren tegenover de door Goebbels gepropageerde Thingspiele.33 Voor die
gelegenheid werd de ‘Stedingehre’, een nieuw openluchttheater op de Bookholzberg
in Oldenburg, door hem op 13 juli 1935 ingewijd. De Stedingehre zou de gedenkplaats
moeten worden waar de eer van die middeleeuwse boeren en hun strijd voor Duitsland werd herdacht.
De controverse tussen de partij-ideoloog Alfred Rosenberg en Joseph Goebbels
werd in het nadeel van de laatste beslist, omdat Hitler als een boven de partijen staande scheidsrechter zijn voorkeur uitsprak voor de meer volkse richting van Rosenberg.
(Ketelsen, 1968: 37). Rosenberg zag het theater van de nieuwe orde als de moderne
remplaçant van het klassieke Griekse drama. De Doriërs werden door hem begroet als
een Germaans broedervolk. De tijd voor een wedergeboorte van de Griekse cultuur,
waarin het schoonheidsideaal van de Germaanse mens zich verenigde met dat van de
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Griekse mens, was aangebroken. Naast deze inhoudelijke, op ras gebaseerde onderbouwing droegen politieke ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk bij aan zijn overwinning. Creighton (1982) wijst in dit verband op de naweeën van de Röhm-putsch
van 30 juni 1934. Met het uitroeien van de linkse top van de NSDAP, die gevormd werd
door Röhm, Strasser en aanvankelijk ook Goebbels, veranderde er iets op cultureel gebied. Nieuwe aanhangers hoefden niet meer met propagandistische toeters en bellen
binnengehaald te worden. Het wat ontwikkelder publiek keek door de uiterlijkheid
van de vorm heen en was alleen te winnen met een ideologische inhoud. Daarom werd
de inhoud van een culturele uiting belangrijker dan de vorm.
Er zijn een aantal redenen te noemen waarom de Thingspiel-beweging rond
1936/37 aan enthousiasme inboette en ten slotte naar de achtergrond verdween. Volgens Rühle (1974) kon het Thingspiel zich niet verder ontwikkelen omdat de groep Rosenberg er niet in slaagde de Germaanse basis in deze stukken te versterken, de christelijk-katholieke achtergrond ervan bleef voor de nationaalsocialisten verdacht.
Eichberg (1976) noemt de spontaniteit van het Thingspiel als een van de redenen waarom het verboden werd of in onbruik raakte. Een vergelijkbare ontwikkeling signaleert
hij in Rusland met de verdwijning van de proletkult. Creighton (1982) suggereert dat
na de succesvolle implementatie van de nationaalsocialistische revolutie na een aantal jaren de tijd was aangebroken om ook een ander publiek dan de middenstand voor
de nationaalsocialistische ideologie te winnen. Daarom werden de Thingstätte weer
verlaten en wendden de nationaalsocialisten hun schreden naar de oude schouwburgen van de gegoede burgerij. Karn (1997) veronderstelt dat de idee om met het theater de nationaalsocialistische ideologie te propageren was uitgewerkt. Het ideologischinhoudelijke aspect overlapte volgens haar het artistiek-esthetische. De discrepantie
tussen vorm en inhoud bleef in het Thingspiel bestaan, van een synthese was geen
sprake. Na verloop van tijd kwamen er toneelstukken beschikbaar waarin een aantal
nationaalsocialistische ideologemen zoals het leidersbeginsel en het ontstaan van een
volksgemeenschap beter verwoord werden dan in de Thingspiele. De reden daarvoor
was gelegen in het statisch karakter van die stukken, aldus Braun (2004), waardoor er
een treffender formulering en inhoudelijke beschrijving mogelijk was. De ideologische
inhoud kon beter en duidelijker voor het voetlicht worden gebracht met behulp van
de nieuwe media als film en radio. Zij zouden vanaf het eind van de jaren dertig een
steeds belangrijkere rol gaan spelen bij de mobilisering van de massa.

Het historische stuk
In de overgang naar een andere nationaalsocialistische theaterpraktijk bepaalde Rainer Schlösser de discussie. Hij stelde voor om de subjectieve interpretatie van de regisseur op te heffen, de overdreven en naturalistische speelstijl af te schaffen, de dra-
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matische dichter een belangrijker plaats toe te kennen en de invloed van de toneelspeler te beperken. Daarvoor in de plaats wilde hij groots opgezette historische drama’s in architecturale decors met een bovenindividuele thematiek.
De keuze voor een historisch drama kwam voort uit de gedachte dat de regisseur of toneelschrijver zich helemaal moest inleven in een historisch personage om
dat vervolgens uit te werken tot een heroïsche voorbeeldfiguur. Dramaturgie werd
nu niet meer alleen begrepen als het ordeningsprincipe van een karakteristieke dramatische stof, maar uitdrukkelijk ook als de zingeving ervan. In het historische drama hoopten de nationaalsocialisten de voorbeelden te vinden om daarmee de hedendaagse staat verder vorm te geven. ‘Die starke Wiederbelebung des historischen
Dramas nach 1933’ vat Rühle (2007: 785) samen, ‘ist also nicht primär eine Flucht aus
der Zeit, wie man ihr vorwarf. Es ist der Vollzug der Aufforderung, große Lebensmuset für die Gegenwart zu entwerfen. Anders gesagt: der Versuch, aus dem historischen Drama das geschichtliche Drama zu entwickeln, das auf die Interessen des
Staates bezogen ist.’
Het bekendste nationaalsocialistische historische stuk was Gregor und Heinrich
(1935) van Erwin Guido Kolbenheyer. Het beschrijft de confrontatie tussen paus Gregorius VII en Hendrik IV en de boetegang van de Duitse keizer naar Canossa. De strijd
tussen beide personages is bijzaak, in het stuk gaat het om de botsingen van ideeënwerelden waarbij het Duitse rijk, gelijk aan de historische werkelijkheid, uiteindelijk
als winnaar uit de bus komt. Dit geschiedkundig gegeven sloeg niet alleen terug op het
verleden, maar wierp tevens zijn schaduw vooruit op de onoverwinnelijkheid van het
nieuwe Derde Rijk. Omdat de personages uit een historisch stuk meer dan alleen zichzelf representeerden – zij stonden voor een idee – was het logisch dat toneelschrijvers
met het op deze manier aanhalen van grote figuren uit het Duitse verleden tegelijkertijd een nieuwe mythologie opbouwden. Dit verschijnsel wordt in de theaterwetenschap ‘transpositie’ genoemd en zal later uitgebreid worden beschreven.
De nationaalsocialistische toneelauteurs legden bij de stukken die hun basis vonden in het grote Duitse verleden vooral de nadruk op de late middeleeuwen. Heinrich
der Löwe, Heinrich IV, Heinrich VI en Heinrich von Plauen waren de hoofdpersonages in de toneelstukken van Walter Erich Schäfer (1901-1976), Erich von Hartz
(1886-na 1952), Erwin Guido Kolbenheyer, Dietrich Eckart, Curt Langenbeck (19081953) en Friedrich Bethge.34 Luther als symbool voor de Duitse leider was de hoofdpersoon in Der junge Luther (1925) van Heinrich Boehmer en in twee stukken van Johst
en Möller.35 Een andere categorie die deel uitmaakte van de Duitse mythologie werd
gevormd door Duitse leidersfiguren in het buitenland: Struensee (in Otto Erlers gelijknamige stuk uit 1916 en E.W. Möllers Der Sturz des Ministers, 1937), Maximilian von
Mexiko in het gelijknamige stuk van Fritz Helke (1905-1967), Jakob Leisler (terug te
vinden in Langebecks Der Hochverräter (1938) en Hans Friedrich Bluncks Kampf um
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Neuyork, (1940), Marschall Münnich in Die Petersburger Krönung (1941) van Friedrich
Wilhelm Hymmen (1913-1995). Uit deze stukken moesten de toeschouwers de conclusie trekken dat de Duitsers eeuwenlang hun Duitse bloed buiten de grenzen van
Duitsland hadden vergoten, omdat Duitsland toen nog geen natie was.
De grootste figuur van de Duitse mythologie die onderwerp was van vele theaterstukken was ongetwijfeld Frederik de Grote. De grote Pruisische keizer was de protagonist in verschillende drama’s uit de twee decennia die aan de machtsovername voorafgingen. Een paar voorbeelden: Katte (1914) van Hermann Burte (1879-1960),
Preußengeist (1915) van Paul Ernst (1866-1933), Friedrich der große (1917) van Friedrich
von Boetticher en Vater und Sohn (1922) van Joachim von der Goltz (1892-1972). Ook
verderop in de jaren twintig keerde de grote Pruisische keizer terug in de historische drama’s: Geschlagen (1923) van Hans Frank, Ordnung im Chaos (1928) van Walter von Molo
(1880-1958), Fritzische Rebellion (1930) van Ernst Geyer en Friedrich bei Leuthen (1933) van
Julius Degenhardt en Prinz von Preußen (1934) van Hans Schwarz (1890-1967).
Uit deze opsomming blijkt dat het historische stuk zeker geen uitvinding van de
nationaalsocialistische toneelschrijvers was, maar dat zij bij hun zoektocht naar geschikte voorlopers aansluiting hebben gezocht bij een al langer bestaande traditie:
door de grootheid van een historische persoon of gebeurtenis te schetsen poogden toneelschrijvers nationalistische gevoelens bij het publiek op te roepen. Een groot deel
van de hierboven genoemde stukken was geschreven voor 1933 en dat bewijst eens te
meer dat Ketelsen (1968 en 1970) en Rühle (1974), maar ook Maxim Kröjer (1940) de
juiste benaderingswijze hebben gekozen bij hun onderzoek naar het nationaalsocialistisch theater van het Derde Rijk.
Ook ten aanzien van het historische toneelstuk ontspon zich een discussie over
de theatrale vorm, die in Duitsland getypeerd wordt met de vraagstelling ‘Weimar of
Shakespeare’ (o.a. Rühle, 2007: 789-792). De terminologie verwijst naar de vraag of
de nieuwe nationaalsocialistische toneelschrijvers in de voetsporen van Goethe en
Schiller, die in Weimar met elkaar gesprekken over dramaturgie voerden, moesten
treden of Shakespeare moesten navolgen.36 In zijn Unsterblichen Gespräch über das
Tragisches onderschreef Rainer Schlösser de vormvoorschriften die Hans Rehberg
(1901-1963) in zijn Preußencyclus had gebruikt en die Rehberg als romantisch of
Shakespeareaans betitelde, omdat hij zijn personages in een poëtische taal liet spreken en zich baseerde op de historiestukken van Shakespeare.37 Rehberg demonstreerde in zijn stukken het mysterie van de macht, niet als een product van de wil zoals nationaalsocialisten het graag hadden gezien; hij belichtte het vanuit de reactie van
de mens. Daarom werd de geschiedenis van Pruisen niet in een geschoonde, maar in
een ongekuiste versie weergegeven met motieven als haat, verraad, meineed, moord,
ijdelheid etc. De andere discussiant was E.W. Möller die strengere voorschriften had
ontwikkeld voor zijn Frankenburger Würfelspiel en die als de klassieke of Weimarer
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vorm werden aangeduid. Ook andere Duitse toneelschrijvers als Hanns Johst (‘Von
Sinn und Sendung des Theaters’) en Friedrich Bethge (‘Preußen und Weimar’) namen
aan deze discussie deel.
In de Preußencyclus wordt de vraag gesteld wat een staat tot staat maakt en in het
verlengde daarvan komt een tweede vraag aan de orde: Wat maakt iemand tot held en
hoe kan dat op het toneel worden gevisualiseerd? Door Frederik de Grote als mens op
te voeren die net als de gewone toeschouwer onderhevig is aan het lot en in staat is spijt
te betuigen of persoonlijke teleurstellingen te verwerken, wordt van hem een genie gemaakt. Deze benadering had meer effect dan welke heldhaftige idealisering ook.
Was het nog zo dat in 1934 Thilo von Trotha, die politiek gezien aansluiting had
gevonden in het kamp van Rosenberg, Shakespeare betitelde als de grootste schepper van het noordse karakterdrama en de grote bevrijder van de Germaanse geest,
toch waren er ook andere geluiden te horen. De toneelschrijver Curt Langenbeck die
in Alexander (1934) en Heinrich VI (1935) ook op zoek was naar nieuwe vormen voor
zijn toneelstukken kwam tot de conclusie dat Shakespeare hem geen antwoord kon
geven op de vraag naar de zin van het noodlot.38 Langenbeck, en met hem Erich von
Hartz en E.W. Möller, zocht daarop zijn heil bij het Griekse drama.39 In 1937 was de
stemming omgeslagen toen Möller de Shakespearomanie bestempelde als het grootste ongeluk dat de nieuwe Duitse dramaturgie was overkomen. Shakespeare was
geen Germaans auteur, zijn werk was typisch on-Duits en volksvreemd. Möller had
zich verzekerd van de steun van Paul Ernst die hij vlak voor zijn dood had bezocht.
De nationaalsocialistische dramaschrijver moest juist streven naar een hogere speelstijl, was Ernsts oordeel. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lag een toenadering tot het antieke Griekse drama met zijn noodlotsidee meer voor de hand om
de ideologie te propageren op het toneel. Voor deze ommezwaai in de discussie
zorgde de toneelschrijver Joseph Magnus Wehner. Dat betekende echter niet dat
Shakespeare nu helemaal had afgedaan, Schlösser rekende hem in 1938 nog tot de
specifiek eigen Duitse, of veeleer Germaanse cultuur. De vraag of het mogelijk was
zijn dramaturgie te verbinden met een historische stof bleef onbeantwoord en de
discussie eindigde daarmee onbeslist.

De neoklassieke tragedie
Met de opbouw van een Duitse mythologie – het ten tonele voeren van grote historische figuren – was de rol van het historische toneelstuk uitgespeeld. Dat wil niet zeggen dat er geen historische toneelstukken meer geschreven en opgevoerd werden,
maar zelfs het in het midden van de oorlog geschreven Heinrich IV van Georg
Schmückle (1942/43) en Die letzte Festung van Werner Deubel (1942) lieten geen verdere ontwikkeling van het genre zien. In het begin van de jaren dertig waren er slechts
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twee historische drama’s – Kolbenheyers Gregor und Heinrich (1934) en Langenbecks
Heinrich VI (1935) – die boven een historische weergave van de historische stof uitstegen. Beide auteurs waren er in geslaagd hun drama ook een politieke betekenis te
geven. De meeste andere pogingen reikten niet verder dan een clichématig niveau
door de voortdurende herhaling van de thema’s van Hanns Johst: eer, vrijheid, trouw
en leiderschap. In 1938 waarschuwde Langenbeck er al voor dat het drama boven het
historische gegeven uit moest stijgen: niet het grote historische individu, maar het ideologeem waarin het leven opgevat werd als strijd moest het onderwerp van het drama
zijn. In feite betekende dit dat de auteur er bij het schrijven van zijn toneelstuk voor
moest zorgen dat de toeschouwers zich niet alleen concentreerden op het historische
gegeven, maar tevens de koppeling naar de nationaalsocialistische ideologie maakten.
De tragedie was hét geschikte genre om het heroïsche vorm te geven.
Een andere ontwikkelingslijn die leidde tot de herontdekking van de Griekse tragedie waren de theorieën die Paul Ernst in Weg zur Form (1906) beschreven had en die
door de inspanningen van E.W. Möller weer algemeen goed waren geworden. Nieuwe waarden als trouw, eerbied, opoffering, geloof en plicht – eveneens nationaalsocialistische ideologemen – moesten het onderwerp van het nieuwe drama worden en die
waren alleen terug te vinden in de klassieke tragedie. Hierboven is al gewezen op de
politieke ontwikkelingen: de nationaalsocialistische staat was van 1933-1937 opgebouwd en nu brak de fase van consolidatie aan. Geprobeerd werd in navolging van
Goethe en Schiller de tragedie als nieuwe kunstvorm te integreren in de cultuurpolitiek van het Derde Rijk. Wederom kon men teruggrijpen op een al langer bestaande
traditie: de klassieke drama’s van Reinhard Goering (1887-1936), de positieve besprekingen over de tragedie door Hanns Johst, Alexander van Curt Langenbeck en het
Frankenburger Würfelspiel waarin door E.W. Möller het klassieke koor in ere was hersteld.40 Hitler en Rosenberg hadden bovendien bij openbare optredens in 1933 en 1934
benadrukt dat er met de nationaalsocialistische revolutie een heroïsch tijdperk was
aangebroken dat voor de aandachtige toehoorder vergelijkbaar was met de Griekse
tragedie waarin de klassieke held optrad. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd naar een vorm gezocht waarin het aanvankelijke heroïsme van 1933 een
nieuwe impuls kon krijgen. Thema’s als dienst, strijd en offer voor het vaderland
vormden de zingeving van de nieuwe cultus. De onzekere, dreigende afloop van de
oorlog waarin de mens zich des te meer afhankelijk voelde van het noodlot vormde
de ideale basis voor de opwaardering van de klassieke tragedie.
E.W. Möller en C. Langenbeck waren de belangrijkste schrijvers, later werden zij
opgevolgd door jonge dramaturgen uit de Hitlerjugend als Fritz Helke (1905-1967),
Friedrich Wilhelm Hymmen (1913-1995), Heinz Schwitzke (1908-1991), Hans Baumann (1914-1988) en Gerhard Schumann (1911-1995). Aanvankelijk legden zij de nadruk op het zichzelf opofferende, plichtbewuste personage dat het wezen van zijn volk
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belichaamde en dat glorieus overwon of heldhaftig ten onder ging.
Bij de verwezenlijking van de nationaalsocialistische tragedie ontstond wederom
onenigheid. De discussie werd gevoerd van 8 november 1938 tot 24 mei 1940 door Ernst
Bacmeister (1874-1971) en Curt Langenbeck. In zijn voordrachten Die Tragödie ohne
Schuld und Sinne (8 november 1938, Lübeck) en Die neue Tragödie aus dem Willen des
Geistes (24 mei 1940, Berlijn) had Bacmeister het over heroïsche personages, die hun
tragisch noodlot de baas leken te zijn, maar die wisten dat zij geen beroep konden doen
op een godheid waardoor ze terug vielen op hun zelfverantwoordelijkheid. Zijn helden gingen ten onder aan de krachten van de duisternis, terwijl ze zich inzetten voor
het algemeen belang.
Langebeck antwoordde met zijn voordracht Wiedergeburt des Dramas aus dem
Geist der Zeit, uitgesproken op 27 november 1939 in München. Hij zag de rol van het
noodlot vanuit een ander, meer toekomstgericht perspectief. Hoewel de mens met een
niet uit te wissen schuld aan het noodlot werd geboren, had hij de keuze om met scepsis of berusting ten onder te gaan of door het moedig tegemoet te treden op zoek te
gaan naar een nieuw leven, naar een nieuwe toekomst. Een groot gedeelte van zijn argumentatie ontleende Langebeck aan het Griekse drama van de Klassieke Oudheid.
De tragedie was in zijn ogen het middel bij uitstek om het karakter van een volk, het
stadium van zijn ontwikkeling en het wezen van zijn geloof af te lezen. Het verdwijnen van de zuivere tragedie weet hij aan het ontstaan van het christendom, vandaar
dat hij bij zijn zoektocht uitkwam bij de oude Grieken. Hij kwam tot de conclusie dat
de Grieken overtuigd waren van de eenmaligheid en onomkeerbaarheid van het bestaan. De mens moest geloven dat de dood het sluitstuk van zijn leven was en dat er
geen sprake was van een wedergeboorte. Wel geloofde de mens in een godheid, maar
hij zou hebben ervaren dat deze onrechtvaardig was en geen medelijden toonde, maar
eerder gewelddadig was. Op grond hiervan moest de mens tot de conclusie komen dat
het bestaan per definitie gevaarlijk en bedreigend kon zijn. Vandaar dat het leven voornamelijk uit strijd bestond. Vanuit deze gedachtegang poogde Langenbeck deze theatervorm open te stellen voor de ideologie van het nationaalsocialisme. Ook ideologemen als noodlot en bloedoffer vonden hun plaats in zijn theorie. De goden hadden
voor een mens, een geslacht of volk beschikt of het noodlot onderdeel uitmaakte van
het bestaan. Meestal lag een schuldenlast of een direct misdrijf aan zo’n noodlot ten
grondslag. Om een vervloekt bestaan af te wenden kon een zoenoffer – in de nationaalsocialistische ideologie: een bloedoffer – het noodlot keren. Op grond hiervan trok
Langenbeck de conclusie dat een tragedie zonder het noodlot niet denkbaar was.
Hoewel deze opvattingen van elkaar verschilden, waren ze beide toch een poging
om de dreigende situatie waarin het individu zich bevond en waarin het met zijn vernietiging rekening moest houden zin te geven door te wijzen op het gegeven dat alleen
het geheel – i.e. de volksgemeenschap – telde en dat haar toekomst in het geding was.
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En zo leverden de nationaalsocialistische tragedieschrijvers een substantiële, ideologische bijdrage aan de strijd.

Het actuele toneelstuk
Talloos zijn de voorbeelden waarin de nazidichters tijdens de twaalf jaar van het Derde Rijk op het toneel de ideologische en politieke propaganda reproduceerden. Vrij
snel na de machtsovername presenteerden zij de toeschouwers een wereld waarin de
nazi-ideologie als een volkse werkelijkheid werd voorgesteld. Er werd een beeld geschetst hoe het er in een voltooide nationaalsocialistische wereldorde uit zou zien. Helmuth Unger (1891-1953) rechtvaardigde in zijn toneelstuk Opferstunde (1934) de rassenwetgeving van het nieuwe bewind.41 Dat gebeurde op de volgende manier: Gerda
en Hilda zijn zussen en Hilda wil trouwen met Fritz, een student medicijnen. Voor
haar is het huwelijk de voorbereiding op het moederschap. Gerda is uit Amerika overgekomen omdat ze heeft gehoord dat hun beider moeder erfelijk ziek is. Fritz wordt
gevraagd een uitspraak te doen over de consequenties van het voorkomen van erfelijke ziektes in een huwelijk, hij is tenslotte de vakman. Maar dat beladen onderwerp
wordt in eerste instantie in algemene bewoordingen aangesneden, zonder expliciete
verwijzingen naar de persoonlijke situatie van beide zussen. Het stuk werd daardoor
op een hoger niveau getild, want wat er volgde, was eigenlijk de opvatting van de nationaalsocialistische staat. De objectiviteit was zo gewaarborgd, want Fritz wist niet dat
hij zich had uitgelaten over zijn eigen voorgenomen huwelijk. Het logisch gevolg was
dus dat de relatie tussen Fritz en Hilda werd verbroken, want een kinderloos huwelijk was geen ideaal alternatief in Hitler-Duitsland.
De strijd van de NSDAP om de macht was het onderwerp van verschillende stukken. Net als communisten en socialisten probeerden de nationaalsocialisten de actuele politieke strijd in verschillende theatrale vormen uit te beelden. In Die Entscheidung (1938) van G. Schumann werd de strijd tussen de nationaalsocialisten en
hun linkse tegenstanders teruggebracht tot het conflict tussen de student Bäumler en
de leider van een communistische cel. Bäumler heeft zich uit idealistische overwegingen eerst aangesloten bij een communistische strijdgroep. Wanneer de aanvoerder hem opdracht geeft zijn vriend en vroegere strijdmakker Schwarz, die nu een contrarevolutionaire groep aanvoert, te vermoorden, doorziet Bäumler de koude
intellectueel, die net als hij het democratische stelsel via een revolutie wil opblazen.
Maar deze leider mist de echte band met het volk, hij is alleen geïnteresseerd in macht
en streeft daarom een leeg idee na. De student loopt over naar de groep van nationaalsocialisten.
Het nationaalsocialistische ideologeem – het leven is strijd – werd gevisualiseerd
in Schlageter (1933) van Hanns Johst. Het stuk behandelt de geschiedenis van een voor-
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malige officier uit de Eerste Wereldoorlog en vrijkorpsman, die in 1923 verschillende
sabotageacties in het door de Fransen bezette Roergebied pleegde. Hij werd ter dood
veroordeeld en op 26 mei van datzelfde jaar gefusilleerd. Het stuk was ongekend populair in Duitsland. Het werd Hitler bij zijn verjaardag op 20 mei 1933 als cadeau aangeboden en in zijn aanwezigheid gespeeld. Het stuk werd vervolgens in meer dan 115
theaters in meer dan 1000 steden en dorpen in Duitsland opgevoerd en leverde Hanns
Johst eeuwige roem en 50.000 Reichsmark aan tantièmes op.
Het inspelen op de actuele politieke situatie van dat – of een iets verder weg liggend – moment leidde niet tot groots theater. De inhoud van zo’n actueel toneelstuk
bestond voornamelijk uit politieke leuzen en de typering van de belangrijkste personages zorgde er voor dat diepgang achterwege bleef. Actuele toneelstukken werden
in tegenstelling tot historische of tijdloze werken door de nazi’s veel strenger onderworpen aan censuur. Invloedrijke nazibonzen zouden aanstoot kunnen nemen aan
de politieke inhoud ervan. Ook ideologische motieven speelden een rol bij de acceptatie van deze theatervorm. Heden en verleden waren voor de theoretici van het
Derde Rijk geen verschillende constanten, ze lagen eerder in het verlengde van elkaar,
want zij interpreteerden de geschiedenis aan de hand van begrippen als ras en volk.
Heden en verleden vormden ideologisch gezien een continuüm. De kunst had de opdracht om het tijdelijke vorm te geven en tegelijkertijd het boventijdelijke, het eeuwige zichtbaar en herkenbaar te maken voor de toeschouwers. Bij stukken die zich
in het zeer recente verleden of in de eigen tijd afspeelden, vormde dat laatste een extra moeilijkheid.
De actuele situatie speelde in het theater nog een andere rol. Hoe de Duitse publieke opinie moest reageren op het opstarten van operatie Barbarossa in 1941 werd
duidelijk aan de hand van Die Petersburger Krönung van Fr. W. Hymmen. Dat het
arische ras wel in botsing moest komen met het minderwaardige, Slavische ras werd
dramatisch vorm gegeven met de geschiedenis van de Duitse ingenieur Münnich.
In opdracht van de tsarina Anna heeft hij de leiding bij de aanleg van een kanaal.
Door zijn Duitse kundigheid en bekwaamheid is hij bij het Russische hof niet erg geliefd. Het arbeidende volk vereert hem echter als een god. De tragiek van Münnich
is gelegen in het feit dat hij het rasverschil tussen zichzelf en de Russen niet wil of
kan zien. Daardoor maakt hij zich schuldig voor de geschiedenis. Als hij het Russische volk wil helpen, verschijnt zijn moeder uit het verre Oldenburg en roept hem
terug naar zijn geboortestreek waar een watersnood dreigt. Hij erkent dat hij volgens de rassendoctrine schuldig is, want hij heeft zijn energie aangewend om een lager ras te helpen en daardoor heeft hij de door de natuur geschapen orde in gevaar
gebracht. De held is daarmee zijn eigen tegenspeler geworden. Aan het einde van het
stuk komt hij terug op zijn dwaling, hij erkent dat de verhoudingen tussen de rassen onveranderbaar zijn.
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In de laatste oorlogsjaren kozen drie schrijvers Japan als de plaats van handeling
voor hun dramatische stof. Tussen 1942 en 1944 verschenen Bushido van Arthur
Schneider, Samurai (1943) van Mirko Jelusich (1886-1969) en Treue van Curt Langenbeck. Dat was niet alleen te verklaren uit het bondgenootschap dat Japan met
Duitsland en Italië had gesloten. Ook de vrij uitzichtloze oorlogssituatie van dat moment moet in ogenschouw worden genomen, want de zelfmoordeskaders van de kamikazepiloten en de geschiedenis van de samurai werd door velen bewonderd. Andere
voorbeelden van actueel drama waren Das Dorf bei Odessa (1942) van Herbert Reinecker (*1914) of Die Wölfe (1944) van Hans Rehberg.42 Aan het eind van de oorlog verschenen er meer toneelstukken waarin gepropageerd werd de strijd vol te houden: Die
letzte Festung (1942) van Werner Deubel (1894-1949), Leonidas van Werner Jäkel, Günz
van Friedrich Schacke en Leuchtfeuer (1944) van Herbert Reinecker.43

5. De dramaturgie van het nationaalsocialistische drama
Ketelsen (1968 en 1970) heeft in zijn onderzoek het wezen van het nationaalsocialistische theater beschreven en geanalyseerd. In Heroisches Theater. Untersuchungen zur
Dramentheorie des Dritten Reiches richt hij zich na een beschrijving van de ideologische achtergronden van de dramatheorie van het Derde Rijk en de hoofdlijnen van een
nationaalsocialistische kunstbeschouwing op de nationaalsocialistische dramaturgie:
het begrip ‘het tragische’, het noodlots- en karakterdrama en de verschillende dramatische elementen als de dramatische personen en het koor. Zijn vervolgonderzoek
Von Heroischen Sein und völkischem Tod zur Dramatik des Dritten Reiches beschrijft de
dramatische personen – de verschillende dramatische helden, heldinnen en hun tegenspelers – en de bouwstenen van het nationaalsocialistisch drama. Dit onderzoek
geeft zijn analyses weer omdat deze kunnen dienen als een toetsingskader voor de Nederlandse situatie.

De dramatische personages
Nationaalsocialistische kunst mocht geen kopie van de werkelijkheid zijn, ze mocht
geen Wochenschau worden, maar ze moest een oorspronkelijk beeld van het leven geven, dat daardoor in zijn diepste wezen werd doorgrond. Nationaalsocialistische kunst
moest inspelen op een emotie, die op een religieuze manier werd beleefd en daardoor
voor de toeschouwers ook een religieuze betekenis kreeg. De bedoeling was dat de
auteur zich van de werkelijkheid afwendde en tot iets meer in staat was, hij moest bepaalde ideologemen die voor nationaalsocialisten heilig waren zoals strijd, levensruimte en de soldateske mens tot symbool verheffen. De heroïsche mens moest als al-
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legorie van de Germaans-Duitse levenswijze op het toneel worden geplaatst. De tragedie moest de dramatische held, die met het door de goden gegeven noodlot worstelde, gestalte geven en zijn glorieuze overwinning of heroïsche ondergang tot schoolvoorbeeld stellen voor iedere nationaalsocialist. Het heroïsche vertoonde zich meer in
de bereidheid het offer van de dood te dragen dan in het opgetogen besef de overwinning te hebben behaald.
De belangrijkste drama-auteurs van het Derde Rijk hebben in geschriften en artikelen gepoogd een definitie te geven van een dramatische held. Volgens Curt Langenbeck was de dramatische held een mens, die koste wat kost het lot wilde bestrijden,
die als ‘gedoemd verliezer’ trouw bleef aan de wet en de volkse eer en heroïsch ten onder ging. De held, zoals Erich von Hartz hem zag, stortte zich hartstochtelijk in de strijd
om het bestaan; de strijd om het leven kwam bij zijn held uit de grond van zijn hart. Zijn
held ervoer een intense spanning ten aanzien van de tragiek van de wereld, die hem tot
een strijdbare houding dwong, waardoor hij als het ware uitgroeide tot een tragische
redder van de wereld. Volgens Ernst Bacmeister was de dramatische held in overeenstemming met zijn rol als lichtdrager bereid strijd te leveren tegen duistere en donkere krachten. (Ketelsen, 1968: 136-137). In de ‘Opfertragödie’ was de heroïsche held niet
uit op de overwinning, maar richtte hij zich veeleer als een martelaar op zijn eigen ondergang. Deze benadering had Paul Ernst al verwoord en werd door de hierboven genoemde dramaschrijvers nagevolgd. Voor de dramatische helden van de neoklassieke
tragedie – Jacob Leisler in Der Hochverräter, Gaiso in Das Schwert (beide van Langenbeck) en Krüger in Beton (Hymmen) – gold dat hun sterven het eigenlijke doel van hun
handelen was.
Ketelsen (1970: 66-82) onderscheidt bij zijn onderzoek naar de dramaturgie van
het nationaalsocialistische drama zes verschillende typen helden: de positieve held, de
openbaringsheld, de held, die in het noodlot gelooft, de charismatische leidersfiguur,
de volksleider en de Siegfriedachtige held. In zijn onderzoek berichtte hij hoe deze helden zich van elkaar onderscheiden en wat hun functie in het nationaalsocialistische
drama is.

De positieve held
Dit type held vinden we terug in Kaiser Konstantins Taufe (1937) van Ernst Bacmeister. Keizer Constantijn heeft Byzantium uitgebouwd tot de nieuwe hoofdstad van zijn
rijk en hij wil nu ook de bewoners een nieuwe godsdienst geven. Voor dit doel heeft
hij een zuil laten bouwen, waarop zijn standbeeld is geplaatst, waardoor hij zichzelf een
goddelijke status aanmeet. Hij komt in conflict met de katholieke kerk en moet erkennen dat ook hij onderworpen is aan de onafwendbaarheid van de geschiedenis. De
filosoof Sopater stelt de keizer bij diens offerdood – een daad van onderwerping – in
staat toch geestelijk vrij te blijven.
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Uit een heldhaftig geestesleven, dat voortkwam uit een idealistische en levensfilosofische denktraditie, ontstond het beeld van een handelende mens. ‘Die Welt erscheint auf ein tätiges Ich konzentriert, das sie im Handeln dem Begriff des “Geistes”
unterwirft. So wird sich der heroische Mensch selbst zum Mittelpunkt der Welt, und
alles nicht in seiner unmittelbaren Gewalt Stehende, wie die kosmische Erscheinungen, erklärt er sich zum Genossen in einem götterlosen All, so daß alle transzententen größen irreal werden, ohne daß allerdings das Reale zum Widerpart des Menschen
würde (Ketelsen (1970: 71)).’

De openbaringsheld
Het tweede type zien we in Heroische Leidenschaften (1929) van Erwin Guido Kolbenheyer.44 Tijdens zijn verblijf in Duitsland ontwikkelt Giordano Bruno een op de
natuur geïnspireerd pantheïsme, waardoor de kerk hem beschuldigt van ketterij. Na
vele omzwervingen valt hij in handen van de inquisitie, die hem zeven jaar verhoort
en martelt, maar Giordano weigert ondanks alle verlokkingen niets van zijn acht stellingen die men als ketters beschouwt te herroepen. Zelfs de paus moet zich gewonnen
geven wanneer hij in een visioen ziet dat Socrates en Christus Giordano als martelaar
in hun midden opnemen. Zijn dood op de brandstapel is niet voor niets geweest, zijn
volgelingen zullen zijn ideeën steeds opnieuw verkondigen.
We zien hier eenzelfde conceptie als bij het vorige type: een individu staat in het
middelpunt van het universum. Terwijl Bacmeister een personage ten tonele voerde
dat gekenmerkt werd door het feit dat hij zichzelf beschouwde als een geestelijk wezen, vond de hoofdpersoon bij Kolbenheyer zijn levenskracht in zijn aangeboren relatie tot het goddelijke.
Typerend voor het drama van het Derde Rijk was de gedachte dat de mens niet
meer als een sociaal wezen werd gezien dat zich met andere leden van de maatschappij onderhield of een radertje vormde in een mechanisch maatschappelijk proces. In
werkelijkheid vond er een inwendige strijd in de held plaats tussen zijn levenskracht
en een niet nader gepreciseerd noodlot, dat de schrijvers met christelijke termen probeerden te omschrijven.

De held die in het noodlot gelooft
In Langenbecks Der Hochverräter (1938) maken we kennis met het derde heldentype.
De protagonist van dit drama is Jacob Leisler, een uit Duitsland afkomstige interimgouverneur van New York. Deze wordt bij zijn poging om orde te scheppen in de chaos geconfronteerd met eerloosheid en een laag egoïsme van de medemens: Nicolls
spreekt laster over Leislers volkse opbouwwerk, de arrogante Ingoldsby beledigt zijn
militaire eer en de nieuwe gouverneur Sloughter gedraagt zich ook niet als militair. Hij
is een alleen geïnteresseerd in zijn carrière en veroordeelt Leisler ter dood. Deze vindt
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echter kracht in de idee dat het lot hem steeds heeft geholpen bij het nemen van beslissingen. Der Hochverräter moet niet opgevat worden als het gevecht van de hoofdpersoon met een vijandige buitenwereld, Leisler voert een strijd met en in zichzelf. Hij
moet zijn koning én zijn volk dienen, maar het noodlot bepaalt uiteindelijk zijn levenslot. Op genade van het goddelijke kan hij niet hopen, hoewel de godheid steeds
weer op magische wijze wordt bezworen. De dramatische held van dit type offerde zich
niet op aan zijn volk of zijn leider; het noodlot had bepaald dat hij geofferd moest worden. Het bloedoffer kwam voort uit de pessimistische rassenbiologie, een belangrijk
bestanddeel van de ideologie van het Derde Rijk, en deze was er debet aan dat het verlangen naar de dood diep geworteld was.

De charismatische leidersﬁguur
Het vierde type van de charismatische leider treedt op in Die Petersburger Krönung
(1941) van de Westfaalse auteur Friedrich Wilhelm Hymmen. Hoofdpersoon is ingenieur Münnich, die Rusland op een hoger cultureel niveau heeft getild. Tsarina Anna
is gestorven en de usurpator Biron is van de troon gestoten. Hij boekt technische, militaire en bovenal moraal-politieke successen. Münnich heeft Ruslands lot in handen.
Hij wil Elisabeth, de rechtmatige erfgename van de tsarentroon uitschakelen, omdat
hij haar te onrein vindt om het land te besturen. In haar plaats wil hij de zachtaardige Anna von Mecklenburg als regentes benoemen. Hij overtuigt de twijfelaars van zijn
roeping. Maar zijn tragiek is dat hij zich daarin vergist. Zijn roeping geldt niet de Russen die tot een ander, minderwaardig ras behoren, maar zijn vaderland. Zijn moeder
doet hem zijn dwaling inzien en hij ziet in dat hij gezondigd heeft tegen de goddelijke wet dat elk ras door het lot bepaald is. Zo krijgt hij zijn metafysische vrijheid terug.

De volksleider
De dramatische held die door het noodlot was uitgekozen handelend op te treden deed
dat niet voor of uit zichzelf. Hij was de spreekbuis van een hogere macht aan wie hij
zijn bestaan en stem ter beschikking had gesteld. De held was de belichaming van het
wezen en de geest van de volksgemeenschap die hij op een hoger niveau moest tillen.
Hij is het vijfde type, dat van de leider van zijn volk. Een voorbeeld daarvan is Abälard
in Volk bricht auf (1934) van Herbert Böhme (1907-1971). Hertog Guiskard is met zijn
Noormannen op kruistocht naar Jeruzalem, maar moet door de pest overvallen een
tijd halt houden voor Byzantium. Zijn neef Abälard begrijpt niet waarom de aanval
nu gericht wordt op Byzantium, een in zijn ogen volksvreemd doel. Waarom wordt
er niet koers gezet naar het Heilige Land? In een twistgesprek met Guiskard legt Abälard uit dat de leider van een volk altijd gelijk heeft, want het bloed verbindt volk en
leider met elkaar, de ziel van de leider en de ziel van het volk zijn één. Als Guiskard
sterft, raakt Abälard in conflict met de op macht beluste en ‘volkisch’ minderwaardi-
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ge kinderen van de hertog. Ternauwernood kan hij met de restanten van het leger de
thuisreis aanvaarden om in zijn vaderland een nieuwe zuivere volksgemeenschap op
te bouwen.

De held als Siegfried
Langenbeck beschreef in Das Schwert (1940) een voorbeeld van het laatste type: de op
Siegfried gelijkende held. Vorst Gaiso voert al drie jaar oorlog en de situatie is zorgwekkend. Gaiso wil de strijd om een volkse levensruimte koste wat het kost voortzetten, zijn broer Evruin wil onderhandelen met de tegenstander. Als Gaiso zijn broer niet
kan overtuigen van het feit dat ook hij een door het lot aangewezen leider van zijn volk
is, vermoordt hij hem. Hij onderzoekt of Gerri, de leider van de jonge mannen, bereid
is de strijd om het levensrecht van zijn volk verder te voeren, want om zich te verzoenen met de broedermoord wil Gaiso zich aan het noodlot offeren. Gerri bewijst dat
hij een stralende held is, die het recht van het volk wil bevechten. Hij is zich echter niet
bewust van het feit dat hij een held is.
Vanuit ideologisch standpunt gezien was de cultuur en vooral de toneelkunst een
onderdeel van de totale nationaalsocialistische wereldbeschouwing: de Noordse mens,
die zich in een noodlottige strijd bevond met de machten van de chaos, hield heroïek
stand, maar ging tenslotte toch ten onder in een volkse dood. Deze volksconservatieve heldencultus had niet als doel de mens in psychologische of sociaalmaatschappelijke zin voor het voetlicht te brengen. De toneelschrijver had de bedoeling de problematiek op een veel hoger niveau aan de orde te stellen. De dramatisch held werd
in een tijdloze, eeuwige wereld geplaatst waarin hij overgeleverd was aan de grillen van
het noodlot. Daarmee deed de held ook afstand van de verantwoordelijkheid voor zijn
daden die immers door het lot werden bepaald. De schrijvers weken uit naar een wereld, bijv. de oertijd, waarin de mens nog geheel met zijn wezen overeenstemde.

Nationaalsocialistische heldinnen
Vrouwen speelden slechts zelden een centrale rol in het drama van het Derde Rijk, de
belangstelling concentreerde zich voornamelijk op de mannelijke held, die streed en
worstelde met de machten van het noodlot. De rol van de vrouw werd gereduceerd tot
haar biologische functie: het in stand houden van de soort. Ketelsen (1970: 82-98) geeft
een tweetal typen: de zieneres, die tevens optreedt als de dienster van het noodlot en
daarnaast de zachtaardige, ingetogen vrouw.
De dramatische heldin van het eerste type was zich in het diepst van haar ziel bewust van het noodlot. Zo’n figuur vinden we terug in Das Schwert van Curt Langenbeck in de figuur van Awa, de moeder van Evruin. Van iedere individualiteit ontdaan
– zij praat over zichzelf in de tweede persoon – wijst zij op de macht van het noodlot.
Alsof ze van een andere planeet komt, waart zij rond in de geschiedenis die op het to-
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neel wordt vertoond. Deze figuur stelde de schrijver in staat de handeling naar een mythisch niveau te projecteren.
Ook in stukken waarin de vrouw een grotere rol speelde, steeg ze boven deze rol
uit. Ze ontwikkelde zich tot een priesteres van het onafwendbare noodlot, zoals in Das
Opfer (1941) van E. W. Möller. Agnetha, de vrouw van de rechter en schoondochter
van de moederfiguur heeft de rassenwet overtreden doordat ze lang geleden een Slavische jongen uit medelijden heeft helpen vluchten, terwijl de goden zijn dood vanwege raszuiverheid verlangden. Deze jongen is nu als een plunderende kapitein van
het keizerlijke leger teruggekeerd. Hij verlangt dat de vrouw die hem vroeger gered
heeft, wordt uitgeleverd en wil door een huwelijk met haar het Duitse volk met rassenschande bezoedelen. De stamoudsten willen aan de wens van de vorst voldoen,
maar de moeder komt tussenbeide om de eer van het ras hoog te houden. Agneta offert zich tenslotte voor de raszuiverheid van het Duitse volk op, waardoor de Slavische
kapitein tot inzicht komt en zich aan de zijde van Duitsland schaart. De Duitse levensruimte en raszuiverheid zijn gered.
Het tweede type waren we al tegengekomen in de figuur van Anna von Mecklenburg uit Die Petersburger Krönung van Fr. W. Hymmen. Anna is bereid het regentschap in Rusland op zich te nemen omdat zij de roeping van Münnich heeft herkend en de noodzaak van zijn opdracht heeft begrepen. In een gesprek met de vroegere
tsarina Elisabeth blijkt het verschil in karakter tussen beide vrouwen. De ingetogenheid van Anna is een voorafschaduwing van haar eigenlijke taak: het moederschap.
Een vergelijkbare rol is weggelegd voor het meisje Thurid in Thors Gast (1937) van Otto
Erler (1872-1943). Dit toneelstuk verscheen in 1944 in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Hamer en wordt in hoofdstuk 6 nader besproken.

De negatieve personages
Negatieve personages als de vijand van het ras, de beschavingsheld, de intrigant aan
het hof en de negatieve heerser vormen de laatste groep dramatis personae die Ketelsen (1970: 98-124) onderscheidt. Zij waren niet de antagonisten van de dramatische
held. Deze stond immers in het middelpunt van de dramatische handeling en belichaamde in zich die eigenschappen, die volgens de nationaalsocialistische wereldbeschouwing positief moesten worden gewaardeerd. Een personage dat als negatie van
de positieve held optrad, kon tegenover hem geen gewicht hebben, want op grond van
het ras was hij per definitie een volksvreemd wezen. Daarnaast kwam het voor dat het
negatieve personage het karakter aannam van de internationaal ingestelde moderne
mens uit het democratische tijdperk, dat aan het nationaalsocialisme voorafging. De
functie van dit personage moet meer gezien worden als dé mogelijkheid voor de schrijver om de positieve held nog heroïscher op de voorgrond te plaatsen. Hij was geen tegenspeler, eerder een contrast. Want zoals eerder gezegd, het dramatisch conflict vond
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niet plaats tussen gelijkwaardige personages, het speelde zich veeleer in de held zelf af.
Het conflict was een innerlijk en een metafysisch conflict geworden. Het beeld van de
ontindividualiseerde mens van de moderne industriële maatschappij was zo het kenmerk geworden van het nationaalsocialistische drama. Hierbij stuiten we op een voorbeeld van het tegenstrijdige karakter van de nationaalsocialistische ideologie. Uit de
gehate moderne, democratische maatschappij namen de nationaalsocialisten elementen over die ze verwoed probeerden te bestrijden.
Het allereerste type is de vijand van het ras. We kwamen hem eerder al tegen in
Das Opfer van E.W. Möller in de figuur van de Slavische jongen die als kapitein van
het leger plunderend door het Duitse land trekt. Tegenover de rechtschapen Duitse
rechter wordt hij de verpersoonlijking van de Untermensch. Hij staat niet in het middelpunt van de dramatische handeling, hij is slechts aanleiding tot het dramatisch conflict, dat zich – op interpretatieniveau – in elke Duitse ziel afspeelt: de Germaanse
rechtschapenheid en de harde strijd voor de raszuiverheid.
In Rothschild siegt bei Waterloo (1936) van dezelfde auteur trad het tweede type,
de beschavingsheld, op. De laffe en gewetenloze joodse bankier Rothschild verspreidt
op de beurs van Londen het gerucht dat de Engelsen de slag bij Waterloo hebben verloren. Engeland huldigt hem als schijnheilige redder van de natie, hij is de uitvinder
van een nieuwe strategie. Op de achtergrond financiert hij de oorlog, deze tactiek
wordt de voorafschaduwing van de nieuwe kapitalistische maatschappij. Dapperheid
in de strijd en eer maken plaats voor financiële transacties. De oorlog is verworden tot
een groot schaakspel. O’Pinnel, zijn brave en rechtschapen boekhouder, maakt de
plannen van de bankier bekend en groeit zo uit tot een stralende Siegfriedachtige held.
De intrigant aan het hof, het derde type, trad voornamelijk op in historische stukken, en werd aan het publiek gepresenteerd in Der Türkenlouis van Friedrich Roth
(1897-1970). Ludwig Wilhelm, markgraaf van Baden, heeft zich in de strijd tegen de
Turken danig geweerd en vechtend voor Duitsland levert hij strijd tegen Lodewijk
XIV. Het hof van keizer Leopold wordt beheerst door een buitenlandse kliek, die aangevoerd wordt door de Boheemse vorst Lobkowitz en zijn Italiaanse hulpje graaf Marsigli. De Duitsgezinde hoflieden, graaf Jörger en de Swabische gezant Kulpis hebben
weinig tot geen invloed. De geslepenheid van de rasvreemde hovelingen en de rechtschapenheid van de Duitse soldaten staan tegenover elkaar. Ondanks de stralende
kwaliteiten van de Duitsers slagen deze vertegenwoordigers van de echte Germaanse
levenswijze niet in hun opzet. De arrogante, onhoffelijke, met zichzelf ingenomen majoor Ingoldsby uit Der Hochverräter behoort tot hetzelfde type.
In Volk bricht auf zien we het laatste type – de negatieve heerser, in dit stuk heerseres – verschijnen. De volksleider Abälard levert vooral strijd met Helena, de dochter
van Guiskard, de hertog van de Noormannen die bij Byzantium aan de pest gestorven
is. Zij wil keizerin van het volksvreemde Byzantium worden, de manschappen laten
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haar volkomen koud. Zij gebruikt hen als middel om dat ene doel te bereiken. Zij is een
ontworteld manwijf dat de band met de oergrond en het volk heeft verloren. De echte
volksleider werd volgens de nazi-ideologie immers uit de ziel van het volk geboren.
Een bijzonder type negatieve heerser zien we in die toneelstukken waarin de
strijdfase van het nationaalsocialisme centraal staat. De ideologische vijand, gesymboliseerd in de communistenleider Alex uit Die Entscheidung, is zo’n voorbeeld.

De dramatische bouwstenen van het nationaalsocialistische drama
De transpositie
Een karakteristiek kenmerk dat in het nationaalsocialistische drama veelvuldig optreedt, is de transpositie: de dramatische handeling moest niet alleen geïnterpreteerd
worden op basis van het getoonde, steeds speelde een tweede interpretatie op een ander niveau mee. Deze laatste interpretatie had de bedoeling de meestal historische geschiedenis te verbinden met de politieke realiteit van de toeschouwers. Door de verbinding van het verleden met het heden kreeg de dramatische handeling
eeuwigheidswaarde. Een historisch thema kreeg een mythisch karakter, werd zelfs een
mythe doordat op deze manier de macht van het noodlot werd getoond, het theater
was de plaats waar de cultus van het noodlot werd gecelebreerd.
Hoe deze techniek werkte, wordt geïllustreerd met de volgende voorbeelden. In
de tragedie Rebellion um Preußen (1939) van Friedrich Bethge werd de nationaalsocialistische visie op de republiek van Weimar in een historisch vervreemdend perspectief uitgetekend. De Duitse ridderorden hebben de slag bij Tanneberg tegen Jagiello
van Polen verloren, maar aan de Marienburg hebben ze een psychologische overwinning behaald. De traagheid en besluiteloosheid van de politieke leiding leiden tot
de vrede van Thorn. Heinrich von Plauen, de grootmeester van de orde, wil deze in
het geheim opnieuw bewapenen, maar hij wordt in zijn politiek belemmerd door zijn
strijdmakkers. Zij willen de verplichtingen van de vrede van Thorn tot elke prijs nakomen, daarom verhinderen ze ook een reorganisatie van de orde. De jonge edelen
stellen zich echter achter Heinrich von Plauen op. Dit verhaal vertelde in feite ook de
geschiedenis van de republiek van Weimar: de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog,
de schandelijke vrede van Versailles, het optreden van Rathenau en zijn geestverwanten, het parlementaire stelsel dat niet in staat was tot reorganisatie van het leger
en het optreden van een jonge partij als de NSDAP die daar wel in slaagde.
In de nationaalsocialistische dramaturgie waren talloze stukken te vinden waarbij de toeschouwers direct of indirect de verwijzing naar het heden wel moesten opmerken. De poging van Leisler, de Duitse leider van de kolonisten in New York in
Kampf um Neuyork (1940) van Hans Friedrich Blunck (1888-1961) om de Amerikaanse vrijheidsgedachte te verweven met de Duitse Rijksgedachte mislukte. Na de komst
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van de Engelse gouverneur Sloughter komt Leisler met hem in conflict. Door de koloniale geschiedenis van Amerika te vergelijken met de nationaalsocialistische revolutie, werd de politiek van de NSDAP voor de toeschouwers als een historische noodzakelijkheid gelegitimeerd en geïdealiseerd.
Het verschijnsel van de transpositie was niet louter voorbehouden aan het nationaalsocialistisch theater. Het is een algemeen kenmerk van geëngageerd theater: de
schrijver kan op een indirecte, verhullende manier kritiek leveren op misstanden in
zijn maatschappij door gelijksoortige situaties uit het verleden tot onderwerp te maken van zijn toneelstuk. Soms kunnen de tijdsomstandigheden – en dat was zeker het
geval tijdens de Tweede Wereldoorlog – een onbedoelde transpositie bij het publiek
oproepen. In de verschillende theatergeschiedenissen worden daarvan talloze voorbeelden gegeven: Vondels Lucifer en Hauptmanns De beverpels werden door het publiek als anti-nazistisch geïnterpreteerd.45 Een bekend naoorlogs voorbeeld is The Crucible van Arthur Miller uit 1954, dat in het voorjaar van 2007 onder de titel Heksenjacht
in Nederland werd opgevoerd. Hoewel de handeling de heksenvervolgingen in 1692
in Salem, Massachusetts als onderwerp heeft, interpreteerden critici en toeschouwers
het stuk bij de opvoering vooral als Millers kritiek op de communistenjacht tijdens de
periode van het McCarthyisme.

De schijndialoog
Bij de analyse van de verschillende personages in het nationaalsocialistische drama is
vastgesteld dat het dramatische conflict in de dramatische held gevonden moest worden. Het contrast tussen de held en een negatief personage was meestal geen conflict.
Deze niet-relatie had ook consequenties voor de onderlinge dialogen. In feite werd de
tekst die de dramatische held uitsprak beheerst door ideologische oneliners. Hetzelfde gold voor zijn dramatische tegenstander. Hij uitte zich in de clichébewoordingen
van de politieke tegenstander. De dialoog in het nationaalsocialistische drama was in
feite een schijndialoog. Een vergelijkbare situatie was terug te vinden in sommige toneelstukken van het Nederlandse vormingstheater uit de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw. De kapitalist sprak zijn reactionaire teksten, de revolutionaire held las
aan het eind van het stuk voor uit Das Kapital van Karl Marx, zwaaide daarop met een
rode vlag en beëindigde het stuk met de Internationale.
In Ewiges Volk (1933) van Kurt Kluge (1887-1940) geeft het Oostenrijkse opperbevel aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de strijdende troepen in Karinthië het
bevel zich terug te trekken op Wenen. Het aan de Serviërs verloren gebied wil men
met diplomatieke onderhandelingen terugkrijgen. Luitenant Michael heeft zich na
enig aarzelen geschaard aan de kant van de vrijkorpsen. Deze bestaan voornamelijk
uit soldaten en boeren en zij verachten het terugtrekkingsbevel. Dan verschijnt generaal Baumgart, eveneens een Karinthiër, op de plaats van handeling. Hij wil dat
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men hem gehoorzaamt, maar tegen de volkswil van de plaatselijke soldaten en boeren kan hij niets inbrengen. Daarom kiest hij ook hun kant. Zijn motivatie om niet
te gehoorzamen aan de bevelen van de legerleiding wordt niet rationeel verklaard,
zijn desertie is niet voortgekomen uit strategisch overleg. De gesprekken die de generaal voert, nemen eerder de vorm aan van een belijdenis die uit vaste steekwoorden bestaat en alleen iets zegt over de relatie leven en dood: uit de dood ontstaat een
nieuw leven.
In het Thingspiel was de volksgemeenschap in haar totaliteit de belangrijkste dramatische persoon. Het volk sprak recht over datgene wat werd vertoond en doordat
de scheiding tussen toeschouwers en spelers was opgeheven, groeide de manifestatie
voor allen uit tot een cultische ervaring. De personages praatten niet met elkaar, hoogstens met het koor of met de toeschouwers. De dialoog met derden leidde altijd tot een
eenvoudige conclusie: op basis van de ideologische argumentatie kon er alleen sprake zijn van overwinning of nederlaag.

De rol van het koor
Nationaalsocialistische toneelschrijvers zagen het koor of chorale elementen als het
middel bij uitstek om de ideologie uit te dragen. Een mooi voorbeeld is het koor van
SA-mannen in Stürmer. Ein deutsches Schicksal (1933) van Hanns Heinz Ewers (18711943) en Paul Beyer.46 De politie heeft het SA-lokaal op wapens doorzocht, wat de SAmannen als een provocatie opvatten. Om hun woede af te reageren zingen de manschappen een strijdlied, waarin de geest van de volksgemeenschap en de wil tot de
overwinning wordt bezongen. Voor de toeschouwers wordt duidelijk dat de bezongen idealen met de machtsovername van 30 januari 1933 al verwezenlijkt zijn.
Het koor in het nationaalsocialistische theater was ontleend aan het neoklassieke drama van Paul Ernst, het Expressionistische drama en aan de arbeiderskoren uit
het begin van de 20e eeuw. Het neoklassieke koor – gebruikt door Curt Langenbeck
en Erich von Hartz – was een episch element in deze drama’s en had een dichterlijke,
stemmingsverhogende en rustgevende functie. Het koor uit de Expressionistische drama’s vinden we terug bij Kurt Eggers (1905-1943) en Kurt Heynicke en zijn voornaamste functie was het oproepen tot agitatie.47 De traditie van de arbeiderskoren
moest vooral dienen om bij het publiek de beleving van de volksgemeenschap op te
wekken. Deze van oorsprong communistische en socialistische koren namen nationaalsocialisten op in het Thingspiel, de enige nationaalsocialistische theatervorm
waarin de verkondiging van ideologische leerstellingen centraal stond. Door de teksten van het koor na te zeggen identificeerden de toeschouwers zich met de propagandistische boodschap en maakten die tot hun eigen getuigenis met het gevolg dat
de ideologische leuzen hun eigendom werden.
Voor de vele bijfiguren op het toneel gebeurde iets vergelijkbaars. Wanneer Rad-
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ke, het belangrijkste personage uit het Thingspiel Neurode (1936) van Kurt Heynicke
eindelijk werk vindt – hij kan de plaats van zijn verongelukte broer Karel innemen –
ontneemt het koor hem door het uitspreken van de leuze: ‘een man heeft werk’ en het
daarop volgende loflied op de werkende volksgemeenschap zijn persoonlijkheid. Hij
is geen persoonlijkheid meer, maar hij is opgegaan in de nationaalsocialistische volksgemeenschap.
Nergens nam het koor in de nationaalsocialistische toneelstukken de vorm aan
van een koor uit de Griekse tragedie. De functie ervan werd aan een enkele spreker toegewezen of aan een groep personages, die zich weer opdeelde in enkele sprekers. Als
personages maakten ze geen deel uit van de handeling en door hun ouderdom en geslacht vervulden ze meestal de rol van zieners.
De belangrijkste taak van het koor was de betekenis van het noodlot weer te geven en de in het stuk verkondigde ideologische waarden te sanctioneren. Doordat het
koor vooral algemene ideologische ‘orakelspreuken’ uitkraamde, kwam het herhaaldelijk voor dat tussen het koor en de andere personages sprake was van een schijndialoog. In Der Hochverräter vraagt Meisje, de dochter van Jacob Leisler, die het onheil over haar vader voelt naderen, het koor om raad. Haar vraag wordt slechts
schijnbaar beantwoord, waardoor het koor het lot dat haar vader moet ondergaan op
een hoger niveau tilt. De nadruk wordt gelegd op het voorbestemde noodlot dat boven de persoon van Leisler uitstijgt en dat de schrijver in de rest van het stuk zelf verder uitwerkt, waardoor het personage Leisler een mythisch personage wordt.

Het dramatische slot
De opvoedkundige taak van het nationaalsocialistische theater nam in de eerste jaren
na 1933 de aard van een directe indoctrinatie aan: partijleuzen en de besluiten van de
nieuwe regering en de partij werden op het toneel gespeeld. Opferstunde (1934) van
Helmuth Unger had de rassenwetgeving als onderwerp. Onder druk van de conservatiefburgerlijke esthetiek werd van dit propagandistische theater afgezien, omdat
men deze tijdsgebonden toneelstukken als niet kunstzinnig verwierp en in plaats daarvan meer ‘vormgeving’ verlangde. Het theater moest bij de toeschouwers een energie
losmaken en deze vervolgens in een bepaalde richting sturen, zodat het publiek niet
werd afgeleid door de actualiteit van de gespeelde gebeurtenis. De op deze wijze van
inhoud ontdane, formele energie was dan van geval tot geval inzetbaar. Zo appelleerde de kunst niet aan het verstand maar aan het gevoel. Als consequentie van zo’n gedachtegang ontwikkelde Hanns Johst de theorie van het open einde waarbij de toeschouwers actief in de afloop konden ingrijpen en zo een geïntegreerd onderdeel
uitmaakten van het stuk. De laatste scène van zijn drama Schlageter ging van het principe uit dat die zich in de toeschouwer moest afspelen.
Eigenlijk was met de executie van Schlageter het toneelstuk afgelopen, maar er
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volgde nog een scène, die nauwelijks samenhing met het voorafgaande, maar veel meer
de stemming van de toeschouwers verder moest provoceren. Schlageter wilde dat zijn
oproep aan het volk begrepen werd. De toeschouwers werden met theatrale middelen zo geactiveerd, dat ze de opheffing van de scheiding tussen spelers en publiek aan
den lijve ondervonden. Het executiecommando was zo opgesteld, dat het in het publiek schoot, dat wil zeggen, de toeschouwers zagen dat zijzelf werden aangevallen. Het
gevolg was dat zij zich identificeerden met het lot van de politieke held en na het spel
in de realiteit van alledag tot zo’n zelfde houding werden aangezet: Duitsland ontwaakt! Op deze manier werd het publiek onmiddellijk tot deelnemer gemaakt: de
agressiviteit kon slechts met agressiviteit beantwoord worden en dat was nu net de gewenste houding die van de toeschouwers werd gevraagd. En de haat tegen het Franse
executiepeloton bleef niet beperkt tot de theaterzaal, maar keerde zich in de werkelijkheid van alledag tegen de Franse bezetter van het Rijnland. Het gebruik van de
Franse taal door de commandant van het executiepeloton wakkerde de haat nog aan.
De kritiek uit die tijd verwoordde dat aldus: ‘Das is die Katharsis dieses Dramas, daß
am Schlusse im Hörer der nationale Gedanke geboren ist, und das ist der Prüfstein für
die dichterische Sendung dieses Dramas. Daß es hoch über aller Aktualität und Reportage diese Geburt auf geheimnisvolle Weise bewirkt.’48
Naast de poging de toeschouwers aan het eind van het stuk de gewenste ‘houding’
bij te brengen, gebruikten de nationaalsocialistische toneelschrijvers nog een ander
middel om die ‘houding’ gunstig te beïnvloeden. Het nationaalsocialistische drama
kende vaak een positief einde. Ook al was de situatie aan het eind van een stuk hopeloos, altijd leek er licht aan het eind van de tunnel. De trieste terugtocht van de volksleider Abälard in Volk bricht auf werd gezien als het begin van een raszuiver volk. Na
de tragische ondergang van de broedermoordenaar Gaiso uit Das Schwert van Langenbeck was er voor het volk een gelukkige toekomst weggelegd. De zieneres Awa had
die voorspeld en Gerri, de stralende held, zou daarvoor zorgdragen.
Ook Anke von Skoepen (1941), een stuk van Friedrich Bethge dat speelt ten tijde van
de Duitse Orde kent een positief slot. Na allerlei perikelen ontfermt de hoofdpersoon
zich over de Pruisische vlag en trekt als aanvoerster van het leger op tegen de horden
uit het oosten. De franciscaner monnik Donatus geeft hen de zegen en Barbara, die zich
in het stuk al eerder als profetes heeft voorgedaan, voorspelt dat er een nieuwe glorieuze tijd gaat aanbreken. Zijn optimistische toekomstvisie baseerde Bethge op de strijd
van de vrijkorpsen na de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het nationaalsocialisme. En hij was niet de enige. Zo sloot Friedrich Roth zijn Der Türkenlouis af met een
uitleg en een oproep één volk te zijn en Adolf Hitler trouw te volgen.
Het ultieme positieve einde werd bereikt als de auteur er in slaagde een quasi
christelijk-religieuze reminiscentie op te roepen. Dit treffen we aan in Stürmer. Ein
deutsches Schicksal van Hans Heinz Ewers en Paul Beyer waarin een SA-man in een
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woning waarin hij logeert wordt overvallen door communistisch gepeupel. Midden
in een visioen van de nieuwe mens wordt hij geraakt door een kogel en aan het eind
van de sterfscène verheft hij zich op weg naar het nieuwe rijk. Een nationaalsocialistische Hemelvaart.

6. Consequenties voor het onderzoek
De Britse wetenschapper Roger Griffin beschouwt het nationaalsocialisme als de radicale vorm van fascisme, dat hij definieerde als een palingenetisch ultranationalisme.
Op grond van onderzoek komt hij tot de conclusie dat er alleen in Italië en Nazi-Duitsland sprake kan zijn van een geïnstitutionaliseerde fascistische theaterpraktijk. De theatrale traditie van een aantal parafascistische regimes is de moeite van een vergelijkend
onderzoek waard, zegt Griffin en hij geeft toe dat er overeenkomsten zijn te vinden
tussen het theater in fascistische landen als Duitsland en Italië en parafascistische als
Spanje en Vichy-Frankrijk, maar toch handhaaft hij zijn conclusie. In dit onderzoek
moet daarom een uitspraak gedaan worden of wel gesproken kan worden van een nationaalsocialistische theatercultuur in Nederland.
Vervolgens moet de vraag beantwoord worden in hoeverre de theaterpraktijk de
fascistische ideologie, die zich ten doel stelde de wedergeboorte van de nationale gemeenschap te realiseren, ondersteunde. In Italië heeft Pietro Cavallo onderzoek gedaan naar 18.500 teksten die in de jaren 1931-1943 aan het censuurbureau werden aangeboden. Hij concludeert dat het basisschema van deze fascistische drama’s in essentie
te omschrijven valt als ‘an initiatic journey, of varying duration and involving various
trails and tribulations’.49 De band met het fascisme wordt dan meestal uitgedrukt in
de linguïstische termen die in de titels voorkomen: de reis naar de wedergeboorte, naar
de dageraad van een nieuwe dag.
Klaus Vondung (1973) beargumenteert dat de woordgroep ‘metastatic faith’ centraal staat in de nationaalsocialistische plannen met betrekking tot het theater. Deze term
komt overeen met wat Griffin (1996) onder ‘palingenetic ultranationalism’ verstaat. Hij
haalt daarbij een toneelstuk aan dat de mislukte putsch van Hitler in 1923 als onderwerp
heeft en waarin deze staatsgreep als een daad van verlossing wordt getypeerd, die een
metastase heeft teweeg gebracht: de oude wereld gaat over in een nieuwe. Wat steeds terugkeert, is de term wedergeboorte. In dit woord ligt het onderscheid tussen het fascistisch theater en parafascistisch theater besloten. De vraag is of ook in Nederlandse nationaalsocialistische toneelteksten deze ‘wedergeboorte’-gedachte is terug te vinden.
Ketelsen (1970) komt tot de conclusie dat er in het twaalfjarig bestaan van het
Derde Rijk diverse soorten toneelstukken zijn gespeeld, die qua vorm erg van elkaar
verschillen. Wel stelt hij dat de toneelstukken die in de jaren 1933-1945 door schrijvers,
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die zich aan het systeem schatplichtig hebben gemaakt, zijn geschreven en vervolgens
zijn gespeeld een duidelijke wereldbeschouwing gemeen hebben en op grond daarvan
bij elkaar horen. Qua vorm en dramaturgische kenmerken wijkt het theater van nationaalsocialisten niet wezenlijk af van wat ook elders, zowel in tijd als plaats, voorkwam. Het wezenlijke onderscheid is de inhoud van de wereldbeschouwing die aan
deze toneelstukken ten grondslag lag.
Hierop voortbordurend ligt volgens Griffin (1996) de bewering voor de hand dat
er pas van ideologisch zuiver fascistisch theater gesproken kan worden als dat theater
de overwinning over de decadente maatschappij door jonge, revolutionaire krachten
laat zien, waarna de toeschouwers getuige kunnen zijn van de geboorte van een nieuwe nationale gemeenschap, die geleid wordt door een nieuw type mens. Twee factoren
zorgden ervoor dat deze bewering moeilijk hanteerbaar werd. Ten eerste kon een parafascistisch regime echte fascisten herbergen die hun eigen radicale palingenetische visie
van de nieuwe orde hadden geprojecteerd in hun toneelstukken waaruit wel degelijk
de propagandistische boodschap van de creatie van een nieuwe nationale maatschappij viel af te leiden. Ernesto Giménez Caballero (1899-1988) uit Spanje was daarvan een
voorbeeld. Conservatieve krachten in een fascistische maatschappij – de kerk, het leger, de monarchie en de reactionaire bourgeoisie – waren er debet aan dat een zuivere
fascistische cultuur, dus ook een fascistische theaterpraktijk, moeilijk gerealiseerd kon
worden.50 Theater in een fascistische maatschappij is niet hetzelfde als fascistisch theater. In dit onderzoek zou de vraag beantwoord moeten worden of Nederland tijdens
de Duitse bezetting getypeerd kan worden als een nationaalsocialistische staat. Afhankelijk van het antwoord moet aansluitend bij de stellingname van Griffin vervolgens de
vraag gesteld worden of we kunnen spreken van nationaalsocialistisch theater of theater van nationaalsocialisten.
Een derde complicerende factor is dat het fascisme zodra het aan de macht was
gekomen, verantwoordelijk was voor een normalisatie van het dagelijkse leven. Hoewel in theorie nagestreefd werd dat de nieuwe fascistische mens het bepalende onderwerp werd in het culturele leven, kwam het toch veelvuldig voor dat er ruimte vrijgemaakt werd voor apolitiek amusement. Het is onjuist te concluderen dat alle kunst
onder Hitler en Mussolini een nationaalsocialistisch of fascistisch karakter had. Wel
hebben de nazi’s een groot stempel gedrukt op de theatercultuur omdat ze in hun propaganda veelvuldig benadrukten wat nationaalsocialistische theaterkunst moest inhouden. Door steeds weer te hameren op begrippen als ‘decadent’, ‘antifascistisch’,
‘cultureel bolsjewisme’ en ‘gezond’ hebben ze gedefinieerd aan welke criteria nationaalsocialistische theaterkunst moest voldoen.

03 hst 3 (3)

14-10-2008

11:09

Pagina 143

143

Hoofdstuk 3

‘Hun kunst zal nu Dietsch zijn
of zij zal niet zijn’1

1. Ideeën over het nationaalsocialistische theater in Nederland
De NSB hield zich voor de Tweede Wereldoorlog niet of nauwelijks bezig met de vraag
hoe nationaalsocialistisch theater in Nederland vorm gegeven kon worden. Voor de
Beweging was de toneelpraktijk in de jaren dertig duidelijk: ‘Breng een stuk met een
uitgesproken anti-nationaalsocialistische strekking, laat het vooral zóó stiekem in elkaar gezet zijn, dat iedereen vergelijkingen moet maken. Zeg – vooral goed hard – dat
het kunst is, en het succes is gegarandeerd. Wat een vondst: een Amerikaansch auteur,
lid van een antifascistische vereeniging, levert een stuk; drie toneelgezelschappen maken zich er meester van, de pers legt er een schepje op en het Nederlandsche tooneel
is gered.’2
De NSB was een politieke partij, geen culturele vereniging. Pas in 1939 zetten
NSB’ers of sympathisanten van de Beweging hun eerste ideeën over een nieuw nationaalsocialistisch theater op papier. Tot die tijd bleef de interesse beperkt tot het (soms
luidruchtig) afkraken van een aantal toneelstukken, met de voorstelling van De beul
als voorlopig hoogtepunt. Pas na 10 mei 1940 zou men in een retrospectief gewag maken van een nationaalsocialistische theatervisie.
Blijkens een aantal artikelen in De Waag (jaargang 1939) zagen zij de theaterkunst
als een onmisbare culturele factor waaraan eisen konden worden gesteld. In de eerste
plaats moest het theater, net als iedere andere kunstvorm, het verband laten zien tussen de dingen van het leven. ‘Wij willen er in terug vinden de algemeen menschelijke
en eeuwige waarden.’3 Bovendien zou het theater een spiegelfunctie moeten vervullen. ‘En niet alleen een simpele weerkaatsing, maar ook een segmenteering, zodat wij
de samenstellende deelen kunnen onderkennen.’4
Omdat in de nationaalsocialistische visie leven bepaald werd door strijd, lag het
voor de hand dat de toneelschrijver een strijder moest zijn, die bovenal in zijn roeping
geloofde. Nationaalsocialistische cultuurideologen bestempelden de culturele principes van de Beweging van Tachtig met haar l’art pour l’art als ouderwets en wezen
deze af. Hoewel zij de vorm van een kunstwerk belangrijk vonden, zagen zij de inhoud
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als het meest essentiële criterium om te bepalen in hoeverre er sprake was van kunst
of cliché. Deze inhoud moest een diepere zin bevatten.
Niet alleen moest de toneelschrijver een roeping hebben, hij moest eerst en vooral dichter zijn. Shakespeare en Vondel werden als de grote voorbeelden genoemd. En
had Vondel niet eens gezegd dat het toneel een lerende functie moest hebben om ‘de
rampen der weerelt zachtzinniger en gelijkmoediger [te] verduuren’ maar ze ook van
‘gebreken te zuiveren’?5
Ook voor de acteur was Vondel een belangrijke toneelfiguur. W. Weersma, de recensent van De Waag, legde het beheersen van Vondels verzen als maatstaf aan. Bij het
afstuderen aan de toneelschool bleek telkens dat de eindexamenkandidaten niet, of
zeer slecht, in staat waren Vondel te spelen en zijn teksten te spreken. Ook een rol in
een Grieks klassiek drama ging hun capaciteiten te boven. Juist van een toneelspeler
mocht men verwachten dat de geest van de dichter hem kon bezielen, omdat hij anders niet in staat zou zijn herscheppend werk te verrichten.
Het theater van de nieuwe orde moest nationaal zijn. Dit betekende niet dat een
Nederlands stuk door een Nederlandse toneelauteur geschreven moest zijn, men ging
daar gewoon van uit. Veeleer moest het stuk een Nederlandse of nationale geest uitstralen, dus geen Nederlandse kopieën van succesvolle voorstellingen uit New York,
Londen of Parijs. Als aan deze eis werd voldaan, behoorde het tanende schouwburgbezoek, één van de grootste problemen van het toenmalige theater, meteen tot het verleden. Door het spelen van een stuk met een nationale geest zou het contact met het
publiek vanzelf hersteld worden, was de gedachte die al in 1936 werd besproken in
NSB-kringen.6
Het afwijzen van het internationale repertoire was een steeds terugkerend onderwerp in de verschillende kritieken. Aan de ene kant werd de toneeldirecteur verweten
dat hij voor zekerheid koos, aan de andere kant kon men begrip opbrengen voor zijn
standpunt. Nationaalsocialistische critici drongen aan op het stimuleren van het Nederlandse repertoire. De kreet van directies van de verschillende toneelgezelschappen
dat er geen Hollandse auteurs zouden zijn, verwezen zij naar het rijk der fabelen. Er was
genoeg materiaal om uit te putten en als bewijs publiceerden recensenten als W. Weersma de volgende lijst met namen: Herman Heijermans, Johan Fabricius, Marcellus
Emants, Multatuli, Suze la Chapelle, Anna van Gogh, Top Naeff, Willem Schurmann,
Josine Simons-Mees, Frederik van Eeden, Frans Mijnssen, Herman Roelvink, Mr. C.P.
van Rossem, Maurits Wagenvoort, Ary den Hertog, Ben van Eysselstein en Johan Broedelet.7 Pas bij een prijsvraag, in dit geval de Mr. van der Vies-prijs, durfde een toneeldirectie wel oorspronkelijk Nederlands werk op de planken te brengen. De toneeldirecteuren werd aangeraden zelf initiatieven te ontwikkelen om jonge Nederlandse
toneelauteurs een kans te geven. Met een dergelijk initiatief zorgden zij ervoor dat de
Nederlandse toneelschrijvers de nodige routine opdeden.

03 hst 3 (3)

14-10-2008

11:09

Pagina 145

3. ‘Hun kunst zal nu Dietsch zijn of zij zal niet zijn’

145

Al deze verwijten aan toneeldirecties en indirect aan het toneelbestel waren niet
nieuw of origineel uit de NSB of aanverwante kringen afkomstig. Sinds haar oprichting in 1923 formuleerde de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers dergelijke
standpunten. De bekendste zegsman van deze bond was August Heyting, naast hem
paradeerden figuren als Frans de Prez, Jan Ubink e.a. Velen zouden in de culturele collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog hun kans grijpen.
Voor de verbetering van de theatercultuur formuleerden zij een drietal voorstellen:
– In navolging van de Mr. van der Vies- prijsvraag moesten er prijsvragen voor oorspronkelijk Nederlandstalig werk worden uitgeschreven.
– De overheid moest het theater subsidiëren. Zo zou aan sommige gezelschappen
een dramaturg verbonden kunnen worden. Riskante voorstellingen – nieuwe Nederlands toneelstukken, geschreven door een onbekende auteur – moesten extra
gesubsidieerd worden. Een andere mogelijke optie was de vermakelijkheidsbelasting bij deze voorstellingen te laten vervallen.
– De toneelleiders en schouwburgdirecteuren moesten geen voorstellingen brengen die slappe aftreksels waren van succesvolle voorstellingen uit Londen, New
York en Parijs.
Goedewaagen was voor de oorlog naast W. Weersma een van de weinigen die aangaf
in welke richting nationaalsocialistisch theater zich in zijn verbondenheid met de volksgemeenschap zou moeten ontwikkelen. Hij wees op de mythologische inhoud van de
Griekse klassieke tragedie die bij iedereen bekend was en bij toeschouwers een bezieling veroorzaakte. De triomftochten van de Romeinse keizers, de Spaanse stierengevechten, de processies uit de Middeleeuwen en de allegorische voorstellingen bij Blijde Inkomsten waren andere voorbeelden uit de cultuurgeschiedenis die moderne
nationaalsocialistische theatermakers konden inspireren. Van een goed theater kon pas
sprake zijn als de toeschouwers het gevoel hadden ‘iets zeer grootsch te hebben beleefd’.8
In Nederland was deze tendens (nog) niet te bespeuren, aldus Goedewaagen, hoewel er genoeg voorbeelden waren die een vergelijking met de hierboven staande tradities zouden kunnen doorstaan. Als voorbeelden van een volkse theatrale traditie
noemde hij de Geuzenliederen en historische optochten. Hij verwees naar de voorstelling van De Groote Geus, een spel van wijsheid en comedie van mr. J. Sjollema die in
de regie van Albert van Dalsum tijdens het lustrum van het studentencorps in 1935 te
Utrecht was opgevoerd. ‘Hier speelde het volk der Nederlanden als volk zich even los
uit zijn kleinzieligheid en zijn slapheid’, was zijn commentaar.9
‘Een waarachtige kultuur moet als een harer allervoornaamste, allerbeste uitingen een
waarachtig, groot eigen Tooneel hebben. De Kunst van het Theater is een machtige,
veelomvattende Kunst. (…) Het is de groote verlossende, steeds levende Uiting der Gemeenschap vóór de gemeenschap [onderstreping van Wijnand Frans, AvdL].’10 Alleen
in het theater kon er een samenwerkingsverband optreden van alle kunsten. ‘Maar daar-
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boven nog is het Theater de groote, in feestelijke schoonheid stralende ethische [kapitalen van Wijnand Frans, AvdL] uiting der Volksziel, tegelijkertijd in en door die
uiting de ethische opvoedende Kracht voor dat Volk.’11

Deze omschrijvingen stonden opgetekend in Het nieuwe volk, het strijdblad van de
N.S.N.A.P. van Dr. E.H. van Rappard. Zo’n belangrijke plaats had het theater zich
geenszins verworven in de democratische samenleving van vóór mei 1940; ook tijdens
de Tweede Wereldoorlog zou het theater niet een dergelijke importantie krijgen. We
mogen echter nu niet constateren dat deze citaten alleen maar een fraai voorbeeld vormen van bombastische kretologie van een groepje fanatieke nationaalsocialisten dat
aansluiting bij het Derde Rijk nastreefde en alvast op deze ontwikkeling vooruit liep
door de meeste zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter te schrijven. Na mei
1940 leefde binnen de NSB en andere nationaalsocialistische groeperingen de idee dat
de Nieuwe Tijd was aangebroken. Hierboven is reeds geconstateerd dat NSB’ers bijna
geen ideeën hadden geopperd over de ontwikkeling van het theater in nationaalsocialistische richting. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat in theater geïnteresseerde nationaalsocialisten gedurende de eerste maanden van de Duitse bezetting naarstig hebben gestreefd hun ideeën onder te brengen in een grootse cultuurtraditie.
Naast deze uitdaging moest vooral op het culturele vlak een grote achterstand
worden ingehaald. Met name in de eerste jaren van de bezetting probeerden nationaalsocialisten als Frans Primo, Tobie Goedewaagen, Wijnand Frans en Adriaan van
Hees hun ideeën te onderbouwen met een herinterpretatie van de theatergeschiedenis. Zij zochten een antwoord op de vraag hoe het na mei 1940 verder moest met de
ontwikkeling van een nationaalsocialistische theatercultuur. Waar men moest beginnen, bij welke theatrale traditie nationaalsocialisten aansluiting konden zoeken,
werd een volgend probleem, nu de Duitsers misschien mogelijkheden boden om deze
cultuur verder uit te bouwen.

2. Een nationaalsocialistische interpretatie van de theatergeschiedenis
Aan de hand van de artikelen en boeken die vooral Primo en Van Hees in het begin
van de jaren veertig publiceerden, kunnen twee lijnen in de nationaalsocialistische
ideeëngeschiedenis van het theater worden onderscheiden. Enerzijds baseerden zij de
wortels van het ‘waarachtige, grootse theater voor het volk’ op die ene grootse periode die de Nederlandse geschiedenis in de ogen van de nationaalsocialisten had gekend:
de Middeleeuwen en daarop aansluitend de Gouden Eeuw. Anderzijds waren er een
aantal anderen waaronder Wijnand Frans die deze voorgeschiedenis nog niet ver genoeg vonden teruggaan. Mede onder invloed van de discussies in Duitsland over een
nieuw nationaalsocialistisch theater zochten zij voor hun theater aansluiting bij de
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Frans Primo achter zijn bureau op het DVK.
NIOD, Beeldbank WO2

hoogtepunten van Europese theatergeschiedenis. Zij constateerden een vloeiende ontwikkeling vanaf het drama van de Griekse oudheid via een aantal tussenstations naar
het Duitse drama van de jaren dertig en veertig. Dr. Wijnand Frans, de directeur van
de Haagse Toneelschool, introduceerde de dramatische theorieën van Paul Ernst in
Nederland en dacht daarmee het bewijs te hebben geleverd voor een nieuwe grootse
periode in de theatergeschiedenis.12 In 1942 publiceerde hij een reeks artikelen in De
Nieuwe Gids met als titel Duitsche letteren van deze tijd, waarin Ernsts theorieën in drie
afleveringen werden besproken.13
Hoewel vele schouwburgbezoekers enigszins bevreemd aangekeken zullen hebben tegen de gedachtegang dat het theater wel degelijk een politieke tendens kon bevatten, moest dit uitgangspunt hen toch vertrouwd in de oren hebben geklonken. In
de jaren dertig en vooral tijdens de oorlog was het vaak genoeg voorgekomen, dat toneelstukken van klassieke schrijvers werden gespeeld ‘om te vluchten in een gedachtensfeer waarin van het tooneel af dingen gezegd kunnen worden, die in dezen tijd bepaalde bedoelingen hebben. Shakespeare en Vondel zijn op dit gebied vooral de
geliefde auteurs’.14 Bovendien waren dezelfde schouwburgbezoekers in de jaren dertig een groot aantal malen geconfronteerd met voorstellingen die de overheid verbo-
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den had omdat de vrees bestond dat een of andere bevolkingsgroep of een bevriend
staatshoofd zich door de opvoering beledigd zou kunnen voelen. F. Primo concludeerde op grond van deze feiten dat in het Europese drama al vanaf de vroegste tijden
naast een artistieke waarde een zeer duidelijke politieke tendens viel te constateren.
Voor het theater van de nieuwe orde zou eenzelfde uitgangspunt moeten gelden. Om
aan te tonen dat een dergelijke tendens niet alleen was voorbehouden aan het theater
van de jaren dertig noemde hij in zijn publicaties diverse voorbeelden uit de theatergeschiedenis waar dat ook het geval was geweest en die de nationaalsocialistische theatermakers zouden kunnen inspireren bij hun zoektocht naar nieuw theater.
Als eerste voorbeeld van politiek geëngageerd theater wees Primo op de klassieke Griekse auteur Aischylos. Zijn tragedie De Perzen had de tragische nederlaag van
Xerxes bij Salamis als onderwerp. ‘De schrijver laat de handeling plaats vinden, niet
in het kamp van het overwinnende Griekse leger, maar in dat van den verslagen vijand, de Perzen. Hoe voortreffelijk vindt hij [=Aischylos, AvdL] daarin aanleiding zijn
landgenooten toch vooral te waarschuwen niet te vervallen, in de toekomst, in de fouten waaraan de vijand ten onderging: overmoed. Want Xerxes was inderdaad overmoedig, toen hij zoo hoog opgaf van de kracht en de grootte van zijn leger, zich te buiten gaande aan zelfoverschatting en ongemotiveerde geringschatting van zijn vijand.
Dit werd zijn tragische schuldenlast. Aischylos liet hier den politieken ondergrond
sterk spreken door het Grieksche volk er van te doordringen, vooral niet te vervallen
in de fouten van den verslagen tegenstander.’15
De trits staat-volk-theater was, aldus Primo, eveneens te zien in een andere tragedie van Aischylos: De Oresteia. Het laatste deel van deze trilogie kon alleen geïnterpreteerd worden als een verheerlijking van de staat, in het bijzonder de stadsstaat
Athene. Hetzelfde gold voor de komedies van Aristofanes, waarin kritiek geleverd
werd op degenen die hoge staatsposten bezetten. Deze kritiek had als enige doel deze
personen ‘tot bezinning en meer verantwoordelijkheid te roepen ten opzichte van de
maatschappij, (en) toestanden in het belang der gemeenschap te wijzigen’.16
Vervolgens kwam Primo dan ook tot de conclusie dat Sophocles en Euripides niet
tot de groten van het klassieke drama gerekend konden worden. In zijn ogen was Sophocles eerder te vergelijken met de Tachtigers die een kunst om de kunst nastreefden wat door nationaalsocialisten ten zeerste werd afgewezen. Euripides stond op hetzelfde niveau als de moderne schrijvers van psychologische drama’s die door de nazi’s
meestal werden bestempeld als ‘nietszeggende niemendalletjes’. Bij Aischylos en Aristofanes ging het niet om ‘kleine persoonlijke gevalletjes, maar om groote nationale
en gemeenschaps-problemen als bijv. de democratie, de rivaliteit tussen Sparta en
Athene, het algemeen zedelijk verval en zoovele andere dingen van algemeen en van
Staatsbelang’.17
Het drama bij de Romeinen was slechts een zwakke nabootsing van de grote
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Griekse tragedies; bij hoge uitzondering steeg het uit boven het niveau van een gladiatorenact in het circus, aldus Primo. Deze visie leidde tot de conclusie dat de gehele tijdspanne vanaf de Romeinen tot aan de Renaissance overslagen kon worden.
Met dit voorstel volgde hij de dramatische theorieën van Paul Ernst (1866-1933).
Ernst ging ervan uit dat het theater slechts vijf belangrijke periodes had gekend. De eerste periode omvatte het Oudgriekse theater van Thespis (534 v. Chr.) tot Menander
(291 v. Chr.). De tweede periode was die van het Japanse theater. Als voorbeelden
noemde Ernst het Nô-theater uit de veertiende en vijftiende eeuw en het Kabûki-theater vanaf het eind van de zestiende eeuw tot halverwege de achttiende eeuw. De belangrijkste vertegenwoordigster was de danseres en toneelspeelster Izumo O’ Kuni.
Het Engelse theater uit de tijd van Shakespeare, in het bijzonder zijn koningsdrama’s,
vormden het hoogtepunt van de derde periode, gevolgd door het Spaanse theater van
Calderón. Het Duitse theater vanaf Goethe en Schiller tot aan de nationaalsocialistische toneelschrijvers uit de jaren dertig vormde het laatste tijdperk. Voortbordurend
op de ideeën van Ernst dachten de Duitse nazi’s dat het nieuwe nationaalsocialistische
theater een volgende bloeiperiode zou inluiden. Uit hun publicaties blijkt dat Primo,
Van Hees, Frans e.a. dezelfde hoop koesterden.
Om het middeleeuwse theater toch te zien als een voorloper van het nationaalsocialistische theater moet een andere gedachtelijn worden gevolgd. Bij deze (her)interpretatie is het van belang veel kleinschaliger te denken. Deze interpretatie kan eerder Diets genoemd worden, omdat de nadruk werd gelegd op een Nederlandstalige
theatertraditie in Groot-Nederland.
Een van de belangrijkste criteria die de nationaalsocialisten hanteerden als geschikte
bron voor nationaalsocialistisch theater was de scheiding tussen publiek en acteurs. Van
groots, volks theater kon slechts dan sprake zijn als deze scheiding was opgeheven, een
uitgangspunt dat eerder door Duitse nationaalsocialistische theatertheoretici was geformuleerd. Daarom werd ook in deze visie het klassieke drama uit de Griekse oudheid
tot voorbeeld genomen. Daarbij kwam de nadruk niet te liggen bij het tragische element;
men constateerde dat het theater in zijn vroegste periode meer een religieuze plechtigheid was die pas later werd gesplitst in een actief deel (de spelers) en een passief deel (de
toeschouwers). Hetzelfde gold voor de mysterie- en mirakelspelen uit de middeleeuwen.
Goedewaagen stelde dat men pas van groots theater kon spreken, wanneer een mythe,
een idee, de achtergrond van het drama vormde. ‘In deze mythe vonden tooneelschrijvers en tooneelspelers hun interpretatie en tevens was door die mythe het tooneel begrijpelijk voor breede lagen des volks, voor het publiek. Wat op het tooneel verscheen,
was de heilige geschiedenis van goden en menschen. Zoo zien wij bij de Grieken eerst het
godsdienstig en later het humanistisch element als achtergrond van het drama. Bij de
middeleeuwse mysteriespelen, de moraliteiten en abele spelen geldt hetzelfde. Het tooneel is begrijpelijk, omdat de groote gestalten uit de gewijde geschiedenis of algemeen
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menschelijke waarden iets tot speler en toeschouwer te zeggen hebben.’18 Voor de Nederlandse toneelschrijver aan het begin van de nationaalsocialistische revolutie formuleerde hij als ‘grootse’ thema’s: de ontwakende arbeider en boer, de tragedie van de intellectueel, het drama van de Grebbe of Rotterdam, de vliegerofficier, Jan Pietersz. Coen
en Michiel Adriaansz. de Ruyter.
Adriaan van Hees was een navolger van de Dietse lijn. Hij legde de nadruk op de
grootsheid van het Nederlandse theater in de middeleeuwen en het eerste gedeelte van
de zeventiende eeuw. Hij toonde aan dat Nederlandse toneelspelers in 1590 voor het
eerst in Hamburg optraden. Vanaf het einde van de zestiende tot aan het begin van de
achttiende eeuw bereikten zij zelfs Danzig, Riga en München.
De Renaissance was een eerste factor die het theater negatief had beïnvloed, want
in deze periode werd de enge verbondenheid tussen volk en theater eigenlijk al verbroken. De nationaalsocialisten van dr. E.H. van Rappard beschouwden het theater
van dit tijdperk als een ‘in wezen volksvreemde, westisch, romaanse’ kunstvorm.19 De
typering van de Renaissance in deze drie bijvoeglijke naamwoorden vormde de verbinding tussen de nationaalsocialistische cultuuropvatting met de ‘Westforschung’,
die in de jaren twintig onder wetenschappers in Duitsland was ontstaan. Met de term
‘Westforschung’ werd het onderzoek naar de historische, sociaal-culturele en raciale
basis van het Germaanse territorium in Noord-West Europa bedoeld. Deze politiek
ideologische benadering sloot nauw aan bij de idealen van de Vlaamse Beweging en
men kon ze dus ook aantreffen bij deze pleitbezorgers voor een Groot-Nederland, oftewel Dietsland.20 Volgens hen hadden alleen de blijspelen van Bredero, Starter, Van
Focquenbroch, Asselijn e.a. hun volkse kracht behouden.
Het calvinisme vormde een tweede negatieve factor, die door Wijnand Frans eveneens als volksvreemd, wat ras betreft romaans of beter gezegd westisch werd omschreven. Hij vond het calvinisme verwerpelijk, te meer daar het ook verantwoordelijk was
voor de scheiding tussen Duitsland en Nederland. Niet iedereen was deze mening toegedaan; Jan Ubink, een bestuurder van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
bracht hiertegen in dat de calvinisten slechts een klein deel van de bevolking uitmaken.
Bovendien waren de Nederlandse calvinisten in het buitenland wel in het theater te vinden, met name in de Folies Bergères!?! Of deze laatste opmerking echt in de discussie
heeft meegespeeld, valt te betwijfelen, ze is echter door Ubink wel gemaakt.21
Het Twaalfjarig Bestand zagen nationaalsocialisten als een eerste teken van verval. Na de dood van prins Willem II kwam de regentenkliek van Johan de Witt aan de
macht en voor Van Hees was het een typische vorm van liberale geschiedvervalsing de
regering van De Witt als het hoogtepunt van de Gouden Eeuw te beschouwen. Zijn argumentatie voor deze bewering was eenvoudig: eenzelfde situatie deed zich in de jaren dertig voor met de regering Colijn.
Hoewel Willem III in 1672-1673 Nederland probeerde plaats te laten nemen in de
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Europese geschiedenis, bleef zijn poging zonder resultaat. Belangrijke toneelschrijvers
als Vondel, Hooft en Bredero hadden hun belangrijkste toneelwerken gepubliceerd
voor 1650. Dat de toneelspeelkunst zich tot de achttiende eeuw had kunnen handhaven, was alleen te danken aan het voortborduren op oude patronen.
Met een korte onderbreking van 1800-1825, met Willem Bilderdijk als belangrijkste dramaturgische schrijver en koning Lodewijk Napoleon als inspirator, sliep het
theater in de negentiende eeuw voorgoed in. Zeker tot 1875. De toneelspeler werd een
paria in de maatschappij. Zijn sociale positie werd zeker niet beter na Thorbeckes uitspraak: ‘Kunst is geen regeringszaak’.22 Pas in 1875 ondernam Het Nederlandsch Tooneel pogingen om het nationale toneel uit het slop te halen. H.J. Schimmel had toen
geconstateerd dat het Amsterdamse gemeentebestuur eigenlijk alleen geïnteresseerd
was in het op tijd innen van de vermakelijkheidsbelasting. Schimmel was echter niet
de eerste negentiende-eeuwer die zich bekommerde om het nationale toneel. J. A. Alberdingk Thym had al in 1849 aan hetzelfde gemeentebestuur kenbaar gemaakt dat het
theater een zaak van de gemeenschap was. ‘Schimmel is niet geslaagd in zijn pogingen, omdat het theater een zaak is van de gemeenschap en alleen slagen kan als een
groep, een geestelijke verwantschap, een geheel volk er zich achter zet. (…) Want zoolang de handen elkaar niet kunnen vinden, zoolang ieder individu meent, dat hij in zijn
eentje iets bereiken kan, zoolang dus niet ontstaat de nationale gemeenschap, komt
er van het Nederlandsche tooneel niets terecht [onderstreping Ubink, AvdL].’23
De liberale Nederlandse samenleving van de negentiende eeuw werd volgens nationaalsocialisten gekenmerkt door geld verdienen en geld ophopen. Een dergelijk klimaat was de grootste vijand voor de volkse kunst, want ‘het ware wezen van het tooneel is de Tragedie en de Tragedie is in laatste instantie de uitspraak tusschen den
mensch en de godheid. En de ware tooneelspeler is de tragische speler, die de Verlossing brengt aan zijn toeschouwers, De Verlossing uit hun tragische tweeslachtigheid
en die als Verlosser ook zich zelf bevrijdt. (…) Het theater eischt als basis de levende
mythe en met een volk dat eet en drinkt en slaapt en rust en vet wordt, maar alleen een
volk, dat actief strijdt en werkt en geestelijk groeit en in beweging blijft en steeds worstelt door moeilijkheden en gevaren, alleen zulk een volk vormt in zich – onbewust –
de mythe van bloed en leven [onderstreping Frans, AvdL]’.24
De situatie elders in het land was vergeleken met Amsterdam niet veel beter. Bij
de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid was er in Den Haag wel voldoende geld
om de Franse opera te subsidiëren, voor het Nederlandse toneel bleef de beurs gesloten, luidde de nationaalsocialistische kritiek.
In de negentiende en twintigste eeuw was er geen contact meer tussen het publiek en de spelers, omdat ‘de basis daarvoor in het maatschappelijk leven ontbrak.
De sociale ontwikkeling vertoonde een toenemende afscheiding en verbrokkeling. En
tenslotte was er niet meer gemeenschappelijk geestesbezit dan een paar leege leuzen:
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vrijheid, verdraagzaamheid, eenheid, enz.’.25 Op enkele uitzonderingen na (Rooyaards, Verkade en het Oost-Nederlandsch Tooneel) was het toneel verworden tot
amusement.
Het theater voor mei 1940 werd vooral gekleurd door Franse, Engelse en Amerikaanse successtukken. Het Duitse toneel was slechts vertegenwoordigd door Lessing
en Schiller. Ibsen werd wel gespeeld, maar met afgrijzen moesten nationaalsocialisten
constateren dat de Germaanse oorsprong van zijn werk totaal op de achtergrond was
gedrongen. Na mei 1940 werd August Heyting, de voorzitter van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, alle lof toegezwaaid, omdat hij één van de weinigen
was geweest, die al jarenlang een hervorming van het Nederlandse toneel voorstond.
Hoewel rijkelijk bespot door ‘toneelminnend’ Nederland schreef hij al in 1934: ‘Dat de
tegenwoordigen toestand van ons tooneel slecht is, pleit sterk tegen leidende machten van het heden. – Ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat deze zichzelf en volk en staat
zoo zeer zullen weten te vernieuwen, verjongen en régenereeren, dat het tooneel hiervan de gelukkige terugslag zal ondervinden. Hieruit blijkt wel, hoe een volslagen ommekeer in den geest en daarna in den leiding van ons volk noodig is.’26
Nationaalsocialistische theatertheoretici waren het met Heyting eens. Diverse keren toonden ze aan dat het theater in Nederland zich in een toestand van verval bevond. Als voornaamste oorzaken voor deze situatie noemden ze:
– Het beleid van de Nederlandse schouwburgdirecteuren liet veel te wensen over.
Uit haatgevoelens tegenover het Derde Rijk werd ‘het ras-eigen Germaansche ons
stelselmatig onthouden. Wij kregen de boulevardstukken van Parijs, de society
van Londen, de “nieuwe zakelijkheid” van het gangsters-New York’.27
– De economisch gebrekkige structuur van het theater zorgde voor een veel te grote versnippering. In Nederland had nog nooit een nationaal toneelgezelschap bestaan, veeleer was er sprake van een sterrencultus: rond een of twee bekende toneelspelers werd een gezelschap opgericht.
– Het democratisch-liberale bestel van voor de oorlog eiste dat er winst werd gemaakt. De gemeenten wilden via de vermakelijkheidsbelasting andere gaten in de
begroting dichten. Kunst was geen regeringszaak, dus zeker geen gemeentezaak.
– Moreel onwaardige eigenschappen van de mens werden op het toneel gebracht.
– Het Nederlandse volk kende geen nationalistisch bewustzijn, het hoogste en heiligste goed van een volk. Dit had tot gevolg dat het geenszins erin geslaagd was het
volkseigene zuiver te houden. ‘Het verlakkende in zeden, gewoonten en gebruiken, op den duur leidende tot een gedeeltelijk langzaam afsterven ervan, was het
resultaat van de, het volksbewustzijn ondergravende politiek-internationalistische, democratische nivelleeringsbedrijvigheid der laatste tientallen jaren.’28
– Nederland was geen militaire macht van betekenis meer. Alleen wanneer een land
streed voor de onafhankelijkheid en eenheid, offers bracht, kortom alleen wan-
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neer er gesproken kon worden van een heroïsch volk, kon er ook gesproken worden van een nationale en volkse kunst; ‘… evenzoo kan een nationaal en volksch
tooneel slechts bloeien in – en uit de cultureele sfeer van een strevend en strijdend
volk, dat zich bewust is één volk te zijn en niet een horde. [onderstreping A. van
Hees, AvdL]’.29
Deze laatste gedachte, het teruggrijpen naar een militaire machtsfactor, werd niet alleen door Van Hees onderstreept, ze was eerder al genoemd door August Heyting. Hij
zag een duidelijk verband tussen toneel en militarisme: ‘Het is een opvallend verschijnsel, dat Nederland weinig gevoel heeft voor het leger en juist het beste tooneel
is te vinden bij militaire of maritieme naties, zooals oud-Athene, oud-Rome, Spanje,
Nederland (in den tijd, dat wij militair machtig waren!), Italië, Frankrijk, Engeland en
Duitschland in hun tijden van bloei en machtsontwikkeling.’30 Van Hees zag deze gedachte na mei 1940 bevestigd: Duitsland was weer een geweldig militair volk en daarom bezat het ook het beste theater.31

3. Inhoudelijke veranderingen
Repertoire
Nederlandse theaterbezoekers waren in het interbellum verwend met kassuccessen uit
het buitenland met als onderwerp meestal een driehoeksverhouding. Het Nederlandse
publiek was niet geïnteresseerd in de psychologische ontleding van een echtscheiding
uit de Amerikaanse samenleving, die met een Freudiaanse saus overgoten was, aldus
de nationaalsocialistische kritiek. Het nieuwe Nederland, en dus ook de nieuwe Nederlandse cultuur, zou moeten worden opgebouwd met het enige karakteristiek Nederlandse wat was overgebleven na de Duitse inval: het nationaal besef van onze Nederlandse volksgemeenschap. Het theater zou naast pers, radio en film een leidende
rol moeten vervullen in de vernieuwing van Nederland, omdat men veel verwachtte
van het directe contact tussen publiek en spelers.
De Nederlandse toneelschrijvers dienden te zorgen voor een goed nationaal repertoire, bestaande uit Nederlandse stukken en Nederlandse klassieken, aangevuld
met de klassieken uit de wereldliteratuur. De belangstelling voor het theater moest
worden opgewekt door het spelen van stukken, liefst in verzen geschreven, over grote figuren uit de vaderlandse geschiedenis en met stukken over de problemen van het
volk. Men doelde dan op onderwerpen als de landwinning en de bodemverbondenheid. H. Kramer, een journalist van De Waag, suggereerde dat de oorlog juist ‘den levensernst’ had verdiept, en dat er voldoende belangstelling was voor ‘zwaren kost’.32
Hij dacht dan vooral aan de voorstellingen van Adam in ballingschap van het Neder-
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landsch Tooneellyceum in Nijmegen en Amsterdam. Goedewaagen refereerde aan Albert Verweij met zijn dramatische gedichten Johan van Oldenbarneveldt (1895) en Jacoba van Beieren (1902).
Voor Primo was het essentieel te wijzen op het verschil tussen volks en nationaalsocialistisch theater. Het laatste begrip wees op een ideologie, het begrip volks daarentegen op een mythe. Een volkse kunst omschreef hij als: ‘Een kunst, die volksch is, voelt
zich zeer nauw verbonden met het diepste volksbewustzijn, meer nog en beter: zij is aan
dat bewustzijn ontsproten, heeft er haar eigen karakter aan te danken en haar specifieken vorm door gekregen.’33 Volks theater was een kunstvorm die wortelde, leefde en
groeide in en door het volksbewustzijn. De inspanningen van nationaalsocialisten om
het nationale zelfbewustzijn te laten ontwaken moesten wel leiden tot een theater ‘in
verbondenheid met en gebondenheid aan eigen geweten, eigen zeden en aard, eigen wil
en eigen oordeel, eigen historie en traditie, eigen toekomst. (…) En het zal daarbij dan
ook blijken dat deze kunst eenvoudig zal zijn, helder en klaar, evenwichtig en geordend,
weerspiegeling van een gezond en evenwichtig, geordend volksleven. Het volksche tooneel zal niet alleen volksch zijn naar den geest en naar den inhoud, maar ook in zijn
structuur, in zijn uiterlijken vorm een beeld van ordening vertoonen, dat kenmerk en
karakteristiek zal zijn van de heele volksche gemeenschap van de toekomst’.34 Doordat
het volkse theater zich niet van het volkseigene vervreemd had, was er ruimte genoeg
voor fantasie en nuchter realisme. In een volks toneelstuk ging het om de conflicten in
het leven van individuele mensen onderling en om de botsingen tussen het individu en
de volksgemeenschap. Maar het was ondenkbaar dat deze onderwerpen op een zwartgallige, pessimistische manier verbeeld werden. Ze zouden veeleer op een heroïsche wijze aan het publiek getoond moeten worden, omdat de toeschouwers zo herinnerd werden aan de grootse daadkracht van de volksgemeenschap.
De beleidsmakers op het DVK verklaarden hun bemoeienis met de cultuur en
met het theater in het bijzonder niet alleen vanuit hun politieke ideologie. Goedewagen zag zichzelf en zijn medewerkers niet louter als staatspolitici, maar tevens als cultuurpolitici, zo vertelde hij in maart 1941 aan de toneelspelers die aan zijn uitnodiging
voor een gesprek op zijn departement gehoor hadden gegeven. In feite ging het dus
niet om een politieke reorganisatie, maar om een verheffing van het culturele leven.
Hij hield zijn publiek voor dat de geschiedenis had geleerd dat in perioden van bloei
het drama altijd gebaseerd was op een idee, een mythe die toneelschrijvers en -spelers
voortdurend had geïnspireerd. Het theater uit de negentiende en de eerste decennia
van de twintigste eeuw toonde aan dat er door liberalisme, burgerlijkheid en individualisme geen mythe als achtergrond van een drama functioneerde. Hooguit bij de
grote studentenmanifestaties rondom de viering van de lustra van universiteiten of
studentenverenigingen was sprake van een op een mythe gebaseerd theater. Hij doelde dan op voorstellingen als De Groote Geus dat hiervoor werd aangestipt.
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Sommigen, zoals George Schlimme, wilden een grootse aanpak: er moesten massaschouwburgen worden gebouwd zoals het Wagnerfestspielhaus in Bayreuth en het
Schillertheater in Charlottenburg om het volk te laten genieten van groots opgevoerde theatervoorstellingen. Ze verwezen ook naar het mislukte initiatief van volksuniversiteiten, de vereniging Kunst aan Allen en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling om in de trant van de Duitse Volksbühne van het theater een gemeenschapskunst
te maken. Nationaalsocialisten wilden deze traditie oppakken en een nieuwe poging
wagen. Dat kon slagen, ‘wanneer het drama wordt beschouwd als cultureele factor in
den als organische eenheid begrepen staat en, bij de ordening van boven af, nationale propaganda- en organisatiemiddelen worden ingeschakeld’.35 Het nieuwe nationaalsocialistische theater zou dan vanzelf op organische wijze ontstaan, omdat de weg
terug onherroepelijk was afgesneden. De staat zou er voor zorgen dat er nauwere theatrale contacten met Vlaanderen, Zuid-Afrika, Duitsland, Scandinavië en de overige
delen van de Germaanse cultuurgemeenschap aangegaan werden.
Anderen, zoals de onder het pseudoniem Plm. schrijvende journalist van Het Nederlandsch Dagblad, zochten het nieuwe repertoire eerder in een krachtig herstel van
het Nederlandse volksdrama. Hoe dat vorm gegeven kon worden, bleek uit het volgende eisenpakket:
– Het nieuwe theater moest naar vorm en inhoud werkelijk volks zijn, d.w.z. ‘dat
er zich het leven, de strijd en het lijden van een integreerend deel der volksgemeenschap in weerspiegelt, zoodanig dat de toeschouwer iets van zijn eigen wezen in het gedramatiseerde terugvindt’.
– Bijzondere waarden van het Nederlandse volk en bodem moesten in een volksdrama tot uiting komen, d.w.z. in een volksdrama zou ‘altijd iets gekristalliseerd
zijn van de onsterfelijkheid van het eigen bloed en van de eigen, onloochenbare
volkspersoonlijkheid’.
– Het nieuwe volksdrama hoefde niet per definitie een historisch drama te zijn, de
uitbeelding van hedendaagse aspecten van de volksgemeenschap konden ook onderwerp van de voorstelling uitmaken.
– Voor de vormgeving ging de voorkeur uit naar stoer, Nederlands proza i.p.v.
‘woordengeflonker’ of het buigzame vers. Het was geen bezwaar als het toneelstuk in het dialect was geschreven. Dat benadrukte het volkseigene van het onderwerp en het gebeuren in de theaterzaal.36
Dit nieuwe volksdrama mocht niet verward worden met het aloude volkstoneel dat door
ambulante gezelschappen werd gespeeld. Deze vorm van theater werd ten stengste afgewezen, omdat men niet wilde dat het publiek drie of vier bedrijven lang werd geconfronteerd met prostituees en dronken vaders, die zich pas aan het eind van het stuk afkeerden van hun foute levenswandel. Deze stukken vonden nationaalsocialisten niet
alleen moreel en cultureel maar ook sociaaleconomisch verwerpelijk. Door deze laag-
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bij-de-grondse kluchten kreeg het publiek een fout beeld voorgeschoteld van wat theater inhield. Dat de volkstoneelspelers bovendien door hun directeuren met een slavenloontje werden afgescheept, was in de nieuwe nationaalsocialistische staat ondenkbaar.
Wel was het toegestaan het volkstoneel te transformeren naar Duits voorbeeld.
Met de term volkstoneel had Schlimme eigenlijk Thingspiele voor ogen. Tussen 1933
en 1940 waren er in Duitsland 210 nieuwe volksstukken verschenen, meestal in dialect
geschreven, met als grondvorm het klassieke Griekse drama waarin lekenspelers een
belangrijke rol speelden en de scheiding tussen toeschouwers en spelers zo goed als
verdwenen was. In Duitsland bestonden er volksspelen voor de verschillende bevolkingsgroepen zoals de Hitlerjeugd, de Arbeidsdienst, vrouwen, boeren, soldaten, SA
en SS. Streekgebruiken vormden het onderwerp van de dramatische handeling. De
volksspelen droegen het karakter van een spreeksymfonie met een grote rol voor het
spreekkoor. Ze werden gespeeld bij alle mogelijke gelegenheden zoals het oogstfeest,
vastenavond, op school en in de fabriek, en bij de nationale feestdagen. Schlimme
hoopte dat deze ontwikkeling zich ook in Nederland zou ontwikkelen en zag vooral
mogelijkheden bij het amateurtoneel.
Zover was het echter nog lang niet, want in zijn beschouwing over het Nederlandse theater in de periode 1940-1943 liet Max Wolters zien dat hij al verheugd was
met Vrouwenzand van Ben van Eysselstein dat hij karakteriseerde als ‘een eenvoudig
stukje volkstooneel met zang en dans’.37 Wel signaleerde hij, halverwege de oorlog, een
ontwikkeling in de goede richting. De vooroorlogse reisgezelschappen brachten eerst
stukken van Amerikaans en Frans repertoire (Roofvogels, De Marathondans, Chronique Scandaleuse); later werden deze vervangen door voorstellingen van slechte beroepsgezelschappen die voornamelijk een repertoire van kluchtspelen brachten
(Moeder en De voddenkoper van Parijs). In 1942/1943 hadden streekgezelschappen de
schmiertroepjes verdrongen en werd er voor het eerst in jaren volkseigen toneel gespeeld (Roaitske, Wiek van Wiekshörn, Ome Loeks en Kinderen van ons volk) dat zelfs
in De Schouw uitgebreid werd besproken.
Wouter Weersma pleitte voor een ‘bloedwarm’ theater, i.e. een theater dat zich in
dienst stelde van de gemeenschap. Concreet betekende dit dat het theater algemeen menselijke waarden tot uitbeelding moest brengen, de taak van de mens op deze wereld moest
verbeelden en aan het betere ik van de toeschouwers moest appelleren. L.F. van Ledeboer
van Westerhoven, het hoofd van de Dienst Tooneel der Hoofdafdeling Vorming van de
NSB, wilde dat schrijvers stukken schreven waarin het ‘heldische’ de eerste plaats innam.
Daarmee bedoelde hij dat thema’s als trouw, moed, eer en standvastigheid onderwerp van
het nieuwe nationaalsocialistische drama moesten zijn. Volgens Ledeboer zou het toneelrepertoire in de nieuwe nationaalsocialistische staat gekenmerkt worden als:
– Volks: de toneelstukken moesten een gezonde inhoud, een goede moraal hebben
en mochten geen psychologisch gemoraliseer meer bevatten.
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–

Bodemgebonden: de stukken zouden de gebondenheid van de mens met de bodem waar zijn wieg stond en waar hij zijn arbeid verrichtte, moeten aantonen.
– Germaans: de toneelstukken moesten in overeenstemming zijn met het ingeboren fatsoensbegrip van nationaalsocialisten.
– Nationaalsocialistisch: de stukken mochten geen nationaalsocialistische propaganda bevatten, maar moesten in overeenstemming met de nationaalsocialistische levensbeschouwing zijn.
Het was niet de bedoeling dat toneelspelende kameraden zich in hun enthousiasme verlaagden tot het spelen van tendensstukken. De kunst mocht niet verlaagd worden tot
tendens, de tendens moest juist verheven worden tot kunst, was Ledeboers conclusie.
August Heyting beriep zich er op dat hij de oudste voorvechter was in de strijd voor
een nationaal Nederlands toneel. Hij refereerde aan zijn oproep in De Groene in 1903
om Vondels Lucifer na 250 jaar weer op te voeren. In 1941 publiceerde hij Het Nederlandsche tooneel in de branding, een lange klaagzang van de verongelijkte voorzitter van
de Bond van Nederlandse Toneelspelers. Voorbeelden waar de nieuwe theatermakers
zich naar konden richten waren: Adam in ballingschap in de enscenering van dr. Willem Royaards en Wederzijds Huwelijksbedrog in de uitvoering van Jan Musch.

Toneelspelers
In hun kritiek op het vooroorlogse toneelbestel hadden nationaalsocialisten verschillende malen vastgesteld dat de opleiding van toneelspelers veel te wensen overliet.
Maar ook de kunst van het gesproken woord was aan verbetering toe, zodat bij de toeschouwers een maximum aan inlevingsvermogen kon ontstaan. Dat deze opgave serieus ter hand werd genomen, bleek uit de bijdrage van dr. Wijnand Frans aan een internationale conferentie voor zang- en spraakleer in Stuttgart van 22-25 mei 1941 onder
de titel ‘De vernieuwing van het Nederlandse toneel in het licht van de spraakleer’.
De toneelspelers zouden zich na het einddiploma toneelschool nog verder moeten professionaliseren voor de grote rollen uit de toneelliteratuur. De regisseur zou in
het nationaalsocialistische theater een grote verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Hij was de schakel tussen auteur en acteurs en hij zou als een schoolmeester zijn
acteurs moeten scholen in de finesses van de toneelspeelkunst. Bekende regisseurs als
Max Reinhardt en dr. Willem Royaards dienden als voorbeeld.

Toneelschrijvers
Goedewaagen besteedde in zijn cultuurpolitieke redevoeringen ook aandacht aan de
rol van de schrijver in de nieuwe nationaalsocialistische staat. De band tussen schrijver en volk gaf hij weer in de volgende metafoor: ‘Het volk is het organisme en de

03 hst 3 (3)

14-10-2008

158

11:10

Pagina 158

Het theater van de nieuwe orde

schrijver het orgaan, dat naast en in samenwerking met andere organen het geheel
dient. De schrijver is onmisbaar in een volk, zooals het oog onmisbaar is in den strijd
om het bestaan. De schrijver is het oog van het volk en een volk zonder schrijver is
blind.’38 De taal die de schrijver hanteerde, vergeleek Goedewaagen met het netvlies,
het gevoelige centrum van de cultuur. De schrijver moest volkse literaire werken brengen en zich niet aanpassen aan de grove smaak van het publiek. ‘De eisch, volksch te
werken en te leven houdt slechts in, dat ook de schrijver deel heeft aan de groote en
beslissende omwenteling onzer dagen, waarin ons volk een nieuw bewustzijn van zich
zelf krijgt omdat het een nieuwe mythe van een positief gehalte erkent.’39
De nationaalsocialistische ‘inheemse’ overheid was zich bewust van het feit dat
het niveau van de dramatische producten niet hoog was. Vaak waren de ingezonden
stukken gecomponeerd als een roman, maar dan in dialoogvorm, een soort samensmelting van lyriek en epiek. Daarom was het raadzaam eenvoudig te beginnen, de toneelschrijvers hoefden geen nieuwe Nederlandstalige meesterwerken te creëren. Hun
stukken zouden in eerste instantie gebruikt worden om acteurs opnieuw te leren toneelspelen en dat was na het spelen van een eindeloos aantal internationale salonstukjes niet zó gemakkelijk, was het commentaar in het Algemeen Handelsblad.40 Pas
later moest getracht worden een dramatisch kunstwerk te schrijven, een ‘Gesamtkunstwerk’ dat het resultaat was van een samenwerkingsverband tussen de toneelschrijver, acteur, schilder, architect, beeldhouwer en musicus.
De toneelschrijver moest beslissen tot welk kamp hij wilde behoren: zij, ‘die het
volk iets te zeggen hebben, die gestalte geven aan de worsteling dier problemen, die in
tijd en eeuwigheid den mensch hebben gegrepen’ of zij, ‘die zich bij elke scène maar
afvragen, of hun gekunstel het “doen” zal bij het publiek, hoe hun in elkaar geflanste
dwaasheden in de zaal ontvangen zullen worden’.41 Wilde de toneelschrijver van de
nieuwe orde tot de eerste groep behoren dan moest hij in navolging van wat Friedrich
Schlegel voor de poëzie had voorgeschreven – in elk goed gedicht moest alles doelbewust en alles instinctief zijn – deze vuistregel vertalen naar het theater. Doelbewust
werd dan gezien met betrekking tot de Idee die aan het toneelstuk ten grondslag lag,
de term had echter ook betrekking op het theatereffect dat de auteur bereiken wilde.
Instinctief sloeg het ook op het gegeven dat de kunstenaar moest aanvoelen wat het
volk nodig had en dus op de planken wilde zien.

Publiek
Over het algemeen waren nationaalsocialisten de mening toegedaan dat het publiek
geschoold moest worden voor het nieuwe theater. In eerste instantie moesten de pijlen gericht worden op de acteurs en toneelschrijvers. Als zij in staat waren goed volks
theater te brengen, dan zou het publiek vanzelf volgen, was de gedachte. Schoolvoor-
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stellingen, cursussen op volksuniversiteiten, voorleesmiddagen door de auteur en uitkopen voor verenigingen werden gezien als geschikte mogelijkheden om het publiek
te scholen. Ook het lekenspel was uitermate geschikt om het publiek bewust te maken
van de bodem waarop het geboren en getogen was. Enerzijds wilden nationaalsocialisten aansluiten bij het werk van Henriette Roland Holst, anderzijds werden haar lekenspelen als te eenzijdig afgedaan. Tenslotte moesten de toneelcritici in de recensies
het publiek gaan informeren en voorlichten wat er met een voorstelling werd bedoeld
en hoe de toeschouwers naar een voorstelling moesten kijken.
Halverwege de oorlog werd vastgesteld dat ook op dit punt weinig succes was geboekt. Het theater was in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Een goede klassieke
voorstelling werd ondanks een positieve ontvangst door de pers en een slechte exploitatie maar matig bezocht door het publiek. De voorstelling werd daarop op ‘slechte dagen’ geprogrammeerd waardoor er nog minder publiek kwam kijken. Het was
hoog tijd deze vicieuze cirkel te doorbreken, stelde Max Wolters in een artikel in De
Waag. De volgende maatregelen konden die vicieuze cirkel doorbreken:
– Er moest gezorgd worden voor meer bezieling bij regisseur en acteurs zodat het
publiek dat kon merken. Bij nationaalsocialistisch theater moest geen artistiek,
maar een volks criterium het uitgangspunt zijn.
– De kritiek moest de voorpublicatie niet afdoen als een berichtje over een allang
geleden overleden toneelschrijver, maar zij moest vechten voor ‘het eerste-geboorterecht-van-de-Nederlandsche-tooneelkunst-in-Europa’.
– De commerciële exploitatie moest ondergeschikt gemaakt worden aan de artistieke en culturele exploitatie.
– De voorlichting aan het publiek moest verbeterd worden:
– De toneelvoorstellingen moesten in de pers worden toegelicht.
– De publiciteit moest ten dienste staan van het theater, er zou dus aandacht besteed moeten worden aan klassieke voorstellingen op de radio, lezingen, voordrachten en manifestaties.
– Er zouden klassieke voorstellingen in serie tegen geschikte prijzen moeten worden georganiseerd.
– De toeschouwer werd aangeraden zich niet te laten afschrikken bij tegenvallend
bezoek bij volksvoorstellingen in meestal verouderde schouwburgen. 42

4. Een nieuw nationaalsocialistisch toneelbestel
Al in het eerste bezettingsjaar traden verschillende nationaalsocialisten naar buiten met
hun plannen ten aanzien van de inrichting van een nieuw nationaalsocialistisch toneelbestel. Jan Koetsier Muller, de voorzitter van de vakgroep toneel van de NKK, wil-
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de de organisatie van de NOT verder uitbreiden. Daarom vond hij het noodzakelijk dat
aan het hoofd van elke vakgroep een leider kwam te staan, die ‘de volle verantwoordelijkheid draagt en rekening en verantwoording moet afleggen aan de rijksvertegenwoordiger van het tooneelwezen [onderstreping Koetsier Muller, AvdL]’. Deze rijksvertegenwoordiger – voorzien van de titel president of intendant – moest ‘in overleg
(met) en met goedkeuring’ van de theaterafdeling van het Rijkskommissariaat worden
benoemd en de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de reorganisatie en opbouw van het toneel naar Duits model [onderstreping Koetsier Muller, AvdL].43
Koetsier Muller schetste de huidige situatie als zeer twijfelachtig en ongunstig, omdat ondersteuning vanuit de privésector en de gemeentelijke subsidies achterwege bleef.
Hij stelde voor de toneelgezelschappen als private ondernemingen op te heffen, ze zouden aan de verschillende schouwburgen moeten worden verbonden. In Amsterdam, Den
Haag en later in Rotterdam moesten rijksschouwburgen opgericht worden waarin én
klassieke stukken én kamerspeeltoneel werd gespeeld.44 In Amsterdam en Rotterdam zou
tevens een rijksopera gevestigd worden. Tien steden waaronder Groningen, Leeuwarden,
Utrecht, Arnhem en Breda kregen ook een stadsschouwburg met een eigen vast toneelgezelschap. Daarnaast zou nog een operareisgezelschap en diverse reistoneelgezelschappen moeten worden opgericht om de rest van het land te bedienen. De opleiding voor toneelspeler zou plaats vinden op een Rijkshogeschool voor dramatische kunst, waarin alle
vakken – dus ook dans, radio en film – werden onderwezen. De praktijkopleiding van de
toneelspelers zou gedurende twee jaar in het reistoneelgezelschap plaatsvinden.
Schematisch gezien kwam het plan van Koetsier Muller op het volgende neer:
©

Departement van Onderwijs, kunsten en wetenschappen

©

Rijksleider (president of intendant)

Afdeling :
Directeuren

Afdeling :
Regisseurs en
dramaturgen

Afdeling :
Acteurs en
actrices

Afdeling :
Dans

Afdeling :
film met
onderafdelingen

Afdeling :
Afdeling :
Artiesten variété Toneelschool
en leraren

Afdeling :
radio met
onderafdelingen

Figuur 10: Het toneelbestel volgens Koetsier Muller.

Doel van deze theaterreorganisatie was: ‘het tooneel [te scheppen] voor het geheele volk
en het geheele volk opvoeden tot een begrijpen, waardeeren en daardoor bevorderen
van de tooneelkunst, een der belangrijkste, ja misschien wel de belangrijkste kunstuiting om het nationaal gevoel en de nationale saamhoorigheid van een land te doen
gevoelen en sterker te bevestigen [onderstrepingen van Koetsier Muller, AvdL]’.45
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Van Hees op de tweede Hagespraak, 17 mei 1937.
NIOD

In 1940 publiceerde Adriaan van Hees Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Zijn
doelstel1ing was ‘een schema te ontwikkelen, dat als uitgangspunt en richtlijn voor den
noodzakelijken en komenden opbouw van het tooneel in Groot-Nederland kan dienst
doen’.46 Door te spreken over Groot Nederland volgde van Hees de lijn van Mussert:
één Dietsland waarin de NSB de eerste viool wilde spelen. Duidelijk distantieerde van
Hees zich van de gedachte om het Nederlandse theater in nationaalsocialistische richting te hervormen. Nee, het theater moest ‘Dietsch zijn of het zal niet zijn.’47 De theatermaker had tot taak om ‘de volksch-cultureele eenheid te verwerkelijken’.48
Omdat de staat in de nationaalsocialistische ideologie gedefinieerd moest worden als de organisatievorm van de volksgemeenschap, was het voor Van Hees duidelijk dat er een onlosmakelijke band bestond tussen toneel en staat. De bemoeienis
van de staat met het theater beperkte zich tot 10 mei 1940 op het al dan niet toekennen van subsidies. Sinds het ‘slagen’ van de nationaalsocialistische revolutie zou het
afgelopen zijn met de oude cultuurpolitiek waarin directeuren van de gezelschappen
ten koste van de toneelspelers de winst opstreken en de overheid slechts magere subsidies verstrekte.
De eerste veranderingen die doorgevoerd zouden moeten worden, lieten zich als
volgt omschrijven.
– De toegangsprijs voor een theatervoorstelling zou omlaag moeten om beter te
kunnen concurreren met de film.
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De verlaging van de toegangsprijs mocht echter niet ten koste gaan van de artistieke kwaliteit. De toneelgezelschappen moesten tijd, gelegenheid en middelen
krijgen om de beste en moeilijkste stukken van de wereldliteratuur op te voeren.
De sociale positie van de toneelspeler moest drastisch veranderen. Hij mocht niet
langer beschouwd worden als een paria in de maatschappij. Hij had recht op een
redelijk bestaansminimum, een betaalde vakantie en een pensioenregeling.

Om deze drie eisen te financieren rekende Van Hees vanuit de volgende kosten- en batenanalyse:
‘a. te betalen zal zijn: de onkosten van technisch volmaakt ingerichte schouwburgen
met een uitgebreiden staf van artistiek personeel, dat op even billijke sociale voorwaarden werkt als het technisch personeel dit op heden in de gemeentelijke
schouwburgen reeds doet.
b. ontvangen zal worden: de inkomsten van niet hooge toegangskaarten’.49
De toegenomen uitgaven kwamen in de eerste plaats de toneelspeler ten goede. Daarnaast zou het gehele artistiek-technische apparaat verbeterd moeten worden om het
publiek steeds het beste van het beste op theatergebied voor te zetten. Naast deze verhoging van de uitgaven stond, zo rekende Van Hees verder, een verhoging van de inkomsten door verlaging van de toegangsprijzen. Dit laatste was mogelijk omdat door
de inschakeling van semi-overheidsinstellingen als het Arbeidsfront voortaan slechts
voor volle zalen gespeeld zou worden.
Van Hees was zo eerlijk om toe te geven dat de uitgaven niet gelijk zouden zijn
aan de inkomsten; er zou geld bij moeten. Een gedeeltelijke afschaffing, c.q. verhoging
van de vermakelijkheidsbelasting moest enige financiële armslag geven. Analoog aan
de situatie in Duitsland stelde hij voor om een artistiek zeer waardevol stuk niet, maar
een amusementsstuk wel te belasten. Met deze nieuwe vermakelijkheidsbelasting en
in de volle overtuiging dat kunst geen winstobject mocht zijn, was het financiële probleem voor Van Hees gedeeltelijk opgelost. Natuurlijk moest de staat geld over hebben voor de kunst. In zijn optiek was dat vanzelfsprekend, want diezelfde staat zorgde ook voor de financiering van scholen, universiteiten, musea, monumenten en de
rechtsspraak. ‘De schouwburg is een cultuurgoed der gemeenschap, een plaats, waar
de heiligheid der volksgemeenschap in verheven vorm en op eigen wijze beleden
wordt.’50 In de schouwburg moesten stedelijke gezelschappen stukken opvoeren waarbij de overheid in de visie van Van Hees de rol kreeg toebedeeld van een ‘positieve, opbouwende, steunende, aanmoedigende en dynamische’ helper. 51
Van Hees was niet de eerste die constateerde dat het met het toneel in Nederland
slecht was gesteld. In 1909 schreef de toneelspeler, journalist en schrijver Marie Jacques Ternooy Apel (1867-1912) in een artikel met de veelzeggende titel Tooneelellende
ongeveer hetzelfde. Het toneel moest artistieke en economische armslag krijgen om
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te kunnen bestaan. Jan Ubink, lid van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
gebruikte dezelfde bewoordingen.52
Op de korte termijn vroegen de volgende problemen dringend om een oplossing:
– Er bestond een grote concurrentie tussen de verschillende toneelgezelschappen,
alle maakten aanspraak op dezelfde subsidie.
– Het langdurig reizen had tot gevolg dat geen enkel stuk behoorlijk kon worden
ingestudeerd;
– De grote gezelschappen werden te vaak in kleinere opgesplitst met de bedoeling
het vereiste aantal voorstellingen te halen.
De verbeteringsvoorstellen moesten volgens Van Hees inhouden: ‘De versnipperde
krachten van tallooze kleine en kleinste tooneelgezelschappen moeten in enkele grootere eenheden worden samengevoegd. De mogelijkheid moet worden geschapen, dat
deze grootere eenheden allereerst een tooneelstuk behoorlijk kunnen instuderen: tijd
(beperking van het tijdroovende reizen) en gelegenheid (de schouwburgzalen en tooneelen moeten ook overdag vrij komen voor de repetities) moet worden geboden hiertoe, terwijl steeds over de beste rolbezetting voor iedere instudeering moet kunnen
worden beschikt (geen woekeren met enkele ‘sterren’ door doublures, triplures enz.).
Door onderlinge samenwerking van de leiders van de grootere tooneeleenheden
moet het optreden in de provincie doelmatig geregeld en georganiseerd worden, zodat er van moordende concurrentie niet langer sprake is. Het land wordt onderling in
bepaalde invloedssferen der tooneeleenheden verdeeld en zoo bespeeld, dat dit niet
langer nadeelig is voor het repetitiewerk der gezelschappen.
In samenwerking met de plaatselijke overheid en met de leiders van groote werkers-organisaties, worde zo spoedig mogelijk een regeling getroffen, waardoor het mogelijk wordt, een vast stampubliek voor lagen prijs het schouwburgbezoek mogelijk
te maken [accentuering Van Hees, AvdL].’53
Hoe hij deze voorstellen tot verbetering wilde realiseren, blijkt uit de volgende
toelichting.

De versnipperde krachten
Om een einde te maken de versnippering van de beste toneelspelers over de diverse
gezelschappen zouden er in Groot-Nederland stedelijke gezelschappen in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Brussel, Antwerpen en Gent moeten worden opgericht. Gezien
het huidige spelersmateriaal was het formeren van deze zes gezelschappen een maximum. Ze zouden geen autonoom optredende verenigingen zijn, want als overkoepeling van het gehele theaterbestel in Dietsland moest een Rijks- of Staatsorgaan worden opgericht.
Een dergelijke uitwerking leverde als bijkomend voordeel een grotere stroom toe-
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risten op. De kosten voor een stedelijk gezelschap zouden voornamelijk gedragen
moeten worden door de steden zelf. Een bewoner van het platteland moest vanwege
het vervoer toch al meer betalen om van het gebodene te kunnen genieten.
Het was niet de bedoeling van Van Hees om de situatie in Duitsland te vertalen
naar een Dietse context. Hij erkende dat de toneelgeschiedenis daar anders was verlopen dan in Nederland en Vlaanderen. De Duitse Staatstheaters waren een voortzetting
van de oude Hoftheaters; na 1918 werden ze omgevormd tot de toonaangevende gezelschappen binnen een land of provincie. Pas in 1933 werden een aantal van deze Landestheaters gepromoveerd tot Staatsbühnen die de taak hadden nationaalsocialistische
opvattingen van de staat via het theater verder te verspreiden Deze situatie zou zich in
Dietsland niet voordoen, meende Van Hees. Pas als de zes gezelschappen uitgebreid waren tot een twintigtal ‘dan kan het vraagstuk der wenschelijkheid om een of misschien
zelfs twee Dietsche Rijkstooneelgezelschappen als hoogste representanten der Dietsche
tooneelspeelkunst te formeeren, nader onder het oog worden gezien’.54

Het hoogste artistieke peil
Het lage peil van de gemiddelde voorstellingen in Nederland werd door de volgende,
deels bekende, factoren veroorzaakt:
– Het vooroorlogse toneelbestel was zeer versnipperd.
– Nederland kende in de jaren dertig geen goede toneelgezelschappen. Een afschaffing van de sterrencultus en het formeren van slechts zes toneelgezelschappen in Noord- en Zuid-Nederland, evenals het loslaten van het liberale principe
dat kunstuitingen winst moesten opleveren waren de voornaamste voorstellen ter
verbetering.
– Het ontbrak een toneelgezelschap aan voldoende tijd om de voorstellingen zo
goed mogelijk in te studeren.
– Met de oprichting van slechts drie toneelgezelschappen in Nederland c.q.
Vlaanderen werd het probleem van het voortdurend reizen opgelost. Dit betekende niet dat de provincie aan haar lot werd overgelaten; de staat zou hiervoor
oplossingen moeten bedenken. Zij zou een grotere invloed moeten krijgen op de
vrije tijd van de arbeiders. Daarnaast zou zij het publiek uit de provincie moeten
stimuleren de voorstellingen in de stad te bezoeken. Naast een trek naar de grote stad zouden er per provincie een aantal toneelsteunpunten moeten worden
gecreëerd die door de stedelijke gezelschappen bezocht konden worden. De vraag
was alleen of al die gezelschappen net als voor de oorlog de provincie introkken
of dat er één apart reistoneelgezelschap werd opgericht. Dergelijke steunpunten
konden, aldus Van Hees, opgericht worden in: Groningen, Veendam, Leeuwarden, Sneek of Heerenveen, Zwolle, Deventer of Zutphen of Apeldoorn, Almelo
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of Hengelo of Enschede, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg of
Breda, Middelburg of Vlissingen, Utrecht, Haarlem, Heerlen of Sittard en Maastricht.55 Dat deze voorstellingen enigszins afbreuk deden aan de gecentraliseerde
aanpak was een probleem waar Van Hees zelf aan voorbij ging.
Het ontbrak toneelgezelschappen aan een behoorlijke repetitieruimte.
De slechte arbeidsomstandigheden van de toneelspelers konden door een vaste
aanstelling voor een heel jaar, een pensioensvoorziening en een betaalde vakantie ongedaan worden gemaakt. Daarnaast moesten de schouwburgen worden gemoderniseerd om beter te kunnen concurreren met de bioscopen.
Er was geen behoorlijk toneelonderwijs in Nederland.
De toneelspeler kon zijn vak het beste in de praktijk leren. Op de toneelschool
konden de grondbeginselen van de toneelspeelkunst worden bijgebracht via een
nieuw lesrooster. De aankomende toneelspelers zouden les moeten krijgen in:
sport en verschillende vechtkunsten, danskunst, muzikale ontwikkeling, de speeltrant van de verschillende tijdvakken, stemvorming en uitspraak, schminken en
bovenal verschillende levensuitingen van het volk, d.w.z. dienst in de jeugdbeweging, arbeidsdienst, militaire dienst of het werken onder boeren en arbeiders.56
De meeste toneelspelers en -schrijvers onderkenden, laat staan onderschreven de
relatie tussen de wereld van het theater en de volksgemeenschap. ‘Zij waren stuurloos, innerlijk losgeslagen van iedere binding met eigen bloed en eigen bodem, intellectueele nihilisten, dazende warhoofden waren het voor een deel geworden, of
ook wel leege onbenullen, wezens zonder gedachten en afgestompt van gevoelens,
meezeulend in den jammerlijken tredmolen van het Nederlandsche tooneelleven
van alledag, opgaande en toch nog tevreden zich voelende in die sfeer van wonderlijke bekoring, die de wereld van schmink en pruiken ondanks alles nu eenmaal
heeft.’57 Zo definieert Van Hees de vooroorlogse generatie toneelspelers. In zijn
ogen kenden de meesten geen arbeidseer. Wat hen overeind hield, was niet het gevoel een roeping te moeten uitdragen, maar alleen een gevoel van ijdelheid. Hetzelfde verwijt viel de toneelleiders te maken: zij hadden zich over het algemeen genomen weinig bekommerd om het artistieke peil van de voorstellingen. Daarom
was het noodzakelijk om met een onbedorven, jeugdige groep toneelspelers en leiders een nieuw toneelbestel op nationaalsocialistische basis op te zetten.

Verschillende toneeleenheden
Hoewel enigszins de indruk werd gewekt dat de drie stedelijke toneelgezelschappen
het monopolie van de toneelspeelkunst bezaten, zag Van Hees mogelijkheden voor
minder officiële gezelschappen. Zo stond hij toe dat de kleinkunst overwegend in particuliere handen zou blijven. Producties in de vrije sector mochten geen onderwerpen
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bevatten die voor de volksgemeenschap schadelijk geacht werden. Met andere woorden, het spelen van volkse toneelstukken bleef voorbehouden aan de drie grote stedelijke gezelschappen, het amusement verschoof naar de vrije sector.
In de verre toekomst zou de ontwikkeling van het theater zo kunnen verlopen, dat
er in de stad een zo groot en gevarieerd mogelijk toneelgezelschap zou worden opgericht,
dat zowel klassiek als modern toneel, zowel tragedie als komedie kon spelen. In extremis betekende dit dat er binnen een stad ook verschillende schouwburgen moesten komen voor de diverse soorten toneel: naast grote schouwburgen voor groots geënsceneerde stukken moeten er zogenaamde Kammerspielschouwburgen voor kleine
producties gebouwd worden. Hiermee kopieerde hij nauwgezet de situatie in Duitsland.

Een vast stampubliek
Uit het bovenstaande mag niet geconcludeerd worden dat de verschillende theatervormen bestemd waren voor de verschillende lagen van de Nederlandse bevolking.
‘Het moet juist het streeven van de kunstenaars van den komenden tijd zijn, het contact met het geheele volk te hervinden [onderstreping van Van Hees, AvdL].’58 Dat dit
mogelijk was, achtte Van Hees bewezen door het Berliner Staatstheater, dat al in 1933
meer dan honderd voorstellingen had gegeven van een zogenaamd ‘zwaar’ stuk: Goethes Faust II. Een dergelijke aanpak had tot gevolg, dat er een nieuw publiek naar de
schouwburg was gelokt. De theaterpraktijk in het vooroorlogse Nederland bleef hierbij ver achter, was zijn klacht. ‘Het tooneel is achterlijk en volksvreemd geworden, en
dat is de voornaamste oorzaak van het kwijt raken van het publiek. Achterlijk, doordat het zuiver tooneel-technisch en artistiek niet meer mee kwam met zijn tijd (…) en
volksvreemd doordat het programma van de tooneelgezelschappen in bijna alle gevallen bestond uit buitenlandsche tooneelstukken, welker onderwerpen en probleemstellingen ons volk in zijn groote kern niet meer vermochten te interesseeren.’59
De meeste toneelbezoekers waren de door de nationaalsocialisten zo gehate ‘asfaltintellectuelen’ en joden. Dit kon ook niet anders, omdat ‘eenerzijds humanistischintellectualistische probleemstukken, veelal van Joodsche origine, en anderzijds tamme onbenulligheden van het internationale “society-repertoire” de programma’s
vulden’.60 De meeste stukken uit de wereldliteratuur werden bovendien voor de oorlog voor politieke propaganda misbruikt. Schillers Don Carlos, Lessings Nathan der
Weise en Macbeth van Shakespeare werden omgevormd tot tendensstukken met directe of indirecte verwijzingen naar Hitler-Duitsland.
Met de nieuwe tijd zou er ook een overgangsperiode ingebouwd moeten worden,
want het ‘decadente’ stampubliek kwam niet meer en het nieuwe publiek, ‘de gezonde kern van het gehele volk’ kwam nog niet. Van Hees was er zeker van dat het nieuwe publiek binnen niet al te lange tijd de schouwburgen zou gaan bevolken. Zelfs men-
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sen die nu nog niet wisten dat ze toneelliefhebber waren, zouden straks in de rijen aansluiten. ‘Allereerst moet dan echter ons tooneel grondig gezuiverd worden van alle internationalistische, humanistische, marxistische en joodsche invloeden, die het heden
nog overheerschen.’61
Om de breuk met het verleden zo duidelijk mogelijk te accentueren, werden verschillende strategieën uitgezet. De toneelschrijver moest zich bij zijn keuze voor zijn
onderwerp beperken tot Nederland of liever Dietsland. Hij mocht de geschiedenis, de
zeden en gewoonten van het volk voor het theater bewerken. Stukken uit het internationale repertoire dienden in eerste instantie vermeden te worden. NSB’ers en leden van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers hadden in de jaren twintig en
dertig al het lichtende voorbeeld gegeven. J.W. van Cittert had in de jaren twintig een
aantal stukken geschreven over de graven van Holland. A. Heyting had de geschiedenis van Karel en Elegast voor theater bewerkt en T. van Lohuizen en J.A. van Kersbergen behandelden episoden uit de Tachtigjarige Oorlog.62 Van Hees sprak de verwachting uit dat het nieuwe publiek beter in staat zou zijn het gebodene te begrijpen
doordat de schrijver zich beperkte tot hoogtepunten uit de Dietse geschiedenis. Om-
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dat het onderwerp immers het eigen volk betrof, lag het voor de hand dat deze verwachting wel moest uitkomen.
Op de langere termijn achtte hij het noodzakelijk dat de toneelschrijver zich ging
verdiepen in de geschiedenis van het Germaanse theater, want daaruit zou een nieuwe revolutionaire toneelvorm moeten ontstaan. Uit wetenschappelijke onderzoeken
van nationaalsocialistische historici was gebleken dat de Germanen niet die ruwe bonken waren die het grootste deel van hun tijd doorbrachten met vechten, drinken en
dobbelen om elkaars vrouwen.63 Al 1000 jaar voor Christus, dus lang voor het eerste
klassieke Griekse drama, werden er bij de wisselingen van de seizoenen door priesters,
krijgers en bodemverbonden boeren cultische handelingen verricht die in de nationaalsocialistische ideologie werden bestempeld als uitingen van theater. Het theater
moest daarom herleid worden tot datgene wat het in de Germaanse voortijd was geweest: een cultische uiting van het gehele volk.
Op basis van dit uitgangspunt werd een nieuwe toneelvorm geïntroduceerd: het
cultische spel: een manifestatie van volkse eenheid, streven en willen, geloven en belijden. Deze toneelvorm werd gekenmerkt door een zover mogelijk doorgevoerde opheffing van de scheiding tussen publiek en spelers. De heroïsche stof uit het eigen Dietse verleden moest het onderwerp zijn en raszuivere Dietsers moesten de hoofdrol
vervullen. Als voorbeeld dienden de Hagespraken, de politieke manifestaties te Lunteren. Op de tweede plaats konden onderwerpen als de Guldensporenslag, Oranje en
de Geuzen, M.A. de Ruyter, J.P. Coen en andere zeehelden of kolonisatoren behandeld worden. Deze nationale topics werden door Van Hees verheven tot Dietse mythen, waarbij mythe dan gedefinieerd moest worden in de zin die Goedewaagen eraan
had gegeven. Als derde voorbeeld van het cultische spel moesten de aloude Germaanse
jaargetijdefeesten, de Midwinter- en midzomerzonnewendefeesten, nieuw leven worden ingeblazen. Tijdens de oorlog zijn er inderdaad dergelijke teksten geschreven en
in besloten kring opgevoerd.
Dit alles wil niet zeggen dat het cultische spel de enig toegelaten theatervorm was.
Het kijkspeltoneel (met een modern woord repertoiretoneel), waarbij het publiek de
rol van passieve toeschouwer vervulde, bleef toegestaan met dien verstande dat het gebodene een nationaal-historisch stuk was. Naast deze twee kreeg het openluchtspel een
herwaardering, omdat Van Hees het een tussenvorm vond tussen het cultische spel en
het kijkspeltoneel en bovenal de verbondenheid met de natuur als kenmerk had.

5. De toneelexploitatie in de praktijk
Het stedelijk toneelgezelschap nieuwe stijl zou geleid moeten worden door een intendant. Hij hoefde niet altijd een ervaren regisseur te zijn, ook een dramaturg of een
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goede toneelspeler konden voor deze functie in aanmerking komen. Een voorwaarde was echter wel dat de betrokken functionaris een aanhanger was van de nieuwe orde
en een voorvechter van de volkse wereldbeschouwing. De intendant werd in de plannen van Van Hees terzijde gestaan door:
– een zakelijk leider, die belast werd met de zakelijke leiding van het gezelschap. Het
werd zeer wenselijk geacht dat hij de functies van schouwburgdirecteur en directeur van een toneelgezelschap, dat in die schouwburg speelde, in zich verenigde;
– een dramaturg die naast de samenstelling van het repertoire verantwoordelijk was
voor alle publiciteit;
– een regieraad, bestaande uit alle spelleiders, dramaturg(en) en decorbouwers;
– een sociale raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfsgroepen (toneelspelers, toneelknechten, kleermakers enz.). Deze raad moest de intendant informeren over alle sociale kwesties van de bij het gezelschap werkende
mensen.
Het theater moest niet alleen uiterlijk een vernieuwing ondergaan via de hierboven beschreven richtlijnen. ‘Dit alles zinkt nog in het niet bij het belang van de innerlijke revolutie, die het geheele tooneelleven en welhaast iedere tooneellist afzonderlijk te
doorleven krijgt. Want aan die innerlijke revolutie valt niet te ontkomen.’64
Ook op landelijk niveau zou er een nieuwe wind gaan waaien. De rijksregering
moest een centrale instantie in het leven roepen die als hoogste culturele organisatie in heel Dietsland het toneel moest besturen. Deze centrale instantie viel rechtstreeks onder een nog op te richten ministerie van cultuur en kreeg als voorlopige
naam ‘Rijks-tooneel-kamer’. De leiding kwam in handen van een gevolmachtigde
van de minister of desnoods van de minister zelf. Deze leider had als taak de onderlinge samenwerking tussen de verschillende gezelschappen te regelen. Hij trad
op als scheidsrechter bij conflicten tussen de intendant en de gemeente. Hij moest
er verder zorg voor dragen dat er een centraal voorlichtings- en propagandabureau
en een bureau voor dramaturgie werd opgericht. Tot zijn taak behoorde ook de organisatie van de zomerbespeling van de openluchttheaters en van de grote kunstfeesten die in de toekomst gehouden zouden worden. Als laatste was hij verantwoordelijk voor het volkse en nationale karakter van alle gezelschappen in Dietsland
en van de toneelopleiding.
Om de leider van de Rijkstoneelkamer van advies te kunnen dienen inzake meningsverschillen stond hem een Adviesraad ten dienste, bestaande uit vertegenwoordigers van alle beroepen die met het theater waren verbonden. Aan de Rijkstoneelkamer zou tevens een Rijksdramaturg worden verbonden die de gezelschappen kon
helpen bij het zoeken naar geschikt repertoire. Anderzijds trad deze functionaris op
als censor om onvolkse stukken te schrappen. De hiervoor genoemde afdeling dra-
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maturgie had een drieledige taak: op de eerste plaats was zij de hoogste vertegenwoordigster van de Bond van Dietsche Tooneelschrijvers [een equivalent van de Bond
van Nederlandsche Tooneelschrijvers? AvdL], vervolgens beheerde zij de gehele propaganda en tenslotte was zij verantwoordelijk voor de volkse vorming van de geestelijk vernieuwde toneelschrijvers en -spelers. Onder de afdeling dramaturgie ressorteerde een arbeidsbemiddelingsbureau voor toneelspelers, dat de sociale positie van
de toneelspelers behartigde. Naast de afdeling dramaturgie moest er een centraal voorlichtingsbureau opgericht worden, dat vooral zijn aandacht zou richten op de technische kant van het theaterbedrijf. Dit centraal voorlichtingsbureau zou bestaan uit
een centrale voor de schouwburgbouw en toneeltechnische kwesties en een informatiebureau voor al die zaken die betrekking hadden op de exploitatie van de toneelgezelschappen.
In schema zag de door Van Hees bedoelde toneelexploitatie er zo uit:
Rijksregering
Gevolmachtigde
van de minister
Adviesraad met
vertegenwoordigers van alle beroepen die met
het toneel van
doen hebben

Rijkstoneelkamer
Rijksdramaturg

Centraal
voorlichtingsbureau

Afdeling
dramaturgie

Arbeidsbemiddelingsbureau voor
toneelspelers

Centrale voor schouwburgbouw en toneeltechnische
kwesties

Informatiebureau m.b.t. de
exploitatie van toneelgezelschappen

Figuur 11: Het toneelbestel volgens de plannen van Van Hees.

Na Jan Koetsier Muller en Adriaan van Hees was Frans Primo, het hoofd van de afdeling Theater en Dans van het DVK, de derde in rij die zijn gedachten over het nieuwe theaterbestel aan het papier toevertrouwde. Het grootste gedeelte van zijn boek
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Theater en dans bevatte een kritiek op de situatie van het theater voor de oorlog. Primo signaleerde dat met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een nieuw tijdperk, ook op het gebied van de cultuur en in het bijzonder de theaterkunst, was aangebroken: ‘Wij staan (…) met onze [nationaalsocialistische, AvdL] gemeenschap op
den vasten bodem van een lang begeerd, met offers van goed en bloed nagestreefd nationalisme, dat slechts één groot ideaal kent: het volk, de nationale gemeenschap en
in die gemeenschap het geestelijk en materieel welzijn van iederen volksgenoot.’65 De
rol van de nationaalsocialistische staat ten opzichte van de kunst zou ook veranderen:
‘Het nationaal-socialisme (…) beschouwt haar [= de kunst, AvdL] (…) als een in de
diepte en in de breedte het volksleven doorploegende, louterende en zuiverende, opvoedende en opvoerende, revolutioneerende, dus dynamische werking van krachten
in en door en voor het volk, waaruit de kunstzinnige roeping ontstaat en kunstenaars
gevormd worden.’66 Deze benadering hield in dat de kunst en de kunstenaars door de
staat werden beschermd. Dat de bemoeienis van de staat met de kunst tevens een beoordeling inhield, was onvermijdelijk, maar niet uitzonderlijk, omdat de democratisch-liberale staat van voor de oorlog dit ook deed. Tegenover de vooroorlogse opvatting dat de staat ten opzichte van de kunst slechts een dienende functie had, stelden
nationaalsocialisten dat de staat juist richtinggevend moest zijn als het ging om het
kunstbeleid en de subsidiëring van de kunstsector. Het Bureau Dramaturgie van het
DVK vervulde in de nieuwe opzet de beoordelende rol van de staat.
In de nationaalsocialistische staat kregen het theater en volksliederen een grote
opvoedkundige waarde toebedeeld. Primo nam bij zijn beschrijving over het nieuwe
theaterbestel in Nederland Vlaanderen als voorbeeld. De nationalistische Vlaamse
zangfeesten versterkten bij de deelnemers het besef dat zij tot een en dezelfde volksgemeenschap behoorden. Het theater had in Vlaanderen echter een andere functie
dan in Nederland, want bij onze zuiderburen was het een element in de strijd tegen
‘volksverdrukkende elementen en volksontaarde krachten’.67 Hierbij doelde hij met
name op Staf Bruggen en zijn Vlaamsche Volkstooneel dat met tegenwerking van de
Belgische regering een dramatische kunstvorm voor de volksgemeenschap had geschapen.
In de visie van Primo zou het theater na het slagen van de nationaalsocialistische
revolutie een totaal andere rol moeten spelen: ‘Het tooneel zal, met andere woorden,
te midden van de revolutie moeten gaan staan, waarin ons volk zich zijn plaats zal hebben te veroveren; het zal moeten zijn een factor van volksbinding, een hoogtemeter onzer volkscultuur en een graadmeter van volksch idealisme. Kortom ons tooneel moet komen waar het tooneel door de eeuwen heen stond bij iedere opwaarts strevende
volksbeweging: te midden van het volk, uitsluitend voor en door het volk, het geheele volk
[cursiveringen van Primo, AvdL].’68
Om de situatie van het vooroorlogse theater te benadrukken richtte Primo zich
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vooral op de economische aspecten van deze bedrijfstak. Zo rekende hij voor dat negen steden (de grote vijf plus Groningen, Haarlem, Den Bosch en Hilversum) in de periode 1935-1940 ƒ667.013,59 aan subsidies hadden verstrekt. De totale opbrengst aan
vermakelijkheidsbelasting bedroeg ƒ1.650.650,02. Naast deze inkomsten moest dan
ook nog meegerekend worden dat de meeste grote steden aan de gezelschappen een
zaalhuur rekenden, die de exploitatie van de stedelijke schouwburg gunstig beïnvloedde. Ook bijkomende kosten als het recht van programmaverkoop in de zaal, bewaking door brandweer en de bemensing van de garderobe kwamen ten laste van de
toneelgezelschappen. Voor een toneelleider zat er dan niets anders op dan een hogere entreeprijs te rekenen voor de toeschouwers of het salaris van de acteurs, actrices
en ander personeel te verlagen. Primo vond het niet meer dan billijk dat een gedeelte
van de vermakelijkheidsbelasting zou worden aangewend voor het oprichten van een
sociaal voorzorgfonds ten behoeve van theaterkunstenaars, dat beheerd zou moeten
worden door het theatergilde van de NKK.
Het was Primo vooral te doen om de sociale positie van de toneelspeler te verbeteren. Daarom zou er naar gestreefd moeten worden dat iedere toneelspeler in de toekomst verzekerd was van:
– een jaarcontract met een maand betaalde vakantie;
– een vast engagement bij een gezelschap, dat gecontroleerd werd door de overheid;
– een uitkering in geval van ziekte, ongeval, ouderdom en bij overlijden weduween wezenpensioen;
– geen lange reistijden meer.
In Theater en dans werden daarnaast verschillende andere voorstellen besproken zoals een dramaturgisch bureau, een rijksinspectie voor het toneel, een nieuwe theateropleiding en een nieuwe organisatie van het jeugdtoneel.

6. Conclusies
Onderzoekers als Mulder (1978), Lewin (1983), De Leeuwe (1985) en Venema (1988)
stellen dat er niet veel terecht is gekomen van de nazificatie van het theater; zij spreken zelfs van een faliekante mislukking. De opzet van dit onderzoek was om het welslagen van het theater van de nieuwe orde te beschrijven van binnen uit, d.w.z. met behulp van nationaalsocialistische bronnen. Daarbij is het van belang na te gaan hoe
nationaalsocialisten de gelijkschakeling van het theater beoordeeld hebben. Uit het
bovenstaande is gebleken dat in de eerste oorlogsjaren vooral veel plannen werden beschreven die, gelet op de commentaren in de nationaalsocialistische pers tot weinig
successen hebben geleid. Tot aan het eind van de oorlog bleven recensenten de vraag
stellen waarom er zo weinig terecht kwam van de nationaalsocialistische omslag op
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theatergebied. In februari 1944, een half jaar voor het sluiten van de theaters in verband
met de oorlogssituatie verzuchtte J.A. Boreel de Mauregnault dat men de functie van
het theater in het volksleven nog steeds niet begreep.69 Wouter Weersma gaf aan dat
de houding van acteurs weinig was veranderd. Zij trokken hun eigen artistieke plan
bij de invulling van hun rol en legden de aanwijzingen van de regisseur naast zich neer.
De repertoirekeuze was niet afgestemd op de wensen van de volksgemeenschap. Nog
steeds hoopte Weersma dat de overheid er in zou slagen de sfeer van ‘halfheid en onzakelijkheid, van ijdelheid en gemakzucht, van dilettantistische met-de-petgooierij, van speculatie op goed geluk, van ongelijkheid en doelloosheid’ te bevrijden.70
Ook J. Bongenaar verwachtte in zijn pleidooi voor een nieuw Nederlands dorpstheater dat er ‘juist van het land grootsche kultureele scheppingen te verwachten zijn en
het juist het land is, waaruit het gezonde bloed stroomt, dat ook in kultureel opzicht
de stad voeden moet en voeden kan’.71 Het gebouw waarin deze voorstellingen gegeven moesten worden, moest aangepast worden aan zijn landelijke omgeving en mocht
dus niet contrasteren met de boerderijen, schaapskooien en molens. Bij de samenstelling van het repertoire zouden de dramaturgen moeten beseffen dat wat ‘het beste [is] wat de kunstwereld te bieden heeft, voor het platteland maar amper goed genoeg is’.72
Plannen, plannen en steeds maar weer nieuwe plannen. Aan het eind van de oorlog werd er onder auspiciën van de Nederlandschen Arbeidsdienst een fronttheater
opgericht dat in verschillende werkkamplocaties (bijv. bij de aanleg van dijken in de
Noord-Oostpolder) het culturele niveau van de tewerkgestelden moest opkrikken. De
voorstellingen – een mengeling van muziek, poëzie en voordrachten – werden ondersteund door beroepsmusici die afkomstig waren van het Staforkest van Leistikow.
Alleen in de marge van het theater werden voorzichtige ‘successen’ gemeld. Cia
van Boort (1904-1983), ‘een Frankische boerenvrouw’ die eerst in Zaltbommel en later in Voorschoten de kunst van het poppenspel nieuw leven had ingeblazen met haar
voorstellingen De Faust van den Waardenburg, Het vrouwtje van Stavoren en Impromptu van dr. A. van Anrooy ontwikkelde zich in volkse richting. Erg veel amateurtoneelverenigingen hadden tijdens de oorlog hun stukken in dialect opgevoerd.
En weer kwamen de recensenten met de bekende reeks met o.a. het zangspel Roaitske, Wulgesycke, de cabaretrevue van Tetman de Vries en het ‘Breda’s Tooneel’ met Kinderen van ons Volk. Dat bij de toneelwedstrijden in Maastricht (1944) tien van de elf
stukken oorspronkelijk Nederlands waren, werd als een overwinning vermeld, evenals de toename van Nederlandstalige toneelstukken op het repertoire van de gezelschappen.
Bij zijn naoorlogse terugblik op de nationaalsocialistische cultuurpolitiek vroeg
Goedewaagen zich af waardoor deze mislukt was. Hoewel hij in eerste instantie geneigd was het fiasco buitenshuis te zoeken, kwam hij tot de conclusie: ‘Wij bleven in
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ons papieren cultuurkamerhuiskaartenhuis alleen zitten, ons troostend met de gedachte, dat wij miskend werden en op welke andere manier de steeds vindingrijke
mens zich in een mislukking nog een goed figuur en een goed geweten weet te geven.
Maar wij zochten de oorzaak niet waar zij lag: in ons zelf, die door onze (ook al weer
begrijpelijke) solidariteit met de bezetter ons zelf de pas naar ons volk hadden afgesneden.’73
Het echte succes van het nationaalsocialistische theater moet gezocht worden op
sociaaleconomisch gebied. Een aantal van de in de oorlog doorgevoerde maatregelen
zoals de salariëring, een vakantieregeling en een goede pensioenregeling werden in het
naoorlogse toneelbestel overgenomen. Inhoudelijk en organisatorisch echter sprak
men ook binnen nationaalsocialistische kring van een mislukte cultuurpolitiek.
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Hoofdstuk 4

Het theater van de nieuwe orde:
1933-mei 1940

Hoe verschillend de theatrale activiteiten van nationaalsocialistische toneelgroepen
tijdens het interbellum zijn geweest, blijkt uit de volgende voorbeelden:
– Op de feestelijke viering van het vijfjarige bestaan van de afdeling Heinsberg
speelden NSNAP’ers in september 1938 de komische schets Hypnose.
– Ter gelegenheid van de eerste gewestelijke Zwart-Frontersdag in 1936 declameerde een stormtroep in Nijmegen het spreekkoor Het fascisme komt.
– Duizenden NSB’ers bezochten midden jaren dertig in den Haag de Guldensporenslagherdenkingen, luisterden naar redevoeringen en declamatoria en zagen
Het Vlaamsch Tooneel met de voorstelling Tijl Uilenspiegel.
Daarom is bij de beschrijving van vooroorlogse theatrale activiteiten van Nederlandse nationaalsocialisten niet gekozen voor een chronologische beschrijving, maar voor
een andere meer functionele ordening. De indeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op
de drie functies die een theateractiviteit kan vervullen. Allereerst wordt de educatieve
functie van het theater besproken wat inhoudt dat een voorstelling voor de toeschouwers wordt opgevoerd met het doel hen op te voeden in de nationaalsocialistische beginselen. Daarnaast kan het theater een manifestatie van gemeenschapszin of kameraadschap bevorderen, toeschouwers krijgen het idee dat ze tot een grote gemeenschap
behoren. En ten slotte biedt het theater vermaak. Het entertainment stond daarbij niet
altijd voorop; het voor de kameraden signaleren van ideologisch belangrijke toneelstukken van derden had dezelfde educatieve functie zoals hiervoor is besproken.

Opvoeden door middel van toneel
Fascio, een fascistisch fiasco
Op vrijdagavond 22 december 1933 begaf menige NSB’er zich naar de Stadsschouwburg in Utrecht. Voor het eerst zou er in Nederland een nationaalsocialistisch toneelstuk gespeeld worden. Op het programma stond De dag die komt, een modern to-
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Mussert (midden) feliciteert de spelers na afloop van de première. Van rechts naar links: Jan C. de Vos jr.,
onbekende, Willy de Vos-Dunselman, drie onbekenden, Fred Sterneberg, Mussert, vier onbekenden,
Louis Felten, zes onbekenden.
NIOD, Volk en Vaderland, 6 januari 1934

neelspel in zes taferelen, geschreven door George Kettmann jr. In de zaal bevonden
zich verschillende kopstukken van de NSB, zoals L. van der Voort van Zyp, de burgemeester van Maartensdijk, én een aantal politiefunctionarissen in burger.1 Het publiek
wachtte op de Leider, die bij zijn intrede met de fascistengroet en ‘Hou zee’-geroep
werd ontvangen. Toen het rumoer verstomd was, ging het doek open. Op het toneel
verscheen Willy de Vos-Dunselman, de enige actrice in het stuk. Om het publiek in
de juiste stemming te brengen droeg zij het nationaalsocialistische gedicht ‘Komt allen’ voor. Daarna kon het spel beginnen.
Ongeveer een maand daarvoor, op 25 november 1933, vernamen de lezers van
Volk en Vaderland dat er een fascistisch toneelgezelschap met de veelbetekenende
naam ‘Fascio’ was opgericht met Louis Felten (*Amersfoort, 13 april 1896 – †Amersfoort, 28 mei 1949) als directeur.2 Op theatergebied was hij binnen de Beweging geen
onbekende. Na een rede van Mussert op 8 september 1933 in het Concertgebouw in
Amsterdam had Felten de leiding over het spreekkoor.3 De schrijver George Kettmann
(*Amsterdam, 12 december 1898 – †Roosendaal, 10 februari 1970) was bij dezelfde le-
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zers eveneens bekend. Hij was vanaf 1933 hoofdredacteur van dat blad en daarnaast directeur van de nationaalsocialistische uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer.4 Als
regisseur was Jan C. de Vos jr. (*Brussel, 4 juni 1897 – †Berlijn, 14 september 1959) aangetrokken.
Het is niet meer met zekerheid te achterhalen wie het besluit tot de oprichting van
Fascio heeft genomen. Kettmann schreef tijdens zijn gevangenschap na de oorlog dat
Louis Felten zich had opgeworpen als leider van het gezelschap. De bewoordingen die
Kettmann gebruikte, geven niet de indruk dat hij erg veel vertrouwen had in diens capaciteiten.5 Felten op zijn beurt claimde in september 1934 in Zwart Front het initiatief tot de oprichting te hebben genomen. Hij had Kettmann gepolst en die was zo enthousiast dat hij daarop meteen begon met het schrijven van De dag die komt. Ondanks
drukke werkzaamheden ‘dicteerde ik [= George Kettmann jr., AvdL] in een aantal
avonden, liggende op de divan en als gewoonlijk ononderbroken rokende, aan mijn
vrouw het toneelspel De dag die komt’.6 Sterneberg, een van de toneelspelers, vertelde later dat Jan C. de Vos jr. en Felten eind oktober of begin november bij hem aanbelden met een aanbieding voor de rest van het seizoen ad ƒ100 per maand.7 Sterneberg had enige malen in een ad hoc groepje gespeeld onder leiding van Jan C. de Vos
jr., Felten kende hij niet. Tot zijn verbazing bleek de eerste repetitie in een NSB-gebouwtje te zijn. Bij de aanbieding van het engagement was helemaal niet gesproken
over een propagandastuk voor de NSB. Omdat een ander engagement niet voorhanden was, legden Sterneberg, Tiemeyer en Hartkamp zich bij de situatie neer, echter wel
met de ‘uitdrukkelijke conditie dat we [= Sterneberg, Tiemeyer en Hartkamp, AvdL]
alleen als acteurs verbonden waren, uitsluitend onze rollen zouden spelen en ons verder voor geen enkele propaganda zouden lenen’.8
Willy de Vos-Dunselman meende zich te herinneren dat het inderdaad Mussert
was die haar man had verzocht een toneelgroep op te richten met de bedoeling propaganda te bedrijven voor de NSB.9 Menno ter Braak noemde in een brief aan E. du
Perron Mussert ook als de oprichter van het gezelschap.10 Deze gegevens ondersteunen de bewering van Felten dat het initiatief tot de oprichting van Fascio op hoog niveau binnen de NSB is genomen.
Voor het engageren van de acteurs was De Vos samen met Felten zijn kennissenkring langs gegaan op zoek naar spelers die op dat moment geen vaste verbintenis
hadden. Met mooie praatjes (‘interessant stuk’, ‘belangrijke rol’) en een vast engagement strikte hij ze voor de grootse onderneming. Vooral het vooruitzicht van een vast
engagement deed een aantal spelers positief reageren op het verzoek van De Vos en
Felten. Zowel Sterneberg, Tiemeyer als Hartkamp koesterde geen sympathie voor de
NSB; Jan C. de Vos jr. en Willy Dunselman daarentegen wel, maar dat was in toneelkringen (nog) niet bekend.11
In november 1933 werd het stuk door Kettmann voorgelezen aan Mussert, waar-
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bij ook Felten, propagandaleider Farwerck en mr. H. Reydon, de kringleider van Amsterdam, aanwezig waren. Felten zou hebben voorgesteld invloedrijke en welgestelde
NSB’ers te vragen geld in de theateronderneming te steken. Mussert zou toen gezegd
hebben: ‘Dat wil ik niet hebben, de geheele beweging staat er achter, moreel en finantieel en U speelt onder auspiciën van de NSB.’12 Felten concludeerde hieruit dat
Mussert suggereerde dat de Beweging de eerste voorstellingen zou voorfinancieren.
Daarop engageerde Felten de acteurs voor de periode van een maand, met ingang van
21 december 1933.
Eind november, begin december kreeg Felten van Farwerck te horen dat er op bevel van Mussert geen zalen gehuurd mochten worden voordat deze De dag die komt
op 22 december 1933 in Utrecht had gezien en goedgekeurd. De goedkeuring werd gegeven, maar daarna verordonneerde de NSB-leiding dat vanwege de kerstvakantie pas
na 2 januari 1934 verder gespeeld mocht worden.
Bij de oprichting van Fascio kende men niet dezelfde problemen als in Duitsland.
Felten gaf in een interview met De Daad toe dat er na de machtsovername van Hitler
in januari 1933 een cultureel vacuüm was ontstaan, omdat de politieke ontwikkelingen voor de meeste kunstenaars te snel waren gegaan. ‘De kunstenaars in Duitschland
hebben vrijwel tot de Duitsche revolutie de diepte der nieuwe maatschappelijke beweging niet ingezien en het felle strijdkarakter van de groeiende Nazi’s deed hen den
cultureelen kant verwaarloozen.’13 In Nederland lag de situatie anders; volgens Felten
onderschreven vele vaderlanders, waaronder ook een aantal kunstenaars, de idealen
van de NSB. Deze artiesten zouden een kunst moeten brengen die in dienst stond van
de volksgemeenschap en niet de ontbinding van de maatschappij ten doel had. Het artistieke uitgangspunt van Fascio luidde op de allereerste plaats het spelen van nationaalsocialistische toneelstukken. Daarnaast moesten er stukken gebracht worden die
de ‘gezonde’ eigenschappen van het Nederlandse volk versterkten: kameraadschap, samenwerking en nationaliteitsgevoel.
De sfeer in de vooroorlogse NSB werd gekenmerkt door een grote geestdrift. Om
meer bekendheid te krijgen, meer leden, meer macht, werkten de leden enthousiast
mee aan ieder plan, ‘omdat we toen zonder bedenken voor alles klaar stonden, niet
vroegen naar gewin en leefden met een vlam in ons hart’.14 De toneelspelers kregen
voor hun repetities niet betaald en zij moesten zich voor hun overnachting tevreden
stellen met zeer eenvoudige onderkomens. Ook kwam het voor dat ze deze kosten uit
eigen zak moesten betalen.15 Goede sfeer en geestdrift alleen waren niet voldoende. Een
toneelgezelschap moest gefinancierd worden en geld was er niet voor Fascio, vandaar
dat Mussert Felten toestond geld te vragen aan de rijke NSB’ers. Erg veel heeft deze poging niet opgeleverd, zodat de NSB de toezegging van Mussert moest nakomen.16 Voor
de eerste maand werd een voorschot verstrekt van ƒ1.660, volgens de propaganda-afdeling genoeg om de aanvangskosten te dekken. Omdat dit bedrag in de praktijk on-
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voldoende bleek, werden de salarissen van de verschillende spelers al snel aangepast.
Hoewel ze gelokt waren met een vast engagement voor één seizoen, werden ze vanaf
begin 1934 onder voorbehoud per maand geëngageerd. Dat betekende dat iedere speler gemiddeld ƒ5,50 per speelavond verdiende.17
Op 9 december 1933 volgde een tweede mededeling in Volk en Vaderland. De première was vastgesteld op 22 december in Utrecht. Kon het nog mooier? De geboorte
van het nationaalsocialistisch toneel in Nederland zou in dezelfde stad plaatsvinden,
waar de Beweging twee jaar daarvoor was opgericht, waar het hoofdkwartier was gevestigd en waar de Leider woonde. De ijverige redacteur vergat de lezers echter volledig in te lichten. Mussert maakte pas in een verklaring na afloop van de voorstelling
duidelijk dat het uit propagandistisch oogpunt beter zou zijn geweest om De dag die
komt ten doop te houden in de Stadsschouwburg van Amsterdam, de voornaamste
schouwburg van het land. Burgemeester en wethouders hadden echter een speelverbod afgekondigd voor dit ‘onzedelijke stuk’.18 Deze tactische zet van Mussert leidde tot
verontwaardiging van het NSB-publiek: kreten als ‘Foei!’ en ‘Schande’ klonken in de
zaal, maar tegelijkertijd werden de rijen gesloten.19 Men maakte tenslotte deel uit van
een grote nationaalsocialistische familie. Aan het eind van de voorstelling kwam de
Leider het toneel op en overhandigde de spelers een krans. Daarbij zou hij gezegd hebben: ‘Wij zullen jullie die voor een tweede-rangsgezelschap worden aangezien, tot een
eersterangs maken!’20
Dat het toneel werd uitgekozen als propagandawapen voor de Beweging was niet
verwonderlijk, ook voor de toneelcritici in die tijd niet. ‘Het is immers het doel van
het Tooneel de gedachten der schrijvers te doen doordringen bij het naar hen luisterend publiek. Neem daar dan bij dat de tooneelkunst de meest complete kunst is, wijl
alle menschelijke krachten er in samenwerken.’21 In de jaren dertig kwam het, zoals beschreven is in hoofdstuk 1, vaker voor dat politieke partijen het theater gebruikten om
propaganda te bedrijven. De oprichting van Fascio werd binnen de SDAP dan ook gezien als na-aperij van het socialistische Arbeiderstoneel.

Inhoud De dag die komt
De dag die komt speelt zich af in een fabriek waar onder andere vliegtuigen worden gemaakt. De kapitalistische directeur heeft een nieuwe opdracht in de wacht gesleept,
omdat hij voor het laagste, een te laag, bod heeft ingetekend. Om toch genoeg winst
te maken laat hij zijn arbeiders overwerken zonder ze daarvoor te betalen. In de woorden van de recensent van De Daad: ‘in dat bedrijf zien wij destructieve krachten werken, welke gevoed door hun leiders met klassenhaat een ontevredenheid met zichzelf
en met anderen en met tevens een wantrouwen soms van zichzelf echter in de eerste
plaats tegenover anderen wekken’.22
Hoe volgens Kettmann de arbeidsverhoudingen in een kapitalistische onderne-
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ming precies lagen, wordt duidelijk in een gesprek tussen Withaar, de eigenaar-directeur en Balder, een communistische arbeider.
Withaar
En jij – nee, wacht eens even – spookt jou ook
een toeslag op het uurloon door je hoofd?
Balder
Ons loon is tweemaal achtereen verlaagd –
als wij voor overwerk iets extra’s vragen,
is dat dan zoo onredelijk?
Withaar
Ja zeker, hoogst onredelijk. Jullie kent
de vraag niet anders dan als eisch en dreigement
– zoo’n machinist moest in zoo zwaren tijd
als dien wij nu beleven, blij zijn
dat dit bedrijf nog overuren heeft en hem
niet naar de steun verwijst –
Balder
Dus slechts niet dulden
zelfs blijdschap vergt ge nog – ik dacht, de mannen hier
verkoopen hun spierkracht – anders niet.
Withaar
Juist, spierkracht zonder meer – geen praatjes.
Wie dwaze dingen in zijn kop heeft woelen,
ontwikkelt mij te weinig kracht. Begrijp nu goed,
zoo’n man besteelt mij op zijn loon – wie zich verzet,
ga heen – dat staat hem vrij. Maar wie vertrekt,
komt nooit de poort meer in – en daarmee uit.
Balder
Uw redelijkheid is ongetwijfelt bondig……
Withaar
Ik zeg je, zwijg.
Ik dwing geen mensch, hier aan het werk te blijven,
Maar ’k wil nog zien wie mij de wet wil stellen;
de tijd is slecht –
Balder
De tijd is bitter slecht. Juist daarom
kom ik u vragen, om den koopprijs te herzien.
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Withaar
Den koopprijs, zegt ge, Balder?
Balder
Ja, de bekende prijs
waarvoor ge in uw fabriek de fabriekskrachten koopt –
de oogen, waarmee zij op uw machines letten –
de vingers, waarmee zij, als er iets warmloopt, hapert,
de fout herstellen – armen, voeten, ruggen
en bovendien het zweet, dat aan hun handen kleeft.
Withaar
En zou dat zweet nu plotseling duurder moeten zijn,
omdat ik nu – ten einde raad – weer werk heb uit te voeren?
Bedenk, dat zweet goedkoper is dan zorg – wien ’t niet beval
zoekt naar een baas, die beter is en redelijk
en doet wat jullie wilt. Als ’k met mijn vingers knip,
heb ik voor jullie honderd andren in de plaats……
Balder
Neen, wij zijn solidair – wanneer wij staken
en is het werk besmet, dan komt er geen.
Withaar
Dan neem ik werklui uit het buitenland –
Die zijn goedkooper ook, en dankbaar voor een kans.
Balder
En dat heet redelijk……
(doek)23

Na deze afwijzing zet Balder de andere arbeiders aan tot sabotage, obstructie en staking. Zijn oproep staat op een groot aantal affiches in de fabriek te lezen. Vanwege deze
actie wordt hij ontslagen, wat nog meer onrust veroorzaakt.
Nu is de tijd rijp voor de fascistische bedrijfsleider, Fortman. In een gesprek met
de directeur vraagt hij toestemming om een vergadering met alle arbeiders te mogen
houden. De directeur stemt toe, hoewel hij niet gelooft in een fascistische oplossing
van het conflict. Op de vergadering houdt Fortman een lange redevoering waarin de
liefde voor de arbeid, recht en plicht, de eendracht tussen arbeiders en directie en de
tirannie van de vakbonden centraal staan: ‘De ketenen waaraan ge zit vastgeklonken,
dat is Uw vakverbond. Gij moet uw plicht doen. Niets is schoner dan de plicht. De
mens kan de stof dwingen. Denk eens aan, de stof!’24 Fortman wil eenheid tussen kapitaal en arbeid met als doel een verhoging van de gemeenschap van arbeiders en di-
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rectie. Tot verbazing van de directeur stemmen alle arbeiders in met de fascistische
ideeën van Fortman. Om zijn woorden kracht bij te zetten, schrijft hij een rapport aan
de directeur waarin hij om loonsverhoging en premies voor overwerk vraagt. De directeur stemt toe, wellicht ook omdat zijn dochter Julie, gespeeld door Willy Dunselman, Fortman steunt.
Balder kan deze ontwikkeling moeilijk verkroppen en op een avond breekt hij bij
de fabriek in om het rapport te stelen. Wat hij er mee moet doen, weet hij eigenlijk niet,
maar hij denkt dat deze actie hem toch wel een kamerzetel zal opleveren, vooral na de
publicatie in zijn partijkrant. Tijdens zijn inbraak wordt hij betrapt door Fortman.
Balder bedreigt de bedrijfsleider met een pistool, maar de fascistische held vertrekt
geen spier en... steekt een sigaret op. In de zaal wordt deze actie ondersteund met kreten als ‘Goed zo, fascist!’. Fortman praat op Balder in en deze verlaat zonder rapport
de fabriek.
Als een ‘deus-ex-machina’-figuur komt nu de zeer conservatieve commissaris van
de fabriek het toneel op. Hij neemt het niet dat de arbeiders na de rede van Fortman
fascistisch zijn geworden. Hij weet één van de arbeiders – ‘als ’t om de duiten gaat, ben
ik tot alles bereid’ – om te kopen om Fortman een ‘ongeluk’ te laten krijgen tijdens het
werk: hij wordt in een machine geworpen. Dodelijk getroffen wordt de bedrijfsleider
het toneel opgedragen. ‘Onze vriend’, jammeren de arbeiders. De stervende bedrijfsleider fluistert: ‘Waar ik eens het zaad heb uitgestrooid, op dezelfde plaats ga ik ten onder. Hou zee!’25 Na een ferm ‘Hou zee!’ van de arbeiders valt het doek. Het Wilhelmus
wordt ingezet.
De politieke boodschap van De dag die komt werd ondersteund door het zingen
van ‘Jong-Fascischtisch strijdlied’, dat Kettmann in 1932 onder het pseudoniem van
Lange Pier in Fascistisch Studieblad voor de Nederlandsche jongeren, het jongerenblad
van de Fascistenbond De Bezem gepubliceerd had. De muziek was gecomponeerd
door Adolphe Cremer [pseudoniem van Felix von Pelser Berensberg].26 Of er meerdere liederen in de voorstelling waren opgenomen is niet bekend.

De kritiek in de bladen
Het is heel goed mogelijk dat Kettmann zich bij het schrijven heeft laten inspireren
door de stakingen in Italië in 1922. Omdat verschillende regeringen er niet in slaagden
de openbare orde te handhaven, organiseerden de socialisten algemene stakingen, die
tevens een protest inhielden tegenover het optreden van de fascistische knokploegen
van Mussolini. De fascisten braken de stakingen door de socialisten in de bedrijven te
vervangen door werkwillige fascistische arbeiders. Kettmann heeft Fortman in zijn rol
van stakingsbreker de Italiaanse oplossing van het arbeidsconflict als het ware laten naspelen. Bij C.A. Schilp, de recensent van het Utrechts dagblad, riep de titel reminiscenties op aan Le temps viendra (1903) van Romain Rolland. In dit stuk dat in de Boe-
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renoorlog speelt, wordt de moed en de geestkracht van Paul Krüger verheerlijkt.27 Inhoudelijk komt dit stuk in niets met De dag die komt overeen, de heldhaftigheid van
de hoofdpersoon is de enige overeenkomst.
Volk en Vaderland gaf geen inhoudelijke recensie van De dag die komt. Waarschijnlijk was dit toe te schrijven aan het feit dat Mussert had beslist dat er een week
na de première geen propaganda gevoerd mocht worden over deze eersteling van fascistisch theater. Misschien was de tactiek eerst te wachten op de reacties op de première
om daarna hard terug te slaan. Men had tenslotte zijn nek uitgestoken. De krant publiceerde de dag na de voorstelling wel een aanzet tot een nationaalsocialistische cultuuropvatting. Het doen herleven van het culturele erfgoed van onze voorouders was
de richtlijn waarnaar een kunstenaar moest streven. In de jaren dertig moest de toneelkunst de strijd aanbinden met populair vermaak als de wielerzesdaagse en voetbalwedstrijden van Ajax om nog enig publiek naar de schouwburg te lokken. Deze tendens moest worden omgebogen. Toneel moest ‘in levende verbinding met het volk
komen. Het tooneel kan slechts leven, indien het uitbeeldt wat in het volk leeft. Waar
leven is, daar is strijd. De uitbeelding van dien strijd is voor het tooneel zijn ware
doel’.28 Deze opvatting over de maatschappelijke rol van het theater doet wel erg sterk
denken aan het nationaalsocialistische theater van het Derde Rijk, dat in hoofdstuk 2
is besproken. Het zal echter nog een aantal jaren duren voor Mussert een brochure
schrijft over de NSB en de cultuur.
De Daad gaf wel een recensie van het stuk. De journalist, een zekere F. v. P.B., had
de generale repetitie in Bellevue in Amsterdam bezocht en schreef een enthousiaste
kritiek in zijn kringblad. Eindelijk, zo verzuchtte hij, had hij een stuk gezien waarin
werd ‘gebroken met de laffe en uitgesleten clichés van burgermans lief en leed, van fabrieken héél in de verte zichtbaar of van doortrapte loonslaven met ziekelijke vrouwen en een dozijntje wellicht nog ziekelijker kinderen’.29 Hij had geen naturalistisch
toneelstuk gezien, maar ‘een brok warm-levend fabrieksleven in scherpe waarheidsbelichting weergegeven. De realiteit verheven tot kunst, in plaats van kunst verlaagd
tot een stinkend realisme-van-de-goot!’30
Pas op 6 januari 1934 deelde mr. H. Reydon in Volk en Vaderland mee dat het nu
te laat was geworden om nog een recensie op te nemen. Wel werd de recensent van Het
Volk [J. Lamers, AvdL] aan het woord gelaten, die zoals te verwachten was, het stuk
afkraakte: ‘Kinderachtig gewauwel. Een zóó zot product, dat geen enkel mensch het
ernstig kan nemen. Wij hopen één ding: Dat ‘Fascio’ met z’n erfelijk belaste eerstgeborene de honderd voorstellingen haalt. Dat heel het land zal kunnen zien en hooren,
wat de fascisten den mensch te zeggen hebben, namelijk niets!’31 De conclusie van Volk
en Vaderland was echter dat het wel zeer rààk geweest moest zijn als iemand van Het
Volk zo schreef.
In de diverse kringbladen werd wel aandacht besteed aan deze eersteling van na-
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tionaalsocialistisch theater in Nederland. Meestal beperkte men zich tot het plaatsen
van een advertentie of aankondiging. Alleen het Kringnieuws, het NSB-blad voor de
kring het Gooi introduceerde de voorstelling in Hilversum bij zijn lezers.32 De recensent gaf toe dat De dag die komt een tendensstuk was, maar niet in de trant van de politieke stukken die Herman Heijermans had geschreven. Zijn uitgangspunt was populaire misstanden op het toneel te brengen, die inspeelden op de sentimentaliteit van
het publiek, bovendien gaf hij geen oplossing voor de problemen die op het toneel
werden getoond. ‘Fascio grijpt echter hooger dan dat. Het brengt ons maatschappelijk stelsel, dat wij allen tot voor kort als normaal en onveranderlijk beschouwden, op
de planken. Hier dus geen tooneel dat voor zijn bedoelingen zoo schrijnend mogelijke voorbeelden uit het dagelijksch leven zoekt, doch een stuk dat uitgaat van de realiteit en die tracht weer te geven in de beknopte vorm van een tooneelspel.’33 De conclusie van deze recensent was dat Fascio met De dag die komt een nieuwe richting in
de volkskunst ingeslagen was. Wat de inhoud betreft was hij een en al lof: ‘Zeer zeker
is de klassestrijd hier onvervalscht en ècht op het tooneel gebracht, zooals een volbloed
marxist zich niet beter zou kunnen wenschen.’34 Hoe de nationaalsocialistische toeschouwers het einde geïnterpreteerd hebben, werd in een recensie in Zwart Rood, de
opvolger van Kringnieuws uit de doeken gedaan. Om de fascistische revolutie te laten
slagen bracht Fortman het grootst mogelijke offer. Ideologisch gezien een doodnormale zaak, want als het er op aan kwam, was iedere NSB’er tot offeren bereid, was het
commentaar van de recensent. Typerend in de recensies uit nationaalsocialistische periodieken zijn niet zozeer de positieve kritieken, die te verwachten waren, maar wel de
vergelijking met of de reactie op het oordeel uit het linkse kamp. Het beeld dringt zich
op dat hoe negatiever de politieke tegenstanders reageerden, hoe beter het toneelstuk
in nationaalsocialistische kring werd gevonden. Men was er zelfs van overtuigd dat de
NSB-toneelgroep beter in staat was de klassenstrijd – een kenmerkend thema uit het
kamp van de politieke tegenstanders – voor het voetlicht te brengen dan de socialistische en communistische agitpropgroepen.
Felten was natuurlijk zeer tevreden. Hij had zelfs gehoord dat er in de theaterwereld druk over Fascio werd gesproken. Hoe er over het gezelschap gepraat werd,
deelde hij niet mee. Wel wist hij te vertellen dat een zekere Van den Berg – geen lid van
de NSB – in Den Haag uit enthousiasme ook een nationaalsocialistisch toneelgezelschap had opgericht.35 Ook Kettmann was over de voorstelling goed te spreken. Hij beschouwde alleen de rol van Fortman als niet zo succesvol want in de eerste drie voorstellingen werd deze door twee acteurs gespeeld.36
Een aantal burgerlijke kranten reageerde niet afwijzend.37 Over het algemeen beperkten de critici zich tot een oordeel over het artistieke niveau van de voorstelling.
Menigeen distantieerde zich uitdrukkelijk van de politieke propaganda in het stuk. Tevens werd opgemerkt dat Kettmann redelijk ‘objectief’ te werk was gegaan. In de eer-
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ste twee taferelen was de politieke strekking socialistisch; het gemor van de arbeiders,
hun klassenbewustzijn en onderlinge solidariteit voerden de boventoon. In het derde tafereel kwam de nationaalsocialistische tendens slechts kort naar voren, om in het
vierde tafereel pas de volle aandacht te krijgen met de toespraak van bedrijfsleider
Fortman. De laatste twee taferelen vonden de critici nationaalsocialistisch van aard,
maar daarbij moet worden opgemerkt dat het niveau van dit gedeelte door hen niet
meer serieus werd genomen. Vooral het optreden van de conservatieve commissaris
was in veler ogen een lachertje. Hoe bestond het dat hij een nationaalsocialistische arbeider kon omkopen. Welke motieven deze conservatief had, werd niemand duidelijk. Het sterven van Fortman werd dan ook niet gezien als de climax van het stuk, hoewel het door Kettmann wel zo was bedoeld en binnen de NSB als zodanig werd
opgevat. Er was niet zozeer een climax aan te wijzen in de toespitsing der feiten, maar
veeleer in de ontwikkeling van de ideeën.38 De sterfscène had voor de meeste andere
critici eerder het effect van de bekende nachtkaars. Menno ter Braak was vooral positief over de bijfiguren. Personages als de industrieel, de nachtwaker, de werkloze en
de commissaris van de fabriek waren tenminste levende wezens. Voor de techniek van
het toneelschrijven kon Kettmann beter in de leer gaan bij Herman Heijermans was
zijn advies. Een paar jaar later, bij de bespreking van Professor Mamlock, een voorstelling van het socialistische toneelgezelschap De Jonge Spelers, kwam hij terug op de
voorstelling van Fascio. Zowel het stuk van Friedrich Wolf als dat van Kettmann leken erg veel op elkaar, schreef hij. ‘De machteloosheid om boven de drakerige oppervlakte uit te komen, is voor beide soorten tooneelschrijverij precies even karakteristiek’.39
Naast het feit dat Kettmann beide partijen aan het woord liet, wat zelfs door Ter
Braak als niet slecht werd omschreven, werd Kettmann in de toneelkritiek vooral ontzien, omdat het zijn eerste toneelstuk was.40 Ofschoon hij een verdienstelijk romanschrijver was, vergde het schrijven van een toneelstuk volgens de critici andere capaciteiten van de schrijver.41 De meest kritische opmerkingen gingen in op het
veelvuldige gepraat in het stuk. Een voorbeeld: Balder hield tijdens zijn inbraak een
veel te lange redevoering tegen een lege stoel, waar normaliter de directeur op zat, terwijl er verder niemand op het toneel aanwezig was. De critici hadden meer actie op het
toneel willen zien.
Over het speltechnische niveau waren de critici, Lamers uitgezonderd, niet ontevreden. Zo ook Kettmann. De enige die een onvoldoende kreeg was Walter Smith.42
Hij speelde Fortman te fascistisch: het leek net of Mussolini op het toneel stond, want
hij speelde zijn rol steeds met de kin omhoog. Dat Felten zich iets van deze kritiek aantrok, blijkt uit het feit dat anderen deze rol na de première waarschijnlijk nog speelden. Maar omdat zij het ook niet goed deden, wilde Felten deze rol eind februari zelf
gaan spelen.43
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Ook de publieke belangstelling viel in eerste instantie niet tegen. De zaal in de
Stadsschouwburg in Utrecht was half vol tot goed gevuld; eensluidend in hun oordeel
waren de critici niet. Naast de hoge heren in de loge en de aanwezige rechercheurs bestond het publiek voor het grootste gedeelte uit kameraden. Dat zij van het stuk hadden genoten – men preekte tenslotte voor eigen parochie – en veelvuldig van hun enthousiasme blijk gaven, lijdt geen twijfel.
De voorstellingen in Haarlem en Den Haag vertoonden hetzelfde beeld. Ter
Braak meldde in zijn recensie dat Fascio speelde voor een tamelijk goed bezette zaal.
Er bestaat onduidelijkheid over de belangstelling voor Fascio in Amsterdam.44 In de
provincie speelde men echter voor bijna lege zalen. Zelfs het weghalen van ‘Onder auspiciën der NSB’ op het affiche leverde niet meer publiek op. Felten was zeer positief
over de voorstelling in IJmuiden, waar men voor een volle zaal speelde, maar gelet op
de opbrengst zal het wel een kleine zaal geweest zijn.
Acties van politieke tegenstanders zijn bijna niet voorgekomen. In Den Haag
werd in een pamflet wel opgeroepen tot een boycot van de voorstelling, maar de journalist van Volk en Vaderland had geen demonstrant gezien. In Amsterdam zou door
socialisten het gerucht verspreid zijn dat de voorstellingen niet doorgingen, maar
daarmee hield het protest op. Misnoegd merkte de recensent van De Daad op dat de
medewerking van de gemeente Amsterdam te wensen overliet. De voorstellingen vonden plaats in het Grand Theater, terwijl men eigenlijk liever had gespeeld in de Stadsschouwburg, maar daarvoor kreeg Fascio geen toestemming.
Het meest opvallend is dat de critici er niets op tegen hadden om een stuk, geschreven vanuit propagandistische overwegingen, zo objectief mogelijk te beschrijven.
C.A. Schilp vertelde in een interview dat Kettmann een fascist was ‘die het fascisme aan
zijn hart gebakken had, [hij was] niet een collaborateur in die vervelende zin van het
woord. Hij was, voor zover ik het kon nagaan, fascist uit overtuiging. Nu [ten tijde van
het interview, AvdL] weet ik niet in hoeverre die overtuiging mij gedwongen heeft om
deze zaak een beetje milder op te vatten dan een ander gedaan zou hebben. (…) Ik ben
nooit een scherprechter geweest, ik probeerde fatsoenlijk en hoffelijk te zijn’.45 Slechts
één recensent legt verband met de politieke situatie in Duitsland.46 Kettmann werd
verweten dat hij de keerzijde van de fascistische medaille niet had getoond. In het hele
stuk werd volgens de recensent niets gezegd over de Jodenvervolgingen, de concentratiekampen en het mishandelen van politieke tegenstanders. Als verklaring voor de
apolitieke houding van de critici moet worden genoemd – en dat doen zij in hun krant
ook – dat politiek theater voor hen meestal van een artistiek lager niveau was. Ten
tweede mogen we niet vergeten, dat het 1933 was en dat de NSB door velen werd beschouwd als een nette, idealistische burgerlijke partij of soort Boerenpartij, zoals Tiemeyer ooit meedeelde.47 Gezien de redelijk positieve kritieken in de dagbladen en de
dagboeknotities van Kettmann moet er weinig geloof gehecht worden aan Tiemeyers
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interpretatie van de Fascio-geschiedenis. Hij deed het voorkomen dat er van binnen
uit pogingen werden ondernomen om het gezelschap te gronde te richten. Tijdens de
voorstellingen in de grote steden speelde iedereen, of hij nu lid was van de NSB of
slechts voor het geld op het toneel stond, de sterren van de hemel.48

Het einde van Fascio
Felten vermoedde dat de NSB zelf en met name de kringleiders van de diverse afdelingen, met die van Amsterdam voorop, de ondergang van Fascio veroorzaakten. De
voornaamste kritiek was dat de reclame voor het stuk niet goed was uitgevoerd. Felten vermoedde dat de kringleiders het stuk te veel als een gewone toneelvoorstelling
beschouwden of dat ze de propagandistische waarde ervan niet beseften.49 Ook zegden de kringleiders (o.a. Boddé van Roermond) een aantal voorstellingen toe, maar
verder ondernamen zij geen actie. In Alkmaar werd slechts één affiche verspreid met
de aankondiging voor de voorstelling. Een kringleider van Zuid-Limburg liet in Geleen affiches aanplakken voor de voorstelling in Roermond. Dezelfde kringleider boycotte de voorstelling in Sittard, hij stuurde zijn mannen liever naar een vergadering
in Valkenburg om bij de districtsleider in een goed blaadje te komen.
Na de redelijk verlopen première in Utrecht volgden er voorstellingen in Den Haag
en Haarlem. Hierna zouden nog meer steden bezocht worden: Amsterdam, Hilversum,
Bussum, Groningen, Apeldoorn, IJmuiden, Nijmegen, Arnhem, Roermond, Sittard,
Amersfoort, Alkmaar, Zutphen, Gorinchem en Zwolle. Felten was ondertussen druk
bezig met het zoeken naar een tweede propagandastuk. Daarna wilde hij overstappen
naar het echte, klassieke toneel. Hij dacht daarbij aan een voorstelling van Coriolanus
van Shakespeare, zoals die een tijdje daarvoor in Parijs was opgevoerd en waar de toneelspelers voor fascisten werden uitgemaakt.50 Zover is het echter niet gekomen.
Nu, meer dan zeventig jaar na dato, wordt het moeilijk een juiste weergave te geven van het einde van Fascio. De voornaamste getuigen zijn niet meer in leven; de geschriften die zij hebben nagelaten, spreken elkaar tegen. Felten probeerde het mislukken van Fascio in de schoenen van de Amsterdamse kringleiders te schuiven. Naast de
al genoemde slechte reclamecampagne van deze kringleiders, verspreidde één van hen
het gerucht dat Felten de NSB voor ƒ4.000 opgelicht zou hebben. Bovendien zou hij
propagandaleider Farwerck voor ƒ1.000 hebben benadeeld.51 Kettmann schreef in zijn
naoorlogse autobiografie dat hij de voorstellingen in Utrecht, Den Haag en Amsterdam
had bezocht. Volgens hem begonnen de problemen in de provincie. De plaatselijke
kringleiders bleken niet geschikt om de voorstellingen ter plekke te regelen. Hun voornaamste taak was reclame te maken voor de voorstelling en de kaartverkoop te verzorgen.
In zijn artikel in Zwart Front haalde Felten uit naar zijn voormalige kameraden,
de kringleiders van Amsterdam. De vraag is of deze weergave van de feiten de toets der
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objectiviteit kan doorstaan, omdat dit schrijven werd gepubliceerd nadat de leiding
van de NSB Felten had geroyeerd. Om de ontstane schulden enigszins in te lopen werd
besloten om in Amsterdam vier voorstellingen te geven. De blokleiders kregen op de
donderdag voor de eerste voorstelling pamfletten uitgereikt met de opdracht die onder de leden te verspreiden. Mussert was op die vergadering aanwezig.52
Nadat de politieke tegenstanders het gerucht hadden verspreid dat de voorstellingen waren afgelast, reageerde de NSB met een bericht om dit te weerleggen.53 Ondanks deze tegenzet werden beide voorstellingen op zondag niet druk bezocht. Als reactie werd in overleg met Farwerck besloten nog een tweetal extra voorstellingen te
organiseren. Na beraadslaging met ir. Huygen werd een nieuw pamflet opgesteld en
in Amsterdam verspreid. De voorstellingen op maandag tot en met woensdag werden
nog slechter bezocht dan die op zondag. Felten rekende voor dat deze zes voorstellingen uitverkocht zouden zijn geweest als slechts de helft van alle Amsterdamse leden was komen opdagen. Bij verdere navraag door hem bleek dat de blokleiders wederom hun taak hadden verzuimd. ‘Ik verdom het om voor Felten loopjongen te
spelen’ was hun argument. Ze waren zelfs nog verder gegaan en hadden hun leden afgeraden de voorstellingen te bezoeken. Één kringleider, Kerckhoff, zou tegen een andere kringleider, Harpenau, toen deze de kaarten kwam afhalen voor verdere distributie, gezegd hebben: ‘Is deze rotzooi nog niet afgelopen?’ Felten stelde daarop een
rapport op en stuurde dat naar ir. Huygen die het met hem eens was, waarop laatstgenoemde het vervolgens doorstuurde naar Mussert. De tegenvallende bezoekersaantallen vinden we ook terug in De Daad, voorzover het de voorstellingen in Amsterdam betrof. De nood was zo hoog gestegen dat een kameraad uit Amsterdam het
voorstel deed om tassen ter waarde van ƒ25 uit te loten voor degene die de meeste
kaartjes wist te distribueren.
Fascio zou volgens Felten alleen gered kunnen worden als voldaan werd aan een
drietal voorwaarden:
– Mussert moest zijn volledige en algemene steun voor het gezelschap uitspreken,
zodat de kringleiders verplicht werden het gezelschap te steunen.
– Elke NSB’er moest er op gewezen worden dat het zijn plicht was dit NSB-toneelgezelschap te steunen.
– Er moest een Raad van Beheer worden ingesteld die toezicht hield op het economisch beheer van de directeur van Fascio.
In een brief aan Mussert deed hij zijn beklag, niet alleen over de incompetentie van de
Amsterdamse kringleiders, maar ook over de politieke koers van de NSB.54 Door te kiezen voor het veroveren van de macht via de parlementaire weg, nam het aantal onbenullen in de Beweging toe, beweerde hij. Het zou niet meer mogelijk zijn om een trouwe aanhang uit Amsterdam bijeen te brengen die uit meer dan honderd man bestond.
En als dat al eventueel zou lukken, dan zouden deze getrouwen zeker niet gezocht
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moeten worden onder de kringleiders. Deze kritiek op de leiding betekende het royement van Felten. Daarnaast nam men hem kwalijk dat hij de vuile was buiten had gehangen door contact op te nemen met de redactie van Vrijheid, Arbeid, Brood, het wekelijkse colportageorgaan van het NVV en de SDAP, dat onder leiding stond van
Meijer Sluijser (1901-1973) en met een oplage van zo’n 100.000 exemplaren actie en
propaganda voerde tegen fascisme en communisme.
Felten zou hebben doorverteld dat de toneelspelers door Mussert op smadelijke
wijze in de steek waren gelaten.55 Zelf zou hij er niet rouwig om geweest zijn, want in
augustus 1934 trad Felten toe tot de Fascistische Unie van Jhr. Groeninx van Zoelen
om de beginselloze NSB in te ruilen voor een meer standvastig fascisme.56 Deze flirt
liep echter op niets uit en ook als vooraanstaand lid van Zwart Front kon Felten zich
niet lang handhaven, want in mei 1935 werd hij ook daar geroyeerd.57
Op 1 februari 1934 bezocht Felten Mussert om over de financiële situatie te praten, Mussert kon echter geen besluit nemen en verzocht Felten diezelfde avond terug
te komen. Toen deze om 22.00 uur op het hoofdkantoor van de NSB arriveerde, bleek
dat hij niet alleen Mussert, maar ook Van Geelkerken daar aantrof. Mussert deelde
hem mee dat hij tot 21 februari Fascio financieel wilde ondersteunen. De reeds vervallen salarissen werden niet vergoed, de acteurs moesten maar wachten tot 15 februari
voor de eerste helft van het salaris, op 18 februari zou de tweede helft worden overgemaakt. Felten zag zich hierop genoodzaakt de voorstellingen per 21 februari stop te zetten. Hij waarschuwde Mussert dat de toneelspelers waarschijnlijk hun recht zouden
zoeken en dat publicatie in de kranten over de affaire Fascio de NSB geen goed zou
doen. Omdat er nog optredens gepland stonden in Hilversum, Bussum en Groningen,
kreeg Felten van Mussert gedaan dat de voorstellingen in de eerste twee plaatsen
mochten doorgaan, en dat deze in Groningen slechts doorgang kon vinden als de kosten waren gedekt. Het afgelasten van de voorstelling in Groningen bleek te berusten
op een misverstand. De expediteur berichtte Felten dat 60% van de zaal was gevuld.
Farwerck meende echter begrepen te hebben dat slechts 60 kaarten waren verkocht en
blies de voorstelling af.
Maar Mussert hield volgens Felten wederom geen woord en hij weigerde de acteurs na 21 februari te betalen en ook het geld dat Felten zelf had voorgeschoten (ƒ150)
werd niet aan de artistiek leider van Fascio uitbetaald.
In twee maanden tijd was De dag die komt negentien keer gespeeld. Het verlies bedroeg daarom ƒ2.265. Daarbij moesten nog de kosten voor de repetities, zaalhuur etc.
voor de eerste voorstelling worden opgeteld. Totale onkosten bedroegen ƒ3.040. Bij
dat bedrag moest nog ƒ270 bijgeteld worden, veroorzaakt door de opdrachten van
Mussert. De totale onkosten bedroegen daarom: ƒ3.310.
Het gaat te ver om alle roddels binnen de NSB over Fascio hier te behandelen.
Volstaan kan worden met de mededeling dat de kringleiders het propageren van de
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politieke idealen via een toneelstuk niet ten volle toejuichten. Het opzettelijk achterhouden van reclamefolders, het verzwijgen van de speeldata waren slechts enkele
voorbeelden. Daarnaast speelden vriendjespolitiek en onderling gekonkel, althans volgens Felten, een grote rol. Zo zou men in Amsterdamse NSB-kringen weten dat Fascio niets met de Beweging had te maken, dat Kettmann en Felten het geld, dat zij verdienden met Fascio, in eigen zak hadden gestoken.58
Uit de balans van Fascio – als deze tenminste klopt, want ook de toneelspelers
twijfelden aan de betrouwbaarheid van Felten59 – bleek dat de vier avonden in Amsterdam slechts ƒ1.001,64 hadden opgebracht, terwijl één voorstelling in Utrecht goed
was voor ƒ742,50, die van Den Haag voor ƒ1.029,39.60
De financiën speelden vanaf de oprichting een zeer grote rol. In de top van de
NSB ging men er van uit dat het voorschot van ƒ1.660 al met de opbrengsten uit de
voorstellingen voor een gedeelte kon worden terugbetaald. Toen begin februari 1934
bleek dat er een negatief saldo van ƒ1.475 was ontstaan, werd de situatie precair.61 Felten vroeg Farwerck toestemming of hij voortaan zelf contracten mocht afsluiten met
de zaaleigenaren zodat hij niet meer afhankelijk was van de plaatselijke kring- of propagandaleiders, die zijn gezelschap meestal maar voor één avond boekten. Daarnaast
besloot hij de rol van Fortman van Walter Smith over te nemen, dat scheelde ƒ200
op de begroting en ook de toneelknecht werd ontslagen wat een besparing van ƒ10
betekende.
Bij zoveel trammelant en onderling gekibbel greep de leiding in. Mussert verbood
verdere voorstellingen in Apeldoorn, Gorinchem en Zwolle. De kas van de NSB was
op dat moment zo goed als leeg en nog meer mislukkingen wilde de leiding niet accepteren. Binnen Fascio werd bovendien een strijd om het leiderschap gevoerd, want
Jan C. de Vos jr. had de spelers de vraag voorgelegd wie er nu eigenlijk de baas was: Felten of hij. Felten ondernam, na het vernemen van de rebellie, nog een poging om een
rustperiode van een maand in te voeren om zodoende te zorgen voor genoeg speeldata in april. De spelers zouden dan in maart 1934 geen salaris ontvangen. De spelers
namen dit voorstel niet aan omdat zij voor de maand februari ook nog niet betaald waren. In hun ogen was de NSB verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen,
wat binnen de Beweging ten felste werd ontkend. 62 Fascio was een geheel zelfstandige onderneming onder leiding van Felten met Reydon als juridisch en Kettmann als
literair adviseur. Zo stond het ook vermeld in het briefhoofd van het gezelschap. Zelfs
een noodkreet van De Vos aan Mussert kon niet voorkomen dat Fascio werd opgeheven.63 Toen Felten de spelers op 13 februari in Hilversum hiervan op de hoogte stelde, reageerden ze furieus. Met Felten hadden ze niets te maken, want de NSB had altijd zorg gedragen voor de uitbetaling van de salarissen, luidden hun verwijten. Dat
de NSB financieel borg stond voor het gezelschap blijkt ook uit een andere bron. De
anonieme recensent van Het vaderland (Menno ter Braak?) meldde dat de NSB de au-
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tobussen betaalde, waarmee de toneelspelers werden vervoerd. Daarnaast zorgden de
kringleiders voor de kaartverkoop en werden de maandelijkse salarissen per postwissel via Felten door Mussert persoonlijk betaald.64 Felten vertelde de spelers dat hij de
dag er voor een onderhoud had gehad met Mussert en dat deze had besloten dat de
financiële verplichtingen niet langer door de NSB werden gedragen. De spelers waren
perplex; als Felten de waarheid sprak, dan was Mussert ‘een schoft, chantagepleger,
smeerlap, een mannetje beneden alle peil, enz. en dan is de NSB een groote liberale
rotz… maar niet fascistisch’.65 De gedupeerde spelers overwogen nog een ‘sterke’ delegatie naar Mussert te sturen. De Vos, Sterneberg en Smith moesten bij hem de zaak
bepleiten.66 Of ze ooit bij Mussert zijn geweest, is niet bekend. Wel blijkt hieruit dat
Mulder (1978: 93) wellicht gelijk heeft met zijn bewering dat vooral geld en een vast engagement een belangrijke drijfveer waren om toe te treden tot dit NSB-gezelschap.
De Vos, toch al ontevreden over het beleid van Felten, dreef de zaak op de spits
en samen met zijn echtgenote spande hij een kort geding aan tegen Mussert. Via zijn
advocaat mr. F.W. Nanning eiste hij als schikking een maand arbeidsloon en een extra schadevergoeding van ƒ100 per persoon.67 Zijn eis om de Leider van de NSB te
dwingen alsnog tot uitbetaling over te gaan vond in de ogen van de rechter geen genade. Op 23 juli 1934 werden ze veroordeeld tot de kosten van het proces, plus ƒ5 salaris. De zaak Fascio werd gesloten.

Het Fascistisch Tooneel
Eind januari 1934 deed het gezelschap Het Fascistisch Tooneel van zich spreken, Felten maakte er in zijn berichtgeving aan de leiding van de NSB al melding van. Op 21
februari had een aantal leden van de Algemene Nederlandsche Fascistenbond
(ANFB) een grootse toneelavond georganiseerd in het gebouw ‘De Vereeniging’ in de
Willemstraat in Den Haag. De leiding van het gezelschap was in handen van J.J. van
den Berg, voor de artistieke leiding tekende W.G. Steenbergen. De vraag is of dit dezelfde persoon is als Willy Gerardus Steenbergen (*Gouda 25 oktober 1914 – † Amsterdam 20 juli 1975), de zoon van Johan Steenbergen sr. en Jeanne van de Griendt, die
vanaf 1924 bij verschillende ambulante gezelschappen (o.a. Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel en Haagsch Tooneel) speelde.
Verschillende beroepsspelers hadden hun medewerking toegezegd aldus een bericht in Het Vaderland. De doelstelling van het gezelschap was om in verschillende steden in Nederland fascistisch toneel te spelen. De voorstelling bestond uit verschillende komische scènes, fascistische tableaux vivants, declamaties en scènes uit het
fascistische toneelstuk Aan ons de toekomst, dat later in maart nog een keer in Den
Haag zou worden opgevoerd. Jan Baars, de leider van de ANFB had een uitnodiging
ontvangen om de avond bij te wonen. Verdere gegevens ontbreken.68
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Advertentie Het Fascistisch Tooneel.
De Bezem, fascistisch weekblad
voor Nederland

De opvoeringen van Vrijheid
Op 12 en 13 maart 1936 vonden in de Tivoli-schouwburg in Rotterdam de eerste voorstellingen plaats van Vrijheid, een propagandastuk geschreven door Anton Jansen, die
in het blad Vorming onder het pseudoniem Durandal gedichten publiceerde als Op den
Goudsberg, Hou zee! en Strijdlied.69 De afdeling Vorming rekende Jansen tot één van de
veelbelovende jonge nationaalsocialistische poëten, van wie het werk op de kringfascistenscholen en op vergaderingen gedeclameerd mocht worden. De regie was in handen van Adriaan van Hees (*Rotterdam, 3 mei 1910, †Vlissingen, 2 december 1976).
Het is opmerkelijk dat de NSB wederom haar toevlucht zocht tot het toneel om
haar idealen uit te dragen. Vooral na de mislukking van Fascio en de voorstellingen
van De beul in november 1935 is het voorstelbaar dat binnen de Beweging de liefde voor
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het toneel danig was bekoeld. Wat er in Nederland getoond werd, vonden de NSB’ers
onwaarachtig en leugenachtig ‘hol, zin- en geestloos liberaal vermaak, marxistischen
tendenz of wel pacifistische en quasi-humanistische kwijlerij’.70 Door te kiezen voor
liberaal vermaak of soms nog erger, voor cultuurbolsjewistische propaganda had het
theater zich van de volksgemeenschap verwijderd. Deze had dat begrepen en op haar
beurt wraak genomen: ze interesseerde zich niet meer voor deze kunstvorm. Dat de
meeste Nederlanders niets van toneel wilden weten, werd in de nationaalsocialistische
pers toegelicht aan de hand van de toeschouwersaantallen: in 1929 bezochten nog
820.000 mensen de schouwburg, in 1935 was dit aantal tot de helft (416.000) gereduceerd. De thuisblijvers hadden gelijk, want alles werd in de ogen van de NSB-critici tot
kunst verheven terwijl het niets anders was dan ‘verkapte propaganda en draaimolens
van zinneloos vermaak’.71 ‘Van den werkelijken strijd van ons volk om zijn bestaan,
van den socialen nood eenerzijds en van den anderzijds toch ook weer grooten rijkdom van onze nationale cultuur in het verleden, kortom van de waarheid van het leven van ons volk merkt men heden op ons tooneel bijna nooit iets.’72
Anderhalf jaar eerder, eind 1934, begin 1935 werd het plan geboren om in Rotterdam een nationaalsocialistisch toneelstuk in te studeren. De vraag was alleen welk stuk
er gespeeld moest worden. In eerste instantie werd gedacht aan De dag die komt, maar
Adriaan van Hees, de door de gewestelijk propaganda-inspecteur aangezochte regisseur, vond dit stuk niet geschikt. Binnen de beweging stond Van Hees bekend als ‘een
stoere harde werker, wien niets te veel is, integendeel overal heeft hij het oog op, niets
ontgaat zijn aandacht, niets ontsnapt zijn critiek, steeds verbetert hij de scènes en geeft
aanwijzingen en toelichtingen. De spelers zijn als “was” in zijn handen. Hij kneedt en
vervormt ze tot de persoonlijkheden, die zij moeten uitbeelden’.73
Van Hees vroeg Mussert advies over de keuze van het stuk, daarnaast wilde hij
hem spreken over plannen van Kettmann om met een nieuw beroepstoneelgezelschap
te starten. Verder wilde hij ds. Van Duyl de vraag voorleggen hoe er een contact georganiseerd kon worden tussen alle kunstenaars die lid waren van de NSB. Deze kwestie noemde hij zijn stokpaardje. Hij vroeg zich af hoe ‘we het beste mèt elkaar in één
richting op één gemeenschappelijk doel afmarcheeren, kortom: hoe komen we tot een
strijdgemeenschap voor nederlandsche kunst in onze Bew[eging]?! [kapitalen
van Van Hees, AvdL]’.74
Hoewel de voorstelling door amateurs gespeeld zou worden, pakte Van Hees de
uitvoering van het stuk groots aan. Twee toneelclubs, één in Rotterdam en één in Hilversum, werden voor deze onderneming opgericht en Vrijheid werd in drieëneenhalve maand ingestudeerd. Na oproepen in de nationaalsocialistische kringbladen, meldden zich meer dan honderd enthousiaste leden bij de voorinschrijving aan, Van Hees
kon er maar veertig gebruiken. Aan het begin van de selectie stelde Van Hees hen de
vraag wie de Beweging wilde dienen door mee te spelen in een toneelstuk. Ieder drong
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Advertentie Vrijheid.
NIOD, Schoon schip, februari 1936
(extra nummer)

naar voren. Een van de aanwezigen schreef in het kringblad Schoon schip: ‘Iedereen,
niemand uitgezonderd, wil in aanmerking komen. Ik kom onder de indruk van die bezielende drang om zich verdienstelijk te maken, ik voel een brok in mijn keel. Dat is
bezieling zooals ik nimmer elders mocht ontmoeten. Dat is eenheid die mij tot diep
in mijn ziel beroert. Ik voorvoel het. Daar MOET iets grootsch uit groeien. Daar KAN
succes niet uitblijven. Schouder aan schouder. Zoo zal het blijven, tot den dag der
overwinning.’ Vervolgens verzocht van Hees de kameraden die niet alle repetities zouden kunnen bijwonen te vertrekken. De onbekende kameraad vervolgde: ‘Ik kijk toe
in afwachting wat gebeuren gaat. Niemand beweegt, allen blijven. Allen willen hun bescheiden krachten geven tot het welslagen van het geheel. De repetities gaan verder.
Overal heeft kameraad van Hees het oog op. Niets ontsnapt aan zijn kritiek. Hij verbetert, geeft aanwijzingen en toelichtingen. Hij is in zijn element. Ik sla hem gade. Telkens en telkens weer laat hij een scène, waarover hij niet tevreden is, overdoen. De medespelenden, bezield door zijn enthousiasme, trachten al zijn wenken en raadgevingen
ter harte te nemen. Wat een wilskracht, wat een doorzettingsvermogen bezit deze bewegelijke jongeman en toch, met wat een enorm geduld blijft hij verbeteringen aanbrengen en inlichtingen geven. Ik bewonder hem en kom tot de volle overtuiging, dat
hij de rechte man op de rechte plaats is.’75
Het was de bedoeling dat de voorstellingen onder auspiciën van de afdeling Vorming zouden ressorteren. Het plan was om de beste spelers uit beide toneelstukken na
de premières bij elkaar te voegen en op te nemen in een gezelschap dat Vrijheid in het
hele land zou gaan spelen. De NSB-kringen moesten de verliezen voor hun rekening
nemen. Deze zouden echter niet veel bedragen, verzekerde Adriaan van Hees aan ds.
van Duyl – en later zelfs aan Mussert, wat hem op een reprimande kwam te staan –
want de spelers werden niet betaald en de decors werden zelf gemaakt. Bij winst zouden de kringen een bepaald percentage ontvangen, terwijl het grootste gedeelte naar
afdeling Vorming zou terugvloeien.
De grootse aanpak kwam ook tot uiting in de propaganda in Volk en Vaderland
en De Daad. ‘Gaat Vrijheid zien – en als NSB-er zult gij nog beter weten wat Natio-
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naal-Socialist zijn beteekent’ [onderstreping De Daad, AvdL] was de leuze.76 Het aantal medewerkers aan de voorstelling schatten beide periodieken op zeventig en in de
orkestbak zat een fanfarecorps in uniform dat strijdmarsen speelde. Om moeilijkheden met politieke tegenstanders te voorkomen vond de première in besloten kring
plaats; de toeschouwers droegen hetzelfde uniform als de orkestleden: een zwart
hemd. Toch was het twee journalisten van Voorwaarts, een socialistische krant uit Rotterdam, gelukt de zaal binnen te komen. De reconstructie van de tekst is voor een groot
gedeelte aan hen te danken.
Begin februari 1936 ontstond er verwarring over het spelen van Vrijheid. In Den
Haag had kameraad Cor Paré de tekst van Anton Jansen bewerkt en hij wilde deze opvoeren met zijn gezelschap Het Vaderlandsche Tooneel. Grote consternatie in de top
van de NSB was het gevolg. Mussert en Van Geelkerken konden niet toestaan dat de
NSB na Fascio wederom een zeperd haalde. De chef-propagandakamer van Den Haag
kreeg van het hoofd dienst II kunstzaken de opdracht Paré het spelen te beletten. Van
Geelkerken informeerde bij Van Hees hoe de onderneming in Rotterdam werd gefinancierd en bij Mussert heerste, op basis van de correspondentie en de geruchtenmachine, de overtuiging dat de NSB zich net als bij Fascio garant had gesteld voor de
opvoeringen van Vrijheid. Van Hees kreeg opdracht verslag uit te brengen over Paré.
Zijn beoordeling viel voor Paré natuurlijk zeer negatief uit, Van Hees plaatste hem in
de categorie van de ‘schmieren’. Geconcludeerd werd dat Paré gewend was ‘zich te bewegen op de planken van het toneel, dat draken of andere volksvergifuitbrakende
monsters draagt’.77 Het eind van het liedje was dat Paré van Van Hees en S.L.A. Plekker de opdracht kreeg zich van verdere toneelactiviteiten te onthouden.78
Toen Mussert bepaalde dat de gehele opbrengst van de voorstellingen ten goede
moest komen aan het steun- en verkiezingsfonds van de NSB, leidde dit weer tot teleurstelling bij de Rotterdamse kameraden die Vrijheid hadden voorgefinancierd.
Smalend constateerden zij dat er op het hoofdkwartier een Fascio-spook rondwaarde. Als compromis werden de voorstellingen van Vrijheid gebombardeerd tot openbare vergaderingen zodat 40% van de winst in de kas van de NSB terugvloeide.79
De kwestie rond het optreden van Paré laat zien dat de top van de Beweging niet
goed wist wat ze met dergelijke initiatieven aan moest. De afdeling van ds. Van Duyl
had nog gepoogd een ander geschikt stuk voor Het Vaderlandsch Tooneel te vinden.
Om de koningsmacht, het stuk dat Paré in november 1935 met zijn Vaderlandsch Tooneel had gespeeld, werd als historiestuk beslist onvoldoende bevonden, hoewel toegegeven werd dat het enkele goede spelmomenten bevatte. ‘Maar juist wij nat[ionaal]
soc[ialisten] moeten bij het spelen van zulk soort stukken er op bedacht zijn, dat de
idee en de inhoud van het stuk in politieken zin grootsch en richting-wijzend moeten
zijn, hetgeen meestal bij de bestaande stukken niet het geval is.’80
De problemen met Paré waren voor de NSB aanleiding om haar standpunt over
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toneel te bepalen. Het hoofdkwartier wilde geen NSB-toneelgezelschappen meer ondersteunen. Het was voor de NSB onmogelijk om er een beroepsgezelschap op na te
houden, hoe wenselijk dat ook geacht werd, met name voor werkloze acteurs. Omdat
gevreesd werd dat openbare voorstellingen tot relletjes zouden leiden en door de politiek verboden zouden worden, kon het spelen van een propagandastuk dus alleen in
besloten kring plaatsvinden. Een beroepstoneelgezelschap kon natuurlijk niet levensvatbaar zijn door een paar besloten voorstellingen voor NSB-publiek te geven. De
NSB beschouwde zichzelf als een politieke strijdorganisatie en kon dus onmogelijk optreden als werkgever voor een beroepstoneelgezelschap. Wanneer een gezelschap toch
propagandastukken wilde spelen, dan deed het dat voor eigen risico. Bleek zo’n opvoering door de leiding als waardevol te worden beschouwd, dan wilde deze overwegen zo’n voorstelling te steunen zoals de NSB ook had gedaan met Tijl Uilenspiegel in
een opvoering van het Vlaamsche Volkstooneel.

De inhoud van het toneelstuk Vrijheid
In het eerste bedrijf van Vrijheid probeert een dominee de echtgenote van een liberale advocaat over te halen een zondagochtendvoorstelling van De beul te bezoeken:
‘Maar dominee, ik wou Zondagmorgen naar de kerk gaan...’
‘Och mevrouwtje, slaat u de kerk eens gerust over...’81

De dame krijgt vervolgens bezoek van een vriendin, die net terug is van een reis door
Duitsland. Het spreekt vanzelf dat zij vol lof is over de Führer en de Duitsers:
‘Alleraardigste mensen en het is zo mooi dat ze allemaal zoveel verering voor Hitler hebben.’82

De dominee is een verkapte communist, die mevrouw zo ver krijgt, dat ze een groot
portret van Lenin aan de wand hangt.
Het tweede bedrijf speelt zich af in het kantoor van een fabrikant, lid van de Vrijheidsbond die zijn boekhouder wegens vermeende NSB-sympathieën ontslaat. De fabrieksdirecteur grijpt niet in wanneer zijn zoon hem vertelt dat een communistische
arbeider opruiende pamfletten in het bedrijf heeft verspreid. Zoonlief begrijpt deze
halfslachtige houding van zijn vader niet:
‘Ik vind het treurig dat fatsoenlijke mensen worden ontslagen wegens hun politieke overtuiging.’83

De lotgevallen van een colporteur van Volk en Vaderland, in de vorm van een straattoneel en zich afspelend in Amsterdam 1936, vormen de inhoud van het derde bedrijf.
De arme colporteur ligt met kapotte ribben, een verbrijzelde kaak en onder de rode
verf op het toneel.84 Om de dadendrang van de politieke tegenstanders nog meer in
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diskrediet te brengen, heeft men niet op één pot verf gekeken. Op de hoek van de straat
waar de colporteur werd neergeslagen, prijst de joodse voddenkoopman Salomon
Meyerbach zijn waren aan. De zoon van de fabrieksdirecteur, toevallig aanwezig,
vraagt hem zijn kar ter beschikking te stellen voor het vervoer van de gewonde. Pas na
een stevige fooi staat Meyerbach de kar af.
De bekering van de zoon van de fabrieksdirecteur vormt het onderwerp van het
laatste bedrijf. Bij het relletje rond de colporteur heeft hij een paar klappen opgelopen,
die hem tot inkeer hebben gebracht:
‘De klap, die ik gekregen heb, heeft verhelderend gewerkt. Nu beschaafde dames het portret
van Lenin ophangen weet ik, dat slechts één man ons nog redden kan van de rode wereldrevolutie. Die man is Anton Mussert. Hou Zee!”85

Zoals gebruikelijk wordt deze kreet met een ferm ‘Hou Zee!’ door de zaal beantwoord.

De receptie van Vrijheid
Hoewel het wel als zodanig werd aangekondigd in de NSB-pers, wezen de journalisten
van Voorwaarts op het volstrekt ontbreken van enig waarheidsgehalte in het stuk, doordat het ‘geen enkele positieve gedachte bevat, doch slechts een aaneenschakeling is van
de grofste verdachtmaking aan het adres van en de allergoedkoopste spot met socialisten, communisten, vrijzinnig-democraten, liberalen en Kerk-en-Vrede dominees’.86
Binnen de gelederen van de NSB werd dit stuk juist zeer positief ontvangen. De
vraag of Vrijheid beschouwd moest worden als een tendensstuk, werd ontkennend beantwoord. In zo’n stuk werd alles, dus ook de waarheid, ondergeschikt gemaakt aan
partijpolitieke propaganda en de artistieke kwaliteit was van ondergeschikt belang, was
de gedachte.
Twee zaken spraken de nationaalsocialisten bijzonder aan. Opvallend is dat zowel de reacties in een blad als Volk en Vaderland als de briefwisseling van verschillende partijfunctionarissen dezelfde taal spreken. De politieke tegenstanders van de NSB
in het stuk werden niet gedemoniseerd; net als in De dag die komt werden zij voorgesteld als mensen, zij werden geen karikaturen, aldus de NSB-critici. Wat vooral erg
herkenbaar was, waren de verschillende politieke standpunten die door de personages werden uitgedragen. De toeschouwers konden de types a.h.w. in hun eigen straat
tegenkomen. De personages waren representanten van de verzuilde maatschappij van
de jaren dertig. De vaderfiguur, een captain of industry, is een liberaal in hart en nieren; een van zijn zoons is een vrijzinnig democratische wethouder. De Kerk en Vrede-dominee staat bekend als een vriend van de Sovjet-Unie en de twee onderwijzers
vertegenwoordigen de politieke tegenstanders: zij zijn aanhangers van de SDAP resp.
CPH. De toeschouwers zullen zich waarschijnlijk het meest geïdentificeerd hebben
met de nationaalsocialistische boekhouder of met de chauffeur, een stoere ex-WA-
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man, die toch vooral de waarachtige Nederlander representeerde. De problemen die
de boekhouder ondervond of de bekering die de andere zoon des huizes in de loop van
het stuk onderging, herinnerden de toeschouwers aan hun eigen keuze voor de Beweging en de moeilijke strijd die daarmee gepaard ging. De bewondering sloeg niet alleen op de weergave van de politieke keuze van de NSB’ers in het stuk, want ook de
tekening van de politieke tegenstanders werd als zeer realistisch ervaren. ‘Het teekent
den hedendaagschen politieken mensch ten voeten uit, in al zijn dwalingen en verwarrende denkbeelden, zonder in overdrijving te vervallen. Dat is de groote bekoring,
die er van uitgaat. Het stuk is de werkelijkheid [dit laatste woord stond vetgedrukt in
het oorspronkelijke artikel, AvdL].’87 De schrijver had juist geprobeerd de personages
te schilderen als gewone mensen, die qua intentie niet slecht waren, maar die vanuit
een blindheid tot daden overgingen waarmee ze zelf dachten goed te doen, doch waarvan nationaalsocialistische toeschouwers wisten dat ze verkeerd waren. Ook de figuur
van Salomon Meyerbach was door de auteur zo gekarakteriseerd dat hij menig NSB’er
kon behagen. Het stuk mocht door en voor de leden van de Beweging gespeeld worden omdat het feitelijk niets anders weergaf dan ‘een willekeurige doorsnee van het leven van ons volk in deze dagen, zooals het door kleine en groote aanleidingen steeds
weer in de politieke sfeer uitmondt’.88 Dat niet iedereen overtuigd was van het waarheidskarakter van Vrijheid bleek uit het feit dat sommige recensenten dit stuk interpreteerden als het nationaalsocialistische antwoord op De beul.89
De humor in het stuk werd eveneens gewaardeerd. Deze was niet verbitterd maar
hield de toeschouwer een spiegel voor van de politieke sentimenten uit 1936. Iedere
NSB’er zou wel iets van zijn eigen strijd in het stuk hebben herkend; in dit stuk werd
de groeiende macht van de NSB zichtbaar, zodat iedereen overtuigd raakte en reageren moest op deze nieuwe machtsfactor in de politiek. Door de besloten voorstellingen ontstond er een grote verbroedering: de schrijver, de regisseur, de spelers en de
toeschouwers waren allemaal nationaalsocialist.90 Op 16 maart 1936 werd Vrijheid gespeeld in De Seinpost te Scheveningen. In de reclamecampagne werd de voorstelling
aangekondigd met de slogan ‘De Rotterdammers komen’ die in kapitalen werd afgedrukt. De propagandistische strekking werd bij de voorstelling in Den Haag op 2 mei
1936 voor 2000 toeschouwers nog versterkt door de aanwezigheid van Mussert, die op
2 mei 1934 was ontslagen als ingenieur bij Rijkswaterstaat. Voor de verdere omlijsting
zorgden districtsleider H.C. Nije, die de avond opende en Het Zwarte Koor uit Den
Haag, dat liedjes en spreekkoren ten gehore bracht. Bij de voorstelling bezetten de leden van het koor de eerste rijen.
Naast Rotterdam en Den Haag werden Utrecht (16 april 1936) en Amsterdam
(Krasnapolsky, 22 april 1936) met een bezoek vereerd. Binnen de Beweging werd eveneens gesproken over een optreden in Arnhem. Dat Vrijheid in niet meer plaatsen werd
opgevoerd, is terug te voeren op een bevel van Mussert.
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Zwart Front speelt mee
De NSB was niet de enige nationaalsocialistische partij die haar idealen door middel van
politiek geëngageerd toneel voor het voetlicht bracht. Op 6 februari 1937 hield Zwart
Front een vergadering in de jaarbeurs in Utrecht, die voor een overvolle zaal geopend
werd door Ad Sassen. Arnold Meijer was de laatste spreker met de redevoering: ‘Wij
brengen u den nieuwen staat’. Tussen de beide toespraken door voerde een drietal leden van de afdeling Utrecht een spel op met de titel: Het Eenigst Antwoord. De sketch
telde drie personages: een marxist, een liberaal en een kameraad van Zwart Front. In
een twistgesprek kwamen zij tot de overtuiging dat alleen Zwart Front er in zou slagen
Nederland uit het slop te trekken. De Zwart Fronter eindigde het spel met de woorden:
Wie maakt uit deze tuchtelooze horde
Een nieuw geslacht dat recht weer kent en orde?
Een nieuw geslacht dat d’oude trotsch hervond?
Zwart Front!

Het kostte de verzamelde kameraden moeite om niet met deze kreet in te stemmen aldus het bericht.91 Bij het inzetten van het tweede couplet van het Wilhelmus stond het
publiek als een man op en zong uit volle borst het volkslied mee.
Ruim een jaar later, op 26 mei 1938 had Zwart Front een partijbijeenkomst in de
grote zaal van Concordia in Breda georganiseerd. Wederom werd een toneeltekst –
door de verslaggever van Zwart Front een samenspraak genoemd – opgevoerd tussen
de twee redevoeringen van kameraad Schalker en Arnold Meijer in. De dag werd geopend door de dichter Albert Kuyle, pseudoniem van L.M.A. Kuitenbrouwer. Gespeeld werd de dramatische tekst Jan Stavast, geschreven door Anton Erwich. Het stuk
kent drie personages: Jan Stavast, die symbool staat voor alles wat fris, moedig en eerlijk is; Jan Sijmen, de underdog die door verschillende partijen is verraden en uitgebuit, totdat hij bij Zwart Front zijn redding vindt en Jan Salie, een representant van
de democratisch liberale samenleving en dus de schurk in het stuk. Een van de rollen
werd gezegd door Kuyle zelf. Een modernistisch geval van intertekstualiteit, want de
naamgeving van de personages geeft aan dat Erwich zich overduidelijk heeft laten inspireren door Potgieters allegorische verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind uit 1841.
Aan het decor werd hoegenaamd geen aandacht besteed. De drie toneelspelers stonden achter een tafel waarop hun teksten lagen uitgespreid. Achter de tafel zat het organisatie- of partijcomité dat toezicht hield op een goed verloop van de vergadering.
Een verschil in kleding maakte duidelijk wie welke rol speelde. De acteur die Jan Salie speelde, droeg als teken van waardigheid een hoed, Kuyle droeg het zwarte uniform
waarmee hij diezelfde dag geportretteerd werd. Hoe de discussie tussen de drie verliep, laat onderstaand fragment duidelijk zien:
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Jan Sijmen
Mijnheer, wat heb ’k aan Vrijheid, zonder Arbeid, zonder Brood?
Wat baat mij de Democratie, wanneer ik blijf ontbloot
van al wat er van noode is om den schoorsteen te doen rooken?
Van wat gij ’t hoogste heil heet is geen bordje soep te koken
Jan Salie
Vergeven zij ’t u dat gij spot met zulk een geest’lijk goed
als de Democratie. Gewis, gij weet niet .wat gij doet.
Smeult in uw ziel geen vonkje meer van’t vuur, hebt gij in d’aadren
geen droppel meer van ’t ﬁere bloed onzer heldhaft’ge Vaad’ren?
Herinnert ge u niet, vriend, hoe zij, wars van uitheemschen dwang,
geworsteld hebben om de Vrijheid, tachtig jaren lang,
en hoe zij die, ten koste van ontelbare offers, wonnen?
Vriend, zoo gij ’t niet vergat, hoe kunt gij dermate onbezonnen
en dusdanig ondankbaar zijn om dit zoo dure Pand
des Voorzaats te versmaden? Leest gij dan niet een courant?
D’ernstige bladen publiceeren strijk en zet artiek’len,
waarin met klem gewezen wordt op d’ijs’lijke periek’len,
dewelke Vaderland en Volk, in aldoor nauwer kreits
omkringd door ’t Beest der Barbarij, aangrimmen allerzijds.
Vriend, zoudt ge uw erf’lijk voorrecht voor een schotel linzen ruilen?
Bedenk, onder den Boom der Vrijheid kunt gij veilig schuilen
voor elke bui, hoe hevig ook, voor weerlicht en voor storm.
Om kort te gaan, Jan Sijmen, heusch, er is geert enk’le vorm
van staatsbestel voortreff’lijker dan de parlementaire;
waar de Democratie niet heerscht, daar is de Vrijheid verre,
daar nam zij weldra voor Geweld en Willekeur de wijk.
Jan Sijmen
Een schoon betoog, mijnheer, doch ’t zet geen zoden aan den dijk.
Jan Stavast
Juist! Is die wering eens door der gewassen waat’ren woede
gehavend, dan valt er alleen door hand’len te verhoeden
dat d’aanbruisende springvloed de breuk tot een bres verwijdt
en, binnenbrekend, meen’geen den verdrinkingsdood bereidt.
Sedert wanneer echter verstaan op hand’len zich de Heeren
ginds in Den Haag?
Jan Sijmen
Dat vraag ’k óók, Jan Stavast! Steevast rangeeren
die stastokken daar elke zaak, Zit er iets hach’lijks aan,
en ieder vraagstuk; is ’t wat neet’lig, op de lange baan.
Hun tempo, tergend traag als van een trekschuit, hun getreuzel,
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hun ijdele gebaren, hun gebazel, hun gebeuzel,
dat alles ben ik bijster beu. Voorwaar, ’k verkies.één man,
sterk, vastberaden en doortastend, boven honderd van
die schipperaars, die niets zoozeer als een beslissing schuwen.
Jan Salie
Jan Sijmen, heb ik goed gehoord? Dat’s taal om van te gruwen.
Gij lastert de Democratie.
Jan Stavast
Ziedaar de nieuwste God!’92

Een analyse van dit fragment geeft twee interpretatieve mogelijkheden. Aan de ene
kant zouden we kunnen concluderen dat Jan Sijmen de underdog, het slachtoffer in
dit stuk is. Een meer gelaagde analyse doet ons echter concluderen dat de eerste strofe ook het einde is van zijn denkproces en dat zijn keuze voor Zwart Front een bewuste
is. Hetzelfde doet zich waarschijnlijk voor in de tweede strofe, waarin Jan Salie zich een
pleitbezorger toont van de democratische samenleving en haar verworvenheden. Omdat hij de tekst speelt met een hoed op doet hij denken aan een maffioso, waardoor zijn
tekst als ironisch moet worden beschouwd. In die zin wordt in de enscenering dezelfde
truc gebruikt als in het vormingstheater van de jaren zeventig en tachtig toen een fabrieksdirecteur herkenbaar was aan een hoge hoed en nog voor hij iets gezegd had
voor de toeschouwers in de zaal als vijandig personage werd neergezet.

Nationaalsocialistische spreekkoren,
tableaux vivants en declamatoria
Het zeggen van een spreekkoor maakte een wezenlijk onderdeel uit van de theatrale
subcultuur van socialisten en communisten. Niet alleen op politieke manifestaties,
maar bij bijna elke bijzondere gelegenheid werd de mogelijkheid aangegrepen om een
spreekkoor te berde te brengen. Zo zegden de werklozen die betrokken waren bij de
bouw van de Lezingzaal, een uitbreiding van het conferentiecentrum van de Arbeiders
Gemeenschap de Woodbrookers te Bentveld, op 14 april 1934 het spreekkoor ‘Het Huis
der Gemeenschap’, dat speciaal voor deze gelegenheid door Henriette Roland Holstvan der Schalk geschreven was. Net zoals in Duitsland gebeurd was, nam de NSB deze
theatrale traditie van communisten en socialisten over en zette ze bij verschillende manifestaties in. We hebben al gezien dat Louis Felten zich in het begin van de dertiger
jaren ontpopte als een belangrijk leider van spreekkoren. Ook George Kettmann jr.
had zich in de eerste jaren van de Beweging op dit punt verdienstelijk gemaakt. Zo
werd ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van prinses Juliana op 30 april
1934 tijdens een feestvergadering in café ‘De Pool’ in Amsterdam zijn spreekkoor Het
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zaad kiemt opgevoerd, dat hij speciaal voor deze avond had gemaakt. Het Zwarte Koor
bracht tijdens de Guldensporenslagherdenking op 11 juli 1937 het gedicht Het Guldensporenlied van René de Clercq dat eerder gepubliceerd was in De noodhoorn en uitgegeven werd door De Amsterdamsche Keurkamer van George Kettmann jr. als
spreekkoor ten gehore. Beide teksten zijn opgenomen als bijlage 4 bij dit hoofdstuk.
Het spreekkoor van De Clercq heeft een meer Zuid-Nederlands karakter en bepleit een
zelfstandig Vlaanderen of als dat niet mocht lukken, een opgaan in een Groot-Nederland of Dietsland. In het refrein treffen we bekende nazistische ideologemen aan
in de steeds herhaalde slotregels van elke strofe:
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij ’t onrecht, dat uwen dooden krenkt,
Herdenkt! 93

Binnen de NSB waren het vooral jeugdige Stormers en Stormsters van de Nationale
Jeugdstorm die tijdens propaganda-avonden spreekkoren zegden. In hun maandblad
De Stormmeeuw werden teksten van de spreekkoren gepubliceerd, zodat alle scharen,
vendels, stammen of bannen deze teksten konden instuderen. Een aantal van deze teksten is opgenomen in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage 5. Een overzicht:
Datum

Titel

Auteur

Bijzonderheid
94

22 oktober 1935
5 november 1935

De avondspreuk
Spreekkoor

Guus de Greef
onbekend

25 juni 1936

Jong Dietschland
spreekt

Cora Terwen

januari/ februari De Meeuwenvaan
1937
waait aan de Maas

Guus de Greef

Gezegd op een propaganda-avond
Gezegd op een feestavond in
Haarlem

Rotterdam, aangekondigd als een
spreekkoorspel

9 december 1937

Het Geuzenvendel F.L. Hemkes
op den thuismarsch.

Opgevoerd door Stormsters tijdens
propaganda-avond in De doelen in
Rotterdam voor 1200 toeschouwers

9 december 1937

Dietsch spreekkoor Teksten van Albrecht Rodenbach/Cyriel
Verschaeve

Opgevoerd door Stormers

19 maart 1938

Spreekkoor

onbekend

Spreekkoor met lichtbeelden, opgevoerd in Hillegersberg (Rotterdam)

26 mei 1938

De Jeugdstorm
is paraat

onbekend

3de velddag van de Jeugdstorm
in het Ajax-stadion

Figuur 12: De spreekkoren van de Nationale Jeugdstorm.
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In De avondspreuk wordt gesteld dat Dietsland niet alleen bestaat uit al het land tussen Duinkerken en de Dollard, maar dat daarbij ook de overzeese gebiedsdelen en
Zuid-Afrika moeten worden gerekend. Al deze volkeren behoren tot de Germaanse
stam en zijn dus één, het enige verschil is dat zij verschillen in aard en aanleg. Jong
Dietschland spreekt bestaat uit zes strofen (waaronder een openings- en een sluitingskoor) en bevat een karakterisering van de Jeugdstorm in nationaalsocialistische
motieven, waarbij vooral het accent wordt gelegd op strijd, jeugd, kracht en vaderlandsliefde. Ook wordt de tegenstelling met de politieke tegenstanders verwoord, zij
zijn de ‘laffen’ en de ‘lauwen’ die geen keuze hebben durven maken voor het nationaalsocialisme. Vergelijkbaar hiermee is het ultrakorte spreekkoor De Jeugdstorm is
paraat, waarin de bronnen van de NSB worden gememoreerd. De verbondenheid
van het Nederlandse volk met het vorstenhuis is het onderwerp van het spreekkoor
dat in 1938 in Hillegersberg werd opgevoerd. Enigszins hiervan afwijkend is Het Geuzenvendel op den thuismarsch, oorspronkelijk een gedicht van de jonggestorven F. L.
Hemkes (1854-1887) uit de bundel XL Gedichten (1882). Geenszins een nationaalsocialistisch gedicht. Wat betreft zijn poëzie is Hemkes verwant met Staring en Potgieter. Dit nationalistische gedicht werd samen met Het Kindeke van den Dood door
Willem Kloos als een van zijn beste verzen beschouwd.95 Het nationalistisch karakter van dit gedicht zal wel de reden zijn geweest waarom het is omgewerkt tot een
spreekkoor.
De theatrale activiteit in de Jeugdstorm bleef in de jaren dertig niet alleen beperkt
tot het zeggen en uitbeelden van spreekkoren. Verschillende keren werd in De Stormmeeuw gewag gemaakt van de toneelstukken die door Jeugdstormers en vooral Stormsters tijdens de talrijke propagandabijeenkomsten van de NSB of de Jeugdstorm werden opgevoerd. Titels als Wat een tijd, wat een tijd (Alkmaar, 27 januari 1937) en
Groeiende Storm (Utrecht, 27 november 1937) doen een geëngageerde politieke tekst
vermoeden, maar dat zal evengoed gegolden hebben voor Ik ben zoo… dat bij de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1939 werd opgevoerd.
Op het Amsterdamse jaarfeest van de Jeugdstorm op 1 en 2 januari 1938 waren de
Jeugdstormers actief, toen een aantal van hen verschillende strofen van het gedicht
Oranje en Neerland … één, geschreven door Stormmeeuw-huisdichter Roland, declameerden. De declamaties werden ondersteund door orgelmuziek van Anton van der
Horst en tegelijkertijd werd een zevental tableaux met Dietse helden geprojecteerd, geschilderd door een zekere Gantsert. Waarschijnlijk wordt hier A.C.E. Gantzert bedoeld die aan het eind van de jaren dertig een aantal verkiezingsaffiches voor de NSB
(‘ik stem Mussert’) had ontworpen. Op het doek verschenen de portretten van Willem van Oranje, Jan Pietersz. Coen, Michiel de Ruyter, Jacob van Campen, Joost van
den Vondel, Rembrandt van Rijn en koningin Wilhelmina.
De eerste zes strofen van het declamatorium vormden een acrostichon en waren
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gewijd aan de Vader des Vaderlands. Willem van Oranje werd getypeerd als een eenling, die vergezeld door slechts een paar getrouwen de strijd om het volksbestaan tegen de koning van Spanje had gevoerd. Hij kon daarbij alleen vertrouwen op God,
daarom was hij een voorbeeld voor de Dietse jeugd. Jan Pietersz. Coen en Michiel de
Ruyter werden aangehaald om de grootsheid van de republiek in de zeventiende eeuw
te benadrukken. De auteur had vooral de nadruk gelegd op de eigenschappen van beide helden, het waren krachtige persoonlijkheden, strijders en De Ruyter werd door karakteriseringen als ‘hij die God en land beminde’ als een voorloper van het nationaalsocialisme gezien. De volgende drie persoonlijkheden vertegenwoordigden de
grootse cultuur van de Gouden Eeuw. Roland had Van Campens paleis op de Dam
omschreven als het ‘zinnebeeld van ’t stoere voorgeslacht’ en Vondel en Van Rijn samengebracht in de volgende regels:
Den dichter, die in stoute zangen
De aarde ontstijgt;
Den schilder, in wien ‘t Godsverlangen
Ten hemel stijgt,
Wij zullen beider naam bewaren
Tezaam in ’t hart,
Want beiden hebben zij ervaren
Glorie en smart;
Doch immer bleef hun blik in ’t lijden
Omhoog gericht
En daarom ook schiepen zij beiden:
Uit duister ……… licht!96

De laatste drie strofen herhaalden het centrale thema uit de titel: geen macht zal Nederland en Oranje kunnen scheiden, Nederland en Oranje zijn één. Hierna volgde het
Wilhelmus dat door een volle zaal werd gezongen.
Zwart Front, de katholieke fascistische beweging onder leiding van Arnold Meijer,
voerde in de jaren dertig ook actief propaganda met hun spreekkoren. Op 1 juni 1936
werd in Nijmegen de eerste gewestelijke Zwart-Frontersdag gehouden waarbij een
tweetal spreekkoren werden uitgesproken. Om 15.35 uur startte een stormtroep met
Het fascisme komt, een half uur later volgde Wat is Zwart Front? In deze spreekkoren
herkennen we enkele thema’s en motieven die in het taalgebruik van nationaalsocialisten of fascisten gebruikelijk waren. Het spreekkoor Het fascisme komt schildert de
kapitalistische maatschappij van de jaren dertig af als een verziekte samenleving die
gekenmerkt wordt door werkloosheid en waar politieke tegenstanders als de communisten de lakens uitdelen. Deze wijze van beschrijving is kenmerkend voor de politieke propaganda die met dit spreekkoor werd bedreven. De eigen revolutionaire be-
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weging wordt als de oplossing gezien voor de problemen van de maatschappij van de
jaren dertig. Ze wordt met name in Wat is Zwart Front beschreven met louter positieve
woorden als jeugd, jonge leeuw, een fiere, felle troep, vurig hart, nieuw et cetera. Zwart
Front wordt getypeerd als een beweging met een strijdbaar elan, die een nieuwe revolutie preekt, orde op zaken gaat stellen en de toekomst voor lange tijd zal bepalen.
Voor de toehoorders werkten deze propagandistische teksten opvoedend, d.w.z. de
kameraden werden op deze manier overtuigd van de juistheid van hun politieke keuze. De talloze synonieme woordgroepen versterken deze propagandistische waarde.
In deze zin vervullen ze dezelfde functie als de stereotype clausen van de personages
in De dag die komt en Vrijheid.
Naast spreekkoren werden tableaux-vivants gebruikt om de propagandistische boodschap over te brengen. In de beginjaren van de NSB was café De Pool in Amsterdam
het trefpunt voor de verzamelde kameraden. Daar toonde een Amsterdamse jongerengroep op 17 maart 1934 een tableau-vivant ‘voorstellende den band die het Fascisme legt tusschen den Hollander, den Nederlandsch-Indiër en den Surinaam’.97 Zelfs
bij kleine nationaalsocialistische splinterpartijen als de NSNAP van majoor Kruyt vonden theatrale activiteiten plaats. Op de landdag van de NSNAP in Concordia te Breda, 2 augustus 1936, toonde de kring Keulen-Aken enkele tableaux vivants:
– Broederstrijd
– De stervende SA-man
– De verzoening
– Getrouw aan Vorstenhuis, Vaderland en Leider
– SA marcheert.98
De Duitse kameraden hadden ervaring met deze manier van propaganda bedrijven en
ze wilden hun Nederlandse kompanen leren hoe ze voortaan vergaderingen konden
opluisteren.
Hoewel de leiding van de NSB na het fiasco van Fascio haar handen niet nog een keer
wilde branden aan het theater, konden Mussert, Van Geelkerken c.s. niet verhinderen dat van onderuit de Beweging verschillende NSB’ers zich tot het hoofdkwartier
wendden met de vraag of zij in hun woonplaats een toneelgezelschap konden oprichten. Zo kreeg een zekere D. Dijkstra Azn. uit Groningen in 1938 van C.J. Vervloet,
de leider van afdeling 10 en opvolger van ds. G. van Duyl, toestemming om een spreekkoor en een toneelvereniging te starten.
Maar ook niet-NSB’ers riepen de hulp van NSB-coryfeeën in om hun toneelplannen te bespreken. Herman Roelvink (* Amsterdam 4 september1883 – † Amsterdam 5 juli 1957) benaderde eind 1935 Adriaan van Hees met het plan een toneelstuk te schrijven over het beleg van Alkmaar. Na het gesprek met Roelvink
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berichtte Van Hees aan ds. Van Duyl: ‘Eerstdaags zitten we met enkele waardevolle exemplaren van een nieuwe geest in onze overigens volkomen impotente Ned.
Letterkunde en dan … kunnen we waarschijnlijk toch niets beginnen, want onze
bloeddruppel-en-zand praehistorikers vinden het bij voorbaat toch niet mooi en de
anderen hebben angst voor de portemonnaie, voor zoover ze niet in tooneel-uitvoeringen ueberhaupt S A T A N zien kwispelstaarten.’99 Dr. Wijnand Frans vroeg
in 1937 het hoofdkwartier van de NSB om toestemming of hij leerlingen van zijn
Haagse Tooneellyceum mocht inzetten bij de oprichting van een nationaal toneelgezelschap. Hij had daarvoor contact opgenomen met Adriaan van Hees en Frans
de Prez.
En het blijft niet bij toneelgezelschappen. Op 1 augustus 1938 telde de NSB zeven
zangkoren: twee in Amsterdam (De zingende Dietschers en een vrouwenkoor) en Rotterdam (o.a. Zanglust) en één in Den Haag (Het Zwarte Koor), Haarlem en Utrecht.
De koren tellen vijftig (Utrecht) tot 100 leden (Zingende Dietschers en Het Zwarte
Koor). Daarnaast waren er vijf muziekkorpsen (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,
Haarlem en Arnhem) en twee tromroerderskorpsen en hoornblazers (Den Haag en
Utrecht) op het hoofdkwartier bekend.100 In Amsterdam telde de Beweging nog een
symfonieorkest en een a-capellakoor, dat onder leiding stond van kameraad Van
Weijnsbergen. Bij de vergaderingen van de verschillende kringen werden er diverse
spreekkoren ingestudeerd en gedeclameerd.

2. Kameraden spelen voor kameraden
De toneelgroep Kameraadschap
Enigszins duister blijven de activiteiten van de Amsterdamse toneelvereniging Kameraadschap.101 Op 4 mei 1934 was dit gezelschap opgericht, het bestond louter uit
NSB’ers. Artistiek leider was Jac. van Kampen, auteur van toneelstukken, die zich tijdens zijn werkzaamheden voor de NSB wegens beroepsbelangen bediende van het
pseudoniem Pierre Moulin. Als leden werden genoemd Jacq. van As, de eervol ontslagen groepsleider van Groep 2, Centrum Noord, F. Stoopman en J. Göckel. De artistieke aspiraties van dit NSB-groepje ging niet veel verder dan het opluisteren van kameraadschapavonden. Een eerste optreden vond plaats op 6 juni 1934 in de grote zaal
van café De Pool waar enkele acteurs een aantal liedjes ten gehore bracht. Curieus is
echter het verzoek aan Mussert als beschermheer van het gezelschap op te treden. Dit
verzoek werd echter afgewezen, maar uit een brief aan Farwerck blijkt dat Mussert het
beschermheerschap wel degelijk heeft overwogen en zelfs op zich heeft willen nemen.
Als voorwaarde werd gesteld dat het gezelschap van voldoende artistiek niveau zou
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moeten zijn en dat de optredens beperkt moesten blijven tot de stad Amsterdam.102 Er
is niets bekend over het repertoire van deze groep.

Nasotoon
De volgende loot aan de nationaalsocialistische toneelboom is Nasotoon, dat op 1 maart
1935 in Bellevue te Amsterdam voor het voetlicht trad met De rechte lijn van Jan Fabricius, een titel die tevens verwees naar de rechte lijn die de NSB wilde volgen.103 Het gezelschap bestond uit dilettanten en de leden waren lid van de NSB. De netto-opbrengst
van de voorstelling kwam ten goede aan het Strijd- en Verkiezingsfonds van de NSB.
Omdat er al een muziekgezelschap en een a-capellakoor bestonden, had de leiding van
het district Amsterdam besloten dat er ook een nationaalsocialistische dilettantenvereniging opgericht moest worden. Op 14 juni 1934 had daarom in De Daad een oproep
had gestaan om lid te worden van Nasotoon. Doel van het gezelschap was ‘het brengen
van goede ontspanning en het weder aankweeken van de liefde en belangstelling voor
ons vaderlandsch tooneel, dat in dezen tijd van vervlakking en decadentie, als zoovele
andere cultureele waarden, dreigt ten onder te gaan’.104
In De rechte lijn maakt Wilko de Hond zich sterk voor de aanleg van een spoorweg, in
rechte lijn, vanuit het binnenland naar de kust van een eiland in de Indische archipel. Na
een door hem zelf geweigerde loonsverhoging krijgt hij de concessie. Als voorwaarde heeft
hij echter gesteld dat hij mededirecteur wil worden van het bedrijf, als hij in zijn opdracht
slaagt. Een man als Wilko, recht door zee, zet zijn schouders onder het project en door een
ijzeren wilskracht bereikt hij zijn doel. Een andere verhaallijn is zijn huwelijk met Dolly, een
eenvoudig volksmeisje. De relatie is eigenlijk al stuk als Dolly in Nederlandsch-Indië aankomt. Op de boot heeft zij het aangelegd met Louis Volders. Aan het eind van het stuk blijkt
dat Wilko en Dieuwke, de dochter van een weduwe, bij wie hij een aantal jaren in de kost
is geweest, verliefd op elkaar zijn. Wilko geeft niet toe aan zijn gevoelens voor haar, omdat
hij getrouwd is en zijn plichten als gehuwde man wil nakomen.
Van dit stuk bestonden al twee bewerkingen.105 De eerste stamt uit 1910, de tweede uit
1923. Vanuit dramaturgisch oogpunt had Fabricius een aantal zwakheden met de tweede
versie verbeterd, aldus Loos. In de versie van 1910 hoort de toeschouwer van Harding, een
bankdirecteur, dat De Hond de concessie heeft gekregen. In de tweede versie is dit op het
toneel te zien: Wilko voert dan een gesprek met twee mohammedaanse geestelijken. Deze
dialoog is noodzakelijk omdat het traject over een oud inlands kerkhof loopt. Ook aan de
personages had Fabricius iets gewijzigd. Dieuwke en Falk, een soldaat uit hetzelfde dorp als
Wilko, zijn van sprekende personages handelende personen geworden.
De recensent van Volk en Vaderland was zeer te spreken over de opvoering.106 Wilko
de Hond was voor hem een fascistische held. Hij was niet langer ‘het krachttype van het
individualisme’, maar de man, ‘wien “de rechte lijn” van den aan te leggen spoorweg in
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Advertentie De rechte lijn.
NIOD, De Daad, 14 februari 1935

het algemeen belang voor oogen staat’.107 De rechte lijn had volgens hem een dubbele betekenis: niet alleen werd hiermee het traject van de aan te leggen spoorweg bedoeld, maar
tevens sloeg de titel van het stuk op de levenshouding van de hoofdpersoon. Ook in het
huwelijksconflict koos De Hond een nationaalsocialistische houding: ‘als gedesillusioneerd echtgenoot verkiest de Hond de verantwoordelijkheid boven de vlucht in een te laat
ontdekte liefde’.108 Beide elementen zijn echter terug te vinden in het stuk van Fabricius.
Ook daarin wordt gesproken over het algemeen belang, want velen zullen voordeel hebben bij de aanleg van de spoorweg. De streek en het land zullen tot bloei komen. Zijn houding ten aanzien van het bedrog van Dolly is hiervoor al genoemd.
Deze inhoudelijke wijzigingen waren de recensent van Het Arbeiders Tooneel, het blad
van de socialistische Bond van Arbeiders Tooneelvereenigingen, wel opgevallen, maar met
een verwijzing naar een soortgelijke operatie met Hamlet in Denemarken concludeerde
hij dat dit slechts de geestelijke armoede van het nationaalsocialisme bewees.109
Bij de opvoering van dit stuk hebben we dus te maken met een nationaalsocialistische
interpretatie, door Ketelsen transpositie genoemd, en zeker niet met een nationaalsocialistisch stuk. Hoogstens zou men de regisseur, F.G. Boersma, kunnen prijzen om zijn keuze, omdat hij de mogelijkheden voor deze transpositie zag.110 Een criticus als Loos (1923: 100101) had al in 1923 vastgesteld dat een krachtige figuur als Wilko de Hond een unicum was
in de Nederlandse toneelkunst, die meestal zwaarwichtige of pietluttige helden kende. Gezien de recensie is het overduidelijk dat De rechte lijn, gespeeld door een nationaalsocialistisch toneelgezelschap in de visie van de recensent een nationaalsocialistisch stuk
is geworden. Wilko de Hond, een arbeider, die met hard werken en een grote wilskracht is
opgeklommen tot mededirecteur van een groot bedrijf; die bovendien huwelijk en gezin
als onwrikbaar vaststaande waarden beschouwt; kortom de drogreden ligt voor de hand:
Wilko de Hond is het prototype van een nationaalsocialistische held.
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De rechte lijn werd in 1936 op verzoek nog tweemaal opgevoerd. De toegangsprijs
was inmiddels verhoogd naar ƒ0,60.

De Amsterdamsche Tooneelgroep Kameraad
Als laatste in deze reeks NSB-toneelgezelschappen speelde de Amsterdamsche Tooneelgroep Kameraad, opgericht op 8 mei 1935, in mei 1936 het toneelstuk Sara Burgerhart naar de briefroman van Betje Wolf en Aagje Deken.111 Adriaan van Hees bezocht
de voorstelling en vond deze groep niet geschikt voor de cultuurpolitieke strijd van de
Beweging; in zijn ogen was ze een echte liberale dilettantenvereniging. Het spelniveau
lag beneden de middelmaat en kameraad Van Westerhoven, de artistiek leider, werd
door hem getypeerd als: ‘een zeer slecht tooneelspeler met enige spraakgebreken en
wat schmiere-routine en van regie heeft hij geen benul’.112 De groep speelde in de eerste drie seizoenen van haar bestaan blijspelen met de bedoeling door oefening het speltechnisch niveau te verhogen. Zo verleende ze op 28 april 1936 haar medewerking aan
een muziek- en toneelavond t.b.v. ’n Matje en ’n Gordijntje in theater Bellevue in Amsterdam en op 14 mei 1938 had dit NSB-gezelschap in een regie van Karel Baars (*Amsterdam, 29 juli 1892 – †Amsterdam, 26 april 1952) een voorstelling gegeven van Polly Perkins in theater Bellevue.113 Baars kende dit stuk, want hij had er in zijn periode bij
het Noordelijk Tooneelensemble een rol in gespeeld. In de oorlog zullen we hem nog
tegenkomen als acteur bij De Voortrekkers en Het Noord-Hollandsch Tooneel.
Op 15 november 1938 volgde een voorstelling van Prins Willem van Oranje met als
promotor kameraad Van Schaik.114 Dit stuk is geschreven door mevr. H. Laman TripDe Beaufort. Wederom is dit geen nationaalsocialistisch stuk, het dateert uit 1916. Misschien is het uit de oude doos getoverd om het veertigjarige jubileum van koningin
Wilhelmina kracht bij te zetten en de verbondenheid van de NSB met het Nederlandse
vorstenhuis onder de aandacht te brengen. In die tijd besteedde men in de NSB toch
al veel aandacht aan de figuur van Willem van Oranje. Zo schreef T. van Lohuizen in
1937 Onder de Princevlag, dat door Van Hees werd geprezen en J. A. van Kersbergen
volgde in 1939 met Rebel der Nederlanden.115
Met Prins Willem van Oranje wilde de Amsterdamsche Tooneelgroep naast haar
thuisbasis Amsterdam naar buiten treden met voorstellingen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Voor dit nieuwe stuk met maar liefst tweeënveertig rollen
had het een samenwerkingsverband gezocht met het NSB-harmonieorkest van het
district Amsterdam. Het positieve saldo wilde men beschikbaar stellen voor het Nationaal Bouwfonds of een ander door het hoofdkwartier te bepalen doel.
Prins Willem van Oranje is een historisch stuk van vijf bedrijven dat door iedere
Oranjevereniging gespeeld had kunnen worden en handelt over het beleg van Leiden
in 1574. Willem van Oranje is ten tijde van dit beleg ziek, maar met uiterste wilskracht
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en zich bewust van zijn grootse taak weet hij het beleg op te heffen. Een ander historisch
personage dat in dit stuk figureert is Marnix van St. Aldegonde, wiens gevangenschap
en vriendschap met Willem van Oranje eveneens aan de orde komen. De recensent van
Volk en Vaderland vond het stuk niet bijster belangrijk, ‘maar de opvoering van een historisch stuk, dat Willem van Oranje ook als rebel volop recht doet en hem als ideale bindende figuur, als leider van nature laat zien, verdient op zichzelf onze volle belangstelling’.116 De verslaggever van De Daad gaf uitvoerige feedback aan de groep, want de helft
van zijn recensie bestond uit aanwijzingen over de enscenering. De tekst uit 1916 typeerde hij als een spreektekst en geen speeltekst, waardoor ze bij de opvoering enigszins gezwollen overkwam. Dat maakte het voor dilettanten extra moeilijk, want zij zouden zich juist moeten toeleggen op sober spel. De recensent raadde de regisseur bij een
volgende uitvoering aan de schikking der gemeenteraadsleden in het vierde bedrijf te
veranderen. Nu zaten sommigen met de rug naar het publiek. Verder was het volgens
hem onmogelijk om bij totale ineenstorting van een personage hem of haar een wild
gekrijs te laten voortbrengen. De hoofdpersoon, vertolkt door J. v.d. Maar was eerder
een simulant dan een gekweld personage, voegde zijn collega uit Volk en Vaderland er
aan toe. En over het decor merkte hij op dat een muur niet gesuggereerd kon worden
met een gordijn. De feedback van de journalist doet vermoeden dat hij een vrij traditionele opvatting had over de enscenering van een stuk en niet gewend was aan de moderne vormgeving van het (Expressionistische) theater van de jaren twintig en dertig.
Dat het nationalistisch gezinde publiek niettemin geestdriftig was over het gebodene
behoeft geen betoog, het enthousiasme van de dilettanten evenmin. De directie van de
Amsterdamsche Tooneelgroep had zelf al in het programmaboekje aangegeven dat de
uitvoering niet volmaakt zou zijn: ‘Wij zijn er van overtuigd, dat nog vele moeilijkheden door ons overwonnen zullen moeten worden. Dat wij niet schromen, de koe bij de
horens te pakken, hopen wij met de opvoering van ‘Willem van Oranje’ te bewijzen.’117
Ook bij een historisch stuk als Prins Willem van Oranje legde de nationaalsocialistische recensent de link naar het heden. Zoals de NSB streed voor een beter vaderland, zo verzette Willem van Oranje zich tegen vreemde machten die het vaderland
hadden gekneveld.118 Hoewel dit stuk geschikt was voor diverse kringen, had men toch
liever gezien dat er wat meer ideeën van de NSB in terug te vinden waren. Als er dan
toch een historisch stuk gespeeld werd, dan moest het ook in ‘den ouderwetschen
volksstijl, waarin de degens worden gekruist en het krijgsrumoer niet van de lucht is’.119
Een paar maanden later, op 21 januari 1939 speelde men Robinson mag niet sterven
van Friedrich Forster, gebaseerd op het boek van Daniel Defoe.120 Mussert en Van Geelkerken bezochten deze voorstelling. Zoals de titel al doet vermoeden, is de dramatische
stof gebaseerd op de lotgevallen van Robinson Crusoë. Niet zijn belevenissen met Vrijdag vormen het onderwerp, maar zijn relatie met zijn zoon Tom. Deze wil niet deugen
en Robinson Crusoë is door Toms schuld van een vermogend man een armoedzaaier
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geworden. Als Tom het laatste en kostbaarste bezit van zijn vader – het manuscript van
de roman Robinson Crusoë – heeft gestolen, krijgt Robinson hulp van Maud, het dochtertje van zijn hospita. Zij gaat op weg om de hulp van de koning van Engeland in te roepen, maar ze wordt door een aantal jongens overvallen. Als ze hen vertelt waarom ze
alleen op pad is, besluiten de jongens haar te helpen. Dat ze slaagt in haar onderneming
is te verwachten, want het stuk werd gespeeld voor ouders én kinderen.

3. Speciaal aanbevolen voor nationaalsocialisten
In de nationaalsocialistische periodieken verschenen voor de oorlog herhaalde malen
advertenties waarin reclame werd gemaakt voor toneelvoorstellingen van reguliere gezelschappen en waarbij de leden werden opgeroepen deze uitvoeringen te bezoeken.
Enerzijds betrof het amusementsvoorstellingen en was de reden triviaal van aard: een
kameraad vervulde bij het gezelschap een belangrijke rol, een kringleiding vond dat
een nationaalsocialist niet cultuurloos door het leven kon gaan en minstens een keer
in zijn leven een toneelvoorstelling gezien moest hebben of men hoopte met een uitkoop de kas te spekken. Anderzijds werden er voorstellingen aangeprezen die men op
de een of andere manier in verband kon brengen met de nationaalsocialistische ideologie en tijdens grote manifestaties waren te zien.

Toneel als vermaak
Op 15 en 22 december 1933 verschenen er advertenties in De Fascist, het blad van de Algemene Nederlandse Fascisten Bond (ANFB), waarin de kameraden werden opgeroepen
Suikerfreule te bezoeken, een in die tijd vaak gespeelde klucht in drie akten van Henri van
Wermeskerken. De baten van de opvoering kwamen ten goede aan het gewest ’s-Gravenhage, de kaarten à 85 en 55 cent waren verkrijgbaar bij Jhr. R. Groeninx van Zoelen. Dat
duidt er op dat de ANFB de voorstelling voor een gedeelte heeft uitgekocht. De opvoering
vond plaats op 26 december 1933 in gebouw Excelsior in de Zeestraat te Den Haag.121
Een aantal NSB’ers van de groepen West 1 t/m 6 van de kring Amsterdam speelden tijdens een vergadering op 4 mei 1934 t.g.v. de vijfentwintigste verjaardag van prinses Juliana een aantal sketches. Op een kameraadschapsavond van groep 2 werd na de
pauze Mie en Ko, een uit drie rollen bestaand karakterstuk uit de Jordaan opgevoerd.
Een daarvan is die van de deurwaarder-stempelaar. ‘Groot succes!’ meldde het Amsterdamse kringblad De Daad op 11 mei 1934. Even kort was het bericht over de toneelclub van groep west 1, kring Amsterdam, die op de feestavond van de kring twee
toneelstukjes opvoerde: De bedrieger bedrogen en In politiek. Verdere mededelingen
ontbreken, wellicht betrof het propagandistische schetsen.122
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Eind 1937, begin 1938 verschenen in Het Nationale Dagblad de eerste berichten
over toneelgezelschapjes die hun medewerking verleenden aan propaganda-avonden
voor Vreugde en Arbeid. Zo werd een bijeenkomst op 1 december 1937 waarop Woudenberg sprak opgeluisterd door het arbeidersorkest Sagitta, een toneelgroep, een gemengd zangkoor en de nationale dansgroep ’t Gooi. Onbekend is welke toneelgroep
hier bedoeld werd. Mogelijk zou het de Dietsche Tooneelkring geweest kunnen zijn,
want dit gezelschap o.l.v. Frans de Prez speelde op 13 januari 1938 een Pierrot Komedie, een spel in drie bedrijven door hemzelf geschreven. De komedie is opgebouwd met
de bekende commedia dell’arte-figuren Pedrolino (in het Frans: Pierrot), Arlecchino
(Harlekijn) en Colombine, aangevuld met Jan Klaassen en Katrijn. 123

Toneelmanifestaties
In de jaren dertig is het een aantal keren voorgekomen dat de NSB’ers een gewone toneelvoorstelling bezochten maar dat ze deze in de nationaalsocialistische pers een grotere importantie toekenden. De deelname van een aantal studenten van groep 19 van
de kring Rotterdam aan de voorstelling Willem de Zwijger van Paul de Mont door het
Nationaal Vlaamsch Tooneel o.l.v. Staf Bruggen haalde zelfs de kolommen van Volk
en Vaderland.124 De bijdrage van de studenten zal hooguit beperkt zijn geweest tot het
spelen van figurantenrollen, maar toch werd hun actie gezien als een bijdrage aan de
Groot-Nederlandse zaak. Eenzelfde blijk van waarlijk doorleefd nationalisme vond
plaats tijdens een voorstelling van Om de koningsmacht van Maurits Wagenvoort, dat
gespeeld werd door Het Vaderlandsch Tooneel. NSB’ers waren in 1935 door het kringblad Alarm met een korting van 40% naar deze voorstelling gelokt. Natuurlijk zal mee
hebben gespeeld dat Cor Paré, de leider van het gezelschap, nauwe betrekkingen onderhield met de plaatselijke NSB en dat de inhoud van het stuk – de geschiedenis van
stadhouder-koning Willem III en zijn huwelijk met de Engelse prinses Mary – nationaalsocialisten aansprak. Bovendien was August Heyting komen opdraven, ditmaal
om de auteur van het stuk te prijzen omdat hij het had aangedurfd het geestelijke defaitisme dat in Nederland hoogtij vierde te weerstaan met een oorspronkelijk Nederlands toneelwerk. Aan het eind van het stuk zei Cor Paré in zijn rol van Willem III een
couplet van het Wilhelmus waarna het orkest inzette en waarop de NSB’ers met opgeheven arm het volkslied meezongen, terwijl op het toneel de spelers een vlaggenparade hielden met de portretten van de vroegere en huidige Oranjes.

De landdagen te Rolde
Belangrijker dan dit soort incidenten is de berichtgeving over de landdagen van de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij in Rolde. Op de tweede nationale landdag van
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deze bond werd in 1936 voor 14.000 toeschouwers het symbolische spel Moeder Aarde
van Jan Hendrik Holm, een boerenschrijver uit Drenthe, opgevoerd. In een interview
met het blad van de bond liet Holm weten: ‘Zooals u weet is het een symbolisch spel en
stelt Moeder Aarde als zoodanig onzen bodem voor. Bij mij leeft de gedachte dat de
mensch zich aan den bodem gebonden moet weten. Dit is de wet der natuur, doch ook
den wet van den Schepper, aan ons schepsels, opgelegd.’125 In dit stuk werd de stelling geopperd dat het bewerken van de bodem de hoogste vorm van arbeid was en dat een volk
pas krachtig en sterk zou zijn als het dat geleerd had. Daarmee toonde Holm zich een
aanhanger van de bloed en bodemtheorie van het nationaalsocialisme, zoals beschreven
in het door hem bewonderde Neuadel aus Blut und Boden van R.W. Darré.
De bespreking van het landspel Eenheid van de Fries S.D. de Jong werd diverse keren door journalisten van Het Nationale Dagblad aangegrepen om de overeenkomst
in doelstelling van NSB en Landbouw en Maatschappij te benadrukken. Aan het spel
namen in 1937 150 acteurs en actrices deel en de schrijver was er in geslaagd ‘in drie bedrijven achtereenvolgens het plattelandsvolk te laten zien in zijn godsvruchtige verbondenheid met den bodem, in een periode van ver-materialiseering en geestelijke
ontbinding, en eindelijk in een hunkeren naar bezinning en beleving van oude waarden’.126 Tekstfragmenten als
Het landvolk slaaft en slooft
Ontwringt zijn rijke vruchten
Aan den half-wil’gen grond
Weerbarstig vaak en wreed.
Maar schamel is het loon
Voor deze eelt’ge handen
En krom gewerkte leën
Voor zeer veel last en leed.
De ochtendzon roept ons
Des zomers naar den akker
De avondzon ziet ons
Nog werken op het veld
En toch wordt vaak de boer
Van huis en hof verdreven
Alsof voor hem geen recht
Of loon naar arbeid geldt.127

waren aanleiding om de bodemverbondenheid en de strijd van de boer voor zijn recht
met elkaar in verband te brengen. ‘De schrijver heeft de bedoeling gehad in dit landspel den boerenstrijd tot uitdrukking te brengen en daarin is hij zeker geslaagd. Het
ontwakend besef van het boerenvolk, dat protesteert tegen den politieken geest van het
heden, welke het boerenvolk knecht en veronachtzaamt, de noodzakelijkheid van een
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eensgezinde beweging, die de boeren stuwt naar eenheid en naar het schoone einddoel,
werd in het spel helder uitgebeeld. Met nadruk kwam in het spel tot uiting dat, wil deze
boerenbeweging slagen, zij zal moeten worden gedragen door een geestelijke en cultureele opleving van de plattelandsbevolking, met erkenning van oude rechten, met
waardeering voor volksche vormen, met gebruikmaking van de krachten welke ons
voorvaderen de eeuwen deden trotseren.’128
Op de jeugdlanddag van Landbouw en Maatschappij in september 1937 werd dit
stuk nog een keer voor 6000 man publiek opgevoerd en besproken. Als centrale gedachte formuleerde de recensent ‘dat de religieuze, cultureele, sociale en economische
eenheid welke in vroeger jaren ieder dorp vormde, door tal van ontbindende factoren is vernietigd, en daarmede het platteland van zijn innerlijke kracht is beroofd. Het
is de symbolische lijdensweg van de ontkerstening, ver-matrialiseering, ijdelheid, opstand en … ondergang’.129
De ontknoping van het spel werd als onwezenlijk beschouwd. Want hoe viel het
te verklaren, vroeg de recensent zich af, dat de Germaanse God Loki het hazenpad
moest kiezen nadat de leider van de communisten bekeerd was. Daarnaast achtte hij
het vanuit politiek oogpunt onverstandig de boeren voor te houden dat de enige mogelijkheid om sociaal een hoger peil te bereiken neerkwam op een lidmaatschap van
de betreffende bond Landbouw en Maatschappij. Door hen in een vakgroep te dwingen onderschatte men de maatschappelijke positie waarop de boeren recht hadden.
In de oorlog werd in diverse kringbladen nog een enkele keer verwezen naar de
landdagen in Rolde.130

De verbondenheid met Vlaanderen
Dat Nederland en Vlaanderen stamverwante volkeren waren, stond uitdrukkelijk verwoord in het partijprogramma van de NSB, waarvan artikel 2 luidde: ‘Ons tweede programmapunt betreft de verhouding tot de deelen van den Dietschen stam buiten het
rijksverband. Deze dient zooveel mogelijk te benaderen de verhouding tusschen de deelen van het rijk onderling.’131 Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan de vijf miljoen
Vlamingen en hun strijd om het recht van een eigen taal en cultuur en deze strijd begon in 1302 met de bekende Guldensporenslag. Het is dus niet verwonderlijk dat de NSB
veel werk maakte van de jaarlijkse herdenkingen van die slag die meestal in Den Haag
werden gehouden. Voor deze gelegenheid werden verschillende Vlaams-nationale toneelgezelschappen naar Nederland gehaald om deze herdenkingen luister bij te zetten.
Op 29 oktober 1935 trad het Vlaamsch Volkstooneel o.l.v. Staf Bruggen op in het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag met Tijl Uilenspiegel.132 Een dag
later speelde het gezelschap in de Roomsch Katholieke Kring in Rotterdam en op 31
oktober werd de korte tournee afgesloten in de stadsschouwburg in Haarlem. Eind
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september had het gezelschap al een paar voorstellingen gegeven in Diligentia in Den
Haag. De uitvoering op 29 oktober is waarschijnlijk een uitkoop in de vorm van een
volksvoorstelling geweest.
Wat de tournee van het Vlaamsch Volktooneel zo interessant maakt, is het verschil
in interpretatie van deze voorstelling door een vooraanstaande recensent als Menno ter
Braak en zijn nationaalsocialistische collega’s. Bij Ter Braak is Tijl Uilenspiegel zowel het
symbool van het vrijheidsheroïsme als de spotzucht van het Vlaamse volk. Zijn optreden
wordt door hem getypeerd als heldhaftig en humoristisch. Omdat er geen goede overgangen zijn tussen beide typeringen heeft de voorstelling voor Ter Braak een hoog retorisch gehalte. In zijn optiek zullen Nederlandse toeschouwers vooral bekoord worden door
het verbond tussen Willem van Oranje en Tijl Uilenspiegel. Als vervolgens blijkt dat de
Beeldenstorm voorgesteld wordt als een provocatie van de aanhangers van het Spaanse bewind en gebruikt wordt om verdeeldheid te zaaien onder het Vlaamse volk, krijgt Tijl in
zijn ogen een katholiek etiket opgeplakt. Het feit dat een volk het gevaar loopt getroffen
te worden door een buitenlandse overheersing is het belangrijkste gegeven waarom dit
stuk de NSB aansprak; midden jaren dertig doelde men dan op de economische en culturele overheersing van Amerika en Engeland. Daarbij kwam dat de NSB ook in Nederland genoeg Judassen en Lamme Goedzakken zag rondlopen. In deze interpretatie werd
Tijl het prototype van een nationalist en in NSB-ogen een nationaalsocialist en zo werd
het stuk ook uitgelegd aan de lezers van Volk en Vaderland en de diverse kringbladen. De
thematiek bleef binnen de Beweging zo populair dat ook korte fragmenten of scènes met
alleen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak werden gespeeld.133 Staf Bruggen gaf in een interview met Menno ter Braak aan dat dit stuk geen uiting was van Groot-Nederlandse politiek die sommigen er wel in wilden zien. Het Vlaamsch Volkstooneel streefde wel naar
een nauwe culturele samenwerking tussen Noord en Zuid, maar niet naar de politieke tendenties die nationalistische groepen er graag in zagen.134 De vraag is of Bruggen hier de
waarheid spreekt, want in 1934 en in 1935 had hij zijn diensten aangeboden aan nationaalsocialistische bewegingen, die de stukken die hij met zijn gezelschap speelde, wel degelijk politiek interpreteerden. Op 24 tot 26 maart speelde hij, samen met zijn gezelschap,
op het 19de Dietsch Studentencongres van het Diets Studenten Verbond scènes uit Jacob
van Artevelde van Cyriel Verschaeve. Ruim een jaar later, op 4 en 5 mei 1935 was hij van de
partij op de landdag van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in Kester en de organisatie van de Guldensporenslagherdenkingen berustte bij het bureau Vorming van de NSB.
Het verschil in interpretaties maakt duidelijk dat de figuur Tijl Uilenspiegel ook
in Noord-Nederland verschillende gezichten heeft. In die zin werd niet afgeweken van
een ontwikkeling die zich ook in Vlaanderen voordeed. Beyen (1998) en Janssens
(1999: 219-233) hebben aangetoond dat Tyl door verschillende groeperingen voor
eigen gewin is gebruikt. Naast de bekende duivelse schalk uit het laatmiddeleeuwse
volksboek werd hij bij Charles de Coster een nationale en internationale vrijheidsheld.
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Na de Eerste Wereldoorlog veranderde Wies Moens hem in een katholieke Vlaamsnationale held, die in de jaren dertig in Duitsland getransformeerd werd tot nationaalsocialist en in de Tweede Wereldoorlog werd Tijl zelfs collaborateur die openlijk
trouw beleed aan het Derde Rijk in de gelijknamige voorstellingen van het Volkstooneel van Marcel Ameye en in het openluchtspel van de Gentse afdeling van het VNV.
De Vlaamsch Kommunistische Partij zag in Tijl het prototype van de proletarische
held die Vlaanderen kon bevrijden van de nationaalsocialisten van het VNV.135
Maar hoe moet de toneelbewerking van het Vlaamsch Tooneel nu getypeerd worden?
Het eerste probleem is dat niet met zekerheid valt te zeggen welke bewerking is gespeeld.
In 1930 had Staf Bruggen zich afgesplitst van het Vlaamsche Volkstooneel en zijn theateractiviteiten voortgezet onder de naam Nieuw Volkstooneel, later Nationaal Vlaamsch
Tooneel genaamd. Daarnaast bleef het oude Vlaamsche Volkstooneel bestaan, nu onder
leiding van Anton van de Velde. In de berichtgeving in de kranten werden deze namen
door elkaar gebruikt. De concurrentiestrijd tussen het Vlaamsche Volkstooneel en het
Nieuwe Volkstooneel leidde er toe dat er ter gelegenheid van de Vlaamse nationale feestdag op 11 juli 1930 twee bewerkingen van Légende d’Ulenspiegel van Charles de Coster bijna tegelijkertijd op de planken werden gezet. Op 7 juli van dat jaar vond in Kortrijk de première plaats van Ulenspiegel, geschreven door Renaat Verheyen en Renaat Grassin, beiden
topacteurs van het Vlaamsche Volkstooneel die Staf Bruggen waren gevolgd. Anton van
de Velde antwoordde met Tijl II dat zijn première beleefde op 15 september 1930 in het Stedelijk Theater te Brugge. Uit een vergelijking van de beschrijvingen bij Beyen (1998: 57-63)
en Janssens (1999: 198-204) en die in de nationaalsocialistische pers valt de conclusie te
trekken dat Bruggen hier in Nederland de versie van Verheyen en Grassin heeft gespeeld.
In dit stuk werd Tijl, gespeeld door Staf Bruggen, afgebeeld als het symbool van
het strijdende, idealistische Vlaanderen. Het stuk werd ingeleid door een voorspel
waarin het personage de uil optrad. Hij ziet zichzelf als het symbool van wijsheid, maar
eigenlijk symboliseert hij halfslachtige en middelmatige eigenwijsheid. Bij het publiek
in de zaal kwam hij over als de tevreden en zelfgenoegzame burger die de enthousiaste geestdrift van Tijl niet meer kent.
Als het stuk echt begint, worden de ouders van Tijl wegens het verbergen van een
ketter door de Spanjaarden vermoord. Als zijn vader de dood vindt op de brandstapel neemt Tijl zich voor de as van zijn vaders hart op zijn eigen hart te dragen. Door
deze gebeurtenis krijgt Tijl de goddelijke ingeving dat hij moet strijden voor de vrijheid van het Dietsche volk tegen de Spaanse overheersing. Hij wordt daarbij tegengewerkt door de altijd weer aan eten en drinken denkende Lamme Goedzak. De
vriendschap tussen Tijl en Lamme Goedzak roept reminiscenties op aan de combinatie Don Quichotte en Sancho Pancha: idealisme versus goedmoedige burgerlijkheid. Willem van Oranje snelt Vlaanderen te hulp en zo ontstaat het contact tussen de
prins en Tijl. Deze wijst de prins op de noodzaak van volksverbonden samenwerking.
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Tijl:
‘Al zijn wij, broeder, in een vreemd huis groot gebracht, wij zijn van één gezin. Onze taal
was dezelfde, ons Volk is één, wij stammen van één Moeder.’136

Na de bevrijding van Vlaanderen door Willem van Oranje gaan de Lamme Goedzakken feest vieren, zij zien niet dat er mensen zijn die elke keer weer hun volk willen verraden voor geld. Als Tijl op het punt staat beloond te worden voor zijn optreden, wordt
hij verraden door een paar landgenoten, die de macht over het stadsbestuur in Antwerpen hebben gekregen en die hem wegpromoveren als gezant naar Turkije; achter
zijn rug om hebben ze echter opdracht gegeven hem te doden. Als op Tijls begrafenis
op verzoek van Neleke – symbool voor het Vlaamse volk, aldus de recensenten – de kist
met het stoffelijk overschot wordt geopend, blijkt deze leeg. Tijl verschijnt als een deusex-machina ten tonele, vol Dietsche strijdgeest met de Leeuwenvlag in zijn hand.
Tijl:
‘Geen kuiperijen zullen ooit in staat zijn Tijl te doen verdwijnen. De geest van Tijl leeft in
Vlaanderen. Steeds zullen er weer duizenden Tijl Uilenspiegels opstaan om de strijd voor
de Vlaamsche bevrijding te voeren tot het einde.’137

De toneelvoorstellingen op de Groot-Nederlandse avonden werden door NSB’ers
druk bezocht, alleen in 1935 was de belangstelling gering, wat veroorzaakt werd door
de late aankondiging en de hoge toegangsprijs, een reprise in het goedkopere gebouw
van Kunsten en Wetenschappen (een volksvoorstelling) was later wel uitverkocht.
Zeer verontwaardigd was de NSB toen het departement van Sociale Zaken in juli
1936 Staf Bruggen en zijn gezelschap weigerde een arbeidsvergunning te geven. Nog
groter werd de verontwaardiging toen bleek dat Cabaret Ping Pong en de Nelson Revue een dergelijke vergunning wel kregen, hoewel er Duitse emigranten meewerkten.
Van Vessem stelde over deze kwestie zelfs vragen aan de minister van Sociale Zaken.138
De Guldensporenslagherdenkingen groeiden later uit tot grootse manifestaties
van nationaal volksbewustzijn. Steeds waren er ongeveer 2000 bezoekers, die Adriaan
van Hees in 1936 het spreekoratorium Opgang hoorden declameren:
‘O land van taaien mannenmoed
Waar Vrijheid wortelt in het bloed
Van tachtig jaren strijd!
O heil’ge moeder-aarde,
die nimmer slaven baarde,
Uw kind’ren zijn bereid!

Een koor van Jeugdstormers antwoordde:
Leider, wij zijn gereed!

en in een machtig tempo door telkens wisselende stemmen werd de figuur van den
Leider naar voren gebracht om uit te dijen tot het machtige slotakkoord:

04 hst 4 (3)

14-10-2008

11:12

Pagina 219

4. Het theater van de nieuwe orde: 1933-mei 1940

219

Advertentie Tijl Uilenspiegel.
NIOD, Schoon schip, het strijdblad van de NSB voor Zuid-Holland, 17 juni 1936

Een storm gaat over ’t land!
De legerstorm van Mussert!’139

Dit spreekoratorium werd anderhalve maand later ook opgevoerd op een bijeenkomst
ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Het is geschreven door een Haagse kameraad die luistert naar het pseudoniem P.A. Kaan. Meer
dan honderd kameraden verleenden hun medewerking, de leden waren geselecteerd op
leeftijd. Het centrale thema in dit dichtwerk is het verschil in gevoelsleven en denkwijze
tussen de oude en de nieuwe generatie. Elke generatie wordt vertegenwoordigd door een
spreker, die de meest typerende gedachten met de daarbij behorende levenshouding uitspreekt en die door het koor worden benadrukt. De oudere generatie is innerlijk verdeeld,
moedeloos en sceptisch en symboliseert het fatalisme dat ook door Oswald Spengler werd
verwoord. De jongere generatie is idealistisch en daadkrachtig en weet in haar enthousiasme de oudere generatie mee te slepen om te strijden voor de nieuwe nationaalsocialistische idee van de volksgemeenschap. Een derde personage is de Nederlandse Maagd, die
symbool staat voor de Nederlandse geest. In het begin van het oratorium is zij droevig gestemd vanwege de verdeeldheid, futloosheid en lamlendigheid van haar volk, dat in het
verleden zo machtig was. Wanneer de jongere generatie de overhand krijgt wordt ook zij
enthousiast over de nieuwe nationaalsocialistische toekomst voor Nederland.140 Opgang
was op 8 augustus 1936 al een keer gespeeld in De Burcht in Leiden.
Tijdens de herdenking van de Guldensporenslag was het oratorium een onderdeel van het programma voor de pauze. Naast Opgang declameerde Van Hees nog een
aantal nationalistische en nationaalsocialistische gedichten als Het guldensporenlied en
De zang van Groot Vlaanderen van René de Clercq, De trommels van Mussert, Psalm
van Albrecht Rodenbach en De Vlaamsche Leeuw.
De herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1938 was wederom een hoogtepunt. Dit keer speelden de Spelers van Stad en Lande onder leiding van Anton Ver-
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heyen Gwijde van Dampiere van Ferdinand Vercnocke. Laatstgenoemde was tevens de
auteur van een ander nationalistisch stuk, Als Roeland luidt, dat het Vlaamsch Volkstooneel in een openluchtvoorstelling in het ’s Gravensteen te Gent op 5 juni 1937 speelde. Voorts was hij in eigen kring bekend als theoreticus van de volksche letteren die
hij in De Bundel, waarvan hij medewerker was, beschreef.141 Velen zagen in hem een
nieuwe Conscience, in Gwijde van Dampiere een nieuwe Leeuw van Vlaanderen.
Aan het toneelstuk gingen een aantal redevoeringen vooraf. Soms bleef het daarbij, dat jaar echter niet. In een toespraak stelde H.C. Nije dat de opvoering bedoeld was
om ‘het verwaterd, democratisch verzwakt nationaal gevoel weer op te wekken in
Groot-Nederland’. Tevens liet het ‘de oerkracht van het Dietsche volk [zien], dat baas
wil blijven op eigen erf’.142 Het stuk van Vercnocke demonstreert de opstand van het
Dietse volk in het verleden. Nu waren onder invloed van de nationaalsocialistische revolutie in Duitsland de Dietse landen wederom opgestaan, aldus Nije. Deze bijeenkomst moest de leden van de NSB ‘sterken in het Dietsche besef dat ons met Vlaanderen bindt. (...) Dat hedenavond de Dietsche geschiedenis, geteekend door een
Dietschen dichter, door Dietsche spelers ten tooneele wordt gebracht, is een cultureel
gebeuren van betekenis, waarover ik mij ten zeerste verheug’.143
Het publiek werd nogmaals duidelijk gemaakt waarom de NSB zoveel waarde
hechtte aan deze herdenking. Kameraad S.L.A. Plekker, in de oorlog burgemeester van
Haarlem, hield zijn gehoor voor: ‘Wij herdenken den Guldensporenslag als symbool
van de afbakening van ons Vaderland, als symbool van de kracht van het Dietsche
volk, dat getoond heeft en toont recht te hebben op een zelfstandig volksbestaan.’144
Het vervolg van zijn redenering was, dat het zelfstandig volksbestaan van Dietsland
steeds bedreigd was door Frankrijk en niet door Duitsland, daarom eindigde hij met
de leus ‘Handen af van Dietschland’.145
In een voorbeschouwing richtte regisseur Anton Verheyen zich in Het Nationale Dagblad rechtstreeks tot het publiek. Hij prees Vercnocke hemelhoog, niet alleen
was het werken aan zijn stuk ‘een genot dat wij [= de spelers, AvdL] al jaren ontbeerden. Het doet ons herinneren den grooten tijd bij en onder Willem Royaards’.146 Vercnocke verkondigde de nieuwe tijd. In zijn stuk riep hij om een door God uitverkoren
redder van het volk, de spelers waren ‘alleen maar (om den broode) in dienst der leelijkheid en wachten daarom ook met smart op ... den van God gegeven Leider’.147 Het
is niet moeilijk deze vergelijking uit te breiden met de zin: en alle toeschouwers in de
zaal weten wie die door God gegeven Leider is: Mussert!
De Haagse kameraden werden vanaf 9 juni enthousiast gemaakt voor deze voorstelling. In Onze taak, het wekelijkse mededelingenblad van district 24 van de NSB in Den
Haag, verschenen niet alleen een aankondiging van de voorstelling, maar ook een tweetal voorbeschouwingen waarin de bedoeling om deze herdenkingen vergezeld te laten
gaan van toneelvoorstellingen werd uiteengezet. In eerste instantie wilde de organisa-
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tie, de afdeling vorming van de NSB, weer een beroep doen op Staf Bruggen met zijn
Vlaamsch Tooneel. Omdat hij met Dampiere op tournee was door Vlaanderen kon hij
dus niet komen en werd Anton Verheyen gevraagd het stuk voor de herdenking van dat
jaar op het repertoire te nemen. In de propaganda werd het motto van Staf Bruggen: ‘Het
tooneel is de hoogeschool van het volk’ door de NSB overgenomen. Deze voorstelling
kon vooral een belangrijke rol spelen bij ‘de ontwaking van het nationaliteitsbesef’.
Zo vormden de herdenkingen van de Guldensporenslag een treffend voorbeeld
van de politieke en propagandistische waarde van het theater. Dat een neutrale toeschouwer niet even enthousiast was als de voormannen van de Beweging, bewijst een
recensie in Het Vaderland, waarin vooral het vierde bedrijf het moest ontgelden. Het
werd getypeerd als zinloos gebral en even zinloos gefluister, waarbij de personages waren vervallen tot karikaturen die zelfs als symbool volstrekt onaanvaardbaar waren. Ironisch merkte de recensent (Menno ter Braak?) op dat hem verteld was dat dit stuk Vercnockes eersteling was. ‘Is dit zoo, dan kunnen we hem geen beter raad geven dan zijn
schrijfstift op te bergen.’ En: ‘Neen … zoo moet de eerbiedwaardige, Dietsche stam gered hebbende, Guldensporenslag niet weer worden herdacht…’148 Ook het spel liet te
wensen over; slechts twee acteurs – de vertolkers van Filippina en Robrecht van Bethune
– staken ‘boven het zielig zwak gedoe der andere spelers’ uit. Dat zal de kameraden niet
hebben gestoord, want tegen de verslaggever van Onze taak vertelden ze enthousiast dat
ze met behulp van de inhoudsbeschrijving vooraf hadden genoten van de voorstelling.

4. Conclusie
Na het fiasco met het beroepsgezelschap Fascio wendde de NSB-leiding zich af van
dergelijke activiteiten; in de interne correspondentie was nog jaren later sprake van een
zogenaamd Fasciospook dat de houding van de leiding ten aanzien van het toneel bepaalde. Dat neemt niet weg dat er allerlei toneelactiviteiten van onderaf, dus vanuit de
Beweging zelf, werden georganiseerd. Ook op de bijeenkomsten op de kringfascistenscholen werd de opleiding tot nationaalsocialist ondersteund met het zingen van
strijdliederen en het uitspreken van spreekkoren. Dat de NSB niet direct vaste grond
aan de voet kreeg in de wereld van de beroepstoneelspelers is begrijpelijk gezien het
politieke isolement waarnaar de Beweging in de jaren dertig evolueerde. Toneelspelers die voor hun inkomen afhankelijk waren van het spelen in een gerenommeerd gezelschap en van het contact met het publiek keken wel uit hun naam te grabbel te gooien door met een NSB-gezelschap in zee te gaan.
Dilettanten kregen en grepen de kans om de ideologie van het nationaalsocialisme uit te dragen door middel van het opvoeren van toneelstukken. Ze speelden met
Aan ons de toekomst, Vrijheid, Het eenigst antwoord, Jan Stavast en met de verschillende
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spreekkoren, tableaux vivants en declamatoria geëngageerd nationaalsocialistisch
theater. Dat gold ook voor het beroepsgezelschap Fascio met De dag die komt. Deze
contemporaine stukken verwezen naar situaties uit de politieke realiteit van alledag
en sloten thematisch aan bij de idee dat het leven voor nationaalsocialisten gekenmerkt
werd door strijd. Deze toneelactiviteiten waren bedoeld om de nationaalsocialisten op
te voeden in hun ideologie. Of ze kozen met Willem de Zwijger, Prins Willem van Oranje, Tijl Uilenspiegel en Gwijde van Dampiere voor historische stukken met een Nederlandse of Groot-Nederlandse problematiek, waarbij door de vergelijking met de historische situatie de opstand van het volk tegen vreemde overheersers werd benadrukt.
De NSB zag zichzelf in de samenleving van het interbellum in zo’n zelfde rol, omdat
de Beweging de volkse revolutie nastreefde en een eind wilde maken aan de Engelstalige liberale democratie. In de meeste gevallen hadden dergelijke stukken het karakter van een manifestatie waarbij het de bedoeling was dat deze de saamhorigheid van
de toeschouwers bevorderden: zij hoorden allen tot een grote gemeenschap. Een derde categorie vormde toneelstukken als De rechte lijn die ze zelf als nationaalsocialistisch interpreteerden, maar die dat absoluut niet waren en die door de regievoering
pas tijdens de voorstelling zo’n lading kregen. Bij beide laatste categorieën is dus duidelijk sprake van transpositie, zoals dat door Ketelsen is verwoord. Tot slot speelden
ze met Sara Burgerhart, Polly Perkins en Robinson mag niet sterven de bekende stukken uit die tijd in de hoop daarmee de toeschouwers naar de zaaltjes te lokken en waarbij ze geen andere bedoeling hadden dan het publiek te vermaken. Hetzelfde kan gezegd worden van de verschillende kluchten en humoristische schetsen die o.a tijdens
kameraadschapsavonden werden opgevoerd. Al deze pogingen moeten gezien worden als het zoeken naar een nieuw toneelrepertoire dat in de toekomstige nationaalsocialistische staat de boventoon zou kunnen voeren. Dat wil echter niet zeggen dat
al deze producten beschouwd moeten worden als nationaalsocialistische theater, want
daartoe reken ik slechts de stukken uit de eerste categorie. De andere hier genoemde
stukken zouden door talloze andere, niet nationaalsocialistische toneelgroepen gespeeld kunnen worden. De context van de voorstelling speelt echter een grote rol bij
de interpretatie van een toneelstuk. Deze kan er voor zorgen dat de toeschouwers een
‘gewoon’ toneelstuk ervaren als nationaalsocialistisch. Zo opgevat is het toneelstuk De
rechte lijn qua inhoud niet nationaalsocialistisch, maar qua voorstelling wel.
Toen in mei 1940 de Duitsers Nederland onder de voet liepen, hadden bijna alle
nationaalsocialistische of fascistische toneelgezelschapjes en gelegenheidsgroepen opgehouden te bestaan. Alleen de Amsterdamsche Tooneelgroep zou in het begin van
de bezetting op kleine schaal nog van zich doen spreken.
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Hoofdstuk 5

Het theater van de nieuwe orde:
mei 1940-1945

1. Blijspelen als arbeidsvitaminen
De Voortrekkers aan het werk
Begin juni 1940 kwam Het Nationale Dagblad met het bericht dat jonge toneelkrachten de handen ineen hadden geslagen. Onder leiding van Piet Rienks en Jan Mulder
hadden twaalf acteurs zich verenigd in het Leidscheplein-ensemble dat Hoera… werk!
van Paul Vulpius in het Leidsepleintheater ging spelen.1 In deze nationaalsocialistische
krant werd deze actie gezien als een mijlpaal. Dit nieuwe initiatief maakte duidelijk dat
de nieuwe tijd ook in de toneelwereld was doorgedrongen. De tijd van stempelende
acteurs en voorstellingen als De beul zouden nu voorgoed tot het verleden behoren,
verzuchtte de anonieme journalist.2 Het toneelstuk, geschreven in 1930 en spelend in
Wenen, vertoonde grote overeenkomsten met de crisisjaren in het vooroorlogse Nederland. De aantrekkelijkheid ervan voor de nationaalsocialistische journalist (en dus
ook voor de dito toeschouwers) werd vooral veroorzaakt door het optreden van de
hoofdpersoon en de antidemocratische tendens die erin te beluisteren viel voor degene
die dat zo wilde interpreteren: een jongeman slaagde erin bij de bank waar hij ging
werken ook andere volksgenoten aan een baan te helpen. Het warme pleidooi voor de
arbeid dat tussen de regels door te horen was, stond in schril contrast met de ‘raak-geschetste geldaanbidding van de zoogenaamde “bankiers” die iedere menschelijke
waarde en arbeidskracht achterstellen bij hun goud-afgod’.3
Adriaan van Hees, Jan Mulder en Willem Caron kenden elkaar van de vakgroep
Tooneel en Film van het Nederlandse Arbeidsfront. Van Hees was de landelijke vakgroepleider, Jan Mulder de leider van de vakgroep toneel en Willem Caron was zijn
secretaris en was later als administrateur verbonden aan De Voortrekkers.
Hoe de voorstellingen van het Leidscheplein-ensemble gefinancierd werden, is
niet meer te achterhalen. Op 31 juli berichtte Het Nationale Dagblad dat Adriaan van
Hees wethouder Kropman (RKSP) had benaderd met de vraag het gezelschap een wekelijkse subsidie van ƒ360 te verstrekken. Dit bedrag was bestemd om de eerste kos-
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ten te dekken. Van Hees rekende de wethouder voor dat van subsidie afgezien kon
worden als het publiek massaal zou toestromen. In dat geval zou de recette voldoende zijn om de spelers uit te betalen. Bij een lagere opkomst was het voor de gemeente
eveneens voordelig, was zijn redenering, want de subsidie maakte een gemeentelijke
werklozenuitkering voor de acteurs overbodig. Zo sneed het mes aan twee kanten. Bovendien viel dat bedrag in het niet bij de ƒ1.850 die de gemeente als subsidie had gegeven aan de joodse producer Maurits Parser en Albert van Dalsum voor een viertal
voorstellingen in het Vondelpark. Als laatste argument verwees Van Hees naar Cor
van der Lugt Melsert die met zijn gezelschap niets hoefde te betalen voor het spelen
in de Stadsschouwburg. Zijn subsidieaanvraag is waarschijnlijk niet gehonoreerd,
want tot begin oktober is geen enkele activiteit van deze groep terug te vinden.
Op 16 november 1940 startte de toneelgroep De Voortrekkers in Leeuwarden met
een voorstelling, die onderdeel uitmaakte van een tournee voor Vreugde en Arbeid,
waarmee de groep een contract had afgesloten.4 Gespeeld werd Niet voor de poes.... van
de Duitse ‘bloed en bodem’-auteur August Hinrichs in een vertaling van J.A. van Kersbergen.5 De artistieke leiding was in handen van Adriaan van Hees, voor de zakelijke
leiding tekende Jan Mulder. Zowel NSB-acteurs als niet-partijleden maakten bij de oprichting van De Voortrekkers deel uit van het gezelschap. August Hinrichs was een geliefde auteur in de oorlogsjaren. Zo speelde de Marine Frontbühne in den Niederlanden onder leiding van M.A. Oberfeldwebel Cecil Goericke voor het Duitse Arbeitsfront
Für die Katz, de originele versie van Niet voor de poes… uit 1938. In een recensie in het
Utrechts Nieuwsblad werd een vergelijking gemaakt met de opvoering van De Voortrekkers.6 De regie in de Duitse voorstelling was beter verzorgd: zo schreeuwden de mariniers niet zo hard als de leden van het Nederlandse ensemble – iets waar Van Sprinkhuysen zich tijdens de repetities ook aan had gestoord – het decor was echter door De
Voortrekkers beter uitgewerkt. Vanaf 1937 was Hinrichs lid van de NSDAP, daarnaast
was hij van 1933-1945 Landesleiter der Reichsschrifttumskammer für den Gau WeserEms, waardoor hij verantwoordelijk was voor het toezicht op en de verspreiding van
nationaalsocialistische literatuur in het noordwesten van Duitsland. Hoewel Hinrichs
eind jaren dertig en begin jaren veertig enkele nationaalsocialistische toneelstukken had
geschreven, was hij het meest bekend om zijn boerenkomedies.7 Door de keuze voor
Niet voor de poes .... werd nogmaals onderstreept dat het de leiding van De Voortrekkers aan het eind van 1940 niet te doen was om directe propaganda te bedrijven, maar
juist culturele ontspanning te brengen voor een nieuw publiek dat normaal niet met
theatervoorstellingen in aanraking kwam. Na de première in Leeuwarden volgden nog
optredens in Franeker, Harlingen, Drachten, Sneek, Heerenveen, Wolverga en Akkrum, in december gevolgd door voorstellingen in Apeldoorn, Enschede, Meppel,
Lemmer, Hilversum, Enkhuizen en Hoorn.8 De Voortrekkers kan beschouwd worden
als een voortzetting van het Leidscheplein-ensemble.
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In de poging het theaterleven te concentreren had Van Hees zich met zijn vakgroep
opgeworpen als een nationaalsocialistisch alternatief voor de A.N.K.O. (Algemene Nederlandsche Kunstenaars Organisatie). Door zich met De Voortrekkers te bemoeien
zag de leider van de vakgroep Toneel en Film van het Amsterdamse Arbeidsfront in De
Voortrekkers waarschijnlijk een mogelijkheid zijn ideeën te realiseren en zo het Nederlandse theater te reorganiseren zoals hij een paar jaar later vermeldde.9 De doelstelling van het gezelschap sloot goed aan bij zijn theaterplannen uit Nieuw tooneel voor
nieuw publiek en om die plannen te realiseren klopte Van Hees aan bij Woudenberg,
de leider van het Arbeidsfront. Van Hees eiste daarom ook het leiderschap op, voor de
spelers bleef Jan Mulder de leider, ook al omdat Van Hees door drukke propagandawerkzaamheden vaak niet aanwezig was.10 Al snel ontstond er onenigheid over de aard
van het repertoire met als gevolg dat alleen de NSB’ers overbleven.
Het doel van De Voortrekkers werd dus een ‘nieuw publiek voor in volkschen zin
hernieuwd tooneel te winnen’.11 De Voortrekkers zouden hun naam eer aan doen en
een voortrekkersrol vervullen bij de nazificatie van het theater in Nederland. Het was
de bedoeling dat de groep zes stukken per jaar zou uitbrengen:
– Een licht klassiek Nederlands stuk. De gedachte van Van Hees ging hierbij uit naar
(het voor het platteland ook zeer geschikte) Krelis Louwen van Pieter Langendijk
(1683-1756).
– Een stuk met als onderwerp een episode uit de Nederlandse geschiedenis. Als
voorbeelden werden, net als in zijn boek, Rebel der Nederlanden van J.A. van Kersbergen en Onder de Princevlag van T. van Lohuizen genoemd.
– Een stuk met een eigentijdse Nederlandse problematiek. De hoofdredacteur van
Het Nationale Dagblad, J. de Nobel, had een dergelijk stuk geschreven. In Boer wil
ik blijven behandelde hij de overbevolking op het platteland in combinatie met
de inpoldering van de Zuiderzee.
– Een volks toneelstuk in de trant van Niet voor de poes…, maar dan liefst van een
Nederlandse auteur.
– Een licht klassiek stuk uit de wereldliteratuur. Een populair blijspel van Shakespeare of Die Deutsche Kleinstädter van August von Kotzebue (1761-1819) kwamen
hiervoor het eerst in aanmerking.12
– Een ‘gezond’ modern blijspel.
Het serieuzere werk kon later op het repertoire worden genomen. Gezien het gebrek
aan repetitietijd stond Van Hees ook toe dat het spelen van klassieke stukken voorbehouden bleef aan de stedelijke gezelschappen, maar die moesten dan wel beloven
van deze opvoeringen gastvoorstellingen te geven in de provincie.
Voor de realisatie van deze ambitieuze plannen waren naast Adriaan van Hees en
Jan Mulder de volgende acteurs werkzaam bij De Voortrekkers: Piet Rienks, Ko van
Sprinkhuysen (7 jaar daarvoor lid van Fascio), Louis van Dommelen, Karel Baars,
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Henri Menning, Job Jansen, Wilhelm Swankhuisen, Gusta Chrispijn-Mulder, Ada van
Duyl, Adri Dozy, Minny Erfmann en Mien van der Lugt Melsert.13 Elly van Stekelenburg en Henk Kiefmeyer waren verantwoordelijk voor het decor. Dit zou het ‘allereerste-rangs gezelschap’ moeten worden.14 Van Hees wilde vooral goede, zo niet de beste toneelspelers aan het gezelschap verbinden; hij moest echter genoegen nemen met
acteurs van een beduidend lager niveau dan hij gewenst had. Voor Mulder stond het
vast dat vooral de spelers met een NSB-lidmaatschap de voorkeur kregen. Sommigen
trokken al meer dan vijf jaar steun en werden vanwege hun politieke gezindheid nergens meer gevraagd. Om de geleden ellende iets te verzachten werden zij als eersten
aangezocht. Binnen het DVK was men op de hoogte van de keuze voor deze spelers.
Pas later besefte men [of had men het al eerder door en zei men het niet vanwege kameraadschappelijke motieven?, AvdL] dat men te maken had met derde- of zelfs vierderangs acteurs.
Het Nationale Dagblad was het eerste NSB-persorgaan dat melding maakte van
het bestaan van De Voortrekkers. In louter positieve bewoordingen werd de geboorte van deze toneelgroep aangekondigd. Aan de achterban werd deze artistieke lijn uitgelegd: omdat de mensen tijdens een avondje uit, gezien de oorlogsomstandigheden,
waarschijnlijk het meest behoefte hadden aan een lach (en soms een traan) om hun
zorgen te vergeten, was het blijspel het meest geschikte genre. Het schonk de toeschouwers een nieuwe levensvreugde, die op haar beurt weer een nieuwe kracht deed opborrelen, die nieuwe arbeid mogelijk maakte. Kortom, het blijspel als arbeidsvitaminen. De toeschouwers konden het niveau van het gezelschap toetsen op ‘innerlijke
gaafheid, levenswaarheid en gezonde levensvreugde’.15
Niet voor de poes… bevat twee verhaallijnen.16 De eerste wordt gevormd door Katrien Geer(lij)ke, de waardin van hotelcafé De Molen, die het aan de stok krijgt met
haar buurman Geert Tapke. Deze heeft de poes van Katrien doodgeschoten, omdat
deze twee kippen uit zijn kippenhok gedood zou hebben. In de andere verhaallijn treden Peter Tapke en Meta Geerke op, de zoon en de dochter van de beide kemphanen,
die tot overmaat van ramp verliefd zijn op elkaar, maar niet kunnen trouwen zolang
de vete tussen beide ouders niet is bijgelegd.
De dramatische spanningsboog wordt in eerste instantie vergroot door het optreden van deurwaarder Meelman en belastingadviseur Kroese, die geen deel uitmaken van het dorpse milieu en door hun droge humor eerder een karikatuur dan een
personage verbeelden, omdat hun enige functie is de lachers op hun hand te krijgen.17
Natuurlijk wordt Meelman verliefd op Meta om de zaak gecompliceerder te maken.
Aan het eind komt alles toch nog op z’n pootjes terecht. De kat blijkt niet doodgeschoten, de kat van Meelman heeft het loodje gelegd. De kippen zijn opgevreten door
een wezel, buurman Tapke krijgt een stukje grond van Katrien en Peter en Meta kunnen zich opmaken voor een bruiloft. Eind goed, al goed.
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Over het algemeen waren de kritieken positief: men roemde het sublieme toneelspel en de voorstelling was een bezoek alleszins waard. Zowel in de regionale als
in de partijpers werd vooral het gebruik van het Limburgs dialect gewaardeerd, omdat het de levensechtheid van de personages versterkte. Alleen over de thematiek oordeelden de journalisten verschillend. Een onafhankelijke recensent als J.B. Schuil beschouwde de tegenstelling tussen het stedelijke en het landelijke als het eigenlijke
thema.18 Een partijgenoot van Het Nationale Dagblad vond het een goed stuk, want
het ‘voldoet aan de hoogste eischen, waaraan volkskunst moet voldoen. Het is geen
leeg amusementsstuk, de kern is een gezonde gedachte: opkomen voor zijn goed
recht’.19 Niet voor de poes werd zelfs vergeleken met de boertigheid van de kluchten
van Bredero. In vergelijking daarmee was de uitvoering van Hinrichs’ stuk ‘alleen niet
zo kleurrijk van taal en verbeelding, meer kluchtig door de grappige intrige dan door
de karakterteekening of den dialoog, niettemin een stuk met echt menschelijke sentiment en ook ongetwijfeld met een gezelligen tekst, die extra leuk aandoet door het
dialect’.20
Ondanks de positieve kritieken in de NSB-pers hadden De Voortrekkers na een
aantal maanden constant geldgebrek, bovendien was het moeilijk om goede spelers en
dito toneelstukken aan te trekken. Omdat men niet over een eigen kapitaal beschikte, was men voor een gedeelte afhankelijk van de opbrengsten uit recettes, reclame,
propagandaverkoop etc.21 Deze inkomsten waren in het eerste speeljaar, ondanks de
voorstellingen voor Vreugde en Arbeid, niet groot. Op basis van de cijfers uit 1942 kunnen de inkomsten worden geschat op ƒ5.000 à ƒ6.000 per jaar. Na het eerste speeljaar
werd dan ook driftig gezocht naar andere speelmogelijkheden. Voorstellingen voor de
NSB in de vorm van een abonnementensysteem, waardoor het gezelschap verzekerd
was van een vaste kern toeschouwers, behoorden naast vrije producties in de grote steden tot de mogelijkheden. Omdat dit waarschijnlijk nog niet voldoende geld zou opbrengen, werd er contact gezocht met ir. W.A. Herweijer, directeur-generaal van de
Nederlandsche Omroep (NO). Een contract voor ƒ500 per uitzending zou al zeer lucratief zijn. Ook het DVK benaderde Herweijer met verzoeken om het gezelschap voor
de radio te laten optreden. Kameraden onder elkaar moesten elkaar toch helpen en De
Voortrekkers hadden de centen zo hard nodig, was de argumentatie. De toneelgroep
had zelfs al een hoorspel op het oog: Tusschen twee volken van Jef Popelier, een bewerking van de roman Mann ohne Volk van Arnold Krieger.22 Ondanks de lobby bij
de NO is er niet veel terecht gekomen van het spelen voor de radio. Zelfs het aanbod
om met slechts enkele groepsleden op te treden vond geen gehoor.
Om het artistieke niveau van De Voortrekkers te verhogen wendde men pogingen
aan om bekende spelers aan te trekken. Jan C. de Vos jr. en Elly Stekelenburg, die al voor
het decor gezorgd had bij de eerste voorstelling, traden in het tweede speelseizoen toe
tot het gezelschap. Just Chaulet werd eveneens benaderd, maar hij wilde zich niet aan

05 hst 5 (3)

14-10-2008

228

11:12

Pagina 228

Het theater van de nieuwe orde

een NSB-gezelschap binden uit angst voor eventuele strafmaatregelen na de oorlog.23
Jacques de Haas werd gevraagd voor de titelrol in Witte van Haemstede, maar door
drukke werkzaamheden bij de NO maakte ook hij de overstap niet. Hoe hoog de nood
was, blijkt uit het feit dat men zelfs de mogelijkheid heeft onderzocht om Johan Fiolet,
tot 1935 acteur bij De Jonge Spelers, en Coen Hissink aan het gezelschap te verbinden.
Hun communistische gezindheid stond een definitief aanbod in de weg.
Het vinden van geschikte stukken vormde een derde probleem. Fientje Beulemans, geschreven door de Vlamingen Frans Fonson en Fernand Wicheler, werd
door Primo afgekeurd omdat het niet strookte met de Dietse opvattingen binnen de
NSB ten aanzien van Vlaanderen. Hoewel dit stuk voor de oorlog door diverse gezelschappen was gespeeld, werd nu opgemerkt, dat het ‘volkomen geïnspireerd
moet zijn door de toen [= vóór de Tweede Wereldoorlog, AvdL] zeer actieve geest der
Joodsche Vrijmetselarij in Vlaanderen, die franskiljonsch georiënteerd in het huwelijk van het Vlaamsche Fientje met den zoon van een Parijschen zakenman het
symbool wilde toejuichen van de uiteindelijke verbastering en knechting van het
Vlaamsche volk’.24
Kettmann had beloofd een stuk te schrijven over de perswereld, maar daar is het
nooit van gekomen. Contacten met Klaas Smelik, de hoorspelschrijver en –regisseur,
en George Schlimme, letterkundige en publicist in Arnhem, leverden niets op. Aan de
wethouder voor kunstzaken van Amsterdam, dr. J. Smit, werd gevraagd om stukken
te mogen inzien, die ingezonden waren voor een prijsvraag. Henrik en Pernille (1724)
van de Noorse schrijver Ludwig Holberg kon niet op het repertoire worden genomen,
omdat Piet Rienks, een van de belangrijkste spelers voor jonge rollen, na ruzie in het
gezelschap vertrok. De Prez, voor de oorlog een aantal keren door Staf Bruggen in België gespeeld, en Van Kersbergen hadden geen stukken voorradig die zo gespeeld konden worden. Een oud vermaaklijk Ganzenspel van Martien Beversluis werd verboden.25
Dit verbod leidde tot een heftige ruzie binnen de NSB-gelederen, waarbij zelfs Mussert betrokken raakte.

Het tweede seizoen van De Voortrekkers
Voor het tweede seizoen viel ten lange leste de keus op Eindelijk ... werk van Paul Vulpius, hetzelfde stuk dat door het Leidseplein-ensemble in juni 1940 onder de titel Hoera … werk was gespeeld.26 Jan van der Heiden, de hoofdpersoon in dit blijspel, is door
de economische crisis werkloos geworden. Als een echte kerel gaat hij niet bij de pakken neerzitten, maar hij stapt zonder blikken of blozen een bank binnen en benoemt
zichzelf tot secretaris van de directie. Niemand merkt iets en als dat toch het geval is,
leidt hij diegene om de tuin. Zelfs de directeuren en de president van de bank hebben
niets in de gaten en zo kan hij met een plan voor de dag komen om zijn oude fabriek

05 hst 5 (3)

14-10-2008

11:12

Pagina 229

5. Het theater van de nieuwe orde: mei 1940-1945

229

Briefhoofd De Voortrekkers.

weer op gang te helpen. Dankzij hem komen duizenden arbeiders weer aan het werk.
Zoals gebruikelijk in een blijspel hangt het lot van Jan van der Heiden af en toe aan een
zijden draadje, maar met het nodige geluk weet hij zich met behulp van anderen – o.a.
de dochter van de president van de bank – te redden.
De uitbuiting van de arbeiders in het vooroorlogse kapitalistische systeem
vormde het thema van dit toneelstuk. Eindelijk ... werk bevatte ‘een gemoedelijke,
maar toch ook een vlijmscherpe aanval op de belachelijkheid en de gevaren van het
kapitalisme, van een systeem dat voor rede en menschelijke levenseischen niet meer
vatbaar is’.27 In Het Nationale Dagblad werd het omschreven als: ‘Een moderne satyre op het verleden van liberalisme en werkloosheid, waarin jeugd en geestdrift zegevieren over bureaucratie en kapitalisme.’28 Recensenten in nationaalsocialistische
periodieken beschouwden het daarom als een zuiver nationaalsocialistisch stuk, zij
vatten het op als een aanklacht tegen het gehele maatschappelijke democratische
stelsel.29
In de aankondigingen voor de blijspelen Niet voor de poes en Eindelijk … werk!
hadden critici aangegeven dat deze voorstellingen de voorbodes waren van een
nieuw nationaalsocialistisch toneel. Nog wel niet voor de volle 100%, maar de Voortrekkers hadden met hun opvoeringen een eerste statement willen maken. Niet voor
de poes werd gepresenteerd als een volks blijspel van de beste soort: ‘Het gegeven, –
een burenruzie op het platteland – is eenvoudig; uit dit gegeven echter groeit een
stukje volksleven en karakters worden ons voorgeteekend, die echt en waarachtig
zijn in al hun deugden en … ondeugden.’30 De grootste verdienste van het stuk was
dat de diepere gedachte Germaans was: het recht gaat boven alles. Dit thema was
ontleend aan een claus die in dit stuk werd gezegd: ‘Om recht wordt niet onderhandeld’.
Hoe de kameraden de nationaalsocialistische strekking van Eindelijk… werk!
konden interpreteren werd vooraf in Onze taak verwoord: ‘De Voortrekkers willen
door het spelen van stukken van hoog gehalte, met echte gezonde volkshumor, weer
nieuwe levensvreugde schenken [nadruk in oorspronkelijke advertentie, AvdL]’. Hun
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doelgroep was dus niet een groep intellectuelen, maar het gehele volk. Eindelijk …
werk! was ‘een hekeling van den tijd waarin St. Bureaucratius en het internationale kapitaal onbeperkte heerschers waren’. In feite werd dit blijspel dus geïnterpreteerd als
een antikapitalistisch stuk, een aanklacht tegen de vooroorlogse maatschappij. Daarnaast moest het beschouwd worden als ‘een pleidooi voor den arbeid, een pleidooi
voor een nieuwe, betere wereldorde, waarin iedere volksgenoot zijn plaats zal vinden
en die door geen geldmachten is tegen te houden.’31
Bij het begin van de tournee van De Voortrekkers door Noord-Holland werd het
spelen van Eindelijk ... werk uitgelegd als een goede poging om te laten zien ‘dat men
de planken van een schouwburg [bedoeld wordt de Amsterdamse schouwburg,
AvdL] ook voor iets anders kan benutten dan voor ondermijning, liederlijkheid en
volksverraad’.32 Deze directe verwijzing naar de voorstellingen van De beul werd ondersteund met de leuze: ‘Amsterdam’s Stadsschouwburg op de Joden heroverd [onderstreping De Daad, AvdL].33 Dat de Voortrekkers hun toevlucht hadden gezocht
tot zo’n gemakkelijk blijspel werd juist uitgelegd als een bewijs dat de toneelgroep
zich bewust was van zijn volksopvoedende taak. ‘Liever pakkende stukken, die een
nieuw publiek weer vertrouwd maakt met het theaterbezoek, dan zware drama’sin-verzen, die ons volk zeker al te lang zijn onthouden, maar van het volk cultureele voorbereiding eischen.’34
Dat de leiding van De Voortrekkers niet gelukkig was bij het samenstellen van het
repertoire blijkt uit een ongedateerd schrijven van het DVK waarin een verbod voor
het stuk werd afgekondigd omdat niet Paul Vulpius de auteur was, hij is de Duitse bewerker, maar de Hongaar Ladislaus Fodor, voor het DVK een niet-ariër, wiens stukken op de zwarte lijst stonden.35
De Voortrekkers traden ook op voor de Jeugdstorm, zo blijkt uit een verslag in
De Stormmeeuw.36 Op 8 november speelden zij de kluchten Het drempeltje, geschreven door Bets Ranucci-Beckman, en De sigaar in het Casino-theater in Hilversum, ook
declameerde Henri Menning enkele teksten uit het werk van Rodenbach.
Voortdurend bleef de leiding op zoek naar nieuwe inkomsten en begin december 1941 viel er zowaar een sprankje licht waar te nemen. Mulder was er in geslaagd een
tournee door Duitsland te arrangeren. De onderhandelingen waren gevoerd met Gröner en Bodenbach, afgevaardigden van Kraft durch Freude en met Glas en Van Herck
van Vreugde en Arbeid. De bedoeling was om op 20 december af te reizen naar Berlijn om daar te starten met voorstellingen voor de in het buitenland werkende Nederlandse arbeiders. In de kranten verscheen het bericht dat De Voortrekkers Je moet
maar durven! van Paul Vulpius gingen spelen. Veertien acteurs en actrices zouden de
tournee meemaken.37
In zijn enthousiasme zag Mulder de trip reeds uitgebreid tot België en NoordFrankrijk, maar zover is het nooit gekomen. De reis werd een aantal keren uitgesteld
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en vond plaats van 14-28 januari 1942. De Voortrekkers speelden Eindelijk .... werk in
Staaken, Fliegerhorst, Siemensstadt, Berlijn (2x), Waldmanslust en Lichtenrade; Niet
voor de poes… werd opgevoerd in Berlijn, Premnitz, Finofurt en Christanstadt.38 De
tournee was verre van succesvol. De erbarmelijke weersomstandigheden (25-30°
vorst), geen benzine voor de vrachtauto’s die het decor moesten vervoeren en ziekte
maakten een spoedige terugkeer naar Nederland noodzakelijk.39 Of dit echter de enige redenen waren, valt te betwijfelen, de gebrekkige publieke belangstelling zal ook wel
debet zijn geweest aan het fiasco van de tournee.
In mei 1942 was het geduld van het DVK met De Voortrekkers op. Goedewaagen
deelde Mulder mee dat het DVK besloten had het gezelschap op te heffen vanwege de
inactiviteit en slapheid van de leiding.40 Van september 1941 tot en met maart 1942 was
er slechts één stuk gespeeld: Eindelijk ... werk. In april 1942 volgde pas een tweede stuk:
Adel in livrei van Henk Bakker, een blijspel van het bekende type, want de rolwisseling die een verarmde edelman en zijn huisknecht hadden afgesproken, bepaalden
voornamelijk de handeling.41 In de kritiek werd opgemerkt dat er naast het luchtig karakter van een blijspel een ander, meer moraliserend accent bij de uitvoering naar voren kwam. De recensent associeerde het zelfstandig naamwoord ‘adel’ niet met de aristocratie, maar koppelde het veeleer aan het begrip ‘arbeid’. Toen Alfred de Beaucour,
een van de personages, de zegen van de arbeid had leren kennen, kon hij ook toetreden tot de aristocratische kring van worstkoning Gerrit Bolhuis en zijn oom Henri de
Beaucour. De redelijk positieve ontvangst in 1942 stak schril af tegen de vernietigende recensie in Het nieuwe volk, het strijdblad van de NSNAP van dr. E.H. van Rappard
uit 1940. Toen werd de uitvoering van De Hagespelers ter gelegenheid van een liefdadigheidsavond ten bate van de gesneuvelde Nederlandse militairen afgedaan als
‘joodsch-commercieele harteloosheid, […] liefdadigheid van het liberalisme, het dekken van den eigenbaat onder een manteltje van braafheid’.42 De kritiek had waarschijnlijk meer betrekking op het ‘ongelukkige’ tijdstip van de liefdadigheidsvoorstellingen dan op de inhoud.
De spelers waren diep teleurgesteld over de tournee door Duitsland. Bovendien
mocht het gezelschap hierdoor en vanwege de te openlijke nationaalsocialistische
overtuiging niet meer optreden voor Vreugde en Arbeid, zodat de voornaamste bron
van inkomsten wegviel.43 Een protest liet Mulder in feite niet meer horen. Het excuus
dat naast Eindelijk ... werk en Adel in livrei van Henk Bakker, ook nog Niet voor de
poes… in een nieuwe bezetting was gespeeld en dat daarenboven met een kleinkunstprogramma op de kameraadschapsavonden was opgetreden, kon het onheil niet
meer keren.44 De spelers werd te verstaan gegeven dat zij bij andere gezelschappen onderdak moesten proberen te vinden. Op 1 september 1942 hielden De Voortrekkers op
te bestaan.
De kritiek achteraf was negatief. In zijn terugblik uit 1942 noteerde Wolters dat
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Eindelijk ... werk en Niet voor de poes… waren geschreven voor 1932.45 Ze ademden derhalve de kenmerken van de crisistijd en niet die van een revolutie, schreef hij.

2. De Spelers van den Omroep
Intussen had men binnen het DVK niet stil gezeten. Met argusogen werd het gestuntel
en geruzie bij De Voortrekkers gevolgd en al spoedig, in het najaar van 1941, ontwikkelde het departement plannen om de toneelspeelkunst daadwerkelijk te nazificeren. Omdat de ‘beste’ nationaalsocialistische acteurs deel uitmaakten van de hoorspelkern van de
Nederlandsche Omroep (NO) lag het voor de hand dat deze groep voor het ontwikkelen van goed nationaalsocialistisch theater werd ingeschakeld. Het was geenszins de bedoeling om de hoorspelacteurs onder te brengen in een nieuwe nationaalsocialistische toneelgroep, dat zou ir. W.A. Herweijer, de directeur-generaal van de NO, nooit hebben
toegestaan. Het is zelfs de vraag of de spelers een overstap gemaakt zouden hebben, omdat ze bij de omroep een gunstigere financiële regelingen (o.a. een vast pensioen) kenden dan bij een willekeurig toneelgezelschap. Daarom ontwikkelde Primo het idee om
de spelers van de omroep een eenmalige, korte tournee te laten maken. Zowel voor het
DVK als voor de NO zou een samenwerking gunstige effecten kunnen hebben. De Spelers van den Omroep moesten een voorbeeldfunctie vervullen voor alle andere groepen,
die in de toekomst nationaalsocialistisch toneel wilden spelen. Met het spelen van Het kan
verkeeren werd tevens getracht de Nederlandse toneelschrijfkunst nieuw leven in te blazen. De NO had er baat bij de nieuwe hoorspelkern bij het grote publiek bekend werd,
gratis propaganda voor het vak van hoorspelacteur was een tweede voordeel. Als dit vak
ook op de toneelschool geleerd kon worden, zou de NO nieuwe, misschien betere, talenten kunnen aantrekken. De propagandistische waarde van de tournee werd nog vergroot door het bezoek van verschillende NSB-coryfeeën aan de diverse voorstellingen. Zo
woonden Mussert, W.B. Engelbrecht, de commissaris van de provincie Utrecht, en burgemeester C. van Ravenswaay de opvoering in Utrecht bij. Tegelijkertijd besloot men in
de top van het DVK een nieuwe, professionele nationaalsocialistische toneelgroep op te
richten. Deze groep zou later bekend worden als het Noord-Hollandsch Tooneel.
Voor de tournee van de Spelers van de Omroep, soms Omroepspelers of Omroep
Hoorspel Ensemble genoemd, riep men de hulp in van Jan C. de Vos jr, de voormalige
leider van Fascio. Omdat hij nog maar kort als hoofd van de afdeling hoorspeluitvoeringen en tevens eerste regisseur aan de omroep verbonden was en omdat er bovendien
geen geschikt repertoire voorhanden was, nam de hele voorbereiding een aantal maanden in beslag. Toen Frans de Prez Het kan verkeeren kwam aanbieden, was men direct
enthousiast. De repetities vonden plaats in theater Gooiland te Hilversum.
Frans de Prez was een in Nederland weinig gespeeld auteur. In België had het
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Vlaamsch Volkstooneel onder leiding van Staf Bruggen in 1936 De stad van God van hem
gespeeld. In het seizoen 1942-1943 stond dit stuk op het repertoire van De Schouwspelers
o.l.v. Johan Boezer. De Prez verklaart zijn keuze voor Bredero als volgt: ‘Ik koos de figuur
van Bredero, omdat hij zich in zijn blijspelen en in zijn lyriek geheel en al instelde op wat
wij zien met de oogen en hooren met de ooren. Zijn werk is gezond en bloedrijk. Vaart hij
uit in menschelijke woede, nimmer ziet men bitterheid, zijn handelen is altijd een daad van
kracht en levenslust. Door de uiterlijke omstandigheden kwam Bredero op een hem als
kunstenaar eigene wijze tot vrede met God. Het zijn bij Bredero meer de omstandigheden
die hem tot een bepaalde handeling brengen.’46 Het kan verkeeren met als hoofdpersoon
Gerbrand Adriaansz. Bredero is een onderdeel uit een trilogie. Zo schreef De Prez naast dit
historische spel een blijspel over Paul Verlaine en een symbolisch spel over Vincent van
Gogh. De Prez verklaarde dat hij de scheppingsdrang, die nodig is om een kunstwerk te maken, als onderwerp had genomen voor zijn eigen toneelstukken. In zijn trilogie hadden de
hoofdpersonages allemaal geworsteld met dit creatieve vormgevingsproces. De stof voor
zijn stuk over Bredero ontleende hij aan het werk van Jan ten Brink en dr. J.A.N. Knuttel.
Een beweegreden om dit stuk te spelen kan geweest zijn dat ‘Bredero, veel meer
dan de gedegen Vondel of den zwierigen Hooft, een dichter was die midden in het
woelige stadsleven stond en zijn werken schreef vanuit en voor het volk’.47 We zouden
kunnen zeggen dat Bredero in de ogen van de nationaalsocialisten een ‘volkser’ schrijver was dan Vondel en Hooft. Herweijer noemde niet alleen het feit dat er voor het
eerst sinds lange tijd een toneelstuk in het Nederlands was geschreven, dit stuk getuigde tevens van een ‘Nederlandschen geest’, waarmee hij bedoelde dat het niet gebaseerd was op een buitenlands model. Een andere mogelijkheid is dat De Vos zijn
vriend Frans de Prez benaderde voor een toneeltekst. De Vos wist klaarblijkelijk dat
De Prez in 1941 een toneeltrilogie over kunstenaars had voltooid. De keuze voor Het
kan verkeeren hoeft niet per definitie een ideologische te zijn geweest.
Het kan verkeeren verhaalt de laatste levensjaren van Gerbrand Adriaanszn. Bredero.48 De opbouw in zes taferelen is ongelijksoortig, het eerste tafereel beslaat ruim een
derde van het hele stuk en vertelt niet veel meer dan de verliefdheid van Bredero voor
de herbergierster Aleida Jans en het bezwaar van zijn vader tegen een voorgenomen huwelijk. Zijn andere liefde voor Magdalena Stockmans mondt niet uit in een huwelijk.
Tussen deze persoonlijke beslommeringen door wordt de geschiedenis van de Nederduytsche Academie van Coster, waarvan Bredero lid was, en de ruzie met de andere Amsterdamse kamer ‘d’Eglantier’ beschreven. De ruzie komt tot een hoogtepunt als Ridder Rodenburg, de leider van ‘d’Eglantier’, model blijkt te hebben gestaan voor Jerolimo
uit De Spaanschen Brabander. Als Bredero zwaar ziek is – na een drinkgelag is hij met een
slee door het ijs gezakt – wordt de ruzie bijgelegd. Omdat zijn geliefde aan een ander is
uitgehuwelijkt heeft het leven voor hem geen zin meer. Toch verzoent Bredero zich,
mede op aanraden van zijn vriend Vondel, na een losbandig, maar eerlijk leven met God.

05 hst 5 (3)

14-10-2008

11:12

Pagina 235

5. Het theater van de nieuwe orde: mei 1940-1945

235

De reacties op de voorstellingen waren over het algemeen positief. Vooral het spelen van een Nederlandstalig werk van een Nederlandse auteur zag men als een doorbraak. Het was niet meer dan billijk dat Frans de Prez, een auteur die al jarenlang in
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers tevergeefs voor een dergelijke aanpak
had gepleit, deze eer werd gegund. Het stuk had grote kwaliteiten, maar het ontkwam
niet aan de fout die zoveel historische stukken kenmerkte: Het kan verkeeren was een
verzameling losse episoden uit het leven van Bredero.49 Ook W. Wagener, de recensent van het Rotterdams Nieuwsblad, wees op het anekdotische karakter van dit romantisch-realistische stuk, omdat De Prez zich beperkt had tot Bredero’s liefdesperikelen. De toeschouwer kreeg slechts een zwak portret van de ideeënstrijd van de
persoon Bredero. In zijn ogen zou het beter zijn geweest als De Prez Moortje en De
Spaanschen Brabander als uitgangspunt had genomen van zijn eigen stuk, omdat die
stukken toch bedoeld waren als ‘vurige manifesten tegen klassicistische en romantische ontaardingen’.50 Ook had hij wat meer gebruik mogen maken van het typische
taaleigen van Bredero. De Prez had van Bredero een tragische figuur gemaakt, door
hem te portretteren als een jonge veelbelovende toneelschrijver die als teringleider veel
te vroeg aan zijn einde kwam, aldus Max Wolters in De Schouw.51
Door zijn ongelukkige levenseinde te accentueren had De Prez volgens Wolters
geen nadruk gelegd op het ingeboren noodlot en er kon dus ook geen sprake zijn van
een katharsis bij de dramatische held. Wat hij positief benadrukte was de vrome christelijke levens- en doodsaanvaarding van Bredero, die in het laatste bedrijf in de gesprekken met zijn moeder en zijn vriend Joost van den Vondel plaats vond:
Hilde
Gerbrand, zou ik je even mogen spreken?
Marretje
Laat hem toch met rust! Hij wil nu wat aan zijn werk doen, hoe gauwer de proeven zijn nagezien, des te eerder komt het werk uit… Een hele voldoening zal dat voor je zijn…
Gerbrand
Ja, moeder, maar zoo’n haast is er ook weer niet bij, dat ik geen momentje voor Hilde zou
over hebben.
Hilde
Er is wel haast bij wat ik te zeggen heb.
Marretje (met een laatste poging)
Ach, wel nee! (bevelend) En kom nu, Hilde, we moeten Gerbrand alleen laten.
Gerbrand
Dat liever niet, moeder, ik vond het juist zoo prettig op te mogen staan om wat gezelschap
om me heen te hebben… Er zijn anders te veel gedachten die mij benauwen.
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Hilde (plechtstatig)
Dat is de stem van je conscientie, die je maant de wereld op te geven.
Gerbrand (goedmoedig)
Daar behoef ik niet toe gemaand te worden, zusjelief, dat weet ik allang!
Hilde
Je hebt de wereld niet meer lief? Als dat zoo is, belijd dan eerlijk je zonde. De verloren zoon,
de tollenaar, het verdwaalde schaap, zij werden allen door den Heer in clementie ontvangen.
Gerbrand
Dat riekt naar de predikaties van den dominee Ursinus, en ik haat die prekerij, Hilde, ik
haat ze! Mijzelf te kennen, dat is wat ik wil, en dat is genoeg.
Hilde
Dat is niet genoeg als je niet aanneemt de verlossing uit de vloek van de zonde.
Gerbrand (geërgerd)
Jelui praten altijd over vloek en zonde (lichtelijk ironisch, glimlachend) en dat maakt die
verlossing juist noodig, denk ik. Maar ik weet het niet, ik heb geen theologie gestudeerd…
(Hij zit dan in gedachten, bedekt zijn gezicht met de handen).
Hilde (wil iets zeggen)
Ger…
Marretje (maakt een heftige beweging, dat zij zwijgen zal)
Gerbrand
Nu, wat wou je zeggen, Hilde … Die straks voor God? Ja… voor God… die mij, arme strijder vrede zal geven, dat is zeker.
Hilde (hartstochtelijk, bij hem knielend)
O, denk daar niet te licht overen wees daar niet zeker van! Het uur nadert, het is al nabij,
en als je dan onbekeerd voor Hem verschijnt, is het te laat … te laat…
Gerbrand (plotseling verschrokken)
Het uur is nabij? Wat bedoel je daarmee?
Marretje (tracht nog tusschen te komen)
Gerbrand
Nee, moeder, laat het haar uitspreken. Wat bedoel je daarmee, vraag ik nog eens? Wat weet
jij daarvan? Wat heeft Coster over mij gezegd? Je moet mij precies antwoorden…
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Dat je voorzichtig moet zijn, je zeer in acht nemen.
Gerbrand
Meer niet?
Marretje (aarzelend)
Neen… ten minste…
Gerbrand
U durft mij de waarheid niet te zeggen! Ziet u mij dan voor zoo’n lafaard aan, dat ik den
dood vrees? Ik hecht niet meer aan het leven, moeder… Wat blijft mij over? Niets… Een ziek
lichaam… mijn werk kan ik niet afmaken… geen vrouw mocht ik behouden… Tesselschade… Magdalena… Ik verlang naar den ongeboren morgen, ik verlang er naar uit dit
bestaan weg te komen, dat voor mij nuttig noch noodig meer is… Voor die alles verloren
heeft, is sterven winst.
Hilde
Sterven winst? Als je den Heer in het leven hebt verlaten, is het verdoemenis en verderf.
Marretje
Gerbrand, kind, jij hebt God nooit verlaten.

Gerbrand (peinzend)
In uiterlijkheden, maar nooit in onderwerping en boete.52

Aan zijn vriend Vondel legt Gerbrand zijn twijfel voor:
Gerbrand
Wat denk jij? Jij gelooft in de Eeuwigheid van ons Zielsbestaan, evenals ik; maar hoe stel je
je dat voor? (steeds opgewondener) Is daar een wrekende God… is daar alleen vergelding… is daar ook geen rust en vrede voor een geteisterd hart…? (…)
Vondel
Dat kun je niet denken, als je vertrouwt, echt, innerlijk vertrouwt op God. Ik bedoel dit
Godsvertrouwen. Gerbrand, niet in den zin van het Anankè der Grieken, een Noodlot dat
blind voortrolt en vermorzelt, maar in den zin van den Alwijze, die het mindere dwingt zich
op te offeren voor het meerdere, opdat beiden tot Zijn Liefde komen; niet door onverschillig of gelaten ondergaan, maar door krachtdadige medewerking… Jij, een dichter, een kunstenaar, moet de schoonheid zien van het Offer, dat op Calvarie zijn hoogste punt bereikte. Want het toont niet den gruwel van het Booze, maar vóór alles de eindelooze
Barmhartigheid, waarin het Goede en Goddelijke overwint… Godsvertrouwen, Gerbrand,
vreest, naar mijn overtuiging, geen toekomst, wèlke ook; het is een overgave aan Gods wil,
vervat in onzen eigen Wil, om naar beste weten te handelen… Al wie in ootmoed wordt herboren, is van het Hemelsche geslacht.
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Gerbrand (blijft hem peinzend aanzien, grijpt dan zijn hand)
Dat is het… Godsvertrouwen… Dank je voor je troost, mijn vriend… (Zij zitten eenige oogenblikken in gepeinzen).53

Opvallend bij deze clausen is de keuze die De Prez Bredero laat maken. Hij kiest voor
een christelijke benadering, waarbij Bredero zich neerlegt bij het onvermijdelijke einde en zich verzoent met God. Dat is op zich niet verbazingwekkend, het godsvertrouwen was een van de drie pijlers van de Beweging, wel maakte De Prez een andere
keuze dan zijn collegaschrijvers in Duitsland die juist de Griekse interpretatie van het
noodlot als uitgangspunt namen voor hun toneelstukken. Dit was dan ook de kern van
de kritiek van Wolters.
Over het vertoonde spel maakten de recensenten niet erg veel opmerkingen. Piet
Rienks kreeg in zijn rol van Bredero alle lof toegezwaaid, omdat hij erin geslaagd was
de verschillende gemoedstoestanden van de hoofdpersoon goed weer te geven. In zijn
spel moest hij zich bewegen tussen uitersten van uitbundigheid en verdriet, geestdrift
en doffe berusting of opstandigheid en diepe devotie.
Toch waren er ook andere geluiden te beluisteren. Hoewel J. van Gorkom van de
Rundfunk-Betreuungs-Stelle in Hilversum en Herweijer Jan C. de Vos met zijn voorstelling complimenteerden, was de chef van de afdeling reportage, Van Heusden, van
mening dat de Vos de voorstellingen van Het kan verkeeren ‘in de soep had gereden’,
zodat men voor de propaganda voor de eerste voorstelling van het Noord-Hollandsch
Tooneel niet op zijn medewerking hoefde te rekenen.54 Een ietwat cryptische formulering in de recensie van Het Nationale Dagblad completeerde dit beeld. Ofschoon het
publiek met de opvoering van Het kan verkeeren had kunnen zien wat volkse toneelspeelkunst voorstelde, moest men daarnaast concluderen ‘dat tooneel- en radio-spelen twee aparte kunstuitingen zijn en aan beide volkomen andere eischen gesteld worden’. Vooral de toevoeging ‘het is hier niet de plaats op dit onderwerp nader in te gaan,
maar een nauwlettend toehoorder zal hieruit zijn conclusies kunnen trekken’ kan duiden op een minder geslaagde voorstelling.55
Na de première op 23 maart 1942 in Den Haag volgden voorstellingen in Hilversum, Rotterdam, Amsterdam, Assen, Maastricht, Leeuwarden, Groningen, Utrecht,
Arnhem en Den Bosch.56 Een groot aantal spelers van de NO keerde na de tournee terug naar de studio, een ander deel maakte de overstap naar het pas opgerichte NoordHollandsch Tooneel. In de studio werkten de spelers mee aan directe propaganda. Zo
speelden zij in de verschillende hoorspelen die in de oorlog werden uitgezonden en
ook op de 1 mei-vieringen gaven ze acte de présence.57
In het voorlaatste oorlogsjaar, op 15 en 16 januari 1944, speelde een toneelgroep
van de Nederlandsche Omroep twee voorstellingen van Haastig recht, dat geschreven
was door Willem Hoffman en geregisseerd door Henri van Hoof. Het stuk had in november 1942 de derde prijs in de categorie blijspelen en kluchten gekregen in de door
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het DVK georganiseerde toneelprijsvraag en was op 7 december 1943 als luisterspel uitgezonden op de radio.58

3. Het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
‘Het was bij besluit van den Burgemeester van 26 september 1941, dat werd ingesteld
een Gemeentelijk Theaterbedrijf, tot welks taak behoort de exploitatie van het gebouw
van den stadsschouwburg, alsmede de bemoeiingen met de van gemeentewegen te geven tooneel-, operette- en andere voorstellingen in dien schouwburg en elders.’59 Het
was geenszins de bedoeling van het DVK om in Amsterdam een gesubsidieerd toneelgezelschap op te richten. De voorkeur ging eerder uit naar een gesubsidieerd operagezelschap, waarvoor al sinds de winter van 1939-1940 plannen waren ontwikkeld.
Na de succesvolle voorstellingen van Die Zauberﬂöte van Mozart in december 1939 in
Rotterdam, achtte de Nederlandse Opera Stichting – de organisator van deze voorstellingen – de tijd rijp voor een verzoek aan de gemeente Amsterdam om de stichting
van een Nederlandse Opera te realiseren. Omdat het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders de Nederlandse Opera Stichting wilde behouden voor de
hoofdstad, kreeg de wethouder van publieke werken de opdracht een geschikte werkruimte te vinden. In 1940 wilde men een aantal gebouwen in de Marnixstraat, gelegen
achter de Stadsschouwburg, slopen om daarmee de uitbreiding van de Stadsschouwburg geschikt te maken voor operavoorstellingen. In maart 1941 opperde L.M.G. Arntzenius in een brief aan de Regeeringscommissaris voor Amsterdam het plan om Het
Nederlandsch Tooneel samen met de nieuwe Nederlandsche Opera De Schouwburg
te laten bespelen. In juni 1941 liet het DVK weten dat men belangstelling had voor deze
operaplannen. In navolging van de cultuurpolitiek in nazi-Duitsland zag het departement in de Amsterdamse plannen een mooie gelegenheid een aanvang te maken met
de subsidiering door de overheid. Het DVK stelde een bedrag van ƒ210.000 beschikbaar om de verbouwing te bespoedigen. Intussen voerden Cor van der Lugt Melsert
en L.M.G. Artzenius van Het Nederlandsch Tooneel en mr. dr. J.P. van Tienhoven,
G.H. de Marez Oyens en mr. Johannes den Hertog, bestuursleden van de Nederlandsche Opera in de zomermaanden overleg over de stichting van het GTA. Eind
augustus 1941 bereikten zij met het DVK en de Regeeringscommissaris van Amsterdam overeenstemming over de exploitatie. Sinds 1938 was Het Nederlandsch Tooneel
de vaste bespeler van de Stadsschouwburg; donderdag tot en met zondag waren de
vastgelegde speeldagen. Daarom moest de Nederlandse Opera wel tot een vergelijk komen met Van der Lugt Melsert. Het zou ondoenlijk zijn geweest om beide los naast
elkaar te laten voortbestaan. De gemeente zou alle verbintenissen en overeenkomsten
overnemen, die Van der Lugt Melsert als directeur van Het Nederlandsch Tooneel had
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gesloten. Het gezelschap zou worden opgeheven en opgaan in het GTA. De gemeentelijke subsidie van ƒ56.000 kwam daardoor te vervallen. De leden van het GTA kregen volgens de nieuwe maatregelen van het DVK een twaalfmaandelijks contract bij
de gemeente Amsterdam.
Het GTA bestond uit een afdeling Opera met aan het hoofd mr. Johannes den
Hertog en een afdeling Toneel onder leiding van Cor van der Lugt Melsert. Daarnaast
werd er ten behoeve van de toneel- en operavoorstellingen een afdeling ballet opgericht waarvoor het gezelschap van Yvonne Georgi werd gevraagd. Bij de afdeling Toneel werkten naast Van der Lugt Melsert twee regisseurs (Cor Hermus en August Defresne), negentien toneelspeelsters en twintig toneelspelers, één decorateur en zeven
man technisch personeel.60 De eerste voorstelling van het nieuwe gezelschap was Maria Stuart van Friedrich von Schiller, die op 21 september 1941 zijn première beleefde.
De eerste voorstelling van de afdelingen Opera en Ballet volgde op 4 december 1941
met Johan Wagenaars De Doge van Venetië en Giacomo Puccini’s Gianni Schicchi. Bij
grote voorstellingen zoals Vondels Adam in ballingschap en Peer Gynt van Ibsen in het
seizoen 1942-1943 kwam het tot een samenwerking tussen de drie afdelingen. De door
Theo van der Bijl gecomponeerde toneelmuziek, die werd uitgevoerd door het orkest
van de opera onder leiding van Otto Glastra van Loon, ondersteunde de toneeluitvoering van Adam in ballingschap. Aan de uitvoering werkte ook het ballet van Yvonne Georgi mee. Bij Peer Gynt met muziek van Grieg stond het orkest onder leiding van
L. M.G. Arntzenius, het ballet danste Aase’s dans.
Op 15 september 1941 verscheen Rauters ‘Bekendmaking over het optreden van
joden in het openbaar’, waarin werd vastgelegd dat het voor joden verboden was o.a.
bioscopen, musea en schouwburgen te bezoeken. Als gevolg hiervan moest bij het het
GTA een aantal personeelsleden verdwijnen. Een half jaar later moesten de toneelspelers zich meldden voor de Kultuurkamer. Directeur H. D. van Dellen drong er op
grond van de dreigementen van het Rijkskommissariaat op 16 februari 1942 bij de spelers van het GTA op aan lid te worden van de NKK. Weigering zou door het Rijkskommissariaat beschouwd worden als sabotage en rebellie. Na de toespraak van Van
Dellen verzamelden de acteurs en actrices zich in de rookfoyer van de Stadsschouwburg, waar Frits van Dijk, één van de acteurs, zijn collega’s aanraadde lid te worden.
Van der Lugt Melsert viel hem bij en vertelde dat de administratie de aanmeldingsformulieren al had klaargemaakt. Er hoefde alleen nog maar getekend te worden. Bovendien had de intendant een viertal dagen daarvoor burgemeester Voûte van Amsterdam verteld dat de meeste toneelspelers er niet aan dachten zich aan te melden.
Onder zoveel druk kozen de toneelspelers eieren voor hun geld, bijna allen tekenden
en speelden tot het eind van de oorlog door.61
Eind januari, begin februari 1943 voerden prof. dr. G.A.S. Snijder van de Nederlandsche Kultuurraad en E.J. Voûte, de burgemeester van Amsterdam een briefwis-
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seling over de cultuurpolitieke leiding van H.D. van Dellen en Cor van der Lugt Melsert. Het gezelschap moest niet meer de smaak van het publiek volgen, maar het publiek in een bepaalde richting opvoeden. Snijder kwam tot de conclusie dat het beter
was als Van der Lugt Melsert opstapte, zijn advies werd niet opgevolgd.
Een paar maanden later stond de positie van de intendant toch weer ter discussie.
Op 11 mei 1943 bespraken burgemeester Voûte, H.D. van Dellen, Van der Klugt (afdeling comptabiliteit van het DVK), J.G. Goverts en M. Wolters op het Amsterdamse
stadhuis het functioneren van Cor van der Lugt Melsert. De burgemeester wilde hem
vervangen door Cor Hermus. Als belangrijkste regisseur zou Cruys Voorbergh, Ben
Royaards of Adriaan Hooykaas aangetrokken kunnen worden. In 1944 werd Cor van
der Lugt Melsert als intendant van het GTA opgevolgd door de acteur Ben Royaards.
Ook het DVK voerde de druk op het GTA op. Secretaris-generaal de Ranitz legde bij de burgemeester van Amsterdam het verzoek neer het GTA in de maanden oktober 1943 tot en met februari 1944 in te zetten voor een aantal voorstellingen voor
Frontzorg.62
Het spelen tijdens de oorlog heeft het gezelschap veel problemen gegeven. De
strenge winters van 1941-1942 en 1942-1943, de storingen bij de spoorwegen en het gebrek aan goede vervoersmogelijkheden voor decor en rekwisieten zorgden er voor dat
verschillende voorstellingen buiten Amsterdam geen doorgang vonden. Door het instellen van de spertijd en de afkondiging van het standrecht werd het onmogelijk
avondvoorstellingen te organiseren. Ook gedwongen sluiting van de schouwburgen
tussen 3 en 6 februari 1943 na de val van Stalingrad en het reisverbod op de dag van de
invasie zorgden voor een teruglopend toeschouwersaantal. Na september 1944 werd
geen elektriciteit meer geleverd, waardoor verder spelen onmogelijk was. De traditionele uitvoering van Gijsbreght van Aemstel van Joost van den Vondel op 1 januari 1945
was de enige voorstelling, die in het laatste oorlogsjaar gespeeld werd. De kaarten waren binnen één uur verkocht. Toch was niet alles kommer en kwel. In het jaarverslag
over 1943-1944 werd melding gemaakt van een nieuwe verbeterde séjourregeling in
verband met de verhoogde levensstandaard.

Het repertoire
In het eerste seizoen werden tweeëntwintig toneelstukken gespeeld. De helft daarvan
bestond uit Nederlands- en Duitstalige stukken, maar de meeste stukken (zeven) waren van origine Franstalig, waarvan drie reprises. Het merendeel (vijftien tukken) bestond uit komedies, slechts twee tragedies – het openingsstuk Maria Stuart van Friedrich von Schiller en Vondels Gijsbreght van Aemstel – vertegenwoordigden het
klassieke repertoire. Hoezeer de invloed van de subsidie van het DVK in het repertoire
van het GTA te merken was en in hoeverre Cor van der Lugt Melsert het repertoire aan
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de departementale eisen aanpaste, wordt beantwoord door een vergelijking te maken
tussen het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel, de voorloper van het GTA, en
het hoofdstedelijke theatergezelschap. De vraag daarbij is of er in de samenstelling van
het repertoire iets te merken is van het door de bezetter gewenste repertoire: geen Engelstalige stukken behalve Shakespeare, veel Nederlandse en Duitse stukken. Bij het
bepalen van het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel is gebruik gemaakt van de
database van het Theater Instituut Nederland en de inventarisatie van Linda Bouws.63
De voorstellingen van Het Nederlandsch Tooneel in de periode 10 mei 1940 tot en met
20 september 1941 werden geïnventariseerd. Voor het GTA is voor de periode 21 september 1941 tot aan het eind van de oorlog gebruik gemaakt van dezelfde database, de
jaarverslagen van het GTA en de correspondentie tussen GTA en DVK.64
Het Nederlandsch Tooneel (HNeT) speelde in de genoemde periode in totaal
dertig stukken.65
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1940-1941
30
12
2
5
4
7
%
100
40
6,7
16,7
13,3
23,3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 13: het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel.

Het totale aantal gespeelde stukken bedraagt voor het GTA per seizoen en in zijn totaliteit worden weergegeven in figuur 14.
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1941-1942
22
6
5
1
7
3
%
100*
27,3
22,7
4,5
31,8
13,6
1942-1943
26
8
7
1
5
5
%
100*
30,8
26,9
3,8
19,2
19,2
1943-1944
25
8
5
1
5
6
%
100
32
20
4
20
24
1944-1945
5
1
–
1
2
1
%
100
20
–
20
40
20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1941-1945
78
23
17
4
19
15
%
100
29,5
21,8
5,1
24,4
19,2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Door afronding kan het totale percentage in tienden van procenten afwijken van 100.

Figuur 14: Het repertoire van het GTA tijdens de oorlog.
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Het aantal gespeelde toneelstukken uit de Nederlandse en Duitse literatuur bedraagt in
percentages: 46,7 (HNeT) en 51,3 (GTA), een lichte stijging van 4,6%. Daarbij moet wel
aangetekend worden dat de onderlinge verhouding ingrijpend is gewijzigd. Was bij
HNeT het aantal Nederlandstalige producties een veelvoud van de Duitstalige (12 om 2),
bij het GTA liggen deze aantallen veel dichter bij elkaar (23 om 17). De opvallende toename van het aantal Duitstalige toneelstukken is wellicht te wijten aan het feit dat het
DVK toezicht hield op het repertoire. Daartegenover staat een daling van het percentage aan Engelstalige toneelstukken met bijna 70%, een gevolg van de gevoerde cultuurpolitiek. Opvallend is het grote percentage aan Franstalige toneelstukken zowel bij HNeT
en het GTA, wat verklaard kan worden uit de invloed van het Frans op de cultuur van
het interbellum. Het grote aantal stukken uit andere talen is eveneens opvallend, maar
is vooral toe te schrijven aan het spelen van werken uit de wereldliteratuur: de Griekse
klassieken, de Noor Ibsen en Italiaanse en Spaanse komedies. Bovendien nam het GTA
deze voorstellingen het jaar daarop in reprise, waardoor ze dubbel zijn meegeteld.

4. Diverse NSB-groepen en groepjes
Ook tijdens de bezetting speelden NSB-toneelgroepen in diverse plaatsen in Nederland. Het waren amateurverenigingen die met hun opvoeringen louter vermaak van
het publiek nastreefden. Een van de belangrijkste was de Amsterdamsche Toneelgroep
Kameraad, die ook al voor de oorlog actief was. Deze zette zijn activiteiten voort met
een opvoering van het Zweedse toneelstuk Een despoot op 20 mei 1941 in Bellevue (Amsterdam) en Prinses Robbedoes van Friedrich Forster op 26 november 1941. In het voorjaar van 1942 maakte de Arnhemse letterkundige, journalist en NSB’er Georg Schlimme in De toorts, het kringblad van Arnhem en omstreken, bekend dat de Amsterdamse
Tooneelgroep zijn Als een dief in de nacht, een toneelschets in één bedrijf onder regie
van Karel Baars wilde instuderen.66 Of het ooit tot een voorstelling is gekomen, is niet
meer te achterhalen. Op 21 april 1943 gaf dezelfde groep in de grote zaal van Bellevue
een opvoering van In het Gouden Haantje, een klucht van Otto Harting in een vertaling van H.W. van Rijswijk. Het stuk werd tijdens de oorlog door diverse toneelgroepen (o.a. De Kluchtspelers o.l.v. Kees van Dam) opgevoerd. Een klucht uit de oude
doos: twee huisvaders raken tijdens een stapavond verzeild in een café, waar dames
voor de bediening zorgen. Als een van hen tijdens een gevecht zijn ring verliest, en ze
beiden onder de blauwe plekken het café moeten verlaten, vrezen beide heren de toorn
van hun vrouwen. De baten kwamen ten goede aan Frontzorg, district Amsterdam.
De toeschouwers konden de toegangskaarten na de voorstelling bij controle door de
politie laten zien als bewijs dat ze zich na spertijd op straat mochten begeven. Op 3 en
7 oktober van datzelfde jaar stond men weer in Bellevue met De molen van Sanssouci
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van dezelfde auteur. Door de papierschaarste werden alleen aankondigingen in De
Daad opgenomen, verdere gegevens ontbreken.
Ook in Groningen waren meerdere NSB-toneelgroepen actief. In juli 1942 gaf de
Groninger Tooneelclub in Winschoten een voorstelling van het blijspel Een bewogen
dag. Ook niet-leden van de NSB bezochten de voorstelling. Begin augustus 1942 berichtte het Groninger kringblad De Noorderstorm dat ene Ane A. Kuipers nog enkele
leden kon gebruiken voor zijn toneelgezelschap in oprichting. Op 15 september volgde een twee bericht waarin de definitieve oprichting van de Groninger Tooneelgroep
werd aangekondigd. De eerste voorstelling stond geprogrammeerd voor november
1942. Welke dat is geweest valt niet meer te achterhalen, het kringblad maakte er geen
melding van. Wel werden begunstigers gevraagd de onderneming te steunen met minstens ƒ2,50. Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de NSB in Groningen in december 1943 wilden deze amateurs een voorstelling verzorgen. Zij kozen voor De sollicitant, dat tijdens de feestweek op 11 december werd opgevoerd. Een van beide
groepen was nog actief in maart 1944, want op 7 maart speelde zij in de Stadsschouwburg van Groningen. De titel van het stuk is onbekend. Binnen de NSB was één van
beide groepen tamelijk bekend, want de Utrechtse kameraden hadden al gevraagd of
de groep ook een voorstelling kon spelen in de Stadsschouwburg in Utrecht.
Dat er meer van dit soort groepjes (o.a. groep 1 van kring 50 te Bloemendaal) bestonden, bewijst ook een bericht van R. van Genechten in de nationaalsocialistische
pers waarin de toneelgroepen die voor de NSB optraden zich bij de hoofdafdeling Vorming moesten melden.67 De titel nationaalsocialistische toneelgroep moest verdiend
worden en het gaf geen pas dat toneelspelende kameraden zich met die titel tooiden
zonder dat de hoofdafdeling Vorming van hun bestaan op de hoogte was. Lang niet alle
groepen volgden dit bevel op. Van Genechten doelde dan waarschijnlijk op Utrechtse
kameraden zoals groep 6 van de kring Zuilen-Ondiep. Kameraadske Vader en de kameraden Nuyten en Stellaard speelden de kluchtige schets De ware Nederlander.68
Op 6 juni 1943, tijdens een kameraadschapsavond in Valkenburg, volgde een eerste voorstelling van de Cultuurgemeenschap Limburgia. Doel van deze cultuurgemeenschap was ‘een tegenwicht te vormen tegen de cultuurverwording zooals die
thans door vele z.g. “beroepscabaret- en tooneelgezelschappen” wordt bedreven’.69
Daarnaast wilde deze groep de bijeenkomsten van de NSB aantrekkelijker maken door
de kameraden en kameraadskes enige ontspanning en afleiding te brengen. Voordat
de cultuurgemeenschap optrad met De ploegbaas, een dramatische schets in één bedrijf, in een regie van kameraad De Wolf verzorgde kameraad Crombach een komische voordracht De schepping der wereld. Hij vertolkte daarin de rol van een Vlaamse
pastoor die in half Vlaams, half Frans een preek hield met deze titel. Na de pauze speelden de kameraden in Valkenburgs dialect een blijspel in één bedrijf Lieske mus mer
trouwe van Pierre Visschers. Regisseur kameraad Hoffman was er in geslaagd de ty-
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pisch Limburgse familiesfeer voor de toeschouwers te tekenen, aldus het bericht in het
kringblad.
De toneelschets was het theatrale medium om de Nederlandse arbeiders in Duitsland tijdens kameraadschapsavonden te vermaken. Het volk, de krant van en voor den Nederlandschen werker in Duitschland, gaf alleen al in juli 1943 een volgende opsomming: De
psycholoog en Het huwelijksaanzoek (Trassenheide, 12 juni 1942), Een hengelpartij, De
ﬁlmopname, Arie de geweldenaar en De gestolen ﬁets (Glinde 11 juli 1943), De buikspreker,
De boer in de bioscoop en Champignonsoep (Koblenz, juli 1943). Van Honk, Weekblad voor
de Nederlandsche werkers in Duitsland vervolmaakte deze reeks met Jan van Schaffelaar,
We eten vandaag kip en Pas op wat je vrouw doet. Al deze schetsen werden door amateurs
gespeeld waarbij af en toe de namen werden gepubliceerd. Zo trad op 11 december 1943
een toneelgroep De Plankenridders op in het grote Zeiss-Ikonlager in Dresden, waarbij
verschillende komische schetsjes werden gespeeld zoals De man met de zenuwen, Bij Jansen thuis en De naaktstudie. In Braunschweig was een toneelgroep actief waarvan H. Verdaasdonk, G. Buis, Joop de Haas en Hankie van Scherrenburg deel uitmaakten.
Het spelen van toneelstukken was eerder uitzondering dan regel. Op 9 augustus
1942 maakte Van Honk melding van de opvoering van De Sabijnse Maagdenroof van
Frans en Paul Schönthan. Op 23 juli 1943 speelde een groep Bent u ook zo tevreden? in
het lager Hoch Tief in Luchterberg. Speciale aandacht besteedde de krant aan de toneelopvoering van het blijspel Cupido-Mercurio 1-0 van H. de Wilde, dat op 24 juni 1944
in het Bremers Konzerthaus in Magdeburg onder leiding van de beroepstoneelspelers
Rolf Benz en Hans Gräfe werd gespeeld. Soms werd een gastoptreden verzorgd door een
echt gezelschap, zoals op 1 augustus 1943 toen Vlaamse toneelspelers in Plauen het blijspel De politiek der liefde opvoerden. Hoogst zelden werd een serieus drama opgevoerd.
Al deze voorstellingen vonden plaats onder auspiciën van Vreugde en Arbeid en
tonen aan dat deze organisatie slechts ontspanning en vermaak van de in Duitsland
werkende arbeiders nastreefde door het laten spelen van nietszeggende schetsen,
kluchten en blijspelen. Vermeldingen van voorstellingen van De Voortrekkers of het
Noord-Hollandsch Tooneel werden niet aangetroffen in de onderzochte kranten.

5. Jan C. de Vos jr. en Het Noord-Hollandsch Tooneel
De eerste plannen van Jan C. de Vos jr.
Voor het DVK uiteindelijk besloot tot de oprichting van HNT, had Jan C. de Vos jr.
al een paar keer geprobeerd een eigen gezelschap op te richten. Op 10 maart 1941 ontving Frans Primo een brief waarin De Vos zijn plannen met betrekking tot het op-
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richten van een nieuw toneelgezelschap in Arnhem uit de doeken deed. De kosten van
de hele operatie schatte hij op ƒ206.130. Omdat nog niet was te voorspellen wat de inkomsten van dit nieuwe gezelschap zouden zijn, leek een subsidie van ƒ200.000 hem
alleszins redelijk. Mocht na het eerste jaar blijken dat er een substantieel bedrag aan
gelden binnenkwam, dan kon dit bedrag verrekend worden met de subsidie voor het
seizoen 1942-1943. Om op 1 augustus 1941 daadwerkelijk te kunnen starten met de repetities, was het noodzakelijk dat het DVK op 15 juli een aanvangsbedrag van ƒ50.000
ter beschikking stelde. Als belangrijkste actrices wilde De Vos Loudy Nyhoff, Emma
Morel, Nel Oosthout en zijn vierde echtgenote engageren. Zij gingen ƒ3.600 tot ƒ4.000
per jaar verdienen. Bij de heren stonden Louis Gimberg, Piet Bron, Dick van Veen, Richard Flink, Frits van Dyk en hijzelf op de rol.70 Dick van Veen, Richard Flink en hij
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zelf zouden als regisseur optreden. Bij zijn plan tekende hij aan dat hij hen echter nog
niet had gevraagd. Hij wist dus niet of zij wel met hem wilden samenwerken, of ze zich
al hadden verbonden aan een ander gezelschap en of ze wel in de buurt van Arnhem
wilden komen wonen.
De Vos realiseerde zich dat het een financieel onmogelijke opgave zou zijn om alle
dagen in de Stadsschouwburg een of meerdere voorstellingen te verzorgen. Daarom
was hij van plan om vier dagen in Arnhem te spelen en drie dagen in de provincie; de
Randstad werd gemeden, enkele plaatsen in het Gooi (Hilversum, Bussum, Baarn) en
Dordrecht daargelaten. In de artistieke en culturele verantwoording gaf hij niet aan
of deze keuze in het teken stond van het nationaalsocialistische streven om de provincie als een volwaardige partij in de cultuurpolitiek te beschouwen. Wel zou het departement er voor moeten zorgen dat de directeuren van de theaters in deze provincieplaatsen ‘gevormd’ werden om het gezelschap uit Arnhem te contracteren.
Naast het optreden in de provincie zou het gezelschap zich vooral moeten richten op schoolvoorstellingen en optredens voor Vreugde en Arbeid. Daarom was op artistiek gebied geen uitgesproken keuze te verwachten. De Vos formuleerde het aldus:
‘Een groot gesubsidieerd gezelschap zal niet uitsluitend luchtige, maar ook niet uitsluitend ernstige stukken mogen geven, niet alleen maar klassieken, en ook niet alleen
maar moderne. Indien er goede nederlandsche stukken aangeboden zullen worden,
die door de inhoud blijk geven positieve, opbouwende kwaliteiten te bezitten, dan zullen deze moeten voorgaan bij de evenwaardige buitenlandsche stukken.’71 Onbekend
is waarom de plannen geen doorgang vonden.

Het Stedelijk Utrechtsch Tooneelgezelschap
Het jaar daarop probeerde Jan C. de Vos jr. zijn plannen op artistiek gebied opnieuw
gerealiseerd te krijgen. Op 25 maart 1942 benaderde hij de directie van de Utrechtse
Stadsschouwburg met het verzoek om met een nieuw toneelgezelschap de vaste bespeler van deze schouwburg te mogen worden. Een paar dagen later, op 1 april, werd
zijn aanvraag in de Raad van Bestuur besproken. Principiële bezwaren waren er niet,
wel moest het nieuwe gezelschap zich een waardige bespeler van de Utrechtse
schouwburg tonen. Zijn gezelschap kon de schouwburg huren voor ƒ250,– per voorstelling. Wanneer de inkomsten per avond meer dan ƒ700 zouden bedragen, moest
10% van de nettorecette boven dat bedrag worden afgedragen. Een afschrift van dit
voorstel werd door Mr. J. de Blieck, de directeur van de schouwburg, doorgestuurd
naar Primo, die op 14 april 1942 een onderhoud had met De Vos en vertegenwoordigers van de gemeente op het stadhuis van Utrecht. Het beheer over het nieuwe gezelschap werd toebedeeld aan de gemeentelijke overheid, in overleg met en onder
toezicht van het DVK en met financiële steun van het Rijk.72 Dat het dit keer een se-
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rieuze poging was om nationaalsocialistisch toneel van de grond te krijgen blijkt ook
uit de begroting.73
Nu de zakelijke kant van het gezelschap was geregeld, was het, in verband met de
toekenning van de subsidie, van het grootste belang enige klaarheid te brengen in het
artistieke gedeelte van de onderneming. De Vos zou onderhandelingen voeren met
Mien Duymaer van Twist, Gusta Chrispijn-Mulder, Ank van der Moer, Willy de VosDunselman, May Vollenga, Annie van Duyn, Sheila Clarijs, Adri Dozy en Jeanne Verstraete. De volgende acteurs zouden, aldus De Vos, zeker tot het gezelschap toetreden:
Jules Verstraete, Adriaan van Hees, Piet Rienks, Ton van Otterloo, Ed. Palmers en
Guus Oster. De toezegging van Jacq. de Haas, Cruys Voorbergh, Johan Fiolet, Just
Chaulet, Karel Baars, Jean Stapelveld en Tony Bok liet langer op zich wachten.74 De algehele leiding berustte bij Jan C. de Vos jr., die tevens een aantal regies zou doen. Als
regisseurs zouden A. van Hees en Cruys Voorbergh optreden. Behalve in Utrecht zou
er ook gespeeld worden in Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Hilversum, Amersfoort,
Zwolle, Tilburg, Breda, Apeldoorn, Deventer, Den Haag en Amsterdam. Tussen alle
besprekingen door had De Vos zijn keuze voor de première gemaakt. Gespeeld zou
worden Willem de Beier van J.W. van Cittert, dat al eerder was gepubliceerd in Onze
Eeuw, jaargang 1921. Adriaan van Hees tekende voor de regie.
Toen deze plannen op papier stonden, werd het tijd om dr. T. Goedewaagen, de
hoogste baas van het departement, in te lichten. Deze droeg op 23 april 1942 De Vos
op een gezelschap in Utrecht op te richten. Tegelijkertijd gingen er twee brieven naar
ir. W.A. Herweijer. Omdat De Vos in april 1942 hoofdregisseur was geworden bij de
Afdeling Hoorspelen, werd Herweijer in de eerste brief op de hoogte gebracht van de
toneelplannen van De Vos. Herweijer had ondertussen al via andere kanalen lucht gekregen van deze plannen en vreesde dat De Vos voor zijn nieuwe gezelschap de beste
mensen van de Hoorspelkern zou contracteren.75 Om deze eventuele leegloop tegen
te gaan had Herweijer iedere acteur en actrice een nieuw contract voorgelegd. De oude
contracten, met een looptijd van 1 april 1942 tot 1 september 1942, werden gewijzigd
in nieuwe, waarin de verbintenis met de radio gecontinueerd werd tot en met 31 augustus 1943. In zijn tweede brief maakte Goedewaagen deze nieuwe contracten ongedaan
en hij verzekerde Herweijer dat er genoeg goede spelers overbleven om de Hoorspelkern te bezetten.
De zakelijke besprekingen konden nu worden voortgezet. Op 24 april 1942 zetten F. Primo en twee vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, de heren Terpstra
en Van den Berg, de puntjes op de i. Zij kwamen het volgende overeen:
– Er zou een Stedelijk Utrechtsch Tooneelgezelschap (SUT) worden opgericht.
– Het SUT zou de vaste bespeler worden van de Utrechtse Stadsschouwburg.
– Het nadelig saldo (ƒ252.000) kwam voor 75% voor rekening van het Rijk en voor
25% voor rekening van de gemeente.
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Het personeel van het SUT (zowel artistiek, technisch en administratief) zou een
arbeidscontract krijgen voor een geheel jaar, waarin inbegrepen een vakantie van
een maand.
– Het personeel van het SUT zou eenzelfde behandeling krijgen als het gewone gemeentepersoneel.
– Benoemingen, ontslagen en schorsingen zouden pas kunnen plaatsvinden na
goedkeuring van Goedewaagen.
– Het speelplan moest goedgekeurd worden door de burgemeester en Goedewaagen.
– De Raad van Bestuur van de Stadsschouwburg zou gereorganiseerd worden. Een
vertegenwoordiger van het DVK zou zitting nemen in de Raad.76
Toch bleek een en ander niet zo probleemloos te verlopen zoals De Vos zich had voorgesteld. Adriaan van Hees trok zijn toezegging in na een gesprek met Mussert. Deze
‘had hem gezegd dat hij hem meer zag als een voordrachtskunstenaar dan als acteur’.77
Bovendien was Van Hees, volgens Mussert, erg belangrijk voor de NSB. Van de Leider kreeg Van Hees wel toestemming enkele stukken te regisseren en/of enige rollen
te spelen, maar van een vaste verbintenis aan het SUT als acteur/regisseur kon geen
sprake zijn. De andere gegadigden stonden ook niet te trappelen van ongeduld. Cruys
Voorbergh moest nog steeds geëngageerd worden. Van Just Chaulet was geen positief
antwoord bij De Vos binnen gekomen. Tony Bok zegde definitief af, hij bleef liever bij
de omroep, Mien Duymaer van Twist tekende wel. Ten lange leste besloot De Vos naar
het examen van de Amsterdamse toneelschool te gaan om zo enige jonge acteurs en
actrices te engageren.
Een week na de bespreking van Primo met de twee ambtenaren van de gemeente Utrecht kwam burgemeester Van Ravenswaay met twee voorstellen. Aan het afsprakenlijstje voegde hij toe dat het gezelschap vier maal per week in de schouwburg
moest spelen, en wel op vrijdag- en zaterdagavond, zondagmiddag en -avond. Een gelijkschakeling van de medewerkers van het SUT met gemeenteambtenaren ging hem
te ver. Wel zou er naar gestreefd worden de belangen van de medewerkers van het SUT
op een bevredigende manier op te lossen. Van Ravenswaay dacht daarbij aan de arbeidscontracten, die de medewerkers bij de Nederlandsche Omroep hadden. Toen
Herweijer bovendien toezegde dat de spelers van het SUT, die nu nog verbonden waren aan de omroep, met ingang van 15 juli vrijgemaakt zouden worden voor hun werk
in Utrecht, leek niets de première meer in de weg te staan.
Maar... op 6 juni 1942 was de oprichting van het SUT van de baan. Wat overbleef,
was een armzalig briefje van een ijverige gemeenteambtenaar aan F. Primo, met het
verzoek de gemaakte kosten (ƒ458,27) te vergoeden. Wat was er fout gegaan?
Op 1 april was de NSB’er C. van Ravenswaay Willem ter Pelkwijk opgevolgd als
burgemeester van Utrecht. Op grond van de gevoerde onderhandelingen zag hij af van
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de oprichting van een stedelijk toneelgezelschap. In hoofdstuk 1 hebben we al aangegeven dat de kwaliteit van het gezelschap een belangrijke factor was: geen grote sterren zoals beloofd, maar tweederangsacteurs waarvoor De Vos een te hoog salaris
vroeg. Verder voerde de nieuwe burgervader aan dat de toneelspelers niet gelijkgeschakeld konden worden met gemeenteambtenaren en dat een eventuele vaste bespeler van de schouwburg in Utrecht te weinig publiek zou trekken. G.W. Winkler, het
hoofd van het bureau beroeps- en rederijkerstoneel van het DVK opperde in een brief
aan De Ranitz, de opvolger van Goedewaagen, de mogelijkheid dat Van Ravenswaay
zich uit de onderneming had teruggetrokken nadat hij inlichtingen had ingewonnen
bij het Hoofdkwartier van de NSB.78 Winkler sloot niet uit dat het hele plan om een
nationaalsocialistisch gezelschap op te richten door een actie van Van Hees was getorpedeerd. Verder onderhandelen was zinloos, was de mening van het departement.
Begin juni 1942 zond het DVK een aantal brieven naar vooraanstaande NSB’ers in
Noord-Holland, o.a. S.L.A. Plekker, de burgemeester van Haarlem, en A.J. Bakker,
commissaris van de provincie Noord-Holland met als inhoud de statuten van een
nieuw op te richten gezelschap, het Noord-Hollandsch Tooneel.

Het NHT in het seizoen 1942-1943
Vier dagen na de ontvangst van de statuten werd het Noord-Hollandsch Tooneel op
7 juni 1942 opgericht met Jan C. de Vos jr. als intendant en E.W. de Blaauw als administrateur. De standplaats van het gezelschap werd Haarlem. Het NHT kreeg tot taak
de ontwikkeling van het toneel in het algemeen en dat in de provincie Noord-Holland
in het bijzonder te bevorderen.79 Met het spelen in deze provincie werd in ‘een kultureele behoefte voorzien, aangezien verschillende kleinere plaatsen in de provincie
Noordholland òf geen voorstellingen te zien kregen, òf uitsluitend bezocht werden
door gelegenheidsgezelschapjes, zoo-genaamde Schmiertroepjes, die niet in staat waren voorstellingen te geven van een behoorlijk artistiek gehalte; bovendien beschikten ze niet over goede krachten en meestal uit winstbejag vertoonden ze laag-bij-degrondsche stukken’.80
Jan C. de Vos jr. had met zijn gezelschap een tweeledige doelstelling. In een interview in Het Nationale Dagblad formuleerde hij deze als volgt: ‘Het ideaal om het Nederlandsche volk op te voeden tot werkelijke liefde voor het tooneel en om het volk
tooneel te bieden van den besten en zuiversten vorm.’81 De Vos maakte niet duidelijk
wat onder die beste en zuivere vorm van het toneel verstaan moest worden. Sybren
Modderman gaf in De Waag een wat concretere omschrijving: ‘dat wil zeggen af te rekenen met het ziellooze veramerikaniseerde amusementstooneel en stukken te spelen
met een inhoud, die het volk weer naar de bronnen van het eigen volksche leven kunnen terugvoeren’.82

05 hst 5 (3)

14-10-2008

11:12

Pagina 251

5. Het theater van de nieuwe orde: mei 1940-1945

251

Dat er haast werd gezet achter de hele onderneming bleek uit het feit dat de begroting van het NHT slechts op één punt afweek van die van het SUT. De huur van
de Haarlemse schouwburg was ƒ5000 duurder dan die in Utrecht. Het nadelige saldo
van het NHT bedroeg daarom ƒ257.000. Hoe immens de subsidie voor het NHT was,
blijkt uit een vergelijking met Het Residentie Tooneel. Dit gezelschap kreeg naast een
gemeentelijke subsidie slechts ƒ37.500; dit bedrag werd aangevuld met ƒ4.500 als er een
zeer bijzonder toneelstuk werd gebracht.
De totale steun aan dramatische kunst bedroeg ƒ500.000. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het DVK, een zekere Van der Klugt, maakte daarom bezwaar tegen een subsidie van ƒ250.000.83 Volgens hem gaf de grote subsidie aan het
NHT begrotingstechnische problemen, omdat al het geld dat het DVK kon besteden
in principe bedoeld was om de positie van de toneelspelers voor het jaar 1942-1943 te
verbeteren. Wat zou er gebeuren als de andere gezelschappen ook subsidie vroegen?
Van der Klugt stelde daarom voor het NHT een subsidie te geven die alleen 2/3 van de
salarissen garandeerde. Aan zijn bezwaar werd geen gehoor gegeven, het DVK verstrekte een aanvangssubsidie van ƒ30.000, twee maanden later gevolgd door het totale bedrag onder de volgende voorwaarden.
– Het NHT moest, ongeacht de keuring van het bureau dramaturgie, overleg plegen met de afdeling Theater en Dans van het DVK. Belangrijke maatregelen en
plannen in verband met opvoering en exploitatie moest het gezelschap bespreken met F. Primo.
– F. Primo moest toestemming geven om personeelsleden van het NHT in dienst
te nemen, te schorsen of te ontslaan. Daarnaast moest het NHT een afschrift van
de arbeidscontracten opsturen. Primo deed uitspraak over het salaris van de leden van het NHT.
– Bij het begin van iedere maand moest het NHT een financieel overzicht toesturen, dit gold ook voor de bedrijvigheid van het NHT.
– Aan het eind van elk jaar moest het NHT een accountantsrapport indienen. Een
eventueel batig saldo kwam ten goede aan het Rijk. Het DVK kon door een onderzoek van de boeken inlichtingen inwinnen over zaken die belangrijk waren
voor de subsidiëring.
– Het NHT diende een inventarislijst bij te houden.
– De intendant moest ervoor zorgen de activiteit van het gezelschap en het artistieke niveau van de voorstellingen zo hoog mogelijk op te voeren.84
In de gelijkgeschakelde kranten werd deze eersteling van gesubsidieerd nationaalsocialistisch theater uitbundig verwelkomd. De journalisten legden in hun artikelen de
nadruk vooral op de problemen die een dergelijk gezelschap, dat zichzelf zulke hoge
eisen stelde, ontmoeten kon. Voor de oorlog was er geen waardering voor het theater
van eigen bodem. Alles wat uit het buitenland kwam, werd in Nederland beter ge-
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vonden dan oorspronkelijk Nederlands werk. De situatie was zo verslechterd dat het
Nederlandse volk verworden was tot ‘een volk dat in zijn nationale ontreddering onverschillig was geworden voor uitingen van nationaal cultureel leven en dus ook voor
zijn nationale dramaturgie geen belangstelling had. […] Volk en bodem werden verloochend; het gevolg was verloochening van eigen wezen in de kunst, dus ook in de
dramaturgische. Waar volk en bodem verloochend worden, sterft de poëzie, sterft ook
het volkseigen drama, deze bij uitstek dynamische vorm van nationale poëzie’.85 In een
interview uit 1943 meldde Jan C. de Vos jr. dat er in een tijdsbestek van een half jaar al
heel wat veranderd was.86 Schouwburgdirecteuren hadden hem meegedeeld dat het
publiek bij de voorstellingen van het NHT gevarieerder samengesteld was dan bij de
andere voorstellingen. Dit paste uitstekend in de filosofie van De Vos: ‘Wij willen niet
spelen voor een bepaalde groep, maar voor het volk. De gewone arbeider willen wij in
de zaal hebben.’87
Een toneelgezelschap dat zulke eisen aan zichzelf stelde, had niet alleen te kampen met een onwennig publiek, maar ook met de vraag waar de toneelspelers te vinden waren die hun schouders onder deze opdracht wilden zetten. Toen De Vos in 1942
begon, hadden de meesten, als ze al werk hadden, een contract voor het lopende seizoen. Op hen hoefde hij dus niet te rekenen. De toneelopleiding was volgens De Vos
van een zodanig slecht gehalte dat er geen goed geschoolde spelers voorhanden waren. De late oprichting, vlak voor het seizoen 1942-1943 vormde een derde probleem,
want in de zomer van 1942 hadden vele schouwburgdirecteuren hun programma voor
het komende speeljaar al vastgelegd. Het NHT kon dus alleen op minder gunstige tijdstippen geprogrammeerd worden. Ondanks de wat minder gelukkige start was De Vos
in februari 1943 zo enthousiast over zijn gezelschap dat hij beweerde, dat het NHT aan
de doelstellingen had voldaan en ‘dat ook het repertoire der overige gezelschappen,
aangespoord door het goede voorbeeld van het Noord-Hollandsch Tooneel, aanmerkelijk is verbeterd’.88 Dat deze uitspraak enigszins pretentieus was, is misschien
nog te zwak uitgedrukt. Anderen, ook in eigen kring, hebben aangegeven hoe het werkelijk is gegaan: slecht spel, inhoudelijk nietszeggende stukken, weinig publiek, dat was
de realiteit voor dit nationaalsocialistische gezelschap.89
Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor het DVK bleef Jan C. de Vos jr.
in zijn maandelijkse rapporten optimistisch over het welslagen van de onderneming.
In brieven aan Goedewaagen gaf hij weliswaar toe dat het door het tijdstip van oprichting bijna onmogelijk was om contracten met de schouwburgdirecties af te sluiten. De exploitatie was daardoor ‘allermiserabelst’.90 Eveneens was het hem duidelijk
geworden dat hij echt niet hoefde te rekenen op het grootste gedeelte van het publiek
en de pers. De verduistering, evacuatie en slechte vervoersgelegenheden versomberden dit beeld. Het positieve aan de onderneming was het grote succes van de voorstellingen, schreef De Vos. In de nabije toekomst viel subsidie te verwachten van de
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provincie Noord-Holland en de NSB. De leiding van de Beweging wilde dat het NHT
de antisemitische versie van De Vos Reynaerde van Robert van Genechten op het repertoire zette, zodat zoveel mogelijk kameraden de voorstellingen konden bezoeken.
In mei 1943 zou dit stuk in Den Haag in première moeten gaan, waarna nog veertien
tot twintig voorstellingen zouden volgen. Wolters, het hoofd van de afdeling Theater
en Dans, nam het De Vos zeer kwalijk, toen deze hem tot twee maal toe vertelde dat
hij dit stuk niet wilde spelen vanwege de kwaliteit ervan. Het werd niet opgevoerd, wat
De Vos later zou worden verweten.
Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij Alle gegen Einen, Einer für Alle van
Friedrich Forster. Het departement beschouwde dit stuk als nationaalsocialistisch en
drong er bij De Vos op aan dat het door het NHT werd gespeeld, wat echter niet gebeurde. In zijn artistieke maandverslag over de maand juli 1943 gaf De Vos als reden
de veel te grote bezetting die dit stuk eiste en de onmogelijkheid van het NHT om daaraan te voldoen.91
Dat De Vos op grond van zijn optimistische inschatting dacht dat hij de wensen
van het DVK en de NSB naast zich neer kon leggen, bleek een vergissing. De leiding
van het DVK en met name Frans Primo waren zeker niet tevreden over de prestaties
van het NHT. Primo’s rapport van 9 december 1942 sprak boekdelen.92 Na de eerste
voorstellingen van Witte van Haemstede was Primo als gastregisseur begonnen met de
instudering van Philoktetes, een tragedie van Sophocles. De samenwerking verliep niet
zonder problemen. Op het departement werd het gerucht verspreid dat Primo financieel voordeel zou halen uit zijn verbintenis met het NHT. Dit gerucht ontkende hij
in alle toonaarden, zijn enige bedoeling was het niveau van het gezelschap te verhogen. Uiteindelijk kreeg Primo van Goedewaagen toestemming deze regie te doen,
maar het DVK bedong als voorwaarde dat zijn medewerking in ieder geval anoniem
moest blijven met het oog op jaloerse blikken van de andere ambtenaren.
Primo’s samenwerking met het NHT liep uit op een catastrofe wegens de onkunde van de spelers. Binnen het gezelschap werd de keuze voor Philoktetes met weinig enthousiasme begroet; de meeste acteurs hadden ernstige bezwaren. Zou dit stuk
wel aanslaan bij het publiek, zouden zij het wel kunnen spelen? Uit zijn verslag blijkt
dat Primo de repetities verschillende keren heeft moeten onderbreken om de acteurs
te wijzen op de artistieke kwaliteiten van dit stuk. Hoewel men beaamde zijn uitleg begrepen te hebben, bleef het niveau van de spelers zeer ten achter bij wat hij verwachtte. Willem van der Veer eiste een periode van zes weken om zich op de hoofdrol te
kunnen concentreren. Hij zei tegen De Vos dat Primo zelf de hoofdrol maar moest
spelen, als hij het allemaal zo goed wist. Na een onderbreking vanwege een tournee
voor Vreugde en Arbeid en de instudering van Rose Bernd, moest Primo tot zijn ontsteltenis constateren dat niemand de tekst had bestudeerd. Daarop besloot hij geen
verantwoordelijkheid meer te dragen voor de première van Philoktetes op 15 decem-
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ber 1942. Begin december conludeerde Primo dat dit stuk niet door deze spelers gespeeld kon worden.
De samenstelling van het gezelschap baarde Primo op een ander vlak zorgen: er
ontbrak een goede actrice voor de jonge-vrouwenrol, Willy de Vos-Dunselman kwalificeerde hij als een complete mislukking. Ook was het niet overbodig als ‘er een flink,
energiek, bekwaam en kunstzinnig aangelegd en ontwikkeld regisseur wordt aangesteld, die bezielend kan inwerken op zijn spelers en die in staat is ze op te leiden’.93
Daarenboven, en dat was wel het ergste, ontbrak bij de spelers zelfs de geringste toewijding voor de grootse taak van het NHT. Dilettanten hadden meer enthousiasme getoond. Het was volgens Primo noodzakelijk te streven naar een ‘fundamenteele herziening van het gezelschap en zijn werkmethodes’.94
De Vos repliceerde dat de slechte acteerprestaties voortvloeiden uit het feit dat het
NHT niet over een eigen repetitieruimte beschikte. Omdat de groep vaak in de provincie moest optreden, stond de Haarlemse schouwburg niet altijd tot haar beschikking. Half januari 1943 was het Grand Théatre in Amsterdam te koop voor ƒ200.000.
Zou het Departement misschien...? Een eigen schouwburg zou tevens een ander probleem oplossen. De miserabele situatie van het NHT werd naar zijn zeggen vooral veroorzaakt door de weigering van de schouwburgdirecties – met name die van Amsterdam en Den Haag – om voorstellingen af te nemen. Na het vertrek van Frans Primo
probeerde De Vos Jan Goverts, het interim hoofd van de afdeling Theater en Dans,
voor zijn plannen te winnen. Het NHT zou niet alleen bij de pers en het publiek een
positieve ontvangst hebben gekregen, ‘doch meerdere oordeelvellingen brachten tot
uiting, dat de prestaties van dit gezelschap een betere bestaansmogelijkheid moesten
worden ingeruimd’.95 Het zou dus niet meer dan natuurlijk zijn dat het Departement
er bij de verschillende gemeentebesturen op aandrong ruimte en geld beschikbaar te
stellen voor het NHT.
In een poging de ongunstige situatie te verbeteren liet De Vos contact opnemen
met de NSB. L.F. Ledeboer van Westerhoven en Carl Veerhoff spraken af dat NSB’ers
50% korting kregen op de toegangsprijs. Kringleiders werd verzocht om toegangsbewijzen af te nemen en moeilijke stukken zoals Witte van Haemstede zouden voortaan
door een spreker worden ingeleid. Het DVK reageerde verontwaardigd over dit onderonsje, Ledeboer was volgens Primo niet de man die deze afspraken kon maken,
deze bevoegdheid lag bij Robert van Genechten, het hoofd van de Afdeling Vorming
van de NSB. Dat de reductie voor NSB’ers uiteindelijk bij het NHT ook niet in goede
aarde viel, leert een rekensommetje van Veerhoff. De totale recette van een avond bedroeg ƒ132,80. Zesendertig NSB’ers woonden de voorstelling bij. Na aftrek van diverse belastingen was de nettorecette van deze doelgroep ƒ6,44.96 Het bezoek van Mussert en zijn echtgenote aan de vijentwintigste voorstelling van Rose Bernd kwam voor
De Vos als een geschenk uit de hemel. Mussert was zeer te spreken over de geleverde
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Het Noord-Hollands Tooneel, Intendant Jan C. de Vos geeft vrijdag 13 november te Arnhem de première
van het Tooneelstuk in 5 bedrijven; Rose Bernd, van Gerhart Hauptmann. Hier te zien is het derde bedrijf
met Willem van de Veer, Karel Baars en Just Chaulet.
NIOD, beeldbank WO 2

spelprestaties. De Vos stuurde een recensie naar het DVK met de claus ‘De Leider
sprak de hoop uit, dat het jonge gezelschap dat reeds zoovele successen mocht boeken,
de kracht moge vinden, nog vele jaren op den ingeslagen weg voort te gaan’.97
De Vos benaderde ook het Rijkskommissariaat en in het bijzonder Bergfeld, de
Leiter der Kulturabteilung. Als reactie op zijn schrijven nam Bergfeld het standpunt
in dat er óf een subsidie moest worden gegeven van ƒ250.000 als financiële, ideologische en organisatorische ondersteuning óf helemaal niets. Goverts bleek vooral voor
de laatste oplossing geporteerd. Het niveau van de groep en het gemarchandeer van
De Vos zaten hem zeer hoog: ‘Jan C. de Vos jr. heeft een repertoire willen kiezen dat
vleesch noch vis is. Hij heeft geen nationaalsocialistisch repertoire willen spelen. Integendeel: zijn meeste voorstellingen waren een belediging voor de artistieke smaak
en niet zelden een regelrechte aantasting en bestrijding van nationaalsocialistische
grondgedachten.’98
Hoe het met de publieke belangstelling voor het NHT stond, is zoveel jaar na dato
moeilijk te achterhalen, omdat de bronnen elkaar tegenspreken. In een overzicht over
de periode 16 september 1942 tot 17 januari 1943 blijkt dat er in dat tijdsbestek in totaal vijfenzeventig voorstellingen zijn gegeven, waarvan tweeëndertig voorstellingen
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uitkopen waren voor Vreugde en Arbeid, de Duitsch-Nederlandsche Kultuurgemeenschap en de Nederlandse Omroep.99 Het totale aantal toeschouwers over de reguliere voorstellingen bedroeg 5382, wat neerkomt op een gemiddelde van 125 bezoekers per voorstelling. Als we ook nog rekening houden met het gegeven dat op 25 en
26 december in Groningen 1228 mensen twee voorstellingen bezochten, kunnen we
concluderen dat de publieke belangstelling voor de andere voorstellingen niet groter
was dan gemiddeld ongeveer 100 toeschouwers.
Jan C. de Vos jr. liet een ander geluid horen. In maart 1943 zou het NHT 7344 bezoekers hebben ontvangen, verspreid over vijftien voorstellingen, wat een gemiddelde oplevert van 490 toeschouwers per voorstelling. Of deze getallen die De Vos opgaf
aan het departement kloppen, is niet meer te achterhalen. Wel dient vermeld te worden dat een groot aantal plaatselijke NSB-notabelen het voorbeeld van Mussert volgde en de voorstellingen van het NHT met een bezoek vereerde, zeker na de toezegging
van de zijde van het NHT dat NSB’ers korting kregen. Juichkreten over deze plotselinge toename van meer dan 300% zijn echter niet terug te vinden in de briefwisseling
tussen het NHT en het DVK.
In april 1943 maakte De Vos gewag van boycotacties tegen het NHT.100 Via pamfletten, het niet afhalen van besproken plaatsen, het verspreiden van geruchten over
het niet doorgaan van de voorstellingen (een oude methode, die al bij Fascio was gebruikt), probeerden politieke tegenstanders het artistieke werk van het NHT onmogelijk te maken. Bewijzen van verzet waren niet te geven, maar het was te toevallig,
evenals het feit dat midden in een voorstelling de centrale verwarming plotseling defect bleek te zijn, aldus De Vos.

Het NHT in het seizoen 1943-1944
Bij het begin van het tweede seizoen waren de problemen niet opgelost. In de zomer
van 1943 moest de leiding op het departement noodgedwongen concluderen dat verschillende organisaties benaderd moesten worden om het NHT onder een aantal
strenge voorwaarden te handhaven. Achtereenvolgens nam men contact op met
Vreugde en Arbeid en de NSB. De Vos kreeg het advies op zoek te gaan naar nieuwe
en betere toneelspelers.
Vreugde en Arbeid zou volgens het DVK de commerciële zijde van het NHT
moeten overnemen. Dit betekende dat het NHT een onderdeel zou worden van deze
organisatie en zodoende ingezet werd bij toneelvoorstellingen, die deze werkgemeenschap jaarlijks organiseerde. Vreugde en Arbeid had een publiek zonder toneel
en het NHT een toneel zonder publiek; een samengaan zou voor beide partijen erg
gunstig zijn. Maar deze oplossing stuitte weer op bezwaren van de kant van Vreugde
en Arbeid, dat al een contract had afgesloten met het gezelschap van Johan Boezer voor
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een serie van twintig voorstellingen. J.A. van der Werken, het hoofd van Vreugde en
Arbeid, wilde de tournee van Boezer afgelasten en De Vos twee tournees gunnen, maar
omdat het departement beide gezelschappen ondersteunde, zou het financiële tekort
alleen verplaatst worden van het ene gezelschap naar het andere. Tenslotte werd het
plan van het DVK door Van der Werken geaccepteerd. Van september 1943 tot april
1944 zou het NHT een onderdeel zijn van Vreugde en Arbeid. Een zevenmaandelijks
contract voor de acteurs, een voorstel van Vreugde en Arbeid, werd echter door Wolters verworpen. Dat De Vos niet stond te popelen om opgenomen te worden in Vreugde en Arbeid blijkt uit zijn weigering om voor deze organisatie op tournee te gaan naar
Duitsland om daar voor de Nederlandse arbeiders op te treden. Het idee voor deze
tournee was afkomstig van Elisabeth van Elten, die op het secretariaat van Vreugde en
Arbeid in Berlijn werkzaam was. Zij had in Groningen een voorstelling van Grootmoeder Wendenkron gezien; op een tournee zouden Rose Bernd en Grootmoeder Wendenkron gespeeld kunnen worden. Wolters stelde Vreugde en Arbeid daarnaast voor
het NHT twee tournees in Nederland te laten maken.101 Het NHT zou drieëndertig
voorstellingen kunnen geven van Wittebroodsweken (opbrengst ƒ10.000) en vijfendertig voorstellingen van Een publiek geheim (opbrengst ƒ7.000).
De Vos weigerde, het departement had hem benoemd tot intendant van het gezelschap, hij kon het daarom niet maken twee maanden op tournee te gaan en iemand
anders met deze verantwoordelijkheid belasten. Verder kon zijn gezelschap niet zo
maar ergens gaan spelen zonder decors, rekwisieten of meubels; de suggestie dat er toneel gespeeld werd, ontbrak dan. Volgens De Vos kon men veel beter een beroep doen
op de toneelgezelschappen die voor Kraft durch Freude in Duitsland optraden. In
augustus 1943 zag men definitief af van een tournee door Duitsland, de tournees in Nederland vonden wel doorgang.
Het DVK en de NSB onderhandelden over de mogelijkheid het NHT nieuw leven in te blazen. De NSB probeerde via het NHT greep te krijgen op het Nederlandse
toneelbestel. Door toedoen van Blokzijl werd de subsidie van ƒ70.000 opgetrokken
naar ƒ125.000. Het NHT had de NSB nodig om niet voor lege zalen te spelen, maar echt
enthousiast was de leiding van het NHT niet. Weliswaar speelde het NHT op de scholingsbijeenkomsten voor het NSB-kader in het vormingscentrum De Scheeleberg te
Lunteren, maar daarnaast piekerde De Vos er niet over de antisemitische versie van
De Vos Reinaerde op het repertoire te zetten, hoewel de NSB en het DVK daarop aandrongen. De Vos en Veerhoff zagen de NSB meer als zakelijke partner die voor ieder
ander ingewisseld kon worden. Zo’n mogelijkheid deed zich voor op 1 mei 1943. Het
NHT gaf in de Arena Schouwburg te Rotterdam een voorstelling van Dorp in onrust.
De uitvoering was tevens een proefvoorstelling voor Strengholt, die eventueel van plan
was het NHT in zijn theaters te laten spelen. De beloofde kortingskaartjes voor de
plaatselijke NSB-kring werden te laat verstuurd. Klaarblijkelijk had De Vos liever geen
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NSB’ers of sympathisanten van de Duitsch-Nederlandsche Kultuurgemeenschap in
de zaal. Een verbintenis met Strengholt is er niet gekomen.
Het DVK drong ook aan op een versterking van het NHT, de departementale leiding had weinig op met de kwaliteiten van de groep. Aan het NHT waren slechts vier
of vijf matige tot goede spelers verbonden: Mien Duymaer van Twist, Gusta ChrispijnMulder, Jan C. de Vos jr., Willem van der Veer en Carl Veerhoff.102 Wolters suggereerde De Vos contact op te nemen met een zekere Kessels, die daarvoor bij het gezelschap C. Hartogh had gespeeld, en met Constant van Kerckhoven en Mien van
Kerckhoven-Kling, beiden werkzaam bij het gezelschap Willem Faassen. Wegens opheffing van beide groepen zouden zij wellicht een welkome aanvulling zijn. Van hun
diensten maakte De Vos echter geen gebruik.
In juni 1943 wilden Mien Duymaer van Twist, Gusta Chrispijn-Mulder, Cilly Bach,
Joke Busch, Just Chaulet en Henny Kemler het gezelschap vaarwel zeggen.103 Gelet op
de begrotingen, de speellijst van de diverse stukken en rapporten in het archief van de
Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst kan alleen met zekerheid worden gezegd
dat Mien Duymaer van Twist, Henny Kemler en Cilly Bach zijn vertrokken. Bij de samenstelling voor het nieuwe seizoen ging De Vos driftig op zoek naar betere spelers.
Ben Royaards, Georgette Hagedoorn, Lily Bouwmeester, Jules Verstraete en Philip de
la Chapelle werden uitgenodigd toe te treden, doch allen weigerden. Natuurlijk waren
er mindere goden, die zichzelf aanboden; F. Erfmann, Louis Poolman, Ko van Sprinkhuijsen en Mientje van der Lugt Melsert solliciteerden tevergeefs.
Veerhoff benaderde bij afwezigheid van De Vos de Duitser E. Simon [een medewerker van de Abteilung Kultur, AvdL] met het verzoek Adolphe Engers te mogen engageren. Eindelijk had het NHT een groot toneelspeler gevonden, maar er was één
probleem: de man was niet arisch. Bovendien was hij homoseksueel. Hij speelde het
verzoek door aan dr. Bergfeld, die woedend reageerde: ‘Ausgerechnet das NS-Theater will Halbjuden!!’104 Hersteld van zijn ziekte haastte De Vos zich het schrijven van
Veerhoff in te trekken. Veerhoff had De Vos verkeerd begrepen; hij had zich wel eens
uitgelaten in de trant van ‘hadden wij ook maar een speler van het kaliber van Adolphe Engers’.105 Veerhoff had deze opmerking waarschijnlijk letterlijk opgevat, aldus het
excuus van De Vos. Voor Bergfeld betekende deze blunder het einde van het NHT in
zijn huidige vorm. ‘Nach meiner Aussicht ist das ganze Noordholl. Tooneel in der
jetztigen Form und bei den jetztigen mangelhaften Leistungen ein unverantwortlichen
politischer Luxus der sich noch dazu propagandistisch negativ auswirkt.’106 De enige
mogelijkheid waarop het NHT kon blijven voortbestaan volgens Bergfeld was het
NHT vaste bespeler te maken in Utrecht. Als dit niet lukte, moest de groep maar worden opgeheven.
Uiteindelijk wist De Vos de volgende spelers te engageren: Toos Ruyters (een dilettante), Annie Frauenfelder (Residentie Tooneel en Goossens), Adri Dozy (De Voor-
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trekkers en NO), Lous Vigelius (Van Gelder, een leerlinge van Adriaan van Holst),
Frans van Emmerik (al vele jaren aan het toneel) en Henry Emmelot (= Henri van
Loon, toneelschool en NO) waren in zijn ogen een versterking voor het NHT.107
Dat de sfeer in het gezelschap niet altijd even kameraadschappelijk was, viel af te
leiden uit de contractbesprekingen met Jan Hageboud. Deze kreeg voor het nieuwe seizoen hetzelfde contract voorgelegd als in het voorafgaande jaar. Toen hij naar aanleiding hiervan reclameerde, volgde onmiddellijk ontslag. Zijn onmisbaarheidverklaring
werd ingetrokken en volgens de zakelijke leiding van het NHT kon Hageboud zich nu
beschikbaar stellen voor werk in Duitsland.108
De Vos was furieus over de halvering van de subsidie. Op alle mogelijke manieren probeerde hij de leiding van het DVK op andere gedachten te brengen. Zo schreef
hij een brandbrief met tweeëntwintig kritische vragen en opmerkingen aan Goedewaagen. De bestuursleden Bakker en Plekker werden evenals Max Blokzijl benaderd
om het NHT van de ondergang te redden. De lobby van De Vos werd ten dele beloond,
het NHT mocht het nog een jaar proberen met een subsidie van ƒ130.000. Het gezelschap ontkwam niet aan een grote en volgens het DVK dringende reorganisatie op cultureel, economisch, exploitatief en administratief gebied. Dat het DVK het nog een
jaar probeerde met het NHT kan alleen verklaard worden uit de vrees voor gezichtsverlies. Oorspronkelijk was het DVK van plan om een voorbeeld te stellen ‘hoe het met
het tooneel in Nederland moest. Men durfde de greep op het geheele Nederlandsche
tooneel nog niet aan en wilde een gezelschap samenstellen van nationaalsocialisten,
verwachtte van hen een repertoire en een speelwijze van den nieuwen tijd en subsidieerde dit gezelschap rijkelijk’.109 Op het spel stond ‘het prestige van deze poging [de oprichting van het NHT, AvdL] van het Departement, het persoonlijke en het Departementale prestige van de initiatiefnemers. Men wilde niet direct radicaal loslaten wat
met zoveel liefde was opgezet’.110 In Duitsland viel eenzelfde ontwikkeling te constateren met de Thingspiele, maar daar had men de ‘moed’ om een foute opzet radicaal
te corrigeren, aldus Snijder. Op het departement kwam men wel tot de conclusie dat
‘Jan C. de Vos jr. en zijn gezelschap slechts geschikt zijn om Thingspiele vor zu fuehren
in de verlaten Thingstaette’.111 Maar tegelijkertijd was men er van doordrongen dat
men tot elkaar was veroordeeld.
Na deze confrontatie werd de strijdbijl voor korte tijd begraven. Het DVK bood
het gezelschap de helpende hand. Men besprak de mogelijkheid, c.q. de wenselijkheid,
Duitse gastregisseurs aan te trekken; tegelijkertijd brachten diverse kameraden tegenstrijdige adviezen uit over de stukken die gespeeld konden worden. Zo vond de NSB’er
mr. A.J. Bakker, lid van het stichtingsbestuur, een opvoering van De sleutelbewaarder
niet geschikt vanwege de hoge eisen die dit stuk van Eugen Gerber stelde aan regisseur
en spelers. Wolters had geen bezwaar tegen deze opvoering, maar stelde wel als eis dat
De Vos zelf de hoofdrol van Bonifaz voor zijn rekening nam. Ook De Ranitz drong aan
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op betere stukken. Tot nu toe was er naar zijn mening te veel licht Duits kluchtwerk gespeeld.112 Een betere keus was volgens hem: Struensee van H.J. Schimmel, Johan van Oldenbarneveldt van A. Verwey, Starkadd van A. Hegenscheidt, Domheidsmacht van M.
Emants of een bewerking van Woutertje Pieterse van Multatuli.
In totaal werden er veertig toneelstukken, inclusief twee jeugdtheaterstukken, niet
gespeeld.113 Het is interessant om te achterhalen welke overwegingen bij het NHT een
rol hebben gespeeld om de stukken die het DVK voorstelde toch niet op het repertoire
te zetten. Op basis van de briefwisseling tussen departement en de leiding van het NHT
kunnen een viertal redenen genoemd worden:
– Een aantal toneelstukken was in het nabije verleden een kassucces geweest en men
verwachtte dat met het NHT te kunnen herhalen. Tot deze categorie behoorden:
De modelboerderij van August Hinrichs, Wie kust de mummie van Lex Karsemeyer
en Moral van Ludwig Thoma. Met Het wonder van J.W. van Cittert dacht men
vooral in Brabant en Limburg te kunnen scoren. Paddeltje van Johan H. Been was
eerder gespeeld door Het Nederlandsch Jeugdtooneel o.l.v. Rie Beyer.
– Een paar toneelstukken zou aansluiten bij het niveau van de doelgroep. Hieronder vielen de voorstellingen die het NHT voor Vreugde en Arbeid zou kunnen verzorgen: Domheidsmacht van Marcellus Emants, De moord in de Oriënt-Express van
W. Frank, Starkadd van Alfred Hegenscheidt, Wie kust de mummie? van Lex Karsemeyer, Wouterje Pieterse van Multatuli en Johan van Oldenbarneveldt van Albert
Verwey. Flippie Flink van Ada van Duyl achtte men geschikt voor de Jeugdstorm.
– Het departement en de top van de partij adviseerden de volgende toneelstukken:
Max Wolters van het DVK raadde De Vos aan Die weite Reise van Per Schwenzen, Das Dementi van Wilhelm Utermann en Im Cognac gibt es keine Tränen van
Hans Hömberg te spelen. Van de zijde van de NSB kreeg De Vos suggesties van
H. G. Nije, plv. vormingsleider, en L.F. Ledeboer van Westerhoven. Zij stelden
voor Spaansch heidinnetje van Jacob Cats, De koopman van Venetië van William
Shakespeare en Der Herr Baron Fährt ein van Heinz Steguweit in te studeren.
– Een aantal voorgestelde toneelstukken was geschreven door nationaalsocialistische auteurs (Erler, Forster, Lützkendorf, Schwenzen, Steguweit, en Utermann)
en werd regelmatig in Duitsland gespeeld.114 Een stuk als Haermaendene paa Helgeland (Noorsche Krijgstocht) van Ibsen uit 1858 was gebaseerd op de Nibelungen
en kon gekoppeld worden aan de nationaalsocialistische ideologie.
Waarom een stuk uiteindelijk niet werd opgevoerd, was vaak terug te voeren op een
financiële kwestie of op de moeilijkheidsgraad van een toneelstuk. Sommige stukken
eisten een te grote bezetting en het NHT had niet de financiële middelen om extra acteurs aan te trekken. Dat was o.a. het geval bij Alle gegen Einen, Einer für Alle, Die weite Reise en Thor’s gast. Soms waren de decoreisen niet te realiseren, omdat een stuk te
veel decorwisselingen vergde (De moord in de Oriënt-Express, Die weite Reise en Stru-

05 hst 5 (3)

14-10-2008

11:12

Pagina 261

5. Het theater van de nieuwe orde: mei 1940-1945

261

ensee). In een enkel geval werd de vergunning voor de transportauto ingetrokken,
waardoor het decor niet vervoerd kon worden. Bij twee stukken verwachtte men niet
veel toeschouwers te begroeten. Dat gold voor het antisemitische Van den Vos Reynaerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus en het Germanendrama Thor’s gast.
Bovendien werd diverse keren vastgesteld dat het niveau van de spelers ontoereikend was om de voorstelling te doen slagen (De sleutelbewaarder, Starkadd en Philoktetes). De artistieke leiding van het NHT had soms speltechnische of dramaturgische bezwaren tegen opvoering. Starkadd was in haar ogen meer een dichtwerk dan
een toneelstuk, de dramatische handeling schatte ze als zwak in waardoor het bij het
publiek als langdradig en vervelend zou overkomen.
Uit het onderzoek naar de niet gespeelde teksten van het NHT mag de conclusie
getrokken worden dat er nauwelijks sprake was van een centrale leiding van het DVK.
In feite werd de oorlog als een tussenperiode gezien, een overgang tussen de gehate
vooroorlogse maatschappij en de nationaalsocialistische heilstaat. De ambitie ging niet
veel verder dan goodwill kweken, hoewel sommige ambtenaren binnen het DVK en
kopstukken in de NSB getracht hebben het NHT meer nationaalsocialistische stukken te laten spelen. Gebrek aan financiën en kwaliteit en de onwil van Jan C. de Vos
waren er de oorzaak van dat deze adviezen niet werden opgevolgd.
Van de kant van de NSB werden na het niet doorgaan van het antisemitische stuk
van Robert van Genechten nog steeds goedbedoelde adviezen verstrekt. De Vos werd
aangeraden om Shakespeare’s Koopman van Venetië of Der Herr Baron färht ein, volgens de Beweging nationaalsocialistische stukken, op het repertoire te nemen.115 Het
maakte H.C. Nije, plv. vormingsleider der NSB, niet uit welk stuk gespeeld werd, ‘belangrijk is alleen of wij er op de één of andere wijze in zullen slagen het Noord-Hollandsch Tooneel te redden als Nationaal-socialistisch gezelschap’.116 Deze adviezen
sloeg De Vos in de wind.
Ook bij de aanstelling van nieuwe toneelspelers en bij de besteding van het geld
hield het DVK toezicht. Het niet inleveren van de artistieke maandverslagen was het
departement een doorn in het oog. Ook op financieel terrein viel er het een en ander
aan te merken. Een groot aantal keren bleek bij de maandelijkse verslagen de kas niet
te kloppen. Er werden positieve saldi opgenomen, kasbewijzen zelf getekend en tekorten lukraak aangevuld. De declaraties van De Vos en zijn echtgenote voor gemaakte kosten (o.a. vertalingen) namen volgens het DVK exhorbitante vormen aan.
Toen duidelijk werd dat De Vos geen enkele versobering doorvoerde, kon men slechts
wachten op het definitieve einde.117
De steun brokkelde nu snel aan alle kanten af. Door het eigengereide optreden
van de Vos had hij zijn krediet bij Wolters verspeeld. Ondanks het verzoek aan de critici schreef de pers negatief over de uitvoeringen, alleen Westerman en Zn. vond in haar
ogen genade. Het gevolg: een minimale belangstelling van het publiek, zo minimaal
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zelfs dat, hoewel voor een voorstelling van Een bijzondere vrouw in de schouwburg van
Den Haag invitaties waren verstuurd aan de medewerkers van het departement en de
Kultuurkamer, vrijwel niemand aan de uitnodiging gehoor gaf.118
In het reguliere theatercircuit kon het NHT amper zijn voorstellingen spelen.
Voor oktober 1943 had De Vos een toernee geboekt bij Vreugde en Arbeid. Na afloop
rapporteerde hij aan het bestuur van het NHT dat Vreugde en Arbeid niet veel kaas
had gegeten van de toneelpraktijk. In elk café, op elke boerenkar kon gemakkelijk opgetreden worden, was de gedachte waarmee Jan C. de Vos jr. en zijn groep op pad werden gestuurd. De hele tournee stond bol van de misstanden, plichtsverzakingen en nalatigheden van de kant van Vreugde en Arbeid, mopperde De Vos. De ruimte waarin
te Emmercompascuum moest worden gespeeld, tartte elke beschrijving. De zaal was
wegens gebrek aan kolen niet verwarmd. Er waren ook geen kleedkamers, spiegels,
wasgelegenheid of wc’s. In een paar vieze, koude keldertjes onder het toneel, waar een
mens niet rechtop kon staan, moesten de acteurs van het NHT zich verkleden. Tot
overmaat van ramp was de chauffeur van de vrachtwagen met de bagage doorgereden
naar een ander hotel, zodat nog langer in de regen gewacht moest worden. De conclusie van De Vos was dat het spelen voor Vreugde en Arbeid veel arbeid onder erbarmelijke omstandigheden opleverde en dus weinig vreugde. In zijn klaagzang aan
Plekker vervolgde hij: ‘Wij speelden o.a te Treebeek, waar wij na de voorstelling 1 ½
uur met onze koffers moesten loopen naar Heerlen; te Oss moest ik het publiek onder het spelen tot stilte aanmanen, daar in de zaal geen orde werd gehouden; te Zaandam moest ik kort na het begin het doek laten zakken wegens de herrie in de zaal, waar
niets tegen gedaan werd; te Lochem vatten leden van ons gezelschap kou, daar er geen
verwarming was; te Venlo was onvoldoende toezicht gehouden wie de zaal binnenkwam en zoodoende had men een bende zigeuners binnengelaten om onze voorstelling te saboteeren; te Nieuwe Pekela moesten de mannelijke leden van het gezelschap
den nacht doorbrengen op stoelen in de eetzaal, omdat de wagen niet gekomen was,
die hen naar hun nachtlogies zou brengen; te Delfzijl was niet voor een maaltijd gezorgd en werd deze met veel moeite verkregen door de goede zorgen van den kok van
het Wehrmachtsheim; te Vollenhove was noch voor eten noch voor logies gezorgd.’119
Andere spelers van het NHT spraken in hun brieven aan het DVK over dezelfde omstandigheden. Van de idealen van Adriaan van Hees om in zoveel mogelijk provincieplaatsen te spelen viel eind 1943 weinig meer te merken.
Op 13 december 1943 nam jhr. mr. S.M.S. de Ranitz het besluit om het NHT als
stichting op te heffen. Het DVK had nog steeds geen exploitatiebegroting ontvangen
die nauwkeurig gespecificeerd en van een toelichting was voorzien. Jan C. de Vos jr.
had niet voldaan aan de voorwaarden, die verbonden waren aan de subsidie, genoemd
in een brief van 10 september 1942. Secretaris-generaal De Ranitz formuleerde de volgende kritiekpunten:
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De vereiste artistieke maandrapporten waren in het begin nooit verschenen. Na
herhaalde druk vanuit het DVK werden ze een aantal malen ingediend. De laatste maanden waren ze weer achterwege gebleven.
– Steeds werden er stukken op het repertoire genomen die slechts in zeer grote tijdnood door het DVK konden worden goedgekeurd.
– Niet alleen werd een dalend niveau bij de keuze van de stukken gesignaleerd, ook
de uitvoeringen lieten zeer te wensen over.
– Sommige stukken, die wel goedgekeurd waren, werden slechts even gerepeteerd
(De modelboerderij) en verdwenen daarna van het repertoire. Andere stukken
(Moral) werden ter goedkeuring opgestuurd, maar bleken niet realiseerbaar te
zijn. Een stuk (Alle gegen Einen, Einer für Alle van Friedrich Forster) dat door het
DVK werd voorgesteld, werd zelfs niet in studie genomen, terwijl het een nationaalsocialistisch stuk was.
– Dat er een aantal mensen vertrok, was op zich niet zo erg, maar het verloop was
wel erg groot. De sfeer was door De Vos verpest, zodat zelfs toegewijde krachten
als Ton van Otterloo of A.F. Emmelot niet meer voor het NHT wilden spelen.
– Er ging geen bezieling en kracht uit van de regie van Jan C. de Vos jr. De voorbereiding en uitvoering van Twee edellieden van Verona berustte bij een onervaren
kracht als Ton van Otterloo, die niet door De Vos werd geholpen.120
Zakelijk had De Vos gefaald. De accountantsrapporten hadden dit voldoende aangetoond. De Vos had zich met buitensporige bedragen verrijkt, de sejourkosten waren veel te hoog. Een week later waren ook H.G. Nije, de plaatsvervangend vormingsleider van de NSB, en M. Wolters van het DVK het erover eens dat het NHT
opgeheven moest worden. Wolters wilde de spelers onderbrengen in diverse andere
gezelschappen, Nije was een andere mening toegedaan. De kameraadacteurs zouden
dan onder een anti-NSB leiding moeten werken en de NSB had al leergeld betaald bij
de opheffing van het gezelschap Boezer. Johan Boezer en zijn echtgenote Ellen Durieux hadden toen hun lidmaatschap van de NSB opgezegd. Als dit ook zou gebeuren na de opheffing van het NHT kon de NSB de greep op het Nederlandse toneelbestel wel vergeten.
Afgesproken werd dat er een nieuw gezelschap werd opgericht met een subsidie
van het departement van ƒ30.000, de toneelspelers zouden een vast salaris van ƒ200
tot ƒ500 per maand ontvangen. De artistieke leiding kwam in handen van Ledeboer
van Westerhoven. Vanuit het DVK zou Wolters als adviseur optreden, F. de Prez zou
als dramaturg tot het gezelschap toetreden. Ledeboer zou steeds verantwoording moeten afleggen aan Nije en kameraad F. Breedvelt, de wethouder van kunstzaken in
Utrecht. Als het gezelschap na verloop van tijd een bestaansrecht had opgebouwd, zou
Breedvelt de mogelijkheid onderzoeken om de groep tot vaste bespeler te benoemen
van de Stadsschouwburg in Utrecht.121 Dit plan is echter niet gerealiseerd.Op 21 januari
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1944 ging de ontslagbrief van De Vos de deur uit. Nu werd De Vos de schade verweten die hij had toegebracht aan het aanzien van het nationaalsocialisme in toneelkringen. Daarnaast stond nu zwart op wit dat ‘de Intendant te weinig is opgegaan in
zijn ideële taak en te veel aandacht heeft besteed aan zijn eigen materieel welzijn’.122 De
NSB was tegelijkertijd tot dezelfde conclusie gekomen.
In het voorjaar van 1943 werden er op het departement mede op instigatie van
Mussert plannen gesmeed om de kern van het NHT onder te brengen in een nieuw
gezelschap. De toneelspelers zouden zo het volgende seizoen niet al te erg gedupeerd
worden. De leiding zou berusten bij Carl Veerhoff; De Vos en Van der Veer zouden
gezamenlijk de trekkers van het nieuwe gezelschap moeten worden, dat in het volgende seizoen een viertal stukken moest uitbrengen voor Vreugde en Arbeid en
Frontzorg.123 Op 25 februari 1944 belegde Veerhoff een vergadering om de oprichting
van het ‘Tooneelgezelschap Willem van der Veer’ te bespreken, De Vos en zijn echtgenote waren niet uitgenodigd. Veerhoff wilde niet samenspelen met De Vos, want
in zijn ogen werd De Vos beloond voor zijn gemarchandeer. De Vos beschuldigde
Veerhoff van gesjoemel met geld, waarop Veerhoff de roddelcampagne voortzette
met de bewering dat het juist De Vos was die gefraudeerd had door zelfgemaakte kwitanties in het kasboek op te nemen. Bovendien vond Veerhoff De Vos als regisseur
ongeschikt en hij beschuldigde hem van onzedelijk gedrag ten opzichte van de actrices van het gezelschap. Zijn falen als regisseur was al begonnen bij Witte van Haemstede omdat de rol van Ada aan een zwangere actrice was gegeven. Toen de première naderde moest Willy de Vos-Dunselman de rol in één week leren. In Rose
Bernd moest de vrouw van de regisseur de hoofdrol spelen, terwijl het NHT de beschikking had over Mien Duymaer van Twist. De repetities van de verschillende toneelstukken werden lusteloos geleid. De tekst werd opgezegd in plaats van gespeeld.
Annie Frauenfelder weigerde voor zes woordjes zes weken mee te gaan op tournee.124
Jan C. de Vos jr. had zich na zijn ontslag als intendant verongelijkt uit de hele onderneming teruggetrokken en hij weigerde zelfs als acteur mee te werken voor de laatste maanden.
De affaire had nu meer weg van een driestuiversopera omdat Baars en Emmerik
op hun beurt het departement hadden benaderd met hun plannen voor een nieuw op
te richten gezelschap. Alle spelers, behalve Van der Veer, wilden dat De Vos geen deel
meer uit zou maken van het NHT. Toen Van der Veer daarop een onderhoud aanvroeg bij secretaris-generaal De Ranitz werd dat door Veerhoff als een ondermijnende actie opgevat.125 Eind maart werd het geschil bijgelegd, maar bij de presentatie van
zijn plannen kreeg Van der Veer van Veerhoff de functie ‘toneelspeler’ in plaats van
artistiek directeur, wat het begin van een fikse ruzie zou worden. Begin april 1944 stelde Veerhoff voor een fusie aan te gaan met het gezelschap van A. Hooykaas. Als zijn
plan door de Afdeling Theater en Dans van het departement werd goedgekeurd, kon
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er in zijn ogen, als wederdienst, best een schouwburg af. Op 13 april 1943 vergaderden
Veerhoff, Van der Veer, Winkler en het waarnemend Hoofd van de afdeling Theater
en Dans, aangevuld met Karel Baars en Jo van Erp die als vertrouwenspersonen van
het gezelschap optraden. Carl Veerhoff (zakelijke leiding), Willem van der Veer, Ton
van Otterloo, Folkert Kramer, Jo van Erp, Karel Baars, Jan Jaspers, Ada van Duyl, Sheila Clarijs, Tine Opscholtens en Cilly Bach zouden voor het nieuwe gezelschap spelen.
Wie kust de mummie? zou meer dan veertig keer tijdens een tournee voor Frontzorg
worden gespeeld. Een dag later maakte Veerhoff bekend dat hij afzag van de hele onderneming, hij vond haar te ingewikkeld en te riskant. Hij vond het beter als hij bij het
NHT vertrok en hij wilde voor zichzelf buiten de toneelwereld gaan werken, zodat hij
verlost zou zijn van ‘dat ellendige tooneel met tal van leeghoofden’.126 Hij prefereerde een baantje bij de omroep als spreekdirecteur bij de nieuwe ‘Kultuurrubriek’. Een
paar dagen later was hij alweer op zijn schreden teruggekeerd en gaf nu te kennen zelf
een gezelschap te willen leiden, maar dan moest het DVK wel ƒ50.000,– subsidie vrijmaken, zodat hij meteen een salarisverhoging van 50% kon doorvoeren.127 Voor dat
geld wilde hij Van der Veer als artistiek directeur erkennen, maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid lag bij hem. Om zijn woorden te onderstrepen besloot hij het belangrijke stuk Thor’s gast en Het wonder niet op het repertoire te nemen, terwijl Van
der Veer het stuk van Erler omschreef als ‘het eerste stuk in Germaanschen geest, dat
werkelijk aan alle eischen voldoet’.128 Op 1 mei gaf het DVK te kennen duidelijkheid
te willen. Als antwoord stuurde Veerhoff drie dagen later een lijst met namen op.
Daarin gaven acteurs te kennen of ze onder leiding van Veerhoff (zakelijk) en Van der
Veer (artistiek) wilden spelen bij het nieuwe gezelschap. Slechts twee spelers en een toneelknecht wilden dat.129
Op 8 mei 1944 deelde De Ranitz mee dat het aantal positieve antwoorden te mager was voor een doorstart van het gezelschap. Van een kameraadschappelijke samenwerking was de afgelopen maanden nauwelijks sprake geweest en daarom werd
afgezien van een hernieuwd optreden van het NHT in het seizoen 1944-1945. Om de
toneelspelers niet reddeloos aan hun lot over te laten trachtte het departement Van der
Veer c.s. onder te brengen bij Strengholt, die zelf een aantal theaters beheerde. Toscanini zou ook geïnteresseerd zijn een aantal spelers van het voormalige NHT over te
nemen. In ieder geval peinsde de leiding van het DVK bij monde van De Ranitz er niet
over met de ruziemakers in zee te gaan, zeker niet nu de artistieke prestaties zo slecht
waren als bij het laatste stuk Pantoffelhelden werd gesignaleerd. De gages van de spelers werden echter tot 15 september geragarandeerd.
In juni 1944 volgden de laatste voorstellingen tijdens een tournee langs de werkkampen in de Noordoostpolder. Voor de buitenwereld was alles pais en vree. ‘Er wordt
goed werk verricht in de polder’ luidde een juichende recensie in Het volk.130 De werkelijkheid was echter dat het gezelschap weinig publiek trok: bij één voorstelling wa-
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ren tien mensen aanwezig. De laatste avond kwamen er nog zestig bezoekers, maar die
keerden na de pauze niet meer terug. Het NHT heeft daarna nooit meer gespeeld.

De zuivering van de toneelspelers
Na de bevrijding verscheen er op last van het Militair Gezag een bericht in de dagbladen
met de mededeling dat diverse acteurs en actrices door de Ereraad voor de toneelspeelkunst waren uitgesloten. Hoewel de toneelspelers aanvankelijk een fel protest hadden
laten horen tegen de verplichte aanmelding voor de NKK, ergerde de Ereraad zich over
de argumenten waarmee diezelfde toneelspelers hun keuze om door te spelen na de oorlog principieel verdedigden. Mr. H. Willemse (voorzitter Ereraad voor het Toneel) en
luit. kol. prof. dr. N.A. Donkersloot (adviseur Centrale Staf Militair Gezag) somden in
een brief, waarin de belangrijkste toneeldirecteuren voor drie maanden uit hun functie
werden ontzet, de argumenten puntsgewijs op. De acteurs en actrices beweerden dat het
voor hen onmogelijk was geweest om te weigeren, zeker nadat de toneeldirecties overstag waren gegaan. De Ereraad bracht daartegenin dat er acteurs waren die zich afzijdig
hadden gehouden van de NKK. Ook het argument dat kunst buiten de politiek stond,
werd verworpen. De strijd tegen de bezetter was een strijd om het geestelijk bestaan van
het Nederlandse volk en had dus niets met poltiek in engere zin te maken, oordeelden
Willemse en Donkersloot. Het derde argument lichtten zij met behulp van een metafoor
toe. De acteurs stelden dat kunst Kunst moest blijven; juist in moeilijke tijden moesten
zij door een waas van tranen bloemen kweken en deze aan de toeschouwers laten zien.
Hoewel bepaalde stukken niet gespeeld mochten worden, hadden ze Shakespeare, Vondel en andere groten uit de theatergeschiedenis voor het voetlicht gebracht. Dus kunst
als troost en lichtpunt in duistere oorlogsjaren. De Ereraad zag dat echter anders, consequent geredeneerd betekende dit in de praktijk dat de toneelspeler werd ingeschakeld
in een nationaalsocialistisch en Duits propaganda-apparaat. Het was juist een onderdeel
van het systeem onbesmette kunst te gebruiken als omlijsting voor nationaalsocialistische propaganda. Het argument dat toetreding tot de NKK niet betekende dat er nationaalsocialistische propaganda moest worden bedreven, deed de Ereraad af als goedgelovigheid. Het laatste argument van de toneelspelers werd met enige compassie
aangehoord. Dat zij geen andere keus hadden dan te spelen, er moest immers gezorgd
worden voor brood op de plank, werd de acteurs niet zozeer verweten als wel de toneeldirecteuren. Zij waren het die door hun slappe houding de felle tegenstand tegen de
aanmelding van de NKK om zeep hadden geholpen wat tot gevolg had dat de meeste acteurs en actrices overstag gingen en geen principiële keuze maakten.
Tot degenen die een levenslang beroepsverbod voor toneel- en radiowerk kregen,
behoorden naast Willy Timrott o.a. de acteurs die Keuvel en Klessebes hadden gespeeld in het beruchte zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter: Piet Rienks, Cees-
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je Speenhoff, Louis van Dommelen (hij speelde Keuvel na Rienks). Een speelverbod
van tien jaar werd opgelegd aan spelers van het NHT, Het Schouwtooneel en een aantal regisseurs van de NO: Karel Baars, Johan Boezer, Adolf Bouwmeester, Philippe la
Chapelle, Willy Dunselman, Ellen Durieux, Ada van Duyl, Mien Duymaer van Twist,
Minny Erfmann, Jacques de Haas, Jan Hageboud, Adriaan van Hees, Han König, Folkert Kramer, Jan Lamers jr., Jan Lemaire sr., Jan Mulder, Tine Opscholtens, Ton van
Otterloo, Eduard Palmers, Corry Roozendaal, Jean Stapelveld, Willem van der Veer,
Carl Veerhoff, Jules Verstraete, Jan C. de Vos jr. Tot vijf jaar werden veroordeeld: Ton
van Aelst, Gerard Arbous, Cilly Bach, Tony Bok, Alma van Brussel, Joke Busch, Just
Chaulet, Gusta Chrispijn-Mulder, Henry Emmelot, Jaap Engelberts, Jo van Erp, Annie Frauenfelder, Albert Gerlach, Jan Jaspers en Sheila Klarijs. Gerhard Alexander,
Clara Boezer, Jacq. Heerings, Adriaan Hooykaas, Cor van der Lugt Melsert en Elly van
Stekelenburg kregen in eerste instantie een speelverbod van twee jaar. Een aantal acteurs en actrices kreeg een speelverbod van een paar maanden tot een jaar.131 Later zouden deze vonnissen voor de meeste toneelspelers voor een groot deel teruggedraaid
worden, sommigen werden vrijgesproken en gerehabiliteerd. Een aantal kreeg naast
hun beroepsverbod ook een aantal jaren gevangenisstraf opgelegd. Ze werden veroordeeld voor hun hulp bij het ophalen van ondergedoken joden (Rienks) of hun propaganda voor de NSB (Van Hees, Van Hoof en Van Kersbergen). Het is nu niet belangrijk om te achterhalen wie welke straf heeft gekregen, wel is het interessant na te
gaan welke motieven de acteurs ter verdediging hebben aangevoerd.
Dat het onderzoek naar de houding van de toneelspelers in de oorlog niet altijd
even zorgvuldig geschied was, blijkt uit het vonnis ten aanzien van Ton van Aelst. In
1942 was hij werkzaam bij de NO en hij speelde een kleine rol in Het kan verkeeren. Kort
na de tournee met de Omroepspelers werd hij ontslagen. De illegaliteit verzocht hem
een verbintenis aan te gaan met een beroepstoneelgezelschap met het doel inlichtingen te verzamelen. Omdat hij daarvoor nog niet bij het beroepstoneel was opgetreden,
schatte hij zijn kansen op een verbintenis niet hoog in. Toen Joke Busch, zijn toenmalige echtgenote, een engagement bij het NHT afwees, raadde Van Aelst haar aan te
blijven op voorwaarde dat ook hij een engagement kreeg aangeboden. De opzet lukte en Van Aelst was in het seizoen 1942-1943 ruim 2½ maand lid van het gezelschap.
Hij speelde kleine rollen in Witte van Haemstede (Van Naaldwijk), Watersport (dr. Jager) en Grootmoeder Wendenkron (Karl von Maltitz). Na een onenigheid met Jan C.
de Vos jr. stapte hij samen met zijn echtgenote over naar De Kommedianten. Na het
neerslaan van een landwacht (zelfverdediging) en een oproep voor de arbeidsinzet
dook Van Aelst in Utrecht onder om illegaal werk te verrichten. Aan het verzet heeft
hij de malversaties bij de NO en gegevens over de kustverdediging doorgegeven. In zijn
verklaring na de oorlog vond hij de steun van zijn echtgenote essentieel. Daarom werden beiden in februari 1946 door de Ereraad voor het Toneel volledig gerehabiliteerd.132
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Eenzelfde situatie geschiedde bij Elly van Stekelenburg. Zij was door haar eerste
echtgenoot, een blokleider bij de NSB, in 1940 opgegeven als lid, maar had naar eigen
zeggen in december op instigatie van Ko van Dijk, waar ze toentertijd mee samenleefde, haar lidmaatschap opgezegd, wat pas in juli 1941 daadwerkelijk werd geëffectueerd. Aan het eind van de oorlog organiseerde ze samen Ko van Dijk Grand Guignol-avonden in Amsterdam. Ze was tegen haar schorsing in beroep gegaan en werd
in 1947 vrijgesproken.133
In de processen-verbaal na de oorlog werd door verschillende acteurs opgemerkt
dat niet alle spelers lid waren van de NSB. Slechts een enkeling (Karel Baars) was voor
de oorlog al lid, een aantal (De Vos, Dunselman, Veerhoff, Van Turenhout, Van Otterloo, Van der Veer) had zich in de eerste maanden van de bezetting als lid aangemeld
en een enkeling zelfs nog later (Kramer). Geen werk, idealisme en het idee dat de NSB
de sociale positie van de toneelspelers zou verbeteren waren hun belangrijkste motieven. Een aantal van hen gaf toe dat hun toneelcarière een dalende lijn vertoonde en
voor een vast engagement was gezwicht. Daarnaast meldde een enkeling dat hij Hitler zag als de man die Europa kon bevrijden van het communisme. Voor lang niet alle
spelers was duidelijk dat het NHT een NSB-gezelschap was. Ze verklaarden wel te weten dat de leiding uit NSB’ers bestond, maar dat de meeste spelers loyaal waren, waarmee ze bedoelden dat ze goede vaderlanders waren. Een aantal actrices was door De
Vos met mooie praatjes gelokt en ontdekte pas na toetreding in welk wespennest ze
zich hadden gestoken. Dit argument werd in een enkel geval erkend, omdat de betrokken actrice een joodse vrouw een persoonsbewijs had gegeven en tijdens een razzia onderduikers in huis had opgenomen.
Na de oorlog maakte Jean Stapelveld zich boos over de kwalificatie NSB-gezelschap, die door Het Parool in een artikel was gebezigd. Hij probeerde aan te tonen dat
hij de NSB-leiding van het gezelschap niet in alles had gevolgd. Zijn weigering Mussert de hand te drukken na een voorstelling en mee te gaan op tournee door Duitsland
waren zijn argumenten ter verdediging.134 Jos van Turenhout had zich na zijn optreden bij De Spelers van den Omroep aangemeld bij de SS-Röntgensturmban en was
naar Duitsland vertrokken waar hij in Frankfurt röntgenfoto’s van burgers had genomen. Na de oorlog werd hem zijn toetreding bij de Duitse Wehrmacht ten laste gelegd. Op 25 november 1947 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf conform de
tijd die hij in voorarrest had doorgebracht.

Het repertoire van het NHT en de receptie
Op zaterdagavond 19 september 1942 was het publiek in de volle Stadsschouwburg te
Haarlem in afwachting van de eerste opvoering van het NHT. Aanwezig waren prof.
dr. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het DVK, mr. A.J. Bakker, de commis-
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saris van de provincie Noord-Holland en S.L.A. Plekker, de burgemeester van Haarlem, allen lid van de NSB. Ook de schrijver, J.W. van Cittert, was uitgenodigd om bij
deze première aanwezig te zijn.135
Gespeeld werd het historische drama over de held van het Manpad: Witte van
Haemstede. De regie was in handen van Jan C. de Vos jr. Nadat het doek was opgegaan,
zagen de toeschouwers drie personages op het toneel: Ewout Overlande (gespeeld
door Jan Jaspers) stond rechts, Mante (Willem van der Veer) liet met een buiging Gerrit van Voorne (Carl Veerhoff) binnen.
Witte van Haemstede, de bastaardzoon van Floris V, propageert na de slag op het
Manpad een revolutie van de burgers. Dit is tegen het zere been van de edelen. De zieke graaf Jan, Wittes neef, stuurt Gerrit van Voorne naar Witte om hem over te halen
zich weer bij de partij van de edelen aan te sluiten. Voornes missie mislukt door de
standvastigheid van Ada. Als dank voor haar hulp en toewijding vraagt Witte haar ten
huwelijk. Mante, Ada’s vader, ontsteekt in grote woede, want hij is bang dat het paar
zowel door de adel als door het volk genegeerd zal worden. Witte wordt door deze
woorden aan het twijfelen gebracht, maar de standvastige Ada werpt zich voor Witte’s voeten en zet hem weer op het juiste spoor.
In het tweede bedrijf probeert Gerrit van Voorne nog steeds Witte van Haemstede
te dwarsbomen. Hij heeft zelfs een bevel tot gevangenneming opgesteld en zal met alle
middelen proberen dit door de graaf te laten tekenen. De zoon van de graaf, Willem,
staat sympathiek tegenover de revolutie van Witte. Plotseling verschijnt Witte op het
toneel; een felle woordenwisseling met Gerrit van Voorne volgt. Op het hoogtepunt
van hun twist komt meester Nicodemus binnen met het bericht dat de graaf is overleden. Willem verliest zijn sympathie voor Witte, die toch al aan het wankelen was gebracht door de kerkelijke banvloek die over Witte was uitgesproken. Hij ondertekent
het perkament met het arrestatiebevel. Witte wordt gevangen genomen, Ada wil de
strijd voortzetten en belooft terug te komen met het volk.
Witte wordt opgesloten in het Muiderslot. Het volk is onder leiding van Ada in
opstand gekomen, zelfs Willem schijnt van plan de zijde van de revolutionairen te kiezen. De hoogste tijd voor Gerrit van Voorne om Witte uit de weg te ruimen. Hoewel
hij weet dat de revolutie van de burgers niet te stuiten is, gunt hij Witte de overwinning niet. Onder het mom van een verzoening bezoekt hij Witte in de toren en biedt
hem een gifbeker te drinken aan. Net op tijd komen Overlande en Ada hem bevrijden,
maar in de vreugde over zijn bevrijding drinkt Witte de beker leeg. Maar: ‘Gestorven?Neen!- Hij zij van ons gescheiden, onsterf’lijk zal zijn geest ons immer leiden!’136
De artistieke loopbaan van J.W. van Cittert, de schrijver van Witte van Haemstede, vertoonde veel overeenkomst met die van zijn confraters in de toneelschrijfkunst
A. Heyting en F. de Prez. Ook hij had al ver voor de oorlog zijn eerste dramatische werk
geschreven, maar dat was op enkele uitzonderingen na nooit gespeeld. In 1916 schreef
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hij zijn eerste grote dramatische werk De pest in Beieren. In 1917 volgde de publicatie van
Agnes Bernauer, een jaar later gevolgd door Witte van Haemstede. In de daarop volgende jaren breidde hij zijn dramatisch oeuvre uit met de historische toneelstukken:
Machteld van Arkel (1918) en Willem de Beier (1921). Met dit stuk kreeg hij zijn langverwachte erkenning in ... 1943, toen het bekroond werd in een door het DVK uitgeschreven prijsvraag. In datzelfde oorlogsjaar behaalde Van Cittert met het blijspel De
Friesche Bruid zijn tweede grote succes toen het, omgewerkt tot een opera-libretto en
met subsidie van het DVK, door de Kameropera aan den volke werd getoond. Nadat
zijn toneelstukken niet het succes hadden gebracht wat hij ervan verwacht had, ging
Van Cittert zich toeleggen op het schrijven van historische romans en novellen. Achtereenvolgens verschenen De heks van Gouda (1931) en Slaat op den trommele (1934).
Daarna werd het stil. Tijdens de oorlog schreef hij De minnezweep, een historisch blijspel over de Hoekse en de Kabeljauwse twisten in Gorinchem. In 1943 werkte hij aan
Vertrouw en Bouw, ook bekend als Steven Bouwen, een zeer vrije bewerking van Villano en su rincon van Lope de Vega. Zijn geschiedenis van Drama en Theater in Europa
verscheen in de oorlogsjaren als deel 6/7 van de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw.
Waarom hij in de oorlog pas ‘doorbrak’, is wellicht te verklaren vanuit de gevoerde cultuurpolitiek van de overheid. Het spelen van oorspronkelijk Nederlands toneelstukken door een Nederlandse schrijver werd tijdens de oorlog tot maatstaf verheven.
Voor de oorlog was de belangstelling voor Nederlandstalig werk gering. Slechts een kleine groep toneelschrijvers, verenigd in de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
produceerde dergelijk werk. Heyting, De Prez en ook Van Cittert kregen zo eindelijk
erkenning, voor het DVK waren zij wellicht de waarborg voor de ontwikkeling van een
volks theater. Dat de nationaalsocialisten bij hun zoektocht naar voorlopers van nationalistische of prae-fascistische kunst uitkwamen bij vooroorlogse ‘vergeten’ schrijvers,
is een tendens die ook in nazi-Duitsland auteurs (o.a. Dietrich Eckart) ten deel viel.
Er zijn nog andere redenen denkbaar waarom De Vos voor dit dramatische werk
heeft gekozen. Witte van Haemstede was een historische leidersfiguur die de opstand
van het gewone volk ondersteunde. Bij de eersteling van het NHT werd dezelfde strategie gehanteerd die in Duitsland ook werd toegepast en in hoofdstuk 2 is beschreven.
De nieuwe tijd die in het stuk wordt aangekondigd, moet symbool staan voor het begin van het nationaalsocialistische theater in Nederland, een bewust gekozen voorbeeld van transpositie. We hebben ook al gezien dat De Vos bij zijn eerdere pogingen
nationaalsocialistisch toneel te spelen bij Van Cittert had aangeklopt voor zijn stuk
Willem de Beier. De naam van Van Cittert circuleerde bij De Voortrekkers, een gezelschap waaraan De Vos kortstondig verbonden was. Wellicht wilde hij hem niet een
tweede keer teleurstellen. Waarom hij zijn oorspronkelijke plan nu niet doorvoerde,
valt niet meer te achterhalen.
In totaal is het stuk in de periode september tot en met december 1942 veertien
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Witte van Haemstede (Ton van
Otterloo), Ada (Willy de VosDunselman) en de herbergier
Mante, de vader van Ada (Willem van der Veer) in Witte van
Haemstede van het NHT.
Bron: J.W. van Cittert. Witte van
Haemstede. Amsterdam, 1942.
Theater-reeks uitgeverij Opbouw.

keer opgevoerd, voor het eerst in een try-out in Zaandam en voor het laatst in Hilversum op 20 december. In maart 1944 stond het weer op het repertoire, maar nu werd
het in een andere bezetting in een tournee (vierentwintig voorstellingen in één maand)
voor Vreugde en Arbeid gespeeld.

Dramaturgische analyse van Witte van Haemstede
De slag op het Manpad, in Witte van Haemstede ook wel Blinkertslag genoemd, was
een breekpunt, het begin van een nieuwe tijd, waarin het volk van ‘keerlen en wijven’
onder leiding van Witte van Haemstede voor het eerst voor zijn eigen rechten opgekomen was. De jaartelling was er zelfs op aangepast, men sprak niet meer van zoveel
jaar na Christus, maar zoveel jaar na ‘den Blinkert’. De tegenstelling tussen de edelen
en het gewone volk wordt al in de eerste scène van het eerste bedrijf zichtbaar in de
confrontatie tussen Ewout Overlande, de niet-adellijke vertrouweling van Witte van
Haemstede, en Gerrit van Voorne, de adellijke wapenmeester aan het hof van graaf Jan
II. In de tekst wordt verwezen naar de Guldensporenslag uit 1302, waarover Ewout de
opmerking maakt:
Gij kunt immers reek’nen
van Kortrijk! – ‘Heer, waar zijn uw gulden sporen?’
– ‘Sinds Kortrijk, lummel, roesten zij in ’t slijk!’
Voorne
Vervloekte dorper!
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Mante (verschrikt)
Ewout!…
Overlande
Kastelein,
gij moogt den ouden rug dan zwijgend buigen
voor heerentrots en voor blazoenenpraal,
stoer zal Jong Holland in klaroenentaal
zijn blijden, lichten morgen tegenjuichen!
Voorne
De meesters spreken door der knechten mond:
’t is Witte’s lied van vrijheid en nieuw leven,
’t is Floris’ leus, die tot hun God verheven,
met keerlen en met wijven zich verstond.
Overlande (met bezieling)
Keerlen en wijven! Na eeuwenlang lijden
in ’t grauw habijt van ons zwoegen bespot,
heffen wij ’t hoofd op, wijl jubelend tot
ons ruischt de roeping der dagende tijden!
Keerlen en wijven! Nog rust ons de kracht
droomend verborgen in duistere wonen,
maar wij benijden, die boven ons tronen,
niet om de torens en tinnen der macht.
Want hunner heerlijkheid hooge paleizen
zullen verzinken en hun ster verbleekt.
Keerlen en wijven! Wat wij bouwen, breekt
Nimmer, als stralend de zon zal verrijzen
Onzer bevrijding van eerloze druk.137

De tegenstelling adel-volk wordt ook uitgewerkt aan de hand van de woorden oud-jong
of verleden-toekomst. Op deze manier wordt de transpositie bereikt die het nationaalsocialistische Duitse theater kenmerkte. De oorspronkelijke, ongewijzigde tekst uit 1918
kreeg bij de uitvoering in 1942 blijkens de recensies een extra gelaagdheid, doordat de toeschouwers deze koppelden aan de actuele situatie van dat moment: in Nederland was
ook een nieuwe tijd aangebroken, waarin de volksgemeenschap het hoogste orgaan was
geworden.138 In de analyse van Witte van Haemstede die hierna volgt, is getracht vanuit
die transpositie de tekst te benaderen en te analyseren. Deze analyse is speculatief, maar
ook de enige mogelijkheid te achterhalen waarin het aantrekkelijke van dit stuk voor een
nationaalsocialistisch toneelgezelschap en dito publiek was gelegen.
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Ook het optreden van Witte dat al in het begin van het eerste bedrijf aan de toeschouwers wordt verduidelijkt, past in het kenmerk van de transpositie. Wanneer
Voorne tegenover Witte de laatste wensen van de doodzieke graaf Jan uitspreekt,
wordt hij getypeerd als de verkondiger van een nieuwe leer.
Voorne
Welnu, de graaf vernam
met droefheid – op zijn ziekbed, Witte, – dat
gij hier met woord en daad een nieuwe leer
verkondigt, die de perken nederwerpt
der standen, – dat gij met verachting spreekt
van Hollands adel, – dat gij terend op
den roem der Blinkertzegepraal het volk
tegen ons opzet – O, ik moest zooeven
den schimp nog dragen van een veilen knecht!
Ontsproten uit de glorie onze vaad’ren
Ons dan geen eeuw’ge rechten!…
Witte
Omdat gij
uw namen in de bron van het verleden,
een stroom van laffe avonturen, doopt,
hadt gij dus rechten? Neen, die hebt gij niet!
Dat gij dit rijke land het uwe noemt
en met der burgers schot en lot uw mantels
in zijde voert, is onrecht, maar geen recht!
Slechts daad en werk geeft recht en wat doet gij,
vraag ik u, dat ten zegen strekt?139

Als Voorne aan het eind van het twistgesprek met Witte voorspelt dat de slag op het
Manpad binnenkort vergeten zal zijn en dat het volk zich van een leider als Witte afwendt, weerspreekt Ada zijn woorden. Voorne beschimpt haar daarop en betitelt haar
cynisch als profetes. Die rol speelt ze wel in dit stuk, want bij de eerste de beste keer
dat Witte twijfelt aan zijn roeping – ‘ik twijfel aan mijzelven plots en wanhoop er aan,
of ik wel kunnen zal, het gansch zal kunnen’ – antwoordt zij overtuigend:
Neen, gij kunt, Witte, gij kunt!
Wees moedig! Toch zal eens der vrijheid liebaard
zijn banen over Hollands duinen breiden.
Wees moedig, hef het hoofd op! Door de tijden
rijst heim’lijk, als een dreunen onder d’aard,
steeds luider zwellend, om gerechtigheid
de beed’ omhoog van duizend slaafgeboor’nen.
Wees moedig! Want toch bouwen d’uitverkoor’nen
der droomen heilstaat eens voor d’eeuwigheid.140
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Een echte nationaalsocialistische heldin is Ada niet, dat kan ook niet gelet op het tijdstip waarop het stuk is geschreven. Haar rol als profetes wordt deels te niet gedaan door
haar opmerking elke avond tot Maria te bidden om Haar te vragen Witte bij te staan
in zijn strijd. Of hebben de toeschouwers deze bede om voorspraak voor Witte’s missie geïnterpreteerd als een goddelijke bescherming, waardoor Witte de status kreeg van
Verlosser, een Messiasachtige figuur? In het tweede bedrijf wordt deze interpretatie
versterkt doordat Guy van Avesnes, de broer van graaf Jan II en stedehouder van Amsteldam, de beroerte van zijn broer bestempelt als een ‘straf des hemels’ omdat Voorne en hij de vrome graaf Jan II ter pelgrimage naar Amsteldam hebben gelokt om hem
zo te onttrekken aan de invloed van Witte van Haemstede. Wanneer Witte aan het slot
van het tweede bedrijf zijn meerdere moet erkennen in de edelen is hij de wanhoop
nabij. Zijn rol lijkt uitgespeeld, hij ziet zichzelf als een dwaas en verliest alle vertrouwen in zijn missie. Om zijn gemoedstoestand – hij is de wanhoop nabij – te verduidelijken vergelijkt hij zich met Christus: hij weet dat hij in gevangenschap zal sterven.
Hij is zich echter niet bewust van het feit dat zijn ideeën zullen voortleven.
Daarvan is in het stuk wel sprake als aan het begin van het derde bedrijf het revolutionaire elan weer is opgelaaid. Willem van Oosterbant, die nu als graaf Willem
de Goede door het leven gaat, heeft toch de kant van het volk gekozen en Ada heeft de
plaats van Witte ingenomen. Ook andere vertegenwoordigers van de derde stand roeren zich. Zo heeft Guy van Avesnes in Amsteldam de grootste moeite de wevers in
toom te houden. Witte’s optreden is dus niet voor niets geweest, maar een echte ‘nationaalsocialistische verlosser’ is hij niet omdat hij de overtuiging mist. Daarvoor worden in het stuk twee aanwijzingen aangedragen.
De verhouding tussen Witte en Ada laat zien dat Witte alleen niet in zijn ondernemen kan slagen. Als Ada ondanks het verbod van haar vader toestemt in een huwelijk met Witte, jubelt hij uit:
‘Neen, niet verloren!
Onverwinbaar zal ik met u tezamen zijn!
Neen, ik kan u niet missen, want gij moet mij immers helpen.141

In de daarop volgende jubelzang gebruikt hij woorden die voor de toeschouwers een
speciale betekenis gehad kunnen hebben en als nationaalsocialistische ideologemen
mogen worden beschouwd. In de volgende claus zijn ze onderstreept:
Witte
nog rust de krans der jeugd licht neergespreid
mij om de slapen, ﬁer en ongebonden
heerscht nog mijn wil en d’ongeleefde stonden
liggen nog eind’loos vóór mij uitgebreid.
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Zij zullen daav’ren door der daden
dreunende slagen, als ‘k de vrijheid smeed
voor allen, die gebogen gaan in leed,
voor allen, die belast zijn en beladen.142

Witte’s voorbeeld staat niet alleen. In het begin van het tweede bedrijf spreekt Gerrit
van Voorne de vrees uit dat Willem van Oostervant, de zoon van de zieke graaf, geïnfecteerd is door de daden en ideeën van Witte van Haemstede. Hij doorziet ook de listen en het bedrog van Gerrit van Voorne en zijn oom Guy van Avesnes en pakt hen
het perkament af waarop staat geschreven dat Witte van Haemstede op bevel van graaf
Jan II van Holland gevangen gezet moet worden. De jeugd met het nieuwe revolutionaire elan wordt in dit stuk vertolkt door Witte van Haemstede, Ada en Willem van
Oostervant. Zij zijn het die zich met het volk verbinden in hun strijd tegen de op macht
beluste edelen.
Als Witte samen met Ada het slot van Amsteldam betreedt, gedraagt hij zich als
een volkse held, hetgeen Gerrit van Voorne cynisch doet opmerken:
(tot Willem van Oostervaart)
Kent gij hem nu? Hij laat
ter eeuwige herinn’ring aan zijn keuze
een bezem in zijn wapen schilderen.143

Van Cittert zal met het symbolisch gebruik van de bezem alleen geduid hebben op de
schoonmaakactie van Witte, hij kon in 1918 niet geweten hebben dat de bezem zou uitgroeien tot het symbool van Mussolini’s zwarthemden. De toeschouwers zullen die
fascistische symboliek wel als zodanig hebben herkend.
Een tweede aanwijzing vormt de band tussen Witte en het volk. Wanneer Witte
zijn neef graaf Jan II wil bezoeken, wordt hem de weg naar de slaapkamer versperd door
Willem, die zijn zieke vader wil beschermen tegen te veel inspanning. Willem krijgt
steun van Gerrit van Voorne en spoedig staan allen met getrokken zwaard in de zaal van
slot Amsteldam. Wanneer de adellijke helpers van Van Voorne uit de kerk terugkeren
in het kasteel met de boodschap dat de geestelijkheid Witte heeft vervloekt, omdat zij
hem van ketterij verdacht en dat het misleide volk daarop het nieuwe stadhuis op de
Dam in brand heeft gestoken, keert Witte zich teleurgesteld van het volk af:
O, volk van Holland, stom, onnoozel volk
gij wilt dus dansen als een poedel naar
het pijpen uwer meesters! Zwoeg dan verder
in ’t eerloos slavenkleed, laat u dan gee’len
laat u vertrappen, zink dan in ’t verderf
word, wat gij waart, vóór Witte u ophief uit
het slijk; nog armer, nog ellendiger,
want gij verdient niet beter!144
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Ada wijst Witte terecht. Hij moet zich niet door een tegenslag laten ontmoedigen. Als
Witte na de dood van graaf Jan II gevankelijk wordt afgevoerd is het wederom Ada,
die haar rol van profetes verder invult. Zij voorspelt met het zwaard van Witte in de
hand, dat het volk Witte eenmaal komt bevrijden. Bij het afscheid zegt zij hem toe:
Sterk ben ik, want steunend op
het Blinkertzwaard, voel ik in mij zijn geest,
dien onverwinbaar, eeuwig levenden,
dien heil’gen geest, die tot d’onsterfelijkheid
u eens bevrijden zal, – wanneer zij komen!
Vaarwel! Houd moed!145

In het laatste bedrijf is de revolutie niet meer te stoppen, zelfs Gerrit van Voorne ziet
dat zijn rol is uitgespeeld en betitelt Witte als een profeet.
Voorne
Mijn leven echter,
mijn denken en mijn gansche wezen zijn
nu eenmaal diep geworteld in dien gaarde,
die reddeloos verzinkt. Ik kan mij niet
als Willem daaruit losrukken, om op
den nieuwen stroom mij laf te laten drijven;
ik klem mij aan mijn oude Holland vast
en haat den bandeloozen vloed, die het
verzwelgen zal, den onweerstaanbaren.146

Als Voorne zich realiseert dat hij Witte’s triomf niet kan tegenhouden, wil hij hem vermoorden door hem een beker met vergiftigde wijn te laten drinken. Hij doet alsof hij
het verleden wil laten rusten en vriendschap met Witte wil sluiten. Witte’s neerslachtigheid neemt toe als Van Voorne in zijn Judasrol hem overreedt zijn revolutie te verloochenen.
Voorne
Schud af den druk
der jaren, die gij voor de trouwelooze
verraders u zoo zwaar hebt opgeladen,
schud af hun druk, verban z’uit uw geheugen,
verloochen ze, Witte, – o, spreek nog eenmaal,
eenmaal voor ’t laatst, dat alles leugen was,
dat van die vrijheid van der keerlen recht
en van hun heilstaat, – spreek dat nog eenmaal,
laat dat mij uit uw mond nog eenmaal hooren,
laat mij nog eenmaal hooren, hoe de ziener
zijn eigen leer verwerpt…147
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Nog net op tijd komt Ada onder het zingen van Het daget in den Oosten het Muiderslot binnen om Witte te bevrijden.
Daar ben ik, Witte, en daar zijn zij met mij!
Ziet gij nu, dat zij toch wel komen zouden!

De poorters begroeten Witte daarop met de leuze: Heil, Witte! Heil!148 Het dramatische
einde zal voor de toeschouwers een deceptie zijn geweest. Niet alleen gaat de held door
zijn eigen stommiteit ten onder, zijn rol als nieuwe Führer wordt krachtig onderuit gehaald door Ada, die Witte verwijt dat hij aan zichzelf en aan zijn missie heeft getwijfeld. Haar eigen bijdrage schat ze eveneens gering in, want ‘in mij redde de geest zich
uwer jeugd, de hooge geest van ’t Blinkertzwaard! O, zie ’t in eerbied aan; zijn glans ontstak in aller harten de bezieling tot dees’ dag.’149
Het blijft een raadsel waarom de tekst niet in nationaalsocialistische zin is aangepast. Ook het gelijknamige luisterspel volgt vrij getrouw de oorspronkelijke tekst,
hoewel die in verband met het nieuwe medium aanzienlijk is verkort.150 Waarschijnlijk hebben Jan C. de Vos en de ambtenaren van het departement genoeg aanknopingspunten gezien in dit werk van Van Cittert. Ondanks de vroegtijdige dood van de
dramatische held was de revolutie van het volk niet meer te stoppen. Zijn idee leefde
voort. Een soortgelijke interpretatie komen we tegen bij de bespreking van Hamlet in
hoofdstuk 6. Naast de rol van Witte als volksleider in een revolutionaire periode van
de Nederlandse geschiedenis, het voorkomen van Joodse kooplieden als huichelachtige relikwieënverkopers en het symbolisch gebruik van de bezem, werd vooral het zingen van het lied Het daget in den Oosten en met name de eerste regel daarvan geïnterpreteerd als een verwijzing naar de nieuwe orde.

De kritiek op de voorstelling
In de kritiek vroeg men zich af of politieke en propagandistische motieven of juist artistieke de keuze voor dit stuk hadden bepaald. Wat dat laatste betreft was men niet
onder de indruk. J.W. van Cittert had met dit meesterwerk de Nederlandse toneelliteratuur bepaald niet verrijkt, schreef Nico Oosterbeek in Het Vaderland.151 De karaktertekening van de personages, de behandeling van de historische stof en het antiklerikale geluid waren de voornaamste kritiekpunten. Ondanks de verzorgde kostumering
en de passende decors waren de spelers van het NHT er niet in geslaagd de kloof van zes
eeuwen te dichten. Door het herhaaldelijk zingen van het lied Het daget in den Oosten
werd het verleden met het heden verwisseld, aldus dezelfde recensent. Hieruit valt te concluderen dat (een deel van) de toeschouwers door dit lied gedwongen een vergelijking
maakte met de politieke ontwikkelingen van dat moment. En door deze ingreep ligt het
ook voor de hand dat de nationaalsocialistische strekking van de opvoering – de band
tussen leider en volksgemeenschap – door de toeschouwers zo is geïnterpreteerd. Een
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band die in de tekst van het toneelstuk veel minder op de voorgrond treedt. Oosterbeek
merkte dan ook op: ‘Afgezien of het historisch te verantwoorden is Witte van Haemstede, den bastaard van Graaf Floris V, van wien wij in hoofdzaak weten, dat hij in den
strijd van Holland tegen de ‘kerels’ van Vlaanderen dapper hielp om Zierikzee te verdedigen en daarna den oprukkenden vijand in Kennemerland keerde door bij verrassing de banier met den rooden leeuw van Holland op het Haarlemsche duin te planten,
en dien wij ons dus in de eerste plaats moeten voorstellen als een sterk en strijdvaardig
ridder, voor ons te doen optreden als een theoretiseerend leider van den opkomenden
derden stand en een martelaar voor democratische idealen, gaat het toch zeker te ver, dat
de schrijver deze middeleeuwse figuur gebruikt als spreekbuis voor kennelijk hedendaagsche beginselen, waarbij zeker achteraf al te gemakkelijk aangebrachte profetieën
als een wel zeer goedkoop propagandamiddel de waarde van het stuk als kunstwerk sterk
drukken.’152 Wat gezien deze interpretatie moeilijk te verteren viel, was het gegeven dat
Witte van Haemstede eerst gepresenteerd werd als de wegbereider van een nieuwe toekomst – weliswaar meer met woorden en holle frasen dan met daden – om daarna bij
de eerste de beste tegenslag ten prooi te vallen aan vertwijfeling en waanzin. Het dramatisch conflict dat zich in Witte afspeelde, werd voor de toeschouwers op deze manier
ongeloofwaardig, zij gingen daar dan ook niet in mee. De heldhaftige strijd van deze historische figuur met de karakterloze en verraderlijke edelen zou best onderwerp kunnen
zijn van een historisch stuk waarin typisch Nederlandse eigenschappen en nationale gevoelens gecombineerd werden. Des te opvallender was het dat Ada Mante deze rol eigenlijk op zich nam. Het werd De Vos verweten dat hij deze misconceptie niet had opgelost. Sterker nog, zijn regie werd bestempeld als ouderwets, ze riep herinneringen op
aan een lang vervolgen opvatting van toneelkunst, aldus Oosterbeek.
Aan de voorstelling in Utrecht werd een tweede recensie gewijd. Het niveau van
het spel – met name Ton van Otterloo en Carl Veerhoff werden apart genoemd – werd
nu positief gewaardeerd en Witte was nu een tragisch personage wiens leven in drie
fasen werd geschetst: van idealisme naar teleurstelling tot ontgoocheling.153
Keulers stelde zich in zijn recensie in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden op
het standpunt dat een volk op weg naar zijn toekomst er goed aan deed om naar het
verleden te kijken en zich daarbij kon laten leiden door denkers en dichters die een verbinding konden leggen tussen verleden en toekomst. Daarom vroeg hij zich af waarom het NHT zo’n omstreden historisch personage tot middelpunt van de openingsvoorstelling had gemaakt. Over het werk van Van Cittert merkte hij op: ‘Was der
Eingebung des Dichters entstammt, ist zu wenig, zu substanzlos, als dass es einem suchenden Volke richtungweisend vorgesetzt werden könnte.’154 Als Witte moest dienen
als voorbeeld voor de Nederlandse jeugd, dan had de auteur in zijn ogen een duidelijkere en besluitvaardigere held moeten kiezen dan Witte en met zijn onderwerp dichter bij die jeugd moeten aansluiten dan nu het geval was.
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Ook een onpartijdige recensent als C.A. Schilp interpreteerde het stuk als propaganda voor de nieuwe orde, hij vond het een goed recht van Van Cittert om Willem van Haemstede te promoveren tot drager van de nieuwe gedachte. ‘Drs. Van Cittert schildert den vaardigen vechter als een vurig, jong idealist, wiens gedachten
uitgaan naar een nieuw sterk volk, waaruit de macht van de adel en priesterkaste als
zelfstandige elementen in den staat is geëlimineerd en waarbij alle burgers tot een werkelijke eenheid worden omgesmeed.’155
In zijn dankwoord na de voorstelling roemde Goedewaagen de keuze voor dit historische stuk waarin problemen ter sprake kwamen die in veel opzichten leken op de
contemporaine problemen. Ook de redactie van Cinema & Theater vergeleek in haar
voorwoord bij de boekuitgave de historische en hedendaagse problematiek: ‘Het is
duidelijk dat Van Cittert, sterker dan historisch verantwoord is, den nadruk heeft gelegd op de opkomst van de derden stand, die echter zonder twijfel toen al merkbaar
begon te worden. De tijd van ontstaan van het werk: in de laatste jaren van den wereldoorlog 1914-1918 zal hieraan niet vreemd zijn. Deze tendens maakte het werk opnieuw zeer actueel, toen in 1942 intendant Jan C. de Vos het koos als openingsstuk voor
het Noordhollandsch Tooneel, in een tijd dus dat er opnieuw een revolutie door Europa trok.’156 Het is mogelijk dat de meeste toeschouwers in deze eersteling van het NHT
een zekere gelaagdheid hebben gezien. De platte tekst van de veertiende-eeuwse geschiedenis van Witte werd door de nationaalsocialistische toeschouwers geïnterpreteerd met de kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het heden. Witte, de
volksleider van de nieuwe revolutie, was voor hen een Anton Mussert of Adolf Hitler
avant la lettre. Sybren Modderman, de recensent van het fascistische De Waag, verwachtte dat de regisseur en acteurs door het spelen van historische stukken, die problemen uit een revolutionaire periode van onze geschiedenis behandelden en zo vooruitwezen naar een volkse revolutie tijdens de Tweede Wereldoorlog, er in zouden
slagen deze revolutionaire geest op het publiek over te brengen. Van Cittert was er echter onvoldoende in geslaagd belangstelling te wekken voor het probleem van het stuk
en het personage van Witte tot leven te brengen.157 Ledeboer van Westerhoven stelde
daarom bij de boekbespreking in Ontwakend volk voor dat het stuk vanwege het tendenskarakter door de regisseur of dramaturg gewijzigd moest worden, hij achtte het
in deze vorm niet opvoerbaar.158
Wat betreft het spel werden vooral Carl Veerhoff en Willem van der Veer en in
iets mindere mate Ton van Otterloo geroemd. Bijna alle recensenten waren gecharmeerd van de bijna mefistofelische wijze waarop Veerhoff de rol van intrigant had
vorm gegeven. Ook de kostuums en het decor van Cees Victor verdienden alle lof. Het
NHT kreeg voor de poging als nieuw gezelschap Nederlandstalig werk te brengen van
een groot aantal recensenten het voordeel van de twijfel.
De meeste kritieken waren echter negatief. Het was voor De Vos onbegrijpelijk
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dat de critici geen compassie toonden met zijn poging voor het eerst een Nederlandse
schrijver ten tonele te brengen. Om eventuele herhalingen te voorkomen, stelde hij in
een brief aan Goedewaagen voor eenzelfde oplossing toe te passen als in Duitsland. ‘Ik
mag hier misschien verwijzen naar de desbetreffende regelingen en verordeningen zoals die door den Reichsminister Goebbels in Duitschland werden getroffen, waarbij
het verboden is in couranten en periodieken kritiek te geven, daar deze alleen is toegestaan in de vakbladen [Goebbels nam deze maatregel op 26 november 1936, AvdL].
Indien hier niet tijdig wordt ingegrepen, dan zal men ieder toneelschrijver van het
eigen land voor de onmogelijkheid plaatsen zijn werk tot het volk te brengen en de
tooneelgezelschappen en zaalexploitanten afschrikken om nogmaals een Nederlandsch stuk te doen opvoeren. Waar bij een behoorlijke verslaggeving een stuk als
Witte van Haemstede in verschillende plaatsen in Nederland gemakkelijk had kunnen
worden geplaatst, zal het nu door deze schandalige beoordelingen moeilijk, zoo niet
ondoenlijk blijken met dit stuk een voldoende aantal menschen te bereiken.’159
Dat Witte van Haemstede weinig publiek trok, deerde De Vos niet. ‘Tenslotte is
het een grote troost voor ons allemaal dat zelfs de Führer in den aanvang geen volle
zalen vermocht te trekken’ schreef hij in december 1942 aan Goedewaagen.160
August Heyting was dezelfde mening toegedaan als De Vos. Hij had voor de opvoering van het stuk gewaarschuwd dat het publiek door voorbeschouwingen in de
kranten, lezingen in het land en radiovoordrachten voorbereid moest worden op oorspronkelijke Nederlandstalige werken. Ook had hij tijdens een bijeenkomst van de
Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers in 1939 in Kortrijk aangegeven dat slechts de
allerbeste spelers uit Vlaamse en Nederlandse gezelschappen in staat waren Nederlandstalige toneelstukken te spelen. Zoals zo vaak moest hij vaststellen dat niemand
naar hem, de voorzitter van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, luisterde. Om tegenwicht te bieden tegen de macht van de toneelcritici deed hij in een uitgebreid rapport verwoede pogingen de voornaamste kritiekpunten te weerleggen.161
Het was Van Citterts bedoeling geweest om het vervolg in de ontwikkeling van de politiek van Floris V op het toneel te brengen. Omdat er al zoveel toneelstukken over ‘der
keerlen God’ geschreven waren, koos Van Cittert voor de onbekende Witte van Haemstede waarvan alleen bekend was dat hij op het Manpad met behulp van boeren en
poorters de Vlamingen had verslagen en dat hij een gewelddadige dood was gestorven.
Witte werd door Van Cittert gepresenteerd als de eigenlijke voortzetter van de politiek van Floris V. Uit zijn overwinning op de sterke Vlamingen, die juist daarvoor de
Franse edelen in de Guldensporenslag hadden verslagen, concludeerde Van Cittert, aldus Heyting, dat Witte van Haemstede over een grote dosis moed, ja zelfs onbesuisdheid moest beschikken. Als psycholoog van de koude grond legde Heyting vervolgens uit dat onbesuisde mensen bij tegenslag gemakkelijk konden vervallen in diepe
neerslachtigheid, waardoor deze twee karaktereigenschappen die Van Cittert zijn held
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had meegegeven waren verklaard. Ook deze rehabilitatie van Witte van Haemstede
bleef onopgemerkt.
In de twee jaar van zijn bestaan heeft het NHT twaalf stukken uitgebracht: zeven blijspelen, twee historische stukken, een naturalistisch drama, een ernstig stuk en een
klucht. De helft van het repertoire is Duitstalig, drie stukken zijn van oorsprong Nederlands. Shakespeare en Hauptmann zijn de enige twee bekende auteurs. De meeste blijspelen waren voornamelijk opgebouwd rondom relatieproblemen van de hoofdpersonen. Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud van de toneelstukken en de
receptie in de dagbladen verwijzen we naar bijlage 16 bij dit hoofdstuk.
De volgende tabel geeft een overzicht van het repertoire van het NHT:
Titel toneelstuk
Naam auteur
Datum première Genre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seizoen 1942-1943
Witte van Haemstede
J.W. van Cittert
19 september 1942 historisch stuk
Watersport
Friedrich Forster
25 september 1942 blijspel
Rose Bernd
Gerhart Hauptmann
13 november 1942 naturalistisch drama
Grootmoeder Wendenkron
Mia Bergeth
25 december 1942 blijspel
Dorp in onrust
Kees Spierings
9 februari 1943
ernstig toneelstuk*
Wittebroodsweken
Paul Helwig
3 maart 1943
blijspel
Twee edellieden van Verona William Shakespeare
25 mei 1943
blijspel
Seizoen 1943-1944
Een publiek geheim
Westerman en Zn.

Ludwig Bender
?
blijspel
Christien van Bommel- oktober 1943
blijspel
Kouw en Henk Bakker
Een buitengewone vrouw
Harry Anspach
2 december 1943
blijspel
Jonkvrouw de la Seiglière
Jules Sandeau
26 december 1943 historisch stuk
Pantoffelhelden
Maurice Hennequin
11 mei 1944
blijspel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* De term ‘ernstig toneelstuk’ is ontleend aan de toneelprijsvraag 1942.

Figuur 15: Het repertoire van het Noord-Hollandsch Tooneel.

Het opzienbarende verschijnsel doet zich voor dat na bestudering van deze toneelstukken vastgesteld moet worden dat geen enkel stuk een nationaalsocialistische strekking heeft. Het grootste en meest toonaangevende nationaalsocialistische toneelgezelschap heeft geen nationaalsocialistisch toneel gespeeld! Tweederde van het
repertoire bestond uit blijspelen en werd aangevuld met een tweetal historische stukken, een naturalistisch drama en een ernstig toneelstuk. Een mogelijke verklaring hiervoor kan alleen gegeven worden wanneer we de context waarin het theater in Nederland tijdens de oorlog functioneerde, aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Het eerste jaar van de bezetting (mei 1940 tot begin 1941) kan de politiek van de
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Duitsers als voorzichtig worden getypeerd, ze is erop gericht de Nederlanders op een
‘zachte’ manier te winnen voor het nationaalsocialisme.162 Daarbij hanteerde de bezetter een drietal strategieën. Hij bracht allereerst moderne communicatiemiddelen
als radio en pers onder controle en probeerde de publieke opinie door propaganda te
beïnvloeden. Vervolgens beschouwden de Duitsers de oprichting van de Nederlandse Unie in juni 1940 als een welkom instrument voor nationaalsocialistische beïnvloeding. Ten derde benoemden ze M.M. Rost van Tonningen tot ‘Kommissar für die
marxistischen Parteien’ met de opdracht de sociaal-democratische massaorganisaties
om te vormen tot nationaalsocialistische.
Nadat deze pogingen niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd, trad een
tweede fase in werking waarin de Duitsers overgingen tot een politiek van gelijkschakeling en nazificatie (begin 1941 tot voorjaar 1943). De nationaalsocialistische cultuurpolitiek werd in september 1941 pas goed merkbaar toen het joden werd verboden de
schouwburg te bezoeken en joodse acteurs hun beroep niet meer mochten uitoefenen.
De nazificatie van het theater kreeg in 1942 een vervolg met de instelling van de NKK.
Dit betekende dat de nazificatie van de cultuur eigenlijk tot herfst 1941 van onderaf, als
het ware vanzelf tot stand moest komen waardoor de toneelgezelschappen tot die tijd
weinig hadden gemerkt van een centraal geregelde cultuurpolitiek.
De derde fase (voorjaar 1943 tot herfst 1944), gekenmerkt door onontkoombaar
toenemende conflicten, werd gevolgd door een vierde (herfst 1944 tot mei 1945) waarin de totale ontwrichting van het leven plaatsvond. Na Dolle Dinsdag werd er amper
meer toneel gespeeld. Dus alles bij elkaar genomen betekende dit dat de nazifcatie van
het theater in een tijdsbestek van amper twee jaar gerealiseerd moest worden. Hoewel
het DVK viereneenhalf jaar heeft bestaan, voerde de bezetter pas vanaf herfst 1941 een
cultuurpolitiek van bovenaf in. Toch week het DVK op het gebied van het theater hiervan af. Weliswaar wilde men vooral Duitse en oorspronkelijk Nederlands werk op de
planken zien, maar tot een grootscheepse censuur kwam het niet. Men greep niet of
nauwelijks in omdat men in de veronderstelling verkeerde in een overgangstijd te leven; van een nazificatie van het theater zou pas echt sprake zijn als de oorlog definitief door Duitsland was gewonnen.163 Een aantal nationaalsocialisten (o.a. Adriaan van
Hees en Van de Werken van Vreugde en Arbeid) liet heel duidelijk weten dat nationaalsocialistische gezelschappen de taak hadden de grote massa enthousiast te maken
voor het theater, hoewel deze nog nooit ermee in aanraking was gekomen. Dat doel
kon volgens hen eerder bereikt worden door het spelen van blijspelen dan door politiek geëngageerd theater. Voor het DVK betekende dit dat de teugels ten aanzien van
het NHT pas aan het eind van het eerste en in het tweede seizoen werden aangehaald.
Ook over het repertoire van het GTA werd er door sommigen wel geklaagd, maar ook
daarop volgde geen ingrijpen van hogerhand. Zelfs toneelgroepen van minder allooi
als De Schouwspelers o.l.v. Johan Boezer en Het Vereenigd Tooneel dat vanaf april
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1943 geleid werd door dezelfde Boezer en Jacq. van Bijlevelt konden ondanks subsidies
van het departement tot het eind van de oorlog voortgaan met het spelen van nietszeggende blijspelen.
Waarom De Vos c.s. dan niet werden bedankt voor hun ‘moeite’, kan wellicht
verklaard worden door een wedervraag te stellen: met wie moest men dan in zee?
Hooykaas aarzelde om de vaste bespeler te worden in Utrecht. De enigen waarop men
kon terugvallen waren toneelleiders van het kaliber Johan Boezer en dat was zeker geen
garantie voor een nationaalsocialistisch theater van niveau.
Op grond van de interne discussies mag geconcludeerd worden dat het niet het
voornaamste doel van Jan C. de Vos jr. was om nationaalsocialistisch toneel te spelen.
‘Echt’ nationaalsocialistische stukken als een bewerking van Van den Vos Reynaerde
weigerde hij te spelen. Daarentegen rekende hij wel veel geld voor vertalingen die zijn
echtgenote en hij voor het NHT verrichtten. Men krijgt de indruk dat het leiden van
een nationaalsocialistisch toneelgezelschap voor hem bijzaak was, in de allereerste
plaats leverden zijn inspanningen een dikbelegde boterham op.
Een groot aantal van de stukken van het NHT is door de nationaalsocialistische
pers negatief beoordeeld. Vooral de rol van de pastoor en de beide jonkers in Dorp en
onrust was velen een gruwel, evenals het drinkgelag in Een publiek geheim. Toch stelden de journalisten pogingen in het werk om in een aantal stukken nationaalsocialistische tendenzen aan te wijzen. Bij Grootmoeder Wendenkron werd de tegenstelling
tussen stad en platteland, resp. vertegenwoordigd door kleinzoon Klaus en grootmoeder Wendenkron, benadrukt. De aloude waarden en normen van het platteland
zegevierden over die van de grote stad. In de recensies bij Twee edellieden van Verona
werd wel verwezen naar de nationaalsocialistische interpretatie van de dramatische
noodlotsgedachte, maar deze werd niet aangetroffen in dit blijspel van Shakespeare.
Alleen bij de eersteling van het NHT, Witte van Haemstede, werd gelet op de recensies
erg sterk ingezet op de transpositie. Witte van Haemstede was in de ogen van de recensenten de volksleider, de verkondiger van een nieuwe leer. Zelfs recensenten die
verre stonden van de nationaalsocialistische ideologie kwamen op grond van de enscenering tot deze conclusie. Naast het optreden van Witte vertolkte Ada de rol van
zieneres, een eigenschap die we al zijn tegengekomen bij de beschrijving van de rol van
de vrouw in het nationaalsocialistische drama. De transpositie werd compleet door het
optreden van een aantal Joodse kooplieden als huichelachtige relikwieënverkopers, het
gebruik van het fascistisch symbool de bezem en het zingen van het lied Het daget in
den Oosten. Het zij met nadruk gezegd, deze dramatische elementen konden onmogelijk met deze bedoeling door de auteur in zijn stuk zijn opgenomen, ze zijn wel door
het publiek zo beleefd.
Eigenlijk moet geconstateerd worden dat de in dit hoofdstuk genoemde gezelschappen slechts het predikaat nationaalsocialistisch opgeplakt hebben gekregen om-
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dat ze óf bestonden uit NSB’ers óf omdat de context waarin het toneelstuk werd opgevoerd als zodanig moest worden bestempeld. In het geval van het GTA gold als criterium dat het gezelschap het resultaat was van het cultuurbeleid van het departement.
Dat toneelgezelschappen ook andere keuzes maakten, valt op te maken uit een
vergelijking van het repertoire van het NHT of GTA en het Centraal Tooneel van Cees
Laseur en zijn toenmalige echtgenote Mary Dresselhuis. In de periode 1941-1944 bracht
het Centraal Tooneel dat minder gebonden was aan het DVK – het kreeg slechts een
kleine subsidie – vijftien toneelstukken op de planken. Slechts twee Duitse toneelstukken werden gespeeld: Dat loopt nooit goed af van Leo Lenz en Casanova in Amsterdam van dr. F.M. Huebner. In plaats daarvan had het Centraal Tooneel zich toegelegd op het Franse repertoire. Het DVK is er alleen in geslaagd om het spelen van
oorspronkelijk Nederlandstalig werk, een van de speerpunten van het cultuurbeleid,
bij de beroepsgroeps van toneelkunstenaars af te dwingen.164

6. Theater met een nationaalsocialistische inhoud
Midwinterzonnewendedeclamatoria
Op 21 december 1939 verzamelde de Mussertgarde zich tegen het vallen van de avond
bij het Nationaal Tehuis in Lunteren. Het was de dag van het midwinterzonnewendefeest, een feest dat al door de oude Germanen werd gevierd, door generaties boeren op het platteland was overgenomen en door de nationaalsocialisten weer nieuw
leven werd ingeblazen. Een heerbanleider stapte de kring van WA-mannen binnen en
legde hen in een korte toespraak de betekenis van midwinterzonnewende uit. Hij verzekerde dat dit feest geen anti-christelijk feest was, maar dat het samenviel met het
christelijke kerstfeest. Met het opnieuw vieren van het oud-Germaanse feest drukten
nationaalsocialisten hun verbondenheid met bloed en bodem uit, wat in diepste zin
overeenkwam met de christelijke traditie. Zoals de Germanen in het holst van de winter rondom een vuur bij elkaar kwamen, zo wilden de WA-mannen deze traditie in ere
herstellen.
De heerbanleider of een declamator – Steven Barends in Amsterdam (1941),
Streekvormingsleider Vaandrig Gerh. Knol in Helmond (1942) of Sietze Proemstra in
Rolde en Assen (1942) – opende het spreekkoor Midwinterzonnewende van de nazidichter Jaap van Kersbergen.
Spreker
Makkers! Zooals wij kwamen, hierheen, door de duisternis,
die, voor wie gaan dúrft, nooit duister is;
zooals wij kwmanen uit stad en land,
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van de heide en van den waterkant,
van het moer en de geest en uit de steden
verlatend ons huis en den strijd, dien wij streden
tot aan vandaag, – en die morgen weer wacht;
zooals wij zinnende stil zijn vannacht,
zóó, makkers, is het Dietsland van oudsher gegaan:
Zooals wij hier om den vuurkuil staan,
stonden de vaderen, eeuwen geleden,
steeds om hun vuurkuil. Sinds zij hier streden,
hier woonden en werkten, – sinds hier de eerste
Germanen de zee en de heide beheerschten,
sinds ons geslacht hier zijn Dietschland vindt,
kwamen de mannen, rechtop in den wind,
van uren verre, van heinde en ginter
te saam in een kring, in het holst van den winter
en wachtten het uur der Midwinterwend,
te ontsteken het vuur, dat geen weerstand kent.

Dan volgde de vuurspreuk:
Spreker
Vuur! Kracht, die uit de vonk ontstaat;
Vuur, – dat spat, als de keisteen slaat
op den keisteen: oergeweld!
Vuur, dat door droog- dorre rijsen snelt,
het stroo aangloeit en den tak ontsteekt.
Vuur, dat loeiend den boomstam breekt;
Vuur, dat zundert en buldert en brult,
……….165

Het vuur werd vervolgens ontstoken, er volgde een lofzang op de ‘laaiende, waaiende vlammenvloed, hemelbestormende gloriegloed’.166 Het vuur had een mythologische kracht, hield de spreker de kameraden voor. Wat niet waardig was en niet volkseigenaardig was, moest het vuur wegschroeien, uitbranden, antwoordde het koor der
kameraden. De spreker vervolgde met een lofzang op de boer, waarna de midwinterhoorn werd geblazen en het onderwerp van het spreekkoor werd uiteengezet:
Spreker
Vuur! Vlam omhoog en zing van de aarde,
die zoo grooten gloed in haar schoot bewaarde!
Zing van het eeuwige bloed onzer volken;
brand met Uw zengende zang door de wolken!
Zing ons van lichte en laaiende krachten,
dwars door wilde en waaiende nachten!
Zing van het licht, dat stralend begroet,
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den zege-in-strijd van het Dietsche bloed!
Zing van wie vergaderd in den kring,
verbonden den vad’ren in Dietschen ring!
Zing ons: van eertijds, van heden, van komenden tijd!
Zing van het heil der geslachten: den strijd! 167

De midwinterhoorn werd nog een tweede maal geblazen, waarna alle Dietse helden
werden uitgenodigd in de kring der ware vaderlanders, de aanwezige WA-mannen,
plaats te nemen. Het koor, dat gevormd werd door dezelfde kameraden of door leden
van de Jeugdstorm, bevestigde deze wens met de kreet: ‘In onzen kring!’168
En daar ‘verschenen’ achtereenvolgens:
– Claudius Civilis, die tegen de overheersing van de Romeinen had gestreden. Hij
behoedde Dietsland voor vreemd bloed, vreemd recht en vreemde godsdienst.
Het was een grote schande dat zijn Dietse naam in de vergetelheid was geraakt;
hij was de ‘eerste leider van verzet door daad’.169
– Radboud, koning der Friezen, wiens ongebondenheid en vrijheid van het eigen
bloed werd geprezen.
– De strijders uit Vlaanderens verleden: Breidel, De Koninck, Dampiere, Hyoens
en Jacob van Artevelde, die Dietsland behoed hadden voor Latijnse (= Franse)
smetten.
– De graven van Nassau, ‘van Duitschen bloed – het Dietsche Vaderland getrouw
tot in den doet’ met als leider: Willem van Oranje.170
– De onbekende Geus, de vreemdenhater.
– Jan Pietersz. Coen, Peter Stuyvesant en Jan van Riebeek, de grondleggers van de
Dietse wereld overzee.
– Met Maarten Tromp en Michiel de Ruyter werden alle admiraals, kapiteins,
bootslieden en matrozen geëerd die tegen Engeland en Spanje streden.
– Stadhouder-koning Willem III, die in 1672 Dietsland voor de ondergang behoedde, terwijl de Diets-ontrouwe regenten meer op hun eigen geld uit waren
dan op eer.
– Willem I die met de Engelsen en de Duitsers ‘den Germaanschen strijd begon tegen den heerser der Latijnse macht: Napoleon’.171
– Chassé en Van Speyk, die zich niet wilden overgeven aan de Fransen.
– De Boeren in Zuid-Afrika in hun strijd tegen de Engelsen: Krüger, Steijns, Larey,
De Wet en Fourie.
– Van Heutz:
Wij roepen U, van Heutz, – gij grootste veldheer van ons Insulinde
die nog in deze eeuw wist Dietschen moed te vinden
en Haagsche halfsheid overwon: het zwaard des Islams weerde,
die onderschrokkenen gerecht de eilanden regeerde;
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de Dietsche kracht bewees met zijn Jan Fuselier!
Een leeuw, rechtstandig ginds, verguisd, vergeten hier.172

–

Herman van Reeck:
ten voorbeeld ons –
die onafhankelijk van’t gekuip der Franskiljons
en onbekommerd om on-Dietsche staatsbevelen
Uw ‘Vlaamsche Leeuw’ niet wildet laten stelen
door de misleide dienaars van een vreemden joodGij vondt in Antwerpen den schoonsten dood.173

Met deze helden in gedachten rondde de declamator af:
Spreker
Midwinter! Zonnenwend!
Makkers, – de uren
Kunnen, wie ’t lengen kent,
Nooit uren d u r e n!
Midden den winter,
Midden den strijd,
Makkers, begint er
De Nieuwe Tijd!
Midwinter! Zonnenwend!
’t Lichten breekt aan!
Gij, die dit wonder kent:
Ruimt Uwe baan!
Omhoog de hoofden;
strekt arm ten groet:
Dietsch Vuur getrouwe
Koor
Tot in den doet.’174

Daarna werden uit volle borst enige Nederlandse liederen ten gehore gebracht, die
steeds op bijeenkomsten van de NSB werden gezongen: Een is ’t Volk van Nederland
van Frederik Cristoffel, De Zwarte Soldaten, De Geuzenvendels rukken aan, WA marcheert!, Dietschland Deltaland of Blijf één mijn Vaderland! van J. van Helden op een
tekst van Nicolaas Beets. Of wellicht een lied van de bard van de NSB: Melchert
Schuurman jr. De bijeenkomst werd besloten met een korte rede van een kopstuk van
de NSB, bijvoorbeeld vormingsleider H.C. Nije, die de grootsheid van de Leider benadrukte. Daarna gingen de WA-mannen naar binnen, dronken een kop koffie of nuttigden een eenpansmaaltijd en vertrokken naar huis.175 Soms werd in een feestzaal in
stad of dorp een begin gemaakt met het midwinterzonnewendefeest, want allereerst
moest de betekenis van dit feest aan de kameraden worden uitgelegd. De zaal was daar-
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voor opgetuigd met nationaalsocialistische symbolen zoals een verslag in de Zwart
rood banier, het kringblad voor Twente en Salland, vermeldde: ‘De zaal en het podium waren prachtig en zinvol met dennegroen en zilveren runeteekens versierd’. Op
het podium zagen de kameraden: ‘Een rasterwerk van dennegroen, met daarin het
“Hou Zee” in zilveren letters, benevens verschillende zinnebeelden tegen een zwartwit gehouden achtergrond, waarin in het midden een groot Zonnerad met er omheen
de spreuk: “Het nieuwe licht tegemoet”.’176 Aan weerszijden van het podium een wolfsangel en bovenaan het hakenkruis, zinnebeeld der Germaansche lotsverbondenheid
tusschen Duitsland en Nederland.
In de provincie werd menig midwinterzonnewendefeest besloten met een toneelvoorstelling in dialect. Zo sloot in 1941 het gezelschap T.A.V.E.N.U. (Tot Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning) de avond in Assen af met het stuk ’n ol struner in ’n foek.177.
Tijdens de oorlog werden dergelijke bijeenkomsten rond 21 december georganiseerd. Er zijn verslagen uit Den Haag, Amsterdam, Rolde en Assen, waar niet alleen
de WA maar ook de Jeugdstorm en de SS aan deze midwinterzonnewendefeesten deelnamen.
Er zijn meer dramatische teksten geproduceerd voor de vieringen van het midwinterzonnewende. Een van deze voorbeelden was het spreekkoor Gedenk, dat waarschijnlijk binnen de eigen kring van de Nederlandse SS werd uitgesproken.
‘Bezit sterft
Sibben sterven
gij sterft als zij
maar iets weet ik
dat eeuwig leeft
der dooden dadenroem.’178

Met deze eerste claus gaf de anonieme schrijver aan wat de bedoeling van deze ceremonie was. De tijd voor de midwinterzonnewende was een tijd van bezinning, een tijd
waarin de doden van het afgelopen jaar werden herdacht.
Wij volgen U en willen nu strijden in Uwen geest.
Wij willen gedenken. Uw strijd.
Uw offer, en bezinnen ons op Uwe idealen die in ons voortleven.179

Verschillende groeperingen uit de volksgemeenschap – arbeiders, boeren en burgers
– keken terug op het afgelopen jaar dat plotseling geëindigd was in oorlog. Na een korte terugblik op de verderfelijke democratische samenleving vroeg de dichter zich af of
dit nu het einde betekende van het volk, het imperium, het vaderland.
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Is daar nu het einde?
Einde! Einde?–- Voor immer?
Nooit meer – nooit en te nimmer!
Een enkele man
toonde den weg
Die staat op de bres met onbuigzamen wil
om zijn hoogste plicht te vervullen.
Hij roept –
en roept
en roept honderden, duizenden, tienduizenden
op tot de wende van het lot
op voor den storm: de voorjaarsstorm!180

En de tienduizenden hadden geantwoord en waren toegetreden tot de gelederen van
de zwarte soldaten, ze waren SS’er geworden en velen waren in de strijd met Rusland
gevallen. Het spreekkoor werd onderbroken door een legerbericht uit het hoofdkwartier van de Führer waarin de loftrompet werd gestoken met het dappere Nederlandse Legioen, dat zich ten noorden van het Ilmenmeer op bijzondere wijze had onderscheiden bij de gevechten met de bolsjewisten.181
Weldra dragen wij ook het lot van ons vaderland
en houden het noodlot mede in onze hand
Voor ons ligt de toekomst
Daarin willen wij de dooden waardig zijn!
Door den nevelnacht
marcheren de doode soldaten
Ons volk herwint zijn kracht
en volgt hun onsterﬂijke daden.182

Met de belofte dat de dode soldaten zouden voortleven, werd dit spreekkoor besloten.
De top van het jaar van George Kettmann jr. is te beschouwen als een zomerse variant van het midwinterzonnewendedeclamatorium. Het stuk bestaat uit een dialoog
tussen het jaar en de zon, slechts één keer onderbroken door het zonnelied, waarin de
grootsheid van dit hemellichaam werd bezongen, de bron van alle leven. De zon rijdt
met een wagen, bespannen met twee paarden door het heelal en ontmoet op 21 juni
het jaar dat op het toppunt van zijn kunnen staat, maar desalniettemin beseft dat de
tijden van verval aanbreken. De dialoog tussen de zon en het jaar wordt onderbroken
doordat een vrouwenstem het zonnelied aanheft, tijd voor de boeren om terug te keren van het land naar hun boerenhoeven.
Zonnelied (vrouwenstem)
Zonnewende– zonnewende,
’t gaat ten ende
met den oogst
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Gaat de mare– gaat de mare:
onze aren
staan het hoogst!
Heil het licht!
Grijp de zich,
vel het rijpgeworden koren,
berg de vracht
voor den nacht.
Laat ons hooren:
zonnewende–
de legende
van het land.
Koren als nog nooit tevoren
voor den maagre en den dikke,
voor den arme en den rikkeelke oven, elke hand,
de legende van het land’183

Het waren natuurlijk de boeren die het zonovergoten graan oogstten, aldus werd het
mythische karakter van de zon met de nationaalsocialistische ideologemen als bloed
en bodem verbonden. De top van het jaar werd onder de titel Zonnewende als luisterspel uitgezonden op 21 juni 1942 van 12.30-12.40 uur op Hilversum II.
Voor de oorlog had de NSB ook al aandacht besteed aan de viering van de jaargetijden. Zo werd op 24 juni 1939 een groot zomernachtfeest georganiseerd in de zalen van
Krasnapolsky, waar o.a. Louis van Dommelen, Leo Reeker en Jean Janssens optraden als
Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Het zonnewendespel van Kettmann paste in deze
jonge traditie. Een zonnewendefeest was echter geen nationaalsocialistische uitvinding.
In De Daad van 5 augustus 1938 werd een groot artikel gewijd aan de vrijdenkersvereniging De Dageraad, die al in december 1937 een zonnewendefeest georganiseerd had waarin Louis van Gasteren als declamator en de agitpropgroep Dynamo optraden.

Nationaalsocialistische toneelgroepen
spelen nationaalsocialistisch toneel
‘Wij spelen toneelstukken die uit nationaal-socialistisch of volks oogpunt van belang
zijn om opgevoerd te worden. De stukken die wij spelen zijn Germaans van aard, hebben een volkse geest en een nationaal-socialistische strekking waarbij in het oog moet
worden gehouden, dat kunst geen politiek mag worden. Politiek mag echter wel tot
kunst worden verheven.’ Dit schreef Louis Frederik Ledeboer van Westerhoven, amb-
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tenaar bij de afdeling Theater en Dans van het DVK en leider van het Haagsch Nationaal Socialistisch Tooneel, het toneelgezelschap van district 24 van de NSB. Lid van
dit amateur-gezelschap waren onder meer Paul Roodnat, eveneens een ambtenaar op
het DVK, de toneelspelers Harry Holm en Johannes Verwey en nog een tiental kameraden en kameraadskes.184 Deze amateurs speelden een eenakter en een paar kluchten op een kameraadschapsavond op 30 mei 1942 in het Seinpost Theater in Den Haag.
Ledeboer van Westerhoven wilde met zijn initiatief de kameraadschapsavonden op
een hoger peil brengen, omdat hij het gevoel had dat hij nooit iets van die avonden mee
naar huis nam. Op 11 maart 1943 verscheen in Onze taak een aankondiging van een kameraadschapsmiddag die door het Nieuw Haagsch Amateurs Tooneel op 14 maart zou
worden aangeboden in gebouw Amicitia. Of dit een nieuw gezelschap was of voortkwam uit een fusie van de beide vorige blijft onduidelijk.
Op een kameraadschapsavond van de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO) van de kring Eindhoven op 21 november 1942 werd een Herfstspel opgevoerd dat was samengesteld door kameraadske Nierstrasz. Het was ‘een fleurig spel
van boeren en boerinnen, die dansend feest vieren, nu de oogst geborgen wordt. Kinderen delen bloemen uit. Vrouw Herfst brengt heerlijke vruchten mee en najaarsnymphen dansen voor haar een herfstdans. N.S.V.O.’sters zingen hun herfstlied
waarna Vrouw Herfst de boeren aanspoort naar Oostland op te trekken om brood te
winnen voor de Germaansche volkeren’.185
Ook in andere NSB-organisaties werd op kameraadschapsavonden toneel gespeeld, blijkens een bericht uit de Zwart rood banier van 1 mei 1941. Welk stuk er door
de Jeugdstorm op 26 april in Losser werd gespeeld, is niet bekend. Op 15 november
1941 berichtte Maas en Merwe, het Dordtse kringblad, dat twee weken daarvoor tijdens een propaganda-avond een toneelstuk was opgevoerd waarin een stormer overvallen werd door een drietal volksgenootjes die hem wilden afranselen. Gelukkig
kreeg hij juist op tijd steun van ‘een fideele Hollandsche jongen’ – geen lid van de
Jeugdstorm – die als dank door de stormer werd overgehaald lid te worden. Niet alleen jongens werden ingezet bij de propaganda voor de jeugdbeweging van de NSB.
Zo speelden de stormsters van de afdeling Rhoon-Poortugaal in december 1941 een
toneelstukje met de boodschap dat een boerenmeisje net als een stadsmeisje ook
stormster kon zijn. Ze haalden het stadsmeisje met geverfde lippen en bepoederde
neus over met hen mee te doen. Aan het eind van het stuk werd het stadsmeisje inderdaad lid van de Jeugdstorm.
De streek Meerlanden organiseerde op 22 mei 1943 een propagandabijeenkomst
voor de Jeugdstorm. Een spreekkoor was het eerste onderdeel van de avond. Na het
voordragen van een gedicht voor de moeders van de aan het oostfront gesneuvelde soldaten volgde een voordracht van een verliefde stormer die een anti-meisje probeerde
over te halen lid te worden, wat tot veel gelach aanleiding gaf. Daarnaast probeerde men
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op een wat minder propagandistische manier leden te werven. Voor dat doel werden
sprookjes voor toneel bewerkt. In mei 1943 werden De gelaarde kat en Sneeuwwitje gespeeld. In het noorden van het land hadden de stormers en stormsters van de Jeugdstorm
op 21 november 1942 veel succes met Het vrouwtje van Stavoren. Tijdens een cultuuravond van het gewest Brabant-Zeeland van de Jeugdstorm voerde de streek Helmond
eind februari 1944 het sprookje Hans en Grietje op. De hele cast bestond uit meisjes.
Opvallend was de grote theateractiviteit in NSB-district 21, dat samenviel met
de provincie Zeeland. Deze activiteit kan voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan Martien Beversluis en zijn echtgenote, die tijdens de oorlog in Zeeland
woonden. Op 15 of 16 november 1941 speelde het NSVO-toneelclubje ‘Het Lantarentje’ in hotel Brittania in Vlissingen een scène met in de hoofdrollen de personages Pier de Wieze, Leunie Seute en een sorry-manneke, die ook als ozo-knaap
werd aangekondigd. De drie rollen werden vertolkt door de kameraadskes Hooftman en Hetty v.d. Zee en kameraad Rooze. Deze personages waren bij het publiek,
bestaande uit NSB’ers, sympathisanten en introducés algemeen bekend, omdat hun
lotgevallen als dramatische samenspraken verschenen in het kringblad De Zeeuwsche stroom.186 De naam van het toneelclubje, dat louter bestond uit dames van de
NSB, gaf een indicatie van de bedoeling van de groep: de actrices wilden ‘de voeten
van hen, die nog tastend de weg naar de NSB zoeken, een weinig bijlichten’.187 Toneel als propaganda voor de Beweging. De teksten herinneren aan de samenspraken
van het duo Keuvel en Klessebes uit het radiocabaret van Paulus de Ruiter (= Jacques van Tol). Deze cabareteske commentaren op de politieke situatie werden gesproken door Piet Rienks en Ceesje Speenhoff.188 Pier de Wijze kwam overeen met
Keuvel – hij is de buurman en tevens lid van de NSB – en Leunie Seute was geënt op
de onwetende juffrouw Klessebes, die als aangever diende voor haar wijze buurman.
Een dialoog van Pier de Wieze en Leunie Seute is opgenomen als bijlage 17 in de analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5.
Na de pauze speelden de kameraadskes Rademakers, Suurland, Grool, de Graaf,
Dekker en Hooftman van Het Lantarentje met de hulp van enige WA-figuranten Die
goeie ouwen tijd van Martien Beversluis. Deze opvoering valt eveneens te beschouwen
als politieke propaganda, ditmaal in de vorm van een persiflage. Het stuk vertelt de lotgevallen van een geheim, uit oude teutebellen bestaand oranjecomité, dat aan het eind
van het stuk onder zwarte WA-vlaggen wordt begraven, waarna WA-leden NSB-periodieken op de graven leggen.
Op een kameraadschapsavond in Zierikzee op 29 december 1941 werd er ook toneel gespeeld: wederom een politieke samenspraak, dit maal tussen ‘Loutje’ en ‘Pietje’. Daarna volgde een voordracht van kameraad Visser en zijn vrouw onder de titel
Varen, varen, gevolgd door een optreden van de kameraden Kosten en Stouten onder
de titel Er uit. Na de pauze keerden ‘Loutje’ en ‘Pietje’ op het toneel terug en de avond
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werd besloten door een pantomime van Martien Beversluis waaraan tien kameraden
meewerkten.

Eenakters en revues
Naast deze propagandistische stukken werden er nog een aantal andere nationaalsocialistische theatrale activiteiten gepractiseerd. Op 18 november 1940 maakte Het Nationale Dagblad melding van een opvoering in de Pulchri-studio van de eenakter De
WA-man thuis, geschreven door constabel F.A. Jansen. De recensent stelde vast dat ‘de
medewerkers in dit stukje, wachtmeester Anceaux, het echtpaar Hoeke en constabel
Dick, hierin aantoonden, dat zij op vlotte wijze van een eenvoudig gegeven iets goeds
wisten te maken’.189 Het Vaderland en De zwarte soldaat berichtten op 20 resp. 21 januari 1941 dat door het vendel Peter Ton de historische revue Alles voor het Vaderland
was opgevoerd.190 De teksten waren van Pim Weimar, hopman Jan van Leeuwen en
wachtmeester R. Kievit. De muziek was geschreven door Rosse en Büser. De hoofdrollen werden gespeeld door kompaan Van Dusschoten, constabel Hubert en kameraadske Zeller. Tweehonderd kameraden, waaronder WA-ers en leden van de Jeugdstorm werkten mee aan deze revue in tien taferelen. Scènes uit de geschiedenis van de
WA en de NSB werden ten tonele gebracht: de meidagen van 1940 met de interneringen van NSB’ers, de straatgevechten met leden van de Nederlandsche Unie, de moord
op Peter Ton. De zaal brulde van het lachen toen een vooroorlogse situatie werd nagespeeld. In deze scène werden twee NSB’ers gearresteerd omdat er bij de één een stuk
speelgoed van Duits fabrikaat was gevonden, de ander ging spontaan mee, een kameraad liet je niet in de steek. De revue eindigde met een slotzang die door de stormers en stormsters van het NJS-vendel Peter Ton ten gehore werd gebracht:
Een liefde brandt ons in het hart
De liefde voor ons volk.
Wij zweren bij zwart rood banier,
Het lied zij onze tolk.
Den leider trouw tot in den dood,
Voor elk bevel bereid
Ons hemd blijft zwart, ons bloed blijft rood
Al kwam ‘r nog donkerder tijd.
Ons Dietschland geven wij nooit prijs,
Eén volk, dat blijft ons streven,
Wat ook de leider van ons eischt,
Wij geven voor hem ons leven.
Geloovend in den Nieuwen tijd,
Verheffen wij ons hand.
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Ons’ roepstem klinke wijd en zijd
alles voor het vaderland.191

Tot slot volgde een vlaggenparade met de volksliederen van Duitsland, Vlaanderen,
Zuid-Afrika, Spanje, Italië en Dietschland. Met volle vaart… vooruit!, een revue uit
maart 1941, opgevoerd voor Zwart Front in Noord-Brabant, had waarschijnlijk hetzelfde karakter.
De verschillende periodieken van de NSB meldden diverse keren dat een bepaalde kring of organisatie een revue voor de leden opvoerde. Op 3 oktober 1941 berichtte Het Nationale Dagblad van een opvoering van de NSB-revue Het monument
door de Groninger Centrum-groep. Op het toneel stond een grote stoomdorsmachine die tot verbazing van toeschouwers en recensent nog werkte ook en als metafoor moest worden gezien: ‘De machinist – de Leider der NSB – dorscht ’t gouden
graan – het Nederlandsche volk – en scheidt koren en kaf, met medewerking van zijn
naarstige gezellen.’192
De kameraad van 16 februari 1942 kondigde aan dat de NSVO ter gelegenheid van
het eenjarig bestaan in de Stadsschouwburg van Maastricht op 1 maart 1942 Een boerenrevue, bestaande uit spel, zang en dans zou organiseren. De leden van de NSVO,
de PO, de WA en de Jeugdstorm verleenden hun medewerking. Ook elders in het
land werden revues opgevoerd, zoals blijkt uit een aankondiging in de Zwart rood banier van 15 november 1941 over een optreden van leden van de P.O.B in de schouwburg in Deventer. Op 19 april 1942 verzorgde de groep Wijk een toneelvoorstelling
van De kribbebijter.193
Op 18 april 1942 berichtte het NSB-kringblad De stormklok over de revue Hoe was
het, hoe is het, hoe wordt het van kring 19. Over de inhoud wilde de recensent niet veel
kwijt, de toeschouwers moesten zelf maar gaan kijken. Wel gaf hij informatie over de
eerste scène waarin het ontstaan van de revue werd nagespeeld. De avond werd verzorgd door leden van de P.O., W.A. en de Jeugdstorm. Als schrijver van de revue werd
kameraad Monshouwer genoemd. De conferencier Kas de Klein (NSB’er) verleende
zijn medewerking; het orkest stond onder leiding van kameraad Van Eyck.

Zangfeesten en hagespraken
De zangfeesten der Beweging kenden steeds hetzelfde stramien: ze werden gehouden
op zaterdag- of zondagmiddagen in de maanden juni, juli of augustus. Ze waren een
combinatie van politieke samenkomst en massale samenzang en dienden om de eenheid in de NSB te bevorderen. De leiding van het muzikale gedeelte was meestal in
handen van de kameraden Melchert Schuurman en Piet Heins.194 De liederen werden aan elkaar verbonden door een dramatische tekst, die door Adriaan van Hees of
Jaap van Kersbergen was geschreven. Voorafgaand aan het zangfeest werd de feest-
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rede door de plaatselijke NSB-burgemeester of een gemachtigde van de Leider uitgesproken.
Na de feestrede betrad een voorzegger het podium en riep achtereenvolgens alle
leden van de diverse NSB-organisaties op toe te treden tot het zangfeest. De vorm
waarin dit gebeurde was die van een spreekkoor en achtereenvolgens beantwoordden
de Jeugdstorm, de WA, de NSVO en alle anderen aanwezigen de uitnodiging van de
voorzegger met een ferm ‘Hou Zee’, waarna het lied met dezelfde titel van M.A. Brandt
Buys werd aangeheven. Daarna kwam elke NSB-organisatie aan de beurt om een lied
te zingen. De rol van de voorzegger beperkte zich steeds tot een korte introductie van
de organisatie of door het declameren van een toepasselijk gedicht van een nationaalsocialistische dichter. Zo werd de Jeugdstorm aangekondigd met het gedicht Het
zaad kiemt van George Kettmann jr. Voor de rede van een officieel persoon zongen alle
nationaalsocialisten De zwarte soldaten (tekst: Jan de Gooyer, muziek: W.P.A. Franse), daartoe uitgenodigd met de volgende woorden:
Voorzegger:
En zoo staan wij allen hier aangetreden,
Wij allen, die Mussert’s zwarte soldaten zijn.
Wij, de zwarte legioenen, wij vormen het leger van den arbeid.
Wij zijn de garde der bevrijders.
Werkers waakt op!
Hoort onzen klop!
Tienduizenden marcheeren,
Maakt voor ons heir ruim baan.
Niets kan de zwarte troepen keeren.
Op! Achter Mussert aan!195

Na de feestrede veranderde het zangfeest van karakter. Nu alle organisaties waren opgenomen in de kring en van zich hadden laten horen, werd het tijd het historisch besef van de aanwezige kameraden te verdiepen. De voorzegger vergeleek in zijn monoloog de W.A. met de Geuzen uit de zestiende en zeventiende eeuw:
Voorzegger:
De Groote Geus, dat was: de onvermoeibare en
onoverwinnelijke strijder voor Dietschland, –
De rebel tegen alles, dat was: niet van Germaanschen bloede en niet van Dietschen aard.
De oude Geuzengeest zal herleven in de W.A.,
En door ons in heel ons volk.
Wij van de W.A. willen weer zijn als zij waren:
onvervaard en dapper, strijdbare Nederlanders,
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Hou en trouw aan Leider en Volk, trouw als het
moet tot in den dood.
Hoort! Een nieuwen Geuzentijd begint,
Ons Volk zijn oude kracht hervindt!196

De Dietsche mythen bleven niet alleen beperkt tot Nederland, ook de geschiedenis van
de Zuidelijke Nederlanden werd aan de verzamelde kameraden verteld, waardoor de
voorzegger een grotere inbreng kreeg in het geheel. De nieuwe vijand voor het Nederlandse volk was de Sovjet-Unie en de strijd aan het oostfront was tevens een strijd
om de toekomst van het Nederlandse volk, wat gesymboliseerd werd door het zingen
van het Oostlandlied. Diverse Nederlandse volksliederen werden nu gezongen en vervolgens werd het vizier gericht op de boeren want zij waren de eeuwige bloedbron van
het Dietse volk.
Voorzegger:
Zonder een krachtigen boerenstand kan Nederland niet bestaan.
Het zijn mede de boerenzoons, die staan in de rijen van legioen en Waffen SS
Het zijn de boerenzoons, die thans weer, als voor eeuwen, de eindeloze vruchtbare vlakten
van de Oekraïne voor Germanje beploegen.
Het Boerenvolk zal zegevieren,
Met slaande trommen en banieren!197

Van de Nederlandse boerenzoons, die deel uitmaakten van de Waffen SS was het een
kleine stap naar de Boeren in Zuid-Afrika, het verwante Dietse volk. De rol van de
voorzegger was nu uitgespeeld en na het zingen van Het Dietse lied, een tekst van Jaap
van Kersbergen, werd het zangfeest besloten met een drietal liederen (Mijn Nederland,
Wilt heden nu treden en de zesde stofe van het Wilhelmus).
Ook op grote manifestaties als de hagespraken die van 1936-1940 meestal op tweede pinksterdag werden gehouden treffen we theatrale activiteiten aan. Deze hagespraken waren een mengeling van politieke toespraken door de kopstukken van de
NSB, massale samenzang en declamatie van gedichten of monologen. De hagespraak
was feitelijk een nationaalsocialistische liturgieviering: ze vond plaats op een gewijde
plek, waar de trouw aan de Leider werd beleden en de onderlinge solidariteit werd versterkt. De dag begon met het luiden van de klok, waarna de vlaggen werden gehesen
en een kort welkomstwoord werd gesproken. Daarna volgden de declamaties, gezangen en toespraken elkaar op. De dag werd afgesloten door een rede van Mussert, gevolgd door een vlaggenparade waarbij vertegenwoordigers van verschillende NSB-organisaties langs de Leider trokken.
Hagespraak, de declamatietekst in 1937, werd uitgesproken door Adriaan van
Hees. In dit gedicht van zeven strofen werden de NSB’ers voorgesteld als slachtoffers van de liberaal-democratische maatschappij van de jaren dertig. Alleen op de
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Goudsberg voelden zij zich als vrije mannen, een hoopvolle toekomst lag in het verschiet.
Eens en door ons zullen de trommelroffels dond’ren
En de trompetten schetteren de slapers overeind
De vreemde volksmisleiders zullen zich verwond’ren:
Aan de lankmoedigheid van Dietschland komt een eind.
Volharden zullen wij! Nooit en te nimmer vluchten!
Van nieuwen, grooten tijd zullen wij bouwers zijn!
Eens staan millioenen hier onder Uwe wijde luchten
En zegevierend Dietschland zal één Goudsberg zijn

In 1938 trad het NSB-koor De zingende Dietschers op. Op de beruchte Hagespraak der
bevrijding op 22 juni 1940 werd de NSB-klok aan Goering aangeboden. Daardoor vervreemdde de NSB zich totaal van de rest van de bevolking. De tekst van Van Hees was
één groot politiek commentaar op de oorlogshandelingen van mei 1940. Het eerste gedeelte van de tekst borduurde voort op het luiden van de klok. Deze werd als symbool
opgevoerd om het verraad waaraan het Dietse volk was blootgesteld aan de kaak te
stellen met het doel de schuldigen te straffen. Daarna volgde een herdenking van allen die voor het vaderland waren gevallen, niet alleen op het slagveld, maar ook in Rotterdam, Vlaanderen en Duinkerken.
De stem van de klok blijft hun manende tolk,
dat er in Dietschland geen rust zal zijn,
voordat de schulden betaald zullen zijn.
Hem die gevallen is
klinkt ter gedachtenis
over de heiden
en bosschen en weiden
bronzen de stem:
Wij gedenken hem.
Zij vielen, onwetend belogen, bedrogen
in een dapperen strijd met haat in de oogen,
onwetend misleid door donkre machten,
misbruikt en verraden door volksvreemde krachten.198

Het derde gedeelte bevatte een terugblik op de democratische maatschappij van het
interbellum. Vooral het socialistische aspect – juist het ontbreken daaraan – kreeg
in deze regels volop aandacht met motieven als uitbuiting, ongelijkheid en solidariteit. Dat die maatschappij weggevaagd moest worden door een oorlog lag voor de
hand.
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Toen is de zwaarste dag aangebroken,
toen werd dat volk in een pakje gestoken,
toen gaf men het wapens, dat kon toen geen kwaad,
toen joeg men het op met geschreeuw van verraad
en hitste en loog en hield radiopreeken
tot iedere nuchtere zin was geweken
en een furie losbarstte, ten bate van ’t land
dat zich veilig waande aan den overkant …
Toen kwam het zoover dat men broeders vermoordde
en nog slechts bevelen van ’t Jodendom hoorde,
toen was ons land klein en ten dood’ opgeschreven;
toen maaide de zeis door dit heerlijke leven
en Dietschland werd slagveld, van Dietsch en Duitsch bloed
En de hitsers vertrokken en vonden het goed.199

Vervolgens werden de omgekomen NSB’ers herdacht en de aanwezigen werden opgeroepen om in hun geest verder te marcheren, Dietsland te eren, het vreemde te bestrijden en daardoor Dietsland te bevrijden. De lotsverbondenheid met het Duitse
broedervolk – ‘nooit meer vergeten, dat onder Germanen geen twist mag bestaan’ –
mondde uit in een oproep deel te nemen aan de nationaalsocialistische revolutie:
Treedt aan, treedt aan,
Voor Dietschland ruim baan!
Het kost’ wat het koste:
Wij bezetten de posten.
(…)
Zóólang zullen wij strijden
De Leider zal leiden
Wij zullen tezamen het goud verslaan!
Voor Mussert ruim baan!200

In Lichtkogels (1942) nam J.A. van Kersbergen een fragment op van de hagespraak uit
1940. De tekst Slaet op den Trommele werd toendertijd verboden. In dit later gepubliceerde fragment klonk de roep van de spreker om het Dietsche volk, bestaande uit
Franken, stoere Saksers en vrije Friezen. Waar was het gebleven?
Spreker
Het ligt ontzield,
Terneergeslagen, uitgebluscht, in ’t stof geknield.
Oneenig, overhoop, verward, versuft en moe
Ziet het in werkeloosheid onverschillig toe
Hoe dat laatste rest van ﬁere volksche levenskracht
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Aan waan, angst en verraad ten offer wordt gebracht.
(…)
Het ziet den vreemdling ’t land versjacheren en het bloed ontwijden
En wil vergeten.’

Toen de spreker vervolgens mismoedig concludeerde dat er geen toekomst meer was
voor zo’n volk, dat zich had overgegeven aan een democratisch bestel, werd hij tegengesproken door het koor: ‘De jeugd staat klaar!’201 Van Kersbergen blijkt ook de
auteur van Het lied van de jeugd, een feestdicht van jeugd en lente voor koor en spreekstemmen. Deze tekst werd gedeclameerd op 21 maart 1944 op de Dag van de Jeugd in
het concertgebouw in Amsterdam door een koor van 350 personen en 4 spreekstemmen. Het Omroep Symphonieorkest stond onder leiding van P. Jakma, die de tekst
ook op muziek had gezet.
De hagespraken inspireerden het cabaret ‘De Watergeus’ van Radio Oranje tot
een persiflageachtige radioreportage waarin de samenkomsten op de Goudsberg op
de hak werden genomen. Hetzelfde gebeurde in het lied Het liedje van Zwarte Hein van
Jaap Sikkema.202

Het cultische spel
In het cultische spel, de benaming van Nederlandse nationaalsocialisten voor het
spreekkoor, waren de themata die in het Duitse Thingspiel voorkwamen volop aanwezig. Het ‘wij-gevoel’, de kameraadschap, het deel uitmaken van een machtig geheel,
het volk en de figuur van de leider werden zeer benadrukt. In tijden van gevaar was er
altijd één man die de richting aangaf en die ‘op de bres [stond] met onbuigzamen wil
om zijn hoogste plicht te vervullen’.203 Evenals in het Thingspiel was de scheiding tussen uitvoerenden en publiek opgeheven. De bijeenkomsten hadden een ceremonieel
karakter waarin bepaalde rituelen – het aansteken van het vuur, het uitspreken van de
vuurspreuk en het blazen op de midwinterhoorn – een bijna mythisch karakter kregen. Het cultische spel had een interne opvoedende en propagandistische waarde: de
aanwezigen werden gesterkt in hun rotsvaste geloof in het nationaalsocialisme.
Toch werd het spreekkoor, het cultische spel in engere zin, in de diverse kringbladen tijdens de oorlog minder minder vermeld dan voor de oorlog. In de beschrijvingen van kameraadschapsavonden en partijbijeenkomsten valt te lezen dat ze er wel
zijn geweest, maar aan de inhoud werd amper een woord gewijd. Vooral in de Jeugdstorm was het spreekkoor favoriet, tot ver in de oorlog berichtte de nationaalsocialistische pers dat de Jeugdstorm ingezet was bij het declameren van spreekkoren. Zo
meldde De zuiderstorm van 15 augustus 1944 dat de Jeugdstorm een spreekkoor had
verzorgd op de Limburgsche volksdag in het openluchttheater van het Rotspark te
Valkenburg.
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Ook bij nationaalsocialistische feestdagen zoals de verjaardag van de Führer werden spreekkoren gedeclameerd. Kettmann maakt melding van een ‘Feiergestaltung’
voor de Führer door de deelnemers van de 4. SS-Vollehrgang der SS-Schule Avegoor.
In het spreekkoor Führer werd Hitler omschreven als een door God gestuurde Verlosser. De tekst is opgenomen als bijlage 18 in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5. De
spreekkoren stonden niet op zichzelf, maar werden vaak ten gehore gebracht tijdens
partijbijeenkomsten. Deze manifestaties kregen daardoor de vorm van een ‘Gesamtkunstwerk’, waarin verschillende kunstdisciplines naast elkaar voorkwamen: gezangen, declamaties van spreekkoren of gedichten, politieke redevoeringen, vlaggenparades enz. Qua opbouw en enscenering doen zij in dit opzicht denken aan de
Thingspiele uit de eerste jaren van het Derde Rijk.

7. Conclusie
Overzien we het geheel aan theatrale activiteiten in de eigen nationaalsocialistische
kring dan mogen we de conclusie uitspreken dat deze vooral dienden om ‘de eigenheid’ van de betrokkenen, i.c. uitvoerenden én publiek, te benadrukken. Tijdens de
bijeenkomsten was er sprake van één gemeenschappelijk doel, namelijk de versterking
van de eenheid binnen de Beweging waarvan allen deel uit maakten. In deze zin geformuleerd sloot dit zoeken naar een grotere eenheid aan bij wat in de jaren dertig en
veertig op meerdere terreinen, o.a. de volkskunde en archeologie, viel waar te nemen.204 Deze ‘eigenheid’ kunnen we ook onderscheiden in een aantal steeds terugkerende thema’s.
Het naspelen van de eigen geschiedenis zoals in de revue Alles voor het Vaderland bood de toeschouwers niet alleen de mogelijkheid het saamhorigheidsgevoel te versterken, de auteur(s) grepen tevens een mogelijkheid aan om de kritiek
op de vooroorlogse maatschappij te ventileren, waardoor bij de toeschouwers het
idee werd versterkt dat de keuze voor de NSB een juiste was geweest. Eenzelfde thematiek kan geconstareerd worden bij de dramatische dialogen die de Zeeuwse kameraden hebben gespeeld. Oeroude volksgebruiken bij de wisseling van de jaargetijden werden opgenomen in een nationaalsocialistische volkscultuur. Dit gold
niet alleen voor de zonnewendedeclamatoria en de oogst- of herfstspelen, maar
ook voor sprookjes en legenden die vooral door de Jeugdstorm van stal werden gehaald. Al naar gelang de politieke overtuiging waren in deze declamatoria Dietse
c.q. Germaanse motieven te onderscheiden. Het aanroepen van de Dietse helden
of het bewieroken van Germaanse deugden had tot doel de aanwezigen bewust te
maken van het grotere geheel waarvan ze volgens nationaalsocialistische scribenten deel uitmaakten. Deze bijeenkomsten hadden tevens een ceremonieel karak-
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ter waarin bepaalde rituelen een bijna mythisch karakter kregen, waardoor de
grens tussen leven en dood werd overbrugd. De levende, in de kring verzamelde
WA-mannen of SS’ers voelden zich verbonden met de gesneuvelde kameraden. De
gedachtenis aan de gesneuvelden of het steeds terugkerende antwoord in het geval van het midwinterzonnewendedeclamatorium werd uitgesproken alsof het een
gebed of een litanie betrof, waardoor deze samenkomsten een religieus karakter
kregen.
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Hoofdstuk 6

‘Echt Nederlandsche stukken
(natuurlijk nooit gespeeld)’1

In een ambtelijk onderhoud met zijn secretaris Van der Schaaf vraagt een naamloze
Nederlandse minister van de pluimveeteelt of deze iets afweet van de deplorabele toestand van de pluimveehouders. De ambtenaar moet bekennen dat hij door de vele rekwesten uit die sector daarvan op de hoogte is, maar dat hij de minister daarvan niet
in kennis heeft gesteld, omdat deze zo druk bezet was. De bewindsman besluit dat er
wat voor die ‘eierrapers’ gedaan moet worden: alle ambtenaren op het ministerie moeten meer eieren gaan eten. Daarna wordt Pienter, de jongste klerk en zelf kippenhouder, om raad gevraagd. Deze stelt voor dat de staat 100.000.000 eieren opkoopt en in
koelhuizen opslaat. Zo wordt de prijs gesteund en de eieren kunnen in de winter van
de hand worden gedaan: het ei van Columbus. De minister geeft Van der Schaaf opdracht een wet voor te bereiden, waarna hij in slaap valt en pas wakker schrikt als er
een telegram op zijn bureau wordt gelegd waarin de verenigde eierproducenten adviseren de opkoop van de eieren te staken. In plaats van het nieuwe advies serieus te
overwegen en de ministeriële beslissing terug te draaien, wordt het wetsontwerp door
de Kamer gejaagd. Conclusie: in de regering en het parlement zitten uilskuikens.
Dit drama in één bedrijf en één naspel van een anonieme auteur werd onder de titel Het ei van Columbus in De Bezem van 6 mei 1932 gepubliceerd. Deze korte toneelschets is slechts één van de vele dramatische teksten die in de diverse nationaalsocialistische kringbladen, periodieken en kranten in de jaren dertig en veertig verschenen.
Naast deze publicaties werden er in het interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook diverse nationaalsocialistische toneelstukken in boekvorm uitgegeven die het
nooit tot een voorstelling hebben gebracht. In sommige gevallen werd het manuscript
niet eens gepubliceerd en bleef het verborgen in een nalatenschap of archief.
Om een tekst als Het ei van Columbus als nationaalsocialistisch te bestempelen
worden twee ‘harde’ criteria gehanteerd: publicatie in een nationaalsocialistisch periodiek of bij een dito uitgeverij en de bespreking van die toneeltekst in het nationaalsocialistische discours. De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen, een
tekst over Willem van Oranje, moet als nationaalsocialistisch worden bestempeld omdat ze is gepubliceerd in Nieuw Nederland. Hetzelfde geldt voor een toneelstuk als On-
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der de Princevlag van T. van Lohuizen, dat door Adriaan van Hees in zijn boek Nieuw
tooneel voor nieuw publiek als voorbeeld van nationaalsocialistisch toneel wordt genoemd. Een ander criterium heeft betrekking op de auteur in kwestie. Van een groot
aantal auteurs is bekend dat zij nationaalsocialist waren. Dat op zichzelf is geen garantie voor nationaalsocialistische toneelteksten, want de toneelstukken die Henri
Bruning aan het eind van het interbellum schreef en tijdens de oorlog publiceerde –
Lazarus de Rijke en Elias van Cortona – blijken een katholieke en geen nationaalsocialistische signatuur te hebben. Ada van Holland, een toneelstuk in vier bedrijven van
E.G. van Bolhuis is een historisch drama en geen nationaalsocialistisch stuk, hoewel
de auteur nationaalsocialist was. In de meeste gevallen is dit criterium echter wel geschikt om de tekst nader te duiden. Kijken we naar de themata of motieven dan moet
wederom geconstateerd worden dat er slechts zeer weinig geschreven toneelteksten
zijn gevonden die een zuiver nationaalsocialistische inhoud hebben waarin bijvoorbeeld een sterke leider optreedt of een nationaalsocialistische heilsstaat wordt gepropageerd. Dat geldt ook voor de noodlotsdrama’s die de Germaanse voortijd als onderwerp hebben en eerder aansluiten bij een negentiende-eeuwse traditie (Rodenbach
en Hegenscheidt) en pas tijdens de oorlog op basis van de tijdsomstandigheden een
nieuwe interpretatie krijgen. Wel kan vastgesteld worden dat in de toneelteksten die
in dit hoofdstuk worden gepresenteerd vaste constanten zijn aan te wijzen: de verbondenheid met het volk of de volksgemeenschap, het volkseigene, de nationalistische, historische stofkeuze en heroïsche personages. Deze constanten zijn afzonderlijk echter als zodanig toch niet onderscheidend, de ‘setting’ waarin ze worden
gepresenteerd bestempelt ze echter tot nationaalsocialistisch.
Voor de bespreking van de verschillende dramatische teksten is teruggegrepen op
de indeling die in hoofdstuk 2 gepresenteerd is. Enerzijds zullen de theatrale teksten
gecategoriseerd worden in de daar genoemde genres: actueel toneelstuk, historisch toneelstuk en neoklassieke tragedie. Het Thingspiel, het vierde genre, blijft buiten beschouwing, omdat we hier te maken hebben met teksten die niet zijn opgevoerd. Het
doel is om met behulp van deze driedeling een eerste overzicht samen te stellen van
een door nationaalsocialisten geschreven theatercultuur.
De bijlagen bij dit hoofdstuk bevatten een nadere beschouwing van een aantal typerende nationaalsocialistische theatrale teksten. Het oud vermaak’lijk Ganzenspel van
Martien Beversluis en Inge van George Kettmann jr. worden besproken als voorbeelden van een actueel toneelstuk. Rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen en Harald de skalde van August Heyting zijn voorbeelden van een historisch toneelstuk. De
bode van Thermopylai van Frits van Genechten jr. is het enige Nederlandse voorbeeld
van een neoklassieke tragedie. Bij de analyse van deze toneelteksten wordt teruggegrepen op de vier dramatische bouwstenen die ook al in hoofdstuk 2 zijn genoemd:
de transpositie, de schijndialoog, de rol van het koor en het dramatische slot.
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Gekalligrafeerde titelpagina van Inge,
een onuitgegeven toneelstuk dat
George Kettmann jr. in gevangschap
schreef.

In dit hoofdstuk wordt de gehele periode van 1932 tot enkele jaren na de Tweede
Wereldoorlog beschreven. Symbool, een liberale klets in één bedrijf is het begin van deze
reeks theatrale teksten, die wordt afgesloten door het in gevangenschap geschreven Inge
van George Kettmann jr.2 Voor een aantal teksten wordt verder teruggegrepen. Na de
publicatie van Harald de skalde, een drama van August Heyting, dat na een eerste druk
in 1906 in 1943 opnieuw in de Theaterreeks van de nationaalsocialistische uitgeverij Opbouw uitgegeven werd, probeerde de Antwerpse dichter Jef van Eyck aandacht te vragen voor een nog ouder drama van deze inmiddels vergeten auteur. In een uitvoerige
analyse probeerde hij te bewijzen dat Heytings Simson, een richter Israëls, geschreven in
1904 en in 1939 in eigen beheer gepubliceerd als deel 7/8 van de Trifosreeks, eveneens een
Germaans drama was. Ook deze beide teksten zullen in dit hoofdstuk aan bod komen.

1. Het actuele toneelstuk
De NSB en andere nationaalsocialistische en fascistische partijen manifesteerden zich
vooral in de jaren dertig als representanten van een revolutionaire beweging die de be-
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staande democratische liberale maatschappij wilde vervangen door een volksgemeenschap waarin klassentegenstellingen en politieke verschillen hadden afgedaan.
In de toneelschetsen in de diverse propagandabladen is de kritiek op de vooroorlogse maatschappij een belangrijk thema. Deze kritiek gaven de auteurs enerzijds vorm
door politieke tegenstanders, maar ook rivaliserende ideologisch verwante groeperingen belachelijk te maken, anderzijds hamerden ze voortdurend op de miserabele
omstandigheden waarin de arbeiders en middenstanders als gevolg van de economische crisis en de werkloosheid moesten leven. Met het radicaliseren van de Beweging
was het niet verwonderlijk dat het antisemitisme in deze toneelschetsen een tweede,
hoewel minder voorkomend, thema vormde. In een zeer groot aantal theatrale teksten speelden de auteurs in op de actualiteit om deze vanuit nationaalsocialistische optiek te beschrijven. Deze actualiteit werd in de eerste plaats voor het voetlicht gebracht
in de vorm van een dramatische dialoog. In de jaren dertig werden deze dialogen beheerst door de politieke strijd van de Beweging, in de Tweede Wereldoorlog gaven beide dialoogsprekers commentaar op de oorlogsgebeurtenissen, zodat de nationaalsocialistische lezers voldoende werden geëquipeerd om te blijven geloven in de
uiteindelijke overwinning.

Kritiek op de vooroorlogse maatschappij
Het belachelijk maken van politieke tegenstanders
Voordat ingegaan wordt op die theatrale teksten waarin politieke tegenstanders belachelijk werden gemaakt, is het van belang deze tegenstanders nader te definiëren. Op
de rechtervleugel van het politieke krachtenveld waren er naast de NSB nog een aantal partijen die tot dezelfde bloedgroep behoorden. Vanuit propagandistisch oogpunt
kon het dus noodzakelijk zijn om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de
eigen partij en al die andere. Daarnaast speelde het onderscheid tussen politiek links
en politiek rechts. Het was logisch dat partijen als de NSB en de ANFB zich voor bepaalde bevolkingsgroepen duidelijk probeerden te profileren om zo het onderscheid
tussen henzelf en partijen als de SDAP en de CPH te accentueren. Ten slotte waren de
nationaalsocialistische en fascistische partijen en partijtjes fervente tegenstanders van
de democratie, die in hun ogen op twee pijlers berustte: het kapitalisme en liberalisme. Kapitalisten en liberalen vormden daarom de derde groep waartegen de personages in deze toneelschetsen zich konden afzetten.
Het belachelijk maken van politieke tegenstanders gebeurde op verschillende manieren. In het Symbool, een liberale klets in één bedrijf bereidt een aantal mannen een
liberale revolutie in Nederland voor. Ze zijn er van overtuigd dat ze na de door een
Amerikaanse professor Jacoby voorspelde catastrofale aardbeving in West-Europa van
de mogelijke verwarring gebruik kunnen maken om hun couppoging te doen slagen.
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Als bekend wordt dat de politie op de hoogte is van hun plannen haakt de een na de
ander met een nietszeggende smoes af. De liberale revolutie eindigt met de smadelijke vlucht van de coupplegers via de achterdeur.
De coupplegers demonstreren dat ze eigenlijk geen veranderingen willen, ze vergaderen maar wat, maar dat leidt niet tot het gewenste resultaat. In deze schets beklemtoonde de anonieme auteur indirect dat het revolutionaire elan alleen te verwachten viel van kameraden van de door Hugo Sinclair de Rochemont opgerichte
Vereeniging De Bezem.
Dat de liberale elite alleen uit was op eigen gewin is het thema van De drie getrouwen of hoe men in een demo-liberalen staat carrière maken kan van een anonieme
auteur in Zwart Front.3 In deze korte toneelschets verkeert de graaf van Brabant Stiburg tijdens zijn studententijd in geldproblemen. Hij kan de huur niet meer betalen
en zijn hospita heeft hem gedreigd uit zijn kamer te zetten. Zijn beide kompanen,
jonkheer Blauwbloed van Rotland en jonkheer de Hertog, klagen dat het volk geen respect meer heeft voor de oude adel en dat dit de schuld is van de socialisten. De enige
oplossing is democraat te worden. Ze sluiten een verbond en beloven elkaar wanneer
en waar dan ook volledig te steunen.
In het tweede bedrijf dat veertig jaar later in de jaren dertig speelt, kijken de heren terug op een geslaagde carrière. Ze hebben elkaar door dik en dun gesteund. Ze
hebben zeer goede pensioenen opgebouwd, maar nog zijn ze niet voldaan, ze willen
nog meer geld hebben. Daarvoor kan worden gezorgd, want het verbond van de drie
getrouwen bestaat nog steeds.
De ridiculisering van de tegenpartij verloopt steeds volgens hetzelfde patroon.
Het democratisch karakter van de vooroorlogse samenleving vormt het onderwerp
van spot die in clichématige termen aan de lezers wordt gepresenteerd. De personages maken geen enkele ontwikkeling door, ze zijn en blijven clichématige elitaire types, die vergelijkbaar zijn met personages als de fabrieksdirecteur of de kapitalist uit
de stomme film en het theater uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. De anonieme auteur hekelt in deze tekst de afstand tussen de upper ten en de rest van de bevolking en verwijst zo indirect naar de fascistische ideologie waarin het klassenverschil
juist is opgeheven.
Slechts in een enkel geval waren socialisten de hoofdpersonen in een dramatische
persiflage. Op 26 november 1936 publiceerde De Oranjepost een dialoog tussen Herman en zijn oom Hendrik.4 Hendrik wil zijn neef bedanken voor de manier waarop
deze hem in Doesburg tegen de NSB heeft verdedigd. In zijn spreekbeurten voor de
SDAP vertelt Hendrik de grootst mogelijke onzin, die door zijn neef Herman wordt
bevestigd. De neef beweert dat wat zijn oom zegt zwart op wit staat in een brief van de
VARA. Ze zijn alleen uit op geld, aan idealen ontbreekt het hen.
Het onderzoek heeft slechts een toneelschets opgeleverd waarin de houding van
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de eigen kameraden kritisch werd bekeken. In Zoo zijn er ontmoeten twee nationaalsocialisten elkaar. De een is een groepsleider in uniform, de ander draagt een licht zomerpak en zegt lichtjes groetend:
Hou Zee! Kameraad groepsleider. Goed dat ik U zie. Mijn inner heeft me deze week ‘Onze
Taak’ te laat bezorgd. Wilt u daar eens naar kijken? En hij woont nog geen honderd meter
bij me vandaan. (Deze laatste woorden min of meer op den toon van den verongelijkten).5

De groepsleider antwoordt hem dat hij zelf wel in actie had kunnen komen. Doordat
de inner ziek was geworden, was het onmogelijk het kringblad op tijd te bezorgen. Een
half jaar later gebeurt iets soortgelijks in het tweede bedrijf. De groepsleider heeft de
kameraad gemist bij een vergadering, maar deze was daarvan niet op de hoogte omdat hij het kringblad niet leest. Wellicht heeft deze toneelschets betrekking op het verminderde elan van een aantal kameraden, dat het na de teleurstellende verkiezingen
in 1937 voor gezien hield.
Al deze voorbeelden demonstreren dat de anonieme auteurs dezelfde propagandistische strategie toepasten: laat politieke tegenstanders de hoofdrol spelen en demonstreer zo hoe kleinzielig hun standpunt is. Deze strategie werd in de oorlog voortgezet in de NSB-propagandafilmpjes rondom het personage Roddelaere Verroest, een
arrogante Hagenaar, die symbool stond voor het bekrompen oude Nederland. De rol
werd met veel verve gespeeld door Jan C. de Vos jr.

Economische crisis en werkloosheid
De kritiek op de vooroorlogse democratie werd vooral geuit in die teksten waarin de
economische situatie van die jaren onderwerp van de toneelschets was. Een aantal
auteurs liet zien hoe de economische crisis de kleine man tot rampspoed dreef. Sommige van deze teksten, waaronder Kerstmis 1934 van Ad Sassen, zijn vergelijkbaar met
de korte verhalen en romanfragmenten die Scholten (1982) opnam in de bundel Voor
wie de Lutinebel luidt.6 In deze teksten speelt de handeling zich af in een arbeiders- of
middenstandsmilieu en de personages ervaren werkloosheid en economische crisis als
een naturalistisch gegeven. Deze kritische toneelteksten werden niet alleen geschreven door nationaalsocialistische auteurs, ook socialistische en communistische en zelfs
rechts-katholieke auteurs als Sassen produceerden ze. Sporadisch treft men in dit soort
teksten personages aan die hun handelen laten bepalen door hun geloof in een nationaalsocialistische toekomst. In andere teksten werd vooral de baantjesjagerij en
schraapzucht van de maatschappelijke elite ironisch belicht. Industriëlen, hoogwaardigheidsbekleders en andere maatschappelijk geslaagden bevolken deze teksten, die
een variant vormen op De drie getrouwen of hoe men in een demo-liberalen staat carrière maken kan.
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De koppeling tussen economische crisis en nationaalsocialistische heilstaat
wordt het duidelijkst verwoord in Huisbezoek van den armenraad van een auteur
die zijn teksten in Het hakenkruis ondertekent met zijn initialen B.v.O.7 De tekst
heeft de vorm van een dialoog: een ambtenaar bekijkt of een middenstander recht
heeft op een uitkering. De middenstander heeft geen inkomen, in deze maatschappij moet een winkelier schijnbaar van de wind leven, is zijn antwoord. Ook
verschillende belastings- en verzekeringspapieren kan hij niet overleggen, want
hij zit niet in het ziekenfonds en hij heeft geen begrafenisverzekering. Als de ambtenaar hem aanraadt nogmaals steun aan te vragen, antwoordt de middenstander:
Ik niet, want ik ben daarna tot ’t inzicht gekomen, dat ik van een maatschappij, die mij niet
eerder helpt dan dat ik tot pauper geworden ben, geen hulp wensch.

Hij heeft geleerd van heel weinig rond te komen – ‘leven is een kunst en die heb ik wel
geleerd’ –, bovendien is hij lid van de NSNAP.
Ambtenaar
Ja, maar U werkt toch voor die fascisten-beweging, en dat wordt toch immers betaald?
Middenstander
U bedoelt Nationaal-Socialisme, neen, mijnheer, daar zit geen Lotisico achter, of zoo iets.
Wij Nazi’s werken voor niets, omdat we nog wat verder zien dan …
Ambtenaar
Ach kom, da’s toch niet waar – voor niets gaat de zon op en bovendien wordt ’t Nationaal
Socialisme toch gesteund door fabrikanten en kapitalisten – het gaat om ’t behoud van hun
bezit en …
Middenstander
…om het verzekeren van een goed bestaan voor allen, die werken en werken willen, maar
wij zijn geen beschermers van de brandkast van leegloopers en anderen zooals U denkt,
mijnheer, dat Nationaal-Socialisme leeft alleen maar in de voorstellingen van onze tegenstanders, maar over de belangen van andere groepen dan die der ambtenaren maakt U zich
waarschijnlijk niet al te druk – U hebt voorloopig nog een verzekerd bestaan…8

In tegenstelling tot de berusting in de crisisverhalen van Albert Kuyle, H.M. van Randwijk en Jan Mens formuleert de middenstander hier een nationaalsocialistisch perspectief. Hij is ervan overtuigd dat er nieuwe tijden zullen aanbreken waarin het nationaalsocialistische ideaal verwezenlijkt wordt. In feite moet geconstateerd worden
dat deze teksten dezelfde kenmerken hebben als de gespeelde stukken De dag die komt
en Vrijheid: clichématige personages en een eenvoudig geformuleerde politieke boodschap die de dramatische handeling ondergeschikt maakt. Doordat ze in kringbladen
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werden gepubliceerd, was de lengte ervan zo beknopt, dat de dramatische tekst opgevat moet worden als een politiek statement.

Antisemitisme
In de onderzochte periodieken en kringbladen werden bijna geen dramatische teksten
aangetroffen die een antisemitisch karakter hadden. In eerste instantie richtte de kritiek zich op het vreemdelingenbeleid van minister Goseling van justitie. In de Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel in De Bundel werd de Vondelherdenking gekoppeld aan de vluchtelingenstroom uit het Derde Rijk.
Thomasvaer
Herdenken wij de oogst van Nieuwe Nederlanders.
Pieternel
Ja, deze wonderbare oogst was niet gering,
Thomasvaer
En d’oorzaak van een diep ontroerde Goseling.
Pieternel
Ons land heeft bannelingen steeds een honk geboden.
Thomasvaer
Mijn schalkse Pieternel, geen woord over de joden.
We zijn hier immers op een vrolijk bruiloftsfeest.9

In hetzelfde jaar werd het voor de lezers van het Haagse kringblad Onze taak duidelijk wie de ware vijanden van het nationaalsocialisme waren. Wederom nam de NSB
haat toevlucht tot een dialoog tussen Thomasvaer en Pieternel:
Pieternel:
Maar in de burcht van het verstand
(Zoo noem je immers toch de krant)
Daar lees je ’t toch vaak anders.
En dat zijn – ’k lees ’t haast elken dag
Als ik het hier zoo eens zeggen mag –
De beste Vaderlanders.
Thomasvaer
Toch weten ook die lui het wel,
M’n lieve beste Pieternel,
Maar zij zijn wat gekneveld.
Het Joodsche wereldkapitaal
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En ’t Humanistisch ideaal
Heeft vaak hun hoofd beneveld.
Pieternel
Maar Thomasvaer, de Rechtse krant
Zou Joodsch zijn! Waar is je verstand?
Dat kàn beslist niet waar zijn!
Thomasvaer
Wijs mij één Jood-vrij persbureau
Van wereldnieuws eens aan… O zoo!
Daar zul je gauw mee klaar zijn!
Pieternel
Jawel, maar dienaars van de kerk,
Die zoeken elken dag hun werk,
Om ons goed in te prenten,
Hoe elke kerk zich fel teweer
Stelt tegen anti-Joodsche leer.
Toch niet om Joodsche centen…
Thomasvaer
Natuurlijk niet. Maar ’t onverstand
Zet hier ook menig hart in brand.
De kerk leert alle volken.
maar waar de kerk allen leert,
behoeft toch daarom niet beweerd
dat volken zelf verkolken?
Een volk dat Christus leert verstaan
Behoeft daarom niet te vergaan.
Een volk mag ’t volk toch blijven.
De Kerk behoedt den mensch naar geest
Maar ’t doel kan nimmer zijn geweest
Het lichaam te verdrijven!10

Ook traden in sommige teksten personages van joodse origine op en die volgens het
bekende stereotype werden afgebeeld. Zo was een joodse speculant en geldschieter
Niederstein samen met een rechter en een minister het brein achter een revolutiepoging in Een troon wankelt van Jan Derks. Dat joden uit een lager milieu dezelfde rol
speelden, bewijst het personage Oome Jan uit Een oud vermaak’lijk Ganzenspel van
Martien Beversluis, hij wordt gepresenteerd als een joodse sjacheraar die met alle winden mee waait. In De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen hebben een boer
en boerin hun varken verkocht aan een joodse handelaar die hun veel minder heeft betaald dan het jaar daarvoor. Maar dat is dan nog beter dan het te verkopen aan de
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Spanjaarden, want die zouden er helemaal niets voor betaald, maar het gewoon gestolen hebben. Als Willem van Oranje na de weigering van de Antwerpse kooplieden
hem te steunen bij zijn verzet tegen Philips II in grote geldproblemen verkeert, weigert hij geld te lenen bij de joodse bankiersfamilie Fugger. Hij wil Nederland niet bevrijden van vreemdelingen en het via deze lening weer afhankelijk maken van andere, joodse, vreemdelingen.
Een stap verder ging Timòn Bartold in Vondel onthuld, dat volgens de aankondiging in de inleiding als een voorbeeld van televisisch simultaantoneel volgens de
principes van Wsewolod Meyerhold beschouwd moest worden, maar eerder een persiflage is op de festiviteiten rond de Vondelherdenking in 1937. De reporter van de Vadoek [Verenigde Algemene Draadloze Omroep-Kompagnie = VARA, AvdL] bevindt
zich op een reportagewagen op het J.D. Meyerplein, waar hij een sterke knoflooklucht
waarneemt die vanuit Amsterdam-Zuid afkomstig is, een stadsdeel dat ook Nieuw Jaffa wordt genoemd. Het initiatief tot de oprichting van het monument voor Vondel is
genomen door het ‘Comité der Wakende Antifa’s’ (= Comité van Waakzaamheid). De
onthulling zal plaatsvinden door prof. dr. Baardemaker de Groene, minister voor Culturele Openingen en Recepties, waarmee dr. J.R. Slotemaker de Bruine van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen wordt bedoeld. Op het plein heerst een Babylonische
spraakverwarring, om zich heen hoort de reporter Duits, Pools, Frans en Engels vermengd met de keelklanken van het Jiddisch.
In de openingstoespraak wordt de komst van emigranten uit Duitsland op de hak
genomen, waarbij gerefereerd wordt aan het feit dat Vondel zelf een kind van emigranten was. Op de bijeenkomst voert ook dr. Benno van Eibergen (=Menno ter
Braak) het woord. Vondel is volgens hem een lijder aan ressentimenten. Hij meent in
diens Lucifer de tegenstelling democratie – antidemocratie te herkennen, want Lucifer is het prototype van de huidige dictator die het hemels democratisch evenwicht
verstoort. Hij heeft die gedachte ontleend aan regisseur Abraham van der Vies die dit
stuk heeft geregisseerd voor vrijzinnig-christelijke studenten. De regering wil de poging om Vondel dichter bij het volk te brengen van harte steunen en heeft besloten het
Vondelpark voortaan om te dopen in Emigrantenpark, waardoor de leuze: Vondel is
niet dood, hij leeft!, nog meer tot zijn recht komt.
Ook in De menschen van goeden wil van Dirk Bilhamer Jzn. viert het antisemitisme hoogtij. In deze synopsis vormen de onderhandelingen tijdens de vredesconferentie van Versailles in 1919 de hoofdmoot van de dramatische handeling. De geallieerde onderhandelaars worden bijgestaan door twee koren van staatslieden – de
lichtdragers en de duisterlingen genaamd – waarin politici als Hitler en Mussolini
zitting hebben. Bij de karikaturale tekening van het koor van staatslieden wordt van
één van de personages vermeld dat hij als bloem verkleed gaat en te herkennen is aan
zijn neus, waarmee gedoeld wordt op de joodse afkomst van de Franse premier Leon
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Blum. Een groep jongelieden vergezelt een andere staatsman ‘oom Sam’ en kan zich
niet gedragen. Wanneer de staatslieden vergaderen, grinniken de jongelieden hardop, als de staatslieden wenen, beweren ze dat het van de knoflook komt, wederom
een duidelijke verwijzing van de joodse invloed in de moderne westerse maatschappij.
Een van de teksten waarin het antisemitisme openlijk op de voorgrond treedt, was
Mordechai van Martien Beversluis. Hij probeerde met dit stuk aan te tonen dat de joden van oudsher een verlammende werking uitoefenden op een maatschappij, in dit
geval die van het oude Perzië. Probleem was alleen dat het hoofdpersonage Esther in
de ogen van NSB’ers te sympathiek werd afgebeeld. Ook zijn uitleg dat dit stuk beschouwd moest worden als een profetie van de komst van de Führer aan wie hij het
werk had opgedragen, mocht niet baten.11 Hoewel Beversluis een contract had gesloten met de nationaalsocialistische uitgeverij Westland, werden de uitgave en de opvoering van het stuk op last van DVK en het Referat Schrifttum vermoedelijk in 1944
verboden. In de correspondentie tussen Beversluis, de uitgeverij, het DVK en het Referat Schrifttum werd een nieuw argument ingebracht om publicatie alsnog te verbieden: de toeschouwers konden wellicht de indruk krijgen dat de joden in staat waren om een groot rijk aan banden te leggen. Beversluis wilde wel een concessie doen.
In een brief aan Margot Wansink, de vrouw van George Kettmann zei hij daarover:
‘Laten we afspreken dat ik alleen bij winst profiteer van Mordechai, maar dat ik geen
honorarium wensch te ontvangen [onderstreping Beversluis, AvdL].’12
Over zijn drama zei hij: ‘Wat het treurspel zelf aangaat, ik ben zoals elk artiest natuurlijk ijdel. Nu kan ik voor andere arbeid nog wel eens wat toegeven, indien mij
iemand zou zeggen “het is niet goed”. Maar op Mordechai ben ik een beetje trotsch.
Het werk is door en door bestudeerd. Jarenlang arbeidde ik alleen aan de voorbereiding en ik bestudeerde o.m. Avesta, de heilige Bücher der Perzen en de Zarathustraleer. Ook las ik veel Engelsche, Fransche en Duitsche studies over Ahasveros en zoo
groeide dit werk breed uit. Je zult misschien bij het begin van het lezen even moeten
wennen aan de typisch Perzische inslag en beeldenvorm, doch bij verdere lezing daaraan wennen. (…) Van literaire zijde uit Holland en Duitschland kreeg ik een zeer vleiende en aanmoedigende critiek. Ook Van Ham schreef dat dit “een belangwekkend
werk” was. (…) Het is een geweldige aanklacht tègen het jodendom wiens wraakgevoelens ik uit de bijbel zèlf, dus uit de meest authentieke bron citeerde.’13 Beversluis
beweerde dat de breuk met Westland veroorzaakt werd doordat de uitgever hem overstelpte met de meest minderwaardige arbeid. Hij had het manuscript daarna in de la
gelegd, maar enkele vrienden – waaronder Keuchenius – hadden er op aangedrongen
het toch te publiceren. Bij een bezoek aan Den Haag waar hij een lezing moest houden voor de Nederlandsch-Duitsche cultuurkring had Beversluis passages er uit voorgelezen en op grond daarvan enkele aanbiedingen gekregen. Toch gunde hij De Am-
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sterdamsche Keurkamer van Kettmann de uitgave omdat hij vond dat het stuk in het
fonds paste en omdat Kettmann en hij SS-angehörig waren. Keuchenius had hem afgeraden het stuk aan de Führer op te dragen, hij mocht het wel ‘met een speciale wijding’ aan hem schenken.

Inspelen op de actualiteit
Auteurs van dramatische teksten in tijdschriften en kranten streefden met hun teksten
eerder een propagandistisch dan een cultureel doel na. Het ging hen niet zozeer om
de presentatie aan de lezer van een artistiek verantwoorde theatrale tekst. Veeleer
speelden zij in op actuele gebeurtenissen en zij lieten hun personages commentaar geven op wat er in de maatschappij gebeurde. De teksten waren kort, van een dramatische handeling was geen sprake. De dramatische personages waren typen en werden
meteen volledig gepresenteerd.
De dramatische dialoog tussen twee personages is de voornaamste representant
van dit type teksten. Flip en Flap, een vader en zijn zoon, Thomasvaer en Pieternel,
Herman en zijn oom Hendrik, Piet en Jan Salie, Uilenspiegel en Lamme Goedzak, Giel
de Strante en Miel van Ante, Pier de Wieze en Leunie Seute.14 Een opsomming van een
reeks personages die in de jaren dertig en veertig in diverse nationaalsocialistische periodieken voor de geïnteresseerde lezers de actualiteit van humoristisch commentaar
voorzag. De auteurs van deze dialogen grepen enerzijds terug op de eeuwenlange theatertraditie die aanving met Thomasvaer en Pieternel en in de jaren dertig hoogtij vierde met Snip en Snap (Willy Walden en Piet Muyselaar), anderzijds kopieerden ze het
succes van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak, de dramatische dialoog van George
Kettmann in Het Nationale Dagblad en het duo Keuvel en Klessebes uit het zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter.15
De actualiteit speelde nog op een andere manier een rol in de geschreven nationaalsocialistische theatrale cultuur. Ter gelegenheid van nationaalsocialistische feestdagen publiceerden kranten en tijdschriften talloze gedichten en korte dramatische
teksten.16 Deze laatste waren meestal van de hand van George Kettmann jr.

De dramatische dialoog
De dramatische dialoog van Flip en Flap begint met de grap waarom de communisten hun vuist heffen, terwijl de fascisten met uitgestrekte hand de groet brengen.17 Het
antwoord: op de hand van de communisten is geen eelt meer te zien. Deze dialoog was
een aanval op Petrus Moltmaker, de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel, die door Flip voortdurend Motmaker wordt genoemd.
Hem wordt verweten dat hij de arbeiders vroeg 10% loonsverlaging te accepteren, terwijl vakbondsleiders zoals hij niets inleveren. Erger nog, naast deze loonsverlaging
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wordt de arbeiders verzocht uit solidariteit met de werkloze collega’s nog een extra bijdrage in de vakbondskas te storten. Een fascistische partij als de Vereeniging De Bezem zou eerst bezuinigd hebben op het materieel en daarna pas op het personeel. De
arbeiders zouden deze loonsverlaging zonder morren hebben geaccepteerd, omdat tegelijkertijd de huren en de belastingen verlaagd werden. De vakbondsleiders waren de
nieuwe vrijgestelden die profiteerden van de arbeiders. De scène werd afgesloten doordat Flip en Flap naar een vergadering moesten van een fascistische partij, waarvan de
leiders geen vrijgestelden waren, maar echte werkers en waar alles op de minuut geregeld was.
De rolverdeling in dit soort dialogen was steeds dezelfde: een nogal onnozele aangever en een afmaker, een rolverdeling die we vandaag de dag nog steeds in het cabaret tegenkomen. In de meeste gevallen waren beide dialoogsprekers ook qua sekse verschillend: de rol van aangever was voorbehouden aan een vrouw (juffrouw Klessebes,
Leunie Seute en Pieternel), de afmaker was bijna altijd een man. De aangever was in
de meeste gevallen geen partijlid, de afmaker wel. Het was zijn taak om de toeschouwer of lezer duidelijk te maken hoe de vork in de steel zat en hoe de gebeurtenis of het
probleem dat op dat moment aan de orde was, moest worden geïnterpreteerd. Alleen
in de dialogen tussen Thomasvaer en Pieternel werd deze rolverdeling wel eens omgedraaid.
In de dialoog Jan Salie en z’n krantje staat de berichtgeving in de Nederlandse
kranten ter discussie. Na de Eerste Wereldoorlog predikte de SDAP o.l.v. ir. Albeda in
de Tweede Kamer en in haar partijkranten een politiek van geweldloosheid, die echter eenzijdig werd toegepast, aldus de kritiek in deze dialoog. Wanneer socialisten worden aangevallen, schreeuwen ze moord en brand, maar als ze zelf attaqueren en tegenstanders daarbij omkomen, dan zeggen ze niets, dan is dat geoorloofd, legt Piet uit.
Hij onderstreept zijn woorden met voorbeelden uit Duitsland waar elke dag nazi’s
worden vermoord. Jan repliceert dat ze het er dan wel naar gemaakt zullen hebben met
hun provocerend optreden, en zegt in feite een mening na die hij in zijn krant heeft
gelezen. Geen enkele krant staat onpartijdig tegenover het fascisme, concludeert Piet.
De krantenredacties krijgen het nieuws van de persbureaus die de spreekbuis zijn van
bepaalde elitaire groepen. Partijkranten beschouwen het fascisme als gevaarlijk voor
iedereen die niet ‘vaderlandsch’ handelt. Als Jan Salie vraagt wat daaronder verstaan
moet worden, geeft Piet als antwoord:
Die maatregelen nemen die voor het Vaderland in zijn geheel vruchtdragend en doeltreffend zijn, zonder te letten op groeps- of partij-belangen.
Jan
Dat klinkt erg mooi. Maar hoe wil je dat verwezenlijken?
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Piet
Door het parlement af te schaffen en verder het geheele democratische stelsel naar de haaien te helpen. Op den regeeringszetel behooren deskundigen, die met kennis van zaken regeren, zonder gebonden te zijn aan partij-dorgma’s.

Erg overtuigd is Jan Salie nog niet:
Och wat, dat krijg je immers nooit gedaan. Het is altijd zo geweest en zal …
Piet
Niet zoo kunnen blijven! Want als het bij het huidige stelsel blijft gaat Nederland kapot.
Jan
Zal mijn tijd wel uitduren hoop ik…
Jan Salie af…18

Deze dialoog is om twee redenen interessant. Aan de ene kant refereert Piet met zijn
antwoord – een elite van deskundigen moet het land regeren – naar het door Mussolini ingevoerde corporatieve systeem. De Nederlandse regering en het parlement zijn
in zijn ogen ondeskundig en kunnen beter het veld ruimen. Aan de andere kant is de
intertekstuele verwijzing naar Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste kind een duidelijke hint aan de lezer. Nederland wordt bevolkt door vele Jan Salies die niets ondernemen en rustig de ontwikkelingen vanaf de zijlijn volgen. Piet is de enige met een ideaal, hij weet waar het met Nederland naar toe moet, een ideaal dat door de fascisten
van de Vereeniging De Bezem al jaren wordt gepredikt.
Ook in de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel werd gerefereerd aan de
Jan Salie-geest. De kleinburgerlijkheid van de Nederlanders, en met name de bekrompenheid van de Nederlandse regering, werd afgezet tegen het revolutionaire elan
van Italië en Duitsland.
Thomasvaer
Ja, dat wordt meer gezegd.
Aan rust wordt in ons land een hoog belang gehecht,
De rust, waarin men kletst achter dichte horren,
De rust, die ’t leven hier tot dood gewas doet dorren.
Men wijst met brave schrik op ieder ander land,
Waarin de wil tot leven eindelijk weer brandt.
O, hier heerst veilige rust, waarin het volk mag dutten
Om met een slaafse geest de wantoestand te schutten.
Pieternel
Wij raken zo verzeild in louter politiek.

06 hst 6 (3)

14-10-2008

11:13

Pagina 321

6. ‘Echt Nederlandsche stukken (natuurlijk nooit gespeeld)’

321

Thomasvaer
Zo louter is die niet, z’ is troebel meer en ziek.19

Naarmate de oorlog voortduurde, veranderde ook de toon. In Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, dat in december 1943 gepubliceerd werd in
Van Honk, het weekblad voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland, benadrukte
Wybe de Vries de veranderingen in de Nederlandse samenleving. Degenen die meebouwen aan het nieuwe Europa – de arbeiders in Duitsland, de marcherende en zingende jeugd, de Oostfrontstrijders en de boeren van de Oostkolonisatie – worden geprezen, beschimpt worden ‘de anderen’ die de kant van de vijand hadden gekozen of
met zwarte handel de nationaalsocialistische staat hadden willen ondermijnen. De lezers van Van Honk werden zo geschaard bij de categorie ‘goede’ Nederlanders die de
nieuwe tijd hadden begrepen. Hoewel de segregatie in de Nederlandse samenleving
werd benadrukt, de afstand tussen beide bevolkingsgroepen werd toch niet onoverbrugbaar geacht: allen waren allereerst en bovenal Nederlanders! Een duidelijke poging om de saamhorigheid en kameraadschap te accentueren. In onderstaande figuur
zijn deze twee uitingen naast elkaar gezet.
‘Wij’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pieternel
Maar, Thomas, des te meer moet ik dan eere geven
Aan zóóveel kerels hier, die maken van het leven
Wat nog maar mógelijk is; ze slaan er zich maar door!
Dat zijn toch kranige lui! Respèct heb ik daarvoor!

‘De anderen’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thomasvaer
Hyena’s gingen rond, die bij geëvacueerden
’t Verlaten eigendom te plunderen probeerden!
De kogel is te goed voor zulk een schandedaad,
De strop nog te veel eer, als men hen hangen laat!

Thomasvaer
Ik ook, hoor, Pieternel! Dát zijn juist Nederlanders!
Je ziet er ook nog wel, die doen het juist weer ánders!
Die kankeren alsmaar door. En hun verbeten nijd
Geeft ànd’ren en hunzelf alleen beroerdigheid.

Pieternel
’k Zie nòg een droeven stoet: zij die de kogel kregen
Voor d’ ondergrondschen strijd, langs slinks verborgen wegen;
Hun dwalen stemt me droef; Hun energie en kracht
Had ons, mits goed gebruikt, veel verder nog gebracht!

Pieternel
Och, hier in Duitschland juist, met zoo’n gevaar van bommen
Moest door ’t gezaam’lijk leed toch elk getwist verstommen!
O, vond nu door de zorg en door dat doodsgevaar
Al, wat uit Neerland komt, den weg toch tot elkaar.

Thomasvaer
Zij stierven voor ons land; wij moeten ’t respecteeren,
Maar, God, het is zoo droef! Zal men dan nimmer leeren
Waar nù ons heil berust?! Ziet men Europa niet,
En ons daarvan een deel, sterk in ’t nabij verschiet?!

Thomasvaer
Zoo zij het, Pieternel! Dat z’ in den vreemde vinden
Wat boven alles uit ons allen saam moet binden!
Dat boven politiek, en godsdienst, angst of pijn,
’t Besef er is, dat wij: eerst Nederlanders zijn!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pieternel
Ik denk aan allen ook, die zich op Britsche schepen,
Hetzij geprest of niet, den dood in lieten sleepen;
Hun geldt een laatste groet; Zij deden ’t ook voor ’t land,
Al stonden zij dan ook aan den verkeerden kant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Figuur 16: Fragmenten uit Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel.20
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De berichtgeving in de kranten speelt in de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel een grote rol. De pers had het tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap, algemeen
maandblad van katholieke jongeren, waarin deze nieuwjaarswens stond gepubliceerd
totaal doodgezwegen. In een vooruitblik op het nieuwe jaar verwoordde Thomasvaer
het antidemocratische karakter van deze afsplitsing van De Gemeenschap duidelijk
toen hij aangaf voor wie zijn nieuwjaarswens bestemd was
Niet zij, die, duur-betaald, hun handen wassen
In de onnozelheid der parlementarij,
Maar zij, naar wie mijn wens wel vrij wil klinken:
Die bouwen aan een nieuwe maatschappij,
Nu, tot het merg verrot, dit stelsel moet verzinken.
Pieternel
Hoe wein’gen nog
Thomasvaer
Hoevelen straks; de ogen gaan
Nu open voor de werkelijkheid. En wijken
Zal d’ onverschilligheid. Wie kan de roep weerstaan
Naar orde, liefde en recht?21

Hetzelfde gebeurde in Pieternel en Thomasvaer in 1935-1936, een dramatische dialoog
in Houzee. In deze dialoog beschimpt een standvastige Pieternel de mismoedige, klagende Thomasvaer, die zich volgens haar geen trotse vaderlander toont als hij zo snel
het hoofd laat hangen. Economische problemen en de belangrijkste gebeurtenissen in
de geschiedenis van de NSB staan centraal in deze dialoog. Het Plan van de Arbeid uit
de koker van de SDAP wordt afgedaan als een streek om de bonzen aan nog meer geld
te helpen. Niet in het vergroten van de klassentegenstellingen ligt de oplossing, maar
juist in het gezamenlijk meewerken aan een oplossing. Tegenover het Plan stelt de NSB
de leuze ‘Wij bouwen mee’ en hieruit spreekt karakter en wil, die, zo houdt Pieternel
Thomasvaer voor, bij het Nederlandse volk zijn verdwenen. Naast deze twee nationaalsocialistische ideologemen, wordt vooral de nadruk gelegd op de offerbereidheid
van NSB’ers, iets waarover niets in de kranten te lezen staat, moet Thomasvaer bekennen na een uitvoerige claus van Pieternel waarin zij aangeeft hoe NSB’ers deze kwaliteit ten toon spreiden.
De hoogtepunten van het jaar 1935 – de landdag, de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de reis van Mussert naar Indië – laten zien hoe de NSB aan belangrijkheid heeft gewonnen. Ook de minder positieve gebeurtenissen worden opgesomd
zoals het colportageverbod in Amsterdam, de ontbinding van de WA, de weigering
graaf d’Ansembourg toe te laten tot de Eerste Kamer en de mislukte moordaanslag op
kameraad Dassen, die tijdens het colporteren werd neergeschoten.22
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Pieternel
Ach, ‘provocatie’ wordt er steeds gebruld,
en ’t slachtoffer krijgt zelfs soms nog de schuld.
Doch schuld die treft hem immers niet,
misschien zelfs niet de woesteling die schiet.
…… De schuld kan men steeds vinden bij de heeren
die als maar hetze-artikelen fabriceeren,
achter hun schrijfbureau in kalmte neergezeten …
Zij leeren den proleet zijn woede-kreten,
zij laten hem de kastanjes uit het vuur steeds halen
en hij moet bovendien hun bestaantje betalen.

Door al deze gebeurtenissen op te dissen zijn bij Thomasvaer de ogen geopend, hij wil
lid worden van de NSB. Samen sluiten ze af met een triomfantelijke beschrijving van
de nabije toekomst en hoe die onder invloed van de NSB niets dan goeds zal brengen:
Een toekomst waarin voor ons werken zullen
regeerders die uit principe hun plicht vervullen,
niet tegen betaling, deskundigen die blijven
bij hetgeen zij leerden in hun bedrijven.
Een toekomst waarin ’t volk niet langer verdeeld
in partijen zal zijn, men niet langer krakeelt.
Een toekomst van eendracht, want eendracht maakt macht;
een toekomst van nieuw leven en jonge kracht;
een toekomst waarin men de arbeid eert;
waarin men de jeugd weer wat anders leert,
dan slenteren, moedeloos door de straat;
(…).23

In de oorlog verdween die toekomstgerichte blik niet. In Brabantsch praatje, een reeks
dialogen in De Opstand, werd in 1944 het nieuws in Brabants dialect becommentarieerd door Giel de Strante en Miel van Ante.24 Bij het naderen van de geallieerden voorspellen zij in het partijblad welke ellende de zogenaamde bevrijders over Nederland
zullen uitstorten. De typerende rolverdeling ontbreekt hier, beide Brabanders spelen
de rol van politiek commentator. Dat ze lid zijn van de NSB blijkt alleen uit het feit dat
ze veel van hun gegevens ontlenen aan Volk en Vaderland. Hoe de berichtgeving voor
de Brabantse kameraden werd ‘vertaald’, blijkt uit de episode van 15 juni 1944 waarin
Giel en Miel de invasie in Normandië bespreken. Giel vindt dat de oorlog nu pas gaat
beginnen, terwijl de meeste mensen denken dat deze snel afgelopen zal zijn. In Brabant verspreidt zich het gerucht onder de anti’s dat de Duitsers snel zullen vluchten,
maar tot hun grote tevredenheid constateren Giel en Miel dat dit niet het geval is. Ook
de geruchten dat IJmuiden en Vlissingen gebombardeerd zijn, blijken vals.
Met de invasie schieten de geallieerden niet veel op, vinden ze, want de enige
plaatsen die bevrijd zijn, blijken totaal gebombardeerd. Ook al zouden ze de Duitsers
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verjagen, de haat tegen het kapitalisme kan niet verjaagd worden en het kapitalisme
heeft schuld omdat het deze oorlog heeft gefinancierd. Het is de geallieerden alleen
maar te doen om het zweet van de arbeiders. Als zij dat zouden begrijpen, zullen ze het
nationaalsocialisme wel steunen, aldus Miel. Giel is het met hem eens: ‘Da zouwen ze
meer doen, as ze oorlogsnoodzaak nie zoo mee nationaal-socialisme verwarden’.25 De nationaalsocialisten strijden voor een sociaal betere wereld en daar willen ze zelfs hun leven voor geven, want ze strijden voor een ideaal.
In andere afleveringen wordt de draak gestoken met de mensen die geloven in een
snelle geallieerde overwinning. Zelfs generaal Eisenhower hebben Giel en Miel kunnen betrappen op een discrepantie: de ene keer roept hij dat de oorlog snel afgelopen
is en de andere keer dat deze nog lang kan duren. Ook de regering in Londen krijgt er
van langs. Deze houdt zich voornamelijk bezig met de verhuizing naar het vasteland
van Europa en de decoratie van piloten die lokaaltreintjes hebben beschoten. Na de
oorlog zal het de mensen zwaar tegenvallen, zo verzekeren Giel en Miel hun lezers in
een doemscenario. De regering heeft na een geallieerde overwinning niets meer te zeggen in Nederland, want dat is bezet door de Engelsen. De weerbare mannen zullen
voor de Engelsen in het Verre Oosten moeten gaan vechten of opgesloten worden in
de concentratiekampen die ingericht worden als kampen voor arbeiders. De mensen
in de door de geallieerden bezette gebieden hebben niets te eten. De vrees wordt geuit dat Stalin zich nog kan roeren, want die is nog niet in oorlog met Japan en misschien wil hij Alaska wel terug van de Verenigde Staten. De Nederlanders zullen nog
voor aardige verrassingen komen te staan, is hun conclusie.
De dramatische dialogen tussen Pier de Wieze en Leunie Seute zijn de enige die
tijdens de oorlog zijn opgevoerd. Ze werden geschreven door Martien Beversluis en
onder de naam Noe zeie ze gepubliceerd in het Zeeuwse kringblad van de NSB. Na zijn
terugtreden werden ze op 14 januari 1943 opgevolgd door ’T leste nieuws van de klapbanke, een dramatische schets volgens hetzelfde procédé. De drie belangrijkste personages waren:
– Arjaon Flink, boerenarbeider, een aanhanger van de nieuwe tijd,
– Pier de Zwart, smidsknecht, fel tegenstander van de nationaalsocialisten, hij staat
direct in vuur en vlam als hij geconfronteerd wordt met iets van de nieuwe tijd,
– Jewannes de Puut, timmerman en metselaar, iemand die met alle winden meewaait. Nu eens is hij het eens met Arjaon, dan weer met Pier.26
De reeks dramatische teksten in De Zeeuwsche Stroom werd op 21 oktober 1943 afgesloten met een zeer korte dramatische tekst Victor’s nachtmerrie. Onderwerp van deze
korte schets is de ontmoeting tussen koning Victor Emanuel van Italië en de Dood.
Deze stelt Victor Emanuel de vraag waarom hij zich niet aan zijn afspraak heeft gehouden en het staatsgezag heeft overgedragen aan Badoglio. Op de vraag van de Dood
wat er nu met het Italiaanse volk moet gebeuren antwoordt Victor Emanuel:
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Martien Beversluis.
Nationaal Archief

Werk met de negers mee, met de bolsjewieken en de Yankees, doe net als in Holland, maai
menschenlevens af, zoodat wij later over de rest, die overblijft, regeeren… Doe samsam
met ons.
De Dood
Victor Emanuel, wie met mij spot, voelt eens de kilte van mijn rechtvaardige zeis als antwoord. De snee is zekerder dan die van jouw meineedig zwaard. Tot weerziens.27

Deze dramatische dialogen demonstreren hoe politieke of maatschappelijke gebeurtenissen vanuit een nationaalsocialistisch perspectief geïnterpreteerd moesten worden.
Dat daarbij in de jaren dertig de nadruk lag op de toekomst valt te verklaren doordat in
de dramatische dialoog het ideaal van een nieuwe nationaalsocialistische orde kon worden verwoord. Dat die blik ook in de oorlog toekomstgericht bleef, werd veroorzaakt
door het aan de ene kant nog steeds benadrukken van de idealistische grondhouding van
de Nederlandse nationaalsocialisten. Anderzijds werd een inktzwart toekomstbeeld geschetst van wat een geallieerde bezetting mogelijkerwijze kon inhouden met als doel de
gelederen gesloten te houden en één front te vormen tegen de boze buitenwereld.28
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Propaganda voor het nationaalsocialisme
De redactie van een krant of tijdschrift was slechts bij bijzondere nationaalsocialistische feestdagen af en toe genegen een dramatische tekst af te drukken. In de meeste
gevallen betrof het dan een tekst van George Kettmann jr. Ook in een van de laatste
edities van het kalenderjaar was soms ruimte gereserveerd voor een nationaalsocialistische dramatische propagandatekst.
Er werden ook uitgebreidere dramatische teksten geschreven. Voor de Voortrekkers, het eerste nationaalsocialistische toneelgezelschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, schreef Martien Beversluis een revue waarin Jan Jansen, een Nederlandse kleinburger, uiteindelijk aansluiting vond bij de nieuwe orde. Tijdens zijn
gevangenschap poogde George Kettmann jr. zijn keuze voor het nationaalsocialisme
te rechtvaardigen aan de hand van de geschiedenis van Egbert van Zuylen, de man van
Inge in het gelijknamige toneelstuk. Aan deze teksten wordt in de bijlagen bij dit
hoofdstuk uitvoerig aandacht besteed.
Welke themata in een propagandistische tekst aan bod kwamen en hoe de auteur
er in slaagde de koppeling te maken tussen de feestdag en de propagandistische inhoud
zien we in Dat is het volk. Hierin beschrijft Kettmann de werkzaamheden van de arbeider, de boer en de visser. De arbeider met de voorhamer over de schouder, de boer
met de riek in de hand en de visser met de zuidwester op worden als donkere en vervaarlijke gestalten tegen de lichte avondhemel gepresenteerd. Ze roepen reminiscenties op aan de gebeeldhouwde figuren van Arno Breker of Josef Thorak.
Wij zijn het volk en met het volk behoort
den arbeid en den grond, door ons veroverd
– dat is de roep der ruimte, ’t strijdbaar woord,
dat ons de toekomst vrij voor oogen toovert.
(…)
Jonge stemmen
Wij zijn de laatsten die de eersten worden:
de jeugd ten nieuwen dag –
omdat wij ons rechtuit ten aanval gorden
met onze vlag.
Wij zijn – omdat het bloed van de geslachten
die ons zijn voorgegaan,
zingt in den wil van ons vernieuwd verwachten
met onze vaan
Wij zijn – dreunt in den voetstap der ontrechten,
Wij zijn – en ’t lied wordt vuur
En ’t vuur wordt leven dat zich vrij zal vechten
van uur tot uur.29
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George Kettmann jr. in NSB-uniform.
Huberts, W.S. (1987: 40) Schrijver tussen daad en
gedachte. Den Haag.

Ondanks de zware arbeid die de drie moeten verrichten, ervaren zij die als een bevrijding, want samen zijn zij één volk, zij behoren tot één volksgemeenschap waaraan zij
met hun arbeid hun diensten verlenen. De koppeling tussen arbeid en volk wordt gestalte gegeven door de nieuwe plaats die de arbeiders in de nationaalsocialistische heilstaat innemen: van onder op de ladder zijn ze opgeklommen tot aan de top. Het nationaalsocialisme of de partij, hier gesymboliseerd door de vlag, leidt de arbeidende klasse
naar een nieuwe vrijheid. Dit soort propagandistische teksten moesten 1 mei, de dag van
de arbeid, transformeren van een socialistische in een nationaalsocialistische feestdag.
Voor de moderne lezer zijn teksten als deze al snel voorbeelden van bombastisch
taalgebruik: veel woorden – geen inhoud. De abonnee van Nieuw Nederland of andere nationaalsocialistische bladen heeft deze teksten met andere ogen gelezen. Woorden
als volk, grond, bloed en vuur waren de steekwoorden van zijn ideologie, ze waren een
onderdeel van het mystieke taalgebruik van de NSB. Van den Toorn merkt in zijn studie terecht op dat deze begrippen wel degelijk een inhoud hadden voor de gemiddelde nationaalsocialist.30 Oud-SS’ers vertelden na de oorlog aan Armando en Sleutelaar
hetzelfde: ‘En nu kunnen ze hard lachen om dat bloed en bodem en zo voort, maar elke
doodgewone boer, die nog nooit van bloed en bodem gehoord heeft, zegt dat iets.’31
Voor het feestelijke oudejaarsnummer van Het Nationale Dagblad van 31 december 1936 schreef George Kettmann jr. Nieuwjaar, een droomspel in één akte.32 Bij de regieaanwijzing merkte de lezer al spoedig uit welke hoek de wind waaide: op de voor-
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grond rechts bevindt zich een herberg met de alleszeggende naam ‘De Zwarte Soldaat’.
In dit droomspel neemt een nachtwaker een zwerver, vroeger een eerzame burger,
mee naar een café om op oudejaarsavond een borrel te drinken. De zwerver kan niet
betalen, hij hoopt dat er het volgende jaar weer werk voor hem is. Er komt een elegant
geklede persoon langs die lid is van de commissie voor volkswoningen en deel uitmaakt
van de maatschappelijk geslaagde elite. Hij is tevreden over het leven in Nederland, aan
de economische crisis verdient hij veel geld. Hij verbaast zich erover dat de nachtwaker en de zwerver toasten op meer werk in 1937. Kettmann geeft hem de titel van parasiet. Het meningsverschil met de zwerver loopt hoog op, zodat de parasiet overweegt
hem bij de politie aan te geven. De zwerver hoopt dat er een tijd komt dat iemand met
handen aan zijn lijf weer gewoon kan gaan werken. Daarvoor wil hij best iets offeren:
‘…wij zullen dit jaar wat moeten geven… iets diep uit onszelf… veel van onze koppige levenskracht, onze taaiheid, onze trots. Misschien dat het dan terecht kan komen na één of
na nog meer jaren.’33

Pas als aan deze voorwaarde is voldaan, kan er iets veranderen in Nederland. Als een
deus-ex-machina-figuur treedt de zwarte soldaat op. Niet alleen de zwerver, maar ook
de waard van de herberg en een passerende nachtwaker sluiten zich bij hem aan. De parasiet vlucht in paniek. De tekst wekt de indruk een gedramatiseerd verkiezingsprogramma te zijn, de clichématige frasen rijgen zich aaneen. Ook de door Kettmann voorgestelde oplossing van het probleem van de economische crisis is door en door
nationaalsocialistisch. De nadruk ligt hier op het ideologeem ‘offer’. Als nationaalsocialisten daartoe bereid zijn, en in hun kielzog alle andere Nederlanders, kan de economische crisis worden afgewend. De parasiet krijgt vanzelfsprekend de schuld van de
crisis. Door in zwarte uniformen te marcheren komt de oplossing mogelijk naderbij.

2. Het historische toneelstuk
Willem van Oranje als Dietse held
Zowel in Nederland als Vlaanderen zochten nationalistische en nationaalsocialistische
toneelschrijvers naar historische personages om het grootse verleden weer tot leven
te wekken. Terwijl de Vlamingen de helden van de Guldensporenslag uit 1302 en Jacob van Artevelde in hun toneelstukken opvoerden, grepen Nederlandse auteurs terug op Willem van Oranje en de opstand tegen Spanje.34
De belangstelling voor Willem van Oranje werd in de eerste plaats veroorzaakt
door de viering van de vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje in 1933,
maar vooral doordat hij door zijn optreden als Vader des Vaderlands voor de natio-
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naalsocialisten als de stichter van Neerlands onafhankelijkheid werd beschouwd. De
drie Nederlandse toneelstukken – Oranje van Frans de Prez, De rebel der Nederlanden
van Jaap van Kersbergen en Onder de Princevlag van T. van Lohuizen – zijn alle geschreven in de jaren dertig. Alleen De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen
is nooit opgevoerd. Een uitvoerige analyse van dit stuk is opgenomen in de bijlagen
bij dit hoofdstuk.
Oranje van Frans de Prez werd in 1931 geschreven en door het gezelschap De Bouwers ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard ten tonele gebracht op
22 december 1936. Willem van der Hoog speelde de rol van Oranje en de regie berustte
bij dr. Wijnand Frans. In zijn recensie typeerde Menno ter Braak het stuk als ‘te zwak,
te conventioneel, te spreukachtig en onpersoonlijk’.35 Het onderwerp van dit historische drama in drie bedrijven wordt gevormd door die episode in Oranje’s leven waarin hij de leiding op zich nam van de opstand tegen Spanje. Hoewel het geen nationaalsocialistische voorstelling betrof, werd een deel van de tekst een half jaar later
gepubliceerd in het nationalistische tijdschrift Dietbrand.36
Onder de Princevlag van T. van Lohuizen, een historisch spel in vijf bedrijven,
werd in de oorlog door het amateur-gezelschap ‘De Pioniers’ o.l.v. Willem Leenders
opgevoerd. Dit stuk behandelt een episode uit de Tachtigjarige Oorlog: het beleg van
Haarlem, waarin het conflict tussen de graaf van Lumey en Willem van Oranje zijdelings een rol speelt. Het dramatische conflict wordt op een lager niveau uitgevochten
tussen een jonge Geus en een landverrader. Waarschijnlijk werd de keuze voor dit stuk
ingegeven door de tweede eervolle vermelding bij de toneelprijsvraag van het DVK in
1942. In Nieuw tooneel voor nieuw publiek van Adriaan van Hees werd dit stuk in een
adem genoemd met De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen als voorbeelden van geslaagde nationaalsocialistische toneelstukken. De behandeling van een deel
van de nationale geschiedenis, ook wel de nationale gedachte genaamd, en de godsvruchtige vrijheidszin die aan het stuk ten grondslag lag, vormden de aantrekkingskracht van dit stuk van Van Lohuizen. De onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje was
een thema dat in nationaalsocialistische kring ruime aandacht kreeg. Zo publiceerde
Het Nationale Dagblad bij zijn verschijnen in 1936 een vervolgverhaal met de titel De
princevlag waait. Het was geschreven door Jan Adriaan en werd in 1937 met illustraties van Maarten Meuldijk uitgegeven bij De Amsterdamsche Keurkamer, de nationaalsocialistische uitgeverij van George Kettmann jr.
De Cracht van ’t Land bestaedt, een declamatorium van Martien Beversluis gemaakt ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix, werd een twee maanden
later lovend besproken in De Stormmeeuw, het blad van de Jeugdstorm. Het werd bij
de jonge lezertjes geïntroduceerd als ‘’n Vaderlandsch dichtwerk van beteekenis’.37
Verbazingwekkend was dat niet, want Beversluis had zich, toen hij dit declamatorium schreef, ontwikkeld tot een voorstander van een dictatoriaal gezag van de Oran-
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jes. Na de metaforische proloog waarin het Nederlandse volk vergeleken werd met een
bijenvolk dat door een koningin werd geleid, werd de historische band tussen het vorstenhuis en het Nederlandse volk op twee manieren vorm gegeven. Aan de ene kant
stonden de positieve karaktertrekken van een aantal vooraanstaande Oranjes symbool
voor de heldhaftige houding van het Nederlandse volk. Zo symboliseerde Willem van
Oranje de trouw, Juliana van Stolberg het geloof, Frederik Hendrik de heldhaftigheid,
Louise de Coligny de liefde, stadhouder-koning Willem III het beleid en Konigin
Emma de toewijding. De tekstgedeelten van de historische personages werden afgewisseld met de stemmen van het heden (de elf provincies), waarbij steeds de band tussen de provincies en het huis van Oranje werd benadrukt.
Beide laatste teksten laten zien dat de interpretatie door tijdgenoten een verschillende uitkomst kon hebben. Voor de spelers van De Pioniers was Onder de Princevlag waarschijnlijk een nationalistisch, historisch stuk, voor nationaalsocialisten als
Adriaan van Hees en de juryleden van de toneelprijsvraag in 1942 was het echter het
prototype van nieuw nationaalsocialistisch toneel. Hetzelfde gebeurde met De Cracht
van ’t Land bestaedt, dat door de publicatie in De Stormmeeuw ingepalmd werd in het
nationaalsocialistische cultuurgoed.

De Germaanse voortijd
Tijdens de bezetting zag een aantal toneelschrijvers zijn kans schoon om een rol mee
te spelen in de theatercultuur van de nieuwe orde. Met terugwerkende kracht bleken
hun toneelstukken nationaalsocialistische themata te bevatten. In hoofdstuk twee is
gesignaleerd dat nationaalsocialisten tijdens de eerste jaren van het Derde Rijk spoorslags op zoek gingen naar schrijvers die ze konden inlijven in hun ideologie. In Nederland was die trend eveneens merkbaar en ze werd vooral gekoesterd in de kring van
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. In deze bond had zich een aantal
schrijvers verzameld dat voorstander was van een nationaal Nederlandstalig toneel.
Het is dus niet zo vreemd dat juist in deze vereniging pogingen werden ondernomen
om al lang geleden geschreven stukken alsnog voor het voetlicht te krijgen. Een van
de belangrijkste auteurs die zich hiervoor heeft laten gebruiken is August Heyting.
Heyting sloot met zijn Harald de skalde aan op een al langer bestaande traditie in
de Nederlandstalige literatuur. Zijn stuk, dat in eerste instantie vanuit een persoonlijke belangstelling voor de Germaanse oudheid geschreven werd, paste in een traditie die in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn beslag had gekregen met illustere voorbeelden als Gudrun (1882) van Albrecht Rodenbach en Starkadd (1897) van
Alfred Hegenscheidt.38 Zelfs in de jaren dertig werd Het koekoeksjong, een toneelspel
in drie bedrijven, eveneens spelend in de Germaanse voortijd, van Jac. Schreurs m.s.c.
voor publicatie geschikt geacht in het nationaalsocialistische Vlaamse tijdschrift
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Volk.39 Anders dan bij Heyting en Erler slaagt de monnik Willibrord hier in zijn bekering van de vrije Friezen, waardoor het hele stuk toch een meer katholieke tendens
kreeg. Bij Harald de skalde hebben we te maken met wat ik een retrospectieve transpositie zou willen noemen. Een tekst uit 1906 wordt geïnterpreteerd met de kennis van
1943. Het voortborduren op een negentiende theatrale traditie wordt ingeruild voor
een nationaalsocialistische interpretatie, omdat de omstandigheden daar in 1943 aanleiding toe gaven. Hetzelfde zien we gebeuren bij Simson, een richter Israëls, eveneens
van August Heyting, dat verderop in dit hoofdstuk wordt besproken. De analyse van
Harald de skalde is opgenomen in de bijlagen bij dit hoofdstuk.

Thor’s gast vertaald
Dat de Germaanse voortijd in de Tweede Wereldoorlog bij de nationaalsocialisten volop in de belangstelling stond, bewijst ook de poging van het DVK Thor’s gast van de
Duitse toneelschrijver Otto Erler opgevoerd te krijgen. Het toneelstuk verscheen in
1944 in een vertaling van J.S. de Groot bij de nationaalsocialistische uitgeverij Hamer.
Dit stuk werd in 1937 voor het eerst opgevoerd in Duitsland.40 In 1942 volgde de opvoering van Not Gottes in Dresden als tweede deel van wat zou moeten uitgroeien tot
een trilogie. Vanuit het DVK werd druk uitgeoefend op Jan C. de Vos jr. om dit stuk
met het NHT in studie te nemen, omdat het onderwerp goed aansloot bij de ideologie van de nationaalsocialisten.
Het stuk begint met een aanwijzing voor de enscenering: ‘Een steile oever aan de
zee. Een open plaats in het bosch, omsloten door oude boomen. Rechts achter leidt
een pad door het struikgewas omlaag naar het strand. In het midden van den achtergrond, bijna aan den rand van de rots, een niet te groote zwerfsteen. Onder den rand
van de rots, ruim een manslengte lager, denke men zich een smal plateau, vanwaar de
rots steil omlaag gaat. In den grond ingegraven, achter den zwerfsteen, en door dezen
gesteund, verrijst een niet al te groot kruis van zwarte balken, waaraan wij, uit hout gesneden, een iets minder dan levensgrooten Gekruisigde zien, die naar de landzijde gewend is. Het kruis teekent zich vrij tegen den hemel af. Een voorjaarsdag. In het verloop van de handeling korte, verre donderslagen.’41
Ketelsen (1970: 44) wijst bij de bespreking van het stuk op de aanwijzingen voor
de enscenering. De ruimte sluit op symbolische wijze aan bij het thema van het stuk.
De open plaats in het bos, de rand van de rots en een smal plateau en de rekwisieten:
de heilige zwerfsteen en een houten kruis zijn de eerste bouwstenen die de toeschouwers in een bepaalde denkrichting duwen. De natuur speelt niet alleen als enscenering
een grote rol, zij bepaalt de stemming en de betekenis van wat gespeeld gaat worden.
Het woud met de oude bomen, de voorjaarsdag en bovenal de donderslagen wijzen
de toeschouwers naar een Germaanse voortijd waarin de hoofdpersoon, de monnik
Thysker, terugkeert naar de sibbe van zijn vader. Deze onderdelen van de enscenering
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maken duidelijk dat er in de loop van het stuk in hem een dramatisch conflict gaat ontbranden: zijn christelijke geloof versus zijn Germaanse ‘roots’ waaruit uiteindelijk
slechts één winnaar te voorschijn komt.
Een tweede aandachtspunt vormt het personage Thurid, de dochter van Thorolf,
de hoofdman van de Germaanse stam waar Thysker verzeild is geraakt. Zij is het prototype van de dienstbare vrouw (Ketelsen (1970: 93 e.v.). Zij verzorgt Thysker nadat hij
schipbreuk heeft geleden toen hij met zijn gezellen op weg was naar zijn geboortestreek
en van uitputting het bewustzijn heeft verloren. Hij was er in geslaagd eerst nog het
kruisbeeld met de Christusfiguur op het eiland te plaatsen. Tijdens het gesprek tussen
Thurid en Thysker boort Erler een intertekstuele laag aan door te refereren aan de geschiedenis van Nausikaä, de dochter van koning Alkinoos en koningin Arete van de Faiaken. Zij ontving de gestrande Odysseus gastvrij. In het gesprek worden op basis van
gelijkwaardigheid de gewoonten en zeden van de christelijke wereld geplaatst tegenover
de Germaanse. De gelijkwaardigheid wordt vooral versterkt door het wederzijds bevragen van elkaar, waarbij af en toe sprake is van verbazing, lichte spot of scepticisme,
maar nimmer van afwijzing. Thurid laat doorschemeren dat ze iets van het Germaanse uiterlijk van de mannen van haar sibbe herkent in Thysker. Een duidelijk prospectief actiemoment, want aan het eind van het stuk blijkt de moeder van Thysker de geliefde van Thorolf. Thysker is echter niet zijn zoon, maar de zoon van zijn beste vriend,
die door Thorolf is gedood. Thurid is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van
Thysker. Na de ontmoeting met Thurid wordt Thysker bedolven onder het inderhaast
geplaatste kruisbeeld. Hierdoor raakt hij zo zwaar gewond dat hij voor lange tijd zijn
spraakvermogen en zijn geheugen kwijt is. Thurid heeft hem al die tijd liefdevol verzorgd, maar ze heeft hem nooit gezegd wat er nu precies gebeurd is.
Ondanks inspanningen van bisschop Uulstreng die hem weer wil terughalen naar
de westerse christelijke wereld, besluit hij bij de Germaanse stam te blijven. Hij wordt
haar nieuwe aanvoerder na zijn huwelijk met Thurid. Dat betekent niet dat de christelijke wereld wordt afgewezen. De Germaanse waarden en normen worden als zeer
voortreffelijk voorgesteld omdat de stamleden in staat zijn de nieuwe godsdienst te integreren in het Germaanse geloof, wat wordt uitgedrukt in de volgende scène waarin
bisschop Ullstreng pogingen onderneemt om Thysker over te halen zijn taak als monnik weer op te nemen.
Ullstreng (na een pauze)
En het kruis
Thurid
Daar Thysker in zijn ziekte er om riep, heb ik vader gevraagd, het voor hem te bewaren.
Ullstreng
Waar is het?
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Thurid
Gij staat er voor …
Ullstreng (verrast ongelovig)
Ik?
Thurid (naar de poort wijzend)
Daar is het ingebouwd… aan de poort (pas door deze aanwijzing is het kruis te onderscheiden) … Waardoor de gasten binnenkomen… Ook Krist kwam hier als gast… Thor’s
Gast!… Zoo heet hij nu bij ons… Wij hebben hem opgenomen, zoo goed als we konden.
Ullstreng (onwillekeurig ontroerd, maar min of meer uit de hoogte)
God zal niet toornen, dat gij naar uw onnoozelheid gehandeld hebt.
Thurid (eenvoudig en vanzelfsprekend)
Wij deden wat wij moesten doen.
Ullstreng (zich verhardend)
En daarmee is dat dan afgedaan, niet waar! Krist ligt in het graf en wat dat kruis daar in
den wand beteekent, weet binnenkort niemand meer! Maar (op het hooggestoelte wijzend) wat dit hier beteekent, weet ieder van U!
Thurid
Ja, natuurlijk. Al meer dan duizend jaren. Maar Thor’s Gast zullen wij ook niet vergeten.
Nooit kwam tevoren een vreemde God tot ons. Zoo zal hij bij ons voortleven.42

Uit de correspondentie van Jan C. de Vos met het DVK werd duidelijk dat hij het stuk
van Erler niet wilde spelen omdat er te weinig publiek werd verwacht bij de voorstellingen. Het feit dat het NHT door de grote rolbezetting twee spelers zou moeten aantrekken en uit eigen zak zou moeten betalen was een andere factor die van invloed is
geweest op het niet doorgaan van de voorstelling.
De thematiek in het al eerder genoemde Harald de skalde is zeker vergelijkbaar
met Thor’s gast. Ook in dit stuk wordt de voortreffelijkheid van de Germaanse personages benadrukt. Net als in Thor’s gast wordt er een oordeel uitgesproken over de kwaliteit van de Germaanse wereld, vertegenwoordigd door de wapenmeester Wolfert en
de skald Harald, ten opzichte van de christelijke wereld, gerepresenteerd door de edelman Gotila en de verraderlijke priester Gizur.

Mussolini als toneelschrijver
Een heel andere aanpak om nationaalsocialistische toneelkunst te promoten koos Georg Schlimme, een lector bij het Bureau Lectoraat, een censuurinstelling van het DVK.
In 1940 had hij enkele teksten over toneel in De Waag gepubliceerd.43 Toen dit blad ra-
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dicaliseerde, nam het geen bijdragen van Schlimme meer op. In 1942 had hij Campo
di Maggio van Giovacchino Forzano en Benito Mussolini vertaald. Van een uitgave
van Honderd dagen zoals de Nederlandse vertaling luidde is het nooit gekomen. Venema (1990: 78) suggereert dat het lag aan ‘het larmoyante einde van het stuk, waarin het slecht afliep met de heerser (aan slechte berichten over een mogelijke ineenstorting van een dictatuur hadden de nationaalsocialisten nu eenmaal een broertje
dood)’.44 Het is de vraag of deze suggestie correct is, want op basis van de kritieken van
de voorstelling op 30 januari 1932 in Weimar, die o.a. werd bijgewoond door diplomaten, partijprominenten, theaterdirecteuren en critici, constateert Rühle (2007: 637)
dat het stuk juist laat zien dat een sterke leider nooit het initiatief uit handen mag geven en aldus een wijze les bevat voor toekomstige dictators.
In 1930 werd dit toneelstuk waaraan Mussolini had meegewerkt voor het eerst opgevoerd in het Teatro Argentina in Rome. Vrij snel daarna volgden opvoeringen in diverse hoofdsteden van Europa.45 De Berlijnse voorstelling werd op 15 februari 1934 bezocht door Hitler en zijn ministers Goering, Goebbels, Von Blomberg en Rust. Bijna
een jaar daarvoor had de Oostenrijkse radio-omroep Ravag het Napoleondrama uitgezonden met Mussolini als geïnteresseerd luisteraar. Midden jaren dertig werd het
stuk in een Duits-Italiaanse coproductie verfilmd onder de titel Honderd dagen van
Napoleon.46 De film werd bekroond met een paar prijzen. Door de grote hoeveelheid
publiciteit lag het voor de hand dat het stuk ook hier opgevoerd zou worden. Louis de
Vries was voorbestemd om de rol van Napoleon te spelen, N.H. Wolf, de hoofdredacteur van De kunst had de vertaling voor zijn rekening genomen. De vertaling van
Georg Schlimme was dus de tweede in rij.
Over Schlimme is niet veel bekend. Naast de al genoemde bezigheden, solliciteerde hij ook bij de Nederlandsche Kultuurkamer. Toen dagelijks bestuurder D.
Zwikker bij dr. Jo van Ham, het hoofd van de Afdeeling Boekwezen van het DVK nadere informatie vroeg, kreeg hij een niet erg positief antwoord: ‘Georg Schlimme, publicist, Paulus Potterstraat 15, Arnhem, is lid der NSB, en doet van harte mee aan het
werk, dat noodig is voor den nieuwe opbouw, hij heeft zich eigener beweging gemeld
bij de Ned. Kultuurkamer en verrichtte ook wel eens werkzaamheden voor de Afdeeling boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (rapporten
over boeken). Hij heeft een spraakgebrek, stottert heel erg en is dus alleen voor schriftelijke arbeid te gebruiken. Zijn bekwaamheid moet middelmatig worden genoemd.’47 Dat hij in NSB-kringen wel bekend was, moge blijken uit het feit dat de Amsterdamsche Tooneelgroep Als een dief in de nacht, een toneelschets van zijn hand, in
het voorjaar van 1942 in studie had genomen.
Honderd dagen is een toneelspel in drie bedrijven en negen taferelen. Het eerste bedrijf telt twee scènes, het tweede vier en het derde drie. Wat opvalt, is de grote hoeveelheid personages, achtenveertig in getal. Naast de keizer en zijn familie, zijn generaals, of-
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ficieren en ministers treden nog afgevaardigden van de Franse Kamers, Duitse officieren en vorsten en talloze kamerdienaren op. Het stuk speelt in juni 1815 en de titel heeft
betrekking op de terugkeer van Napoleon vanuit zijn ballingsoord Elba naar Frankrijk
(1 maart 1815) en zijn definitieve nederlaag bij de slag van Waterloo (18 juni 1815).
Het hoofdpersonage Napoleon leek in de film enigszins op de historische figuur,
‘maar als menselijke figuur bleef hij ons ver; hij werd niet tot leven gewekt en bleef dood.
(…) Hier werd een mensch gereconstrueerd zooals men een prehistorisch beest weer
opzet: Alle elementen zijn er, en toch gaat het niet leven!’48 De discrepantie tussen het
heroïeke optreden van Napoleon en zijn armzalige gevoelsleven, zoals dat was uitgewerkt door beide auteurs, versterkte waarschijnlijk dit gevoel. Als derde minpunt wees
de recensent van Het Vaderland op de holle, ideologische frasen die Napoleon moest
uitkramen. Deze drie kritiekpunten zijn ook van toepassing op de theatrale tekst.
Fouché, de verraderlijke minister van justitie, is het tweede belangrijke personage
in Honderd dagen. Hij is de verrader die via zijn intriges Napoleon uiteindelijk tot aftreden dwingt. Hij gelooft niet in trouw, eerlijkheid en vaderlandsliefde, eigenschappen
die juist onlosmakelijk verbonden waren met de nationaalsocialistische ideologie.
Ook de opbouw van het stuk is aan kritiek onderhevig. De eerste vier taferelen tellen zevenendertig bladzijden, voor de laatste vijf zijn nog zeventien pagina’s tekst beschikbaar. De drie bedrijven nemen respectievelijk twintig, tweeëntwintig en twaalf
bladzijden in beslag. De onevenwichtige verdeling van de hoeveelheid tekst zorgt voor
een anticlimax, die door de snelle opeenvolging van scènes in het laatste bedrijf de indruk wekt dat de auteurs de verhaallijn zo snel mogelijk wilden afraffelen.
De nederlaag in Waterloo werd Napoleon niet verweten, hij blijkt verraden te zijn
door het eigenzinnige optreden van generaal Bourmont. Daarnaast blijken 30.000
man niet eens het slagveld bereikt te hebben. In een dialoog tussen Carnot, de minister van Binnenlandse Zaken en generaal Labedoyère wordt de oorzaak van het debacle besproken.
Carnot
Maar hoe is dat dan mogelijk geweest. Zoo’n geweldig leger. En dan zulk een debacle.
Labedoyère
Mijne heeren, het gif van de politiek heeft ook het slagveld aangetast. Velen, die door de politiek gecompromitteerd waren, hadden geen rust bij de gedachte aan het lot, dat hen na een
nederlaag te wachten stond…. Parijs! Wat zal er in Parijs gebeuren? … Het parlement, de
intriges, dat alles heeft aan de rust, die een leider noodig heeft, afbreuk gedaan.49

Nadat Napoleon in Parijs is teruggekeerd, eist hij dat het parlement hem dictatoriale
bevoegdheden geeft. Over de gevolgen van Napoleons verzoek ontstaat er een discussie in de ministerraad. Davoust, de minister van oorlog, is dezelfde mening toegedaan als Lucien, de broer van Napoleon:
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Op dit oogenblik is het bestaan van twee machtsfactoren ongewenscht. Wij hebben er aan
één genoeg, die onbelemmerd en met kracht kan optreden om de op eigenbelang gerichte
partijen te beheerschen. De Kamers, die niet anders zijn dan bronnen van intriges, moeten
gesloten worden. Daartoe geeft de grondwet den keizer het recht. Het is een volkomen wettelijke daad.50

In de discussies worden ondemocratische standpunten geformuleerd. Deze discussie
tussen Napoleon en zijn ministers had een hoge actualiteitswaarde voor het publiek
in de jaren dertig. De trits keizer Napoleon – de Franse Kamers – volk kan ‘hertaald’
worden door de reeks: dictator – parlement – volksgemeenschap. Na het verlies bij de
slag van Waterloo eiste Napoleon van de Franse Kamers dat zij hem tot militair dictator zouden benoemen zodat hij Frankrijk tegen buitenlandse vijanden kon beschermen. De Kamers, opgestookt door Fouché, weigerden, waardoor Napoleon niets
anders restte dan uit Frankrijk te vertrekken. De eis om Napoleon tot dictator uit te
roepen, wordt beargumenteerd met de redenering dat de Franse Kamers zich tussen
het volk en Napoleon hebben genesteld. Hierin zit juist het ondemocratische of misschien beter gezegd het fascistische element van het stuk. Het ondemocratische karakter wordt versterkt door de beteugeling van de persvrijheid die in dit stuk in het eerste tafereel aan de orde wordt gesteld als Fouché van uitgevers verlangt dat ze alleen
gezagstrouwe artikelen over hem publiceren.
Deze nationaalsocialistische tendens heeft het blijkbaar niet gered tegen het grote aantal spelers dat nodig was om dit stuk te realiseren. Daarnaast speelden wellicht
de tekening van de twee belangrijkste personages en de onregelmatige opbouw van het
stuk een belangrijke rol om van opvoering af te zien. Dat Mussolini in 1942 niet meer
geïdentificeerd werd met de grote, sterke leider uit de jaren twintig en dertig heeft een
eventuele publicatie zeker geen goed gedaan.

Israël, een arische natie?
Vóór Harald de skalde had August Heyting in 1904 een dubbeldrama Simson, een richter Israëls, bestaande uit: Simson en Dalila en De dood van Simson geschreven dat in
1939 als deel 7 en 8 van de Trifosreeks werd gepubliceerd.51 Met behulp van vrienden
en op eigen initiatief probeerde hij menigeen ervan te overtuigen dat hij een van de
meest gedreven nationaalsocialistische toneelschrijvers was. In een brief aan Marcel
van de Velde vertelde hij hoe dit drama moest worden geïnterpreteerd. ‘Naar mijn mening is de Simson een geconcretiseerde zonne-mythe, eigenlik uit het Noorden stammend, en betekent de naam Simson of Samson (ter onderscheiding met het stuk van
Vondel doopte ik het mijne Simson) niet anders dan Zonzoon (Engels: Sun-son). (…)
Als de zon zijn stralen verliest, d.w.z. Simson zijn lange, prachtige gouden haren, dan
is de zon zijn kracht kwijt en is het winter. Naderhand groeien de haren, de stralen,
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August Heyting, afgebeeld door Jan de Quack, 1933.
Bron: Na tien jaar : Bond van Nederlandsche
tooneelschrijvers 1923-1933, p. 102.

weer aan en herwint de zon zijn kracht. De geconcretiseerde legende geeft gelegenheid
tot ontplooiing van het karakter des helden en Bevrijders. Deze legende is meer universeel van karakter dan joods. Zij verdient als zodanig bekeken te worden.’52 Dat
Simson en de zon samenvielen verwoordde Heyting letterlijk in het vierde toneel van
het eerste bedrijf wanneer Dalila zegt:
O koning, zelden zag ’k een man van zulk
Een majesteit. Een vloed van gouden lokken
Omgolft hem als een hemels lichtgeschenk.53

Marcel van de Velde greep deze voorgestelde interpretatie aan om dit werk te koppelen aan de nationaalsocialistische rassenleer, die beweerde dat het joodse volk
was opgebouwd uit zeven rassen. Een van deze rassen was het Noordras, hetzelfde
ras waartoe de nazi’s zichzelf rekenden. Volgens Van der Velde moest deze claus
dus betekenen dat het personage Simson een man was waarin het noordrasbestanddeel overheersend was. Dat de joodse rechter Simson dus als Germaan moest
worden gezien, werd zijns inziens ondersteund door de karaktertekening van dit
personage.
De Antwerpse dichter Jef van Eyck, redactiesecretaris van het letterkundig tijdschrift Het Vlaamsche land, ging in zijn uitvoerige beschrijving van dit werk nader in
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op de karakterisering van Simson. Dit dubbeldrama van Heyting was volgens hem ‘een
treurspel der “heroïsche levenshouding”’. Simson werd omschreven als het prototype van ‘den heldhaftigen dadenmensch’, een ‘idealistische, allesopofferenden volksleider en kamper’ en een Germaan die oppervlakkigheid verafschuwt, ‘zijn germaansche eigenheid en wezenis doet hem boren naar de diepte [onderstreping J. van Eyck,
AvdL]’.54 In dit stuk benadrukte Heyting volgens hem wat mannenmoed, offertrouw,
hardheid en zelfbewustzijn voor een volk kon betekenen en dat lafheid ondergang tot
gevolg had. Een duidelijk voorbeeld hiervan stond in het tweede deel te lezen. Na de
gevangenneming van Simson wil koningin Siluda hem overhalen Jaweh te verraden
door een offer te brengen aan de Filistijnse afgod Dagon. Ook haar echtgenoot, Koning Tarabech, bespot de joodse rechter in de tempel:
Gij vol bederf en bitterheid, karbonkel,
Haast opgeteerd voor ’t aanschijn van uw vijand,
Rest u een God op Wien gij pralen kunt?

Tegenover deze kleinzieligheid wordt Simson aan de lezer gepresenteerd:
‘Daar staat de blinde held Simson, gehoond, geknecht, geslagen, bespot en begekt, maar gelouterd door het wreedste lijden en gereinigd door de diepste smart en het verschrikkelijke
verlies van al wat zijn grootheid, zijn schoonheid, zijn liefde en sterkte uitmaakte, maar, trots
alles, niet gebroken, niet ontkracht in zijn sterke ziel, zelfbewust en koppig-trotsch, kennende
de kracht en de sterkte van den Heer.’55

Wederom een mooi voorbeeld van een door de auteur en vriendenkring aangebrachte
retrospectieve transpositie.

3. De neoklassieke tragedie
Frits van Genechten jr. De bode van Thermopylai
Het is de vraag of De bode van Thermopylai wel als een neoklassieke tragedie beschouwd kan worden. Hoewel het stuk geen opbouw in vijf bedrijven kent wijkt het
wel af van de tot nu toe beschreven toneelstukken omdat een grote rol is weggelegd
voor het koor. Ook de klassieke rolverdeling is in dit stuk herkenbaar. De bode is zowel protagonist als boodschapper, als antagonisten fungeren de koren van de geesten
van Leonidas en van de Spartanen.

Inhoud van het toneelstuk
De plaats van handeling is de vlakte van Eurotas bij Sparta. Via verschillende stemmen
en een koor dat commentaar geeft of de noodzakelijke vragen stelt, wordt de lezer op
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de hoogte gebracht van de situatie. Leonidas heeft zich bij de pas van Thermopylai verschanst om de Perzen tegen te houden en is daarbij samen met 300 man gesneuveld.
De weg naar Athene en Delphi ligt voor Xerxes open.
Koning Pausanias van Sparta heeft net als het koor slechts geruchten gehoord.
In zijn wanhoop wil hij van het koor precies weten wat er aan de hand is. Op dat moment komt een gehelmde man aangelopen. Hij heeft geen schild bij zich, wat de achterdocht van de Spartanen opwekt. De bode vertelt in verschillende etappes wat er
is gebeurd. Allereerst meldt hij dat Leonidas het bevel van Xerxes om zijn wapens
in te leveren, beantwoord heeft met de mededeling dat hij ze maar moest komen halen. Vervolgens vertelt hij dat hij de Griekse vloot terug heeft zien varen naar het eiland Aigina, wat bij Pausanias en de andere Spartanen een grote vreugde veroorzaakt. Ten slotte slaat de stemming om als bekend wordt dat Leonidas inderdaad is
bezweken.
Stemmen
Wie ontkwamen?
Andere stemmen
Wat deden de Atheners?
Andere stemmen
Thebe verwoest?
Andere stemmen
De vloot verslagen?56

De bode doet geheel in de traditie van de klassieke tragedie kond van de aanval van de
Perzen. Van voren werden de 300 getrouwen aangevallen door een leger van 10.000
man, in de rug door 400 lichtbewapenden. De soldaten rond Pausanias stellen terstond de vraag of er verraad in het spel is. Pausanias verneemt hoe iedereen werd gedood behalve deze bode, hij is zelfs niet gewond.
De bode is, zo blijkt uit een smeekbede tot Zeus, Apollo en Pallas Athene, gevlucht. Tenslotte richt hij zich tot Leonidas:
Leonidas, die nu ellendig rondzwerft, vergeef het mij, dat ik u heb verlaten. Ik behoor bij u,
strijders van de Thermopylai. Moge uw onsterf’lijke roem niet tot vloek en schande voor mij
worden. Ik, Leonidas, ben één van uw soldaten, al ben ik ook gevlucht, toen gij den dood
aanvaardet. Stoot mij toch niet uit! Vervolgt mij niet als de Eryniën! Ik keer terug binnen
uw broederschap. Ik word weer één met de uwen. O, stoot mij niet uit! 57

Intussen is een nieuw koor gevormd: het koor van de geesten van de soldaten. Voor
dit koor stelt zich de Geest van Leonidas op.
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Bode
Koning Leonidas, ik weet, het was niet goed, wat ’k deed, maar is het niet begrijpelijk, dat
een mensch vlucht uit het gevaar en tracht zijn leven te behouden? Doet een dier zoo niet,
wanneer het zich zwak weet?
Geest van Leonidas
Sterken alleen behooren tot de broederschap van de Spartanen.
Koor
Sterken alleen.58

De tegenwerping van de bode dat hij alsnog kan sterven maakt geen indruk. Zijn taak
was het op zijn post te staan in de Pas van Thermopylai; de anderen aan het thuisfront
hadden een eigen taak. De kleinzielige opmerking van de bode dat een aantal gesneuvelden in het ogenblik van hun dood berouw heeft gehad dat ze niet gevlucht zijn,
roept bij het koor wraakgevoelens op.
Ook Pausanias keert met zijn soldaten weer terug op het toneel. Ze zijn ontstemd
over het gedrag van de bode, want geen enkele Spartaan heeft ooit zijn post verlaten.
Daarom wordt de bode berecht, deze is zich echter niet bewust van de situatie, want
hij denkt weer samen met de Spartanen te kunnen strijden. De geesten van de soldaten irriteren hem mateloos, hij zou hen het liefst willen doden.
Koorleider
Koning Pausanias, mijn helm bevat slechts zwarte steenen
Pausanias
Dan zij ’t vonnis uitgesproken: De Spartanen hebben gestemd en hebben U schuldig bevonden. Zij veroordeelen U en
Pausanias, geest van Leonidas, beide koren
bannen U uit.
Pausanias
Vuur, aard’ en water ontzeggen wij U – En geen huis zal U geopend zijn,
waar de Spartaansche zonen verblijven.
Koor van geesten
’t is geschied.
Koor van Spartanen
Het is geschied.
(…)
Bode
Ik, die eens een trotsch soldaat was, sta nu hier, zoo radeloos, zoo krachteloos, –– Ik kan niet
lang meer verdagen. –– Ik moet maar ver weg zwerven, –– misschien komt er vergeving.59
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Een uitgebreide analyse van De bode van Thermopylai is opgenomen in de bijlagen bij
dit hoofdstuk.

4. Conclusie
Voor dit hoofdstuk zijn tweeënveertig toneelstukken of -schetsen onderzocht die in
de periode 1932-1952 zijn geschreven en als nationaalsocialistisch bestempeld kunnen
worden. Een tweetal van August Heyting dateerde uit het begin van de twintigste
eeuw, maar werden door de auteur en kringen om hem heen later als nationaalsocialistisch beschouwd en worden daarom in deze conclusie als zodanig meegerekend. Van één toneelstuk (geschreven door Steven Barends) zijn geen verdere gegevens bekend. Don Mussert Quichot is eerder een synopsis dan een echte toneeltekst.
Daarom worden deze laatste twee teksten verder buiten beschouwing gelaten. Hoewel
Als Roeland luidt van Ferdinand Vercnocke in 1937 door het Vlaamsche Volkstooneel o.l.v. Staf Bruggen is gespeeld, wordt deze tekst hier op grond van de publicatie in De Bundel en de politieke signatuur van de auteur tot een nationaalsocialistische tekst gerekend. Hoewel dramatische dialogen als Nou zeie ze …, ’T leste nieuws
van de klapbanke en Brabantsch praatje in verschillende afleveringen verschenen,
zijn ze niet als afzonderlijke dramatische teksten meegerekend. Concreet kunnen
dus veertig stukken in deze conclusie worden besproken. Tot de categorie actuele
toneelstukken of -schetsen behoren achtentwintig teksten (70%), elf teksten
(27,5%) zijn historische toneelstukken en één tekst (2,5%) valt te beschouwen als een
neoklassieke tragedie.
Slechts twee van de achtentwintig actuele toneelstukken – Een oud vermaak’lijk
Ganzenspel van Martien Beversluis en Inge van George Kettmann jr. – waren speelbaar
en zouden een avondvullende voorstelling hebben opgeleverd, het overgrote deel bestond uit dramatische schetsen van één of enkele pagina’s tekst. Deze schetsen waren
bedoeld om nationaalsocialistische propaganda te bedrijven en niet om gespeeld te
worden. Het stuk van Kettmann kon vanwege de nationaalsocialistische strekking na
de oorlog niet in de openbaarheid worden gespeeld. Beversluis’ Ganzenspel stelde te
veel eisen aan publiek, kostuums en decor, bovendien was het niveau van het gezelschap De Voortrekkers niet toereikend om het stuk voor een publiek op te voeren.
Het aandeel speelbare historische toneelteksten is beduidend groter dan bij de
actuele toneelstukken. Slechts Storm van E.G. van Bolhuis, gepubliceerd in het Keurjaarboek 1932-1942 van de Amsterdamsche Keurkamer, heeft het karakter van een
schets en kan beschouwd worden als een verkorte variant van Op Hoop van Zegen van
Herman Heijermans. De rest bestaat uit volwaardige, speelbare toneelstukken. Een
aantal van hen is daadwerkelijk opgevoerd. Zo speelde het Vlaamsche Volkstooneel
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van Staf Bruggen op 11 juli 1936 in Handzaeme, een dorpje bij Diksmuide, en op 5 juni
1937 in Gent Als Roeland luidt van Ferdinand Vercnocke. Oranje van Frans de Prez
werd in 1931 gespeeld door het gezelschap De Bouwers. Thor’s gast van Otto Erler en
Campo di Maggio (Honderd dagen) van Forzano en Mussolini zijn buiten Nederland
verschillende keren opgevoerd. Waarschijnlijk zal de grote bezetting en het ingewikkelde decor voor beide stukken een opvoering hebben verhinderd. De stukken
van August Heyting en E. G. van Bolhuis, beiden vooraanstaand lid van de Bond van
Nederlandsche Tooneelschrijvers, werden niet gespeeld vanwege de vereiste grootse enscenering die in oorlogstijd niet te bekostigen viel of te vervoeren was. Daarnaast
hebben schouwburgdirecteuren hun afwijzende houding ten aanzien van de toneelschrijvers van de voornoemde bond vanwege de kwaliteit van het werk niet gewijzigd.
De actualiteit van het declamatorium van Martien Beversluis uit 1938 was tijdens de
bezetting achterhaald, een verwijzing naar de hechte band tussen het huis van Oranje en het Nederlandse volk was niet gewenst. Ideologische redenen lagen ten grondslag aan het niet spelen van Mordechai: het joodse personage Esther werd te sympathiek gepresenteerd.
Voor een aantal stukken uit 1944 geldt dat er door de oorlogsomstandigheden
geen schouwburgen beschikbaar waren voor het spelen van toneelstukken. Van een
theaterleven in het seizoen 1944-1945 kon na Dolle Dinsdag amper worden gesproken.
De ideologische boodschap van De bode van Thermopylai zal weinig directeuren en toneelleiders hebben overgehaald dit stuk aan het eind van de oorlog te spelen. De ideologische boodschap, volhouden tot de laatste man, was een boodschap die alleen voor
NSB’ers bedoeld was.
Het grote percentage actuele toneelschetsen staat in schril contrast met de nationaalsocialistische toneelpraktijk uit dezelfde periode. In hoofdstuk 5 is vastgesteld dat
een groot aantal toneelstukken niet onder een van de genoemde tekstgenres ondergebracht kon worden, omdat de nationaalsocialistisch georiënteerde gezelschappen
voornamelijk onschuldige blijspelen hebben gespeeld die slechts af en toe vanuit transpositioneel oogpunt een diepere laag aanboorden. Het was in de praktijk belangrijker
met relatief gemakkelijke blijspelen op zoek te gaan naar een nieuw publiek. Als dat
eenmaal gevonden was, kon in een later stadium van de oorlog nationaalsocialistisch
geëngageerde toneelstukken opgevoerd worden.
Daarom is de veronderstelling gerechtvaardigd dat actuele toneelschetsen louter
geschreven werden voor de nationaalsocialistische propaganda, een opvoering van die
stukken was een uitzondering. Alleen de dialogen van Pier de Wijze en Leunie Seute
zijn door de inspanningen van Beversluis door amateurs gespeeld. Deze veronderstelling correspondeert ook met de lengte van de meeste teksten, in dit hoofdstuk toneelschetsen genoemd.
Een van de weinige constanten wordt gevormd door het historische personage
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Willem van Oranje. Zowel in de gespeelde teksten als in de geschreven historische drama’s hebben nationaalsocialistische auteurs hem als een ijkpunt beschouwd.
Van de dramatische bouwstenen die door Ketelsen (1974) werden onderscheiden,
zijn vooral de transpositie en in mindere mate de rol van het koor en de schijndialoog
aangetroffen in Nederlandse nationaalsocialistische toneelteksten. Op basis van zijn
onderzoek mocht verwacht worden dat transpositie alleen aangetroffen zou worden
in historische toneelstukken en de neoklassieke tragedie. Deze verwachting is ten aanzien van de Nederlandse situatie bewaarheid. Niet alleen bij gespeelde historische stukken die genoemd zijn in hoofdstuk 5 (Witte van Haemstede), ook bij een aantal van de
historische toneelteksten die in dit hoofdstuk zijn besproken (Rebel der Nederlanden,
Campo di Maggio en Mordechai) speelde de transpositie een grote rol, waardoor de lezer gewezen werd op de nationaalsocialistische partij of (elementen uit) haar ideologie. Het verschijnsel ‘retrospectieve transpositie’ is ook uit onderzoek in Duitsland bekend (Vondung, 1973 en Ketelsen, 1974). Nieuw is echter dat het in Nederland de
schrijver (August Heyting) was die van de transpositie melding maakte.
De rol van het koor en de schijndialoog werden besproken bij de nadere beschouwing van De bode van de Thermopylai. In geen enkel van de andere onderzochte toneelteksten trad een koor op. Het koor in het stuk van Frits van Genechten wijst
de bode op zijn lot en sanctioneert de in het stuk verkondigde nationaalsocialistische
normen en waarden. Dit is het enige stuk waarin een personage duidelijk ‘buiten de
boot valt’ en daardoor als politieke tegenstander beschouwd moet worden waardoor
er sprake kan zijn van een schijndialoog. In de overige stukken zijn geen politieke tegenstanders zoals beschreven in hoofdstuk 2 aangetroffen.
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Hoofdstuk 7

De luisterspelen op de radio

Op 17 mei 1942 klinkt er aan het begin van de avond jazzmuziek op de zender Hilversum II, gevolgd door de klokslagen van de Big Ben. Een vrouwenstem kondigt aan:
Londen, voorjaar 1942 en een bekkenslag bekrachtigt haar woorden. Het orkest zet een
lentemelodie in en dezelfde vrouwenstem zegt:
Ook over de huizenzeeën van Londen is het voorjaar neergestreken, voorjaar 1942. Het wijde heuvelland, waardoor zich de Theems kronkelt in tientallen bochten, ligt in den lentenevel overtogen met een waas van teer groen. Hoog in den lichten hemel, waardoor witte
wolken zeilen, dartelt een kievit, - zijn roep is de roep van de lente – alles ademt hier buiten de vrede van het ontbottende leven, van de hoop en van de verwachting. Wondermooi
zijn in de lente de landschappen in Essex en Sussex, waardoorheen de Thames zijn zilveren
spoor trekt van Marlborough Heights naar de wijde wateren van de Noordzee. Wondermooi
is dit land … zoolang men er met de kievitten alleen is, of er met driftige trekvogels, hoog
als in vogelvlucht overheen scheert en … zoolang men er den mensch niet ziet.

De melodie breekt plotseling af en een mannenstem spreekt:
Want dit voorjaar vindt de menschen in Engeland in verbijstering en wanhoop. Met het geweld van mokerslagen voltrekt het Duitsche luchtwapen aan dit volk de wrekende vergelding voor zijn lichtzinnigheid, waarmee het over de wereld een oorlog ontketende, die nimmer zijn weerga had, een oorlog, die machtiger en grooter is dan alle macht en grootheid van
Engeland. Geen dag gaat er voorbij, die in de zeven zeeën, waardoor Engeland is omsloten,
niet de eertijds trotsche Union Jack ziet ondergaan – de straf, die het volk van Engeland treft
voor den misdadigen hoogmoed een geheel werelddeel tot de hongersnood te willen brengen.
En op de uithoeken der wereld, waar trotsche geslachten van Britsche zeevaarders die vlag
van het Vereenigd Koninkrijk eens geplant hadden als zichtbaar symbool van macht en glorie – daar daalt die vlag weer, gescheurd en gehavend, bevlekt met het bloed van duizenden,
die Engeland nu meesleurt in zijn ondergang, besmeurd met de zonden van een rijk, dat de
hebzucht tot zijn godheid verhief.1

De toon is gezet in 24 uur Londen, een luisterspel van W.G. Kierdorff (1912-1984).2 De
dialoog wordt gevolgd door een gesprek tussen John en zijn vrouw Phyllis. Beiden begrijpen niet dat de jongere Engelse generatie zo gedegenereerd is en ze betwijfelen of
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Engeland wel kan standhouden in deze oorlog. Het fragment wordt afgesloten met een
omroepbericht waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over de situatie in Engeland
en de Sovjet-Unie.
In een volgende scène wordt een high tea gegeven ter gelegenheid van de Russische bondgenoot. De Russische gast is grof in de mond en alleen geïnteresseerd in
drank. Een nieuwslezer sluit wederom de scène af met het bericht dat het gezien de
oorlogssituatie thans in Engeland is toegestaan om kinderen ondergronds in de steenkolenmijnen te laten werken.
In de laatste scène constateert een man dat de Engelsen moeten beseffen dat zij
zelf schuldig zijn aan de situatie en dat ze niet steeds de schuld op anderen moeten
schuiven. Als hij van de regering de opdracht krijgt om 10.000 ton aluminium te leveren, kan hij niet aan die opdracht voldoen. In een laatste polyloog blijkt dat er in Engeland aan alles gebrek is.
De mannenstem uit het begin van het luisterspel rondt het geheel af en concludeert dat Engeland zijn krachten op drijfzand heeft gebouwd. De ondergang van een
wereldrijk is aanstaande. Het orkest speelt voor de laatste keer een stukje jazzmuziek.
Het luisterspel 24 uur Londen is niet uniek, in de oorlog werden er talloze luisterspelen uitgezonden waarin het verval van Groot-Brittannië en in het bijzonder de
degeneratie van de Engelse jeugd – de kinderen drinken te veel, maken bovendien
schulden en ze hebben buitenechtelijke relaties – geliefkoosde onderwerpen waren in
de propaganda. Ook de Russische infiltratie in Engeland en de voor de Sovjet-Unie desastreuze situatie aan het Oostfront zijn geen uitzonderlijke motieven.
Een luisterspel – wij gebruiken nu liever de term ‘hoorspel’ – is een dramatische
tekst die niet zichtbaar voor een publiek wordt opgevoerd.3 In de oorlog werden deze
teksten door het Omroeptooneel gespeeld, dat onder leiding stond van Jan C. de Vos
jr. en waaraan verschillende bekende toneelspelers waren verbonden. In 1942 werden
de Spelers van den Omroep ingezet om het toneel van de nieuwe orde met voorstellingen van Het kan verkeeren te promoten. Welke luisterspelen door hen voor de microfoon ten gehore werden gebracht en welke thema’s ze bevatten, wordt in dit hoofdstuk beschreven.

1. De radio in oorlogstijd
Dat de Duitsers veel belang hechten aan de gelijkschakeling van pers en radio hebben
De Jong (19874: 7-14), Verkijk (1974: 53-60) en vooral Van den Heuvel (1976) uitgebreid
beschreven. Als propagandamiddel was de radio volgens Goebbels belangrijker en effectiever dan de schrijvende pers. Deze laatste beschouwde hij als een exponent van de
liberale geest, als een product van de Verlichting. Hij zag de radio als een autoritair com-
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municatiemedium en daarom was het een passend geestelijk wapen in handen van de
totalitaire staat (Zeman, 1966: 58). De nationaalsocialistische propaganda op de radio
berustte enerzijds op drie pijlers, die Hoffmann (1972) en Van den Toorn (1991) reeds
hebben beschreven: het antisemitisme, het anticommunisme en het antikapitalisme.
Anderzijds werden positieve elementen uit de nazi-ideologie in de propaganda verwerkt: de kameraadschap, het behoren tot één volk, het leidersbeginsel, het Germaans
gedachtegoed, de NSB als redmiddel voor problemen die democratische, politieke partijen niet hadden kunnen oplossen en het burgerlijk fatsoen van de Beweging.
Na de instelling van het Rijkskommissariaat (29 mei 1940) viel de omroep onder
de verantwoordelijkheid van Fritz Schmidt, de Generalkommissar zur besonderen Verwendung. Op last van de Rundfunkbetreuungsstelle (RBS), een controle-instantie van
de Duitse Reichsrundfunkgesellschaft (RRG), waren politieke uitzendingen niet toegestaan. Het was dus ook voor de NSB en haar leider Mussert onmogelijk het Nederlandse volk via de ether toe te spreken. De NSB had daarom op 22 juni 1940 haar eigen
‘Nationale Omroep’ opgericht met aan het hoofd ds. L.C.W. Ekering en J.M. Veldhuis,
de vroegere souschef van de administratie van de AVRO. Van Freudenberg en diens
plaatsvervanger Taubert kregen ze nul op rekest: er mocht niet worden uitgezonden.4
Op 24 oktober 1940 besliste Berlijn dat de Nederlandse omroepverenigingen moesten worden opgeheven en dat daarvoor in de plaats naar het voorbeeld van de RRG de
Nederlandsche Omroep (NO) kwam. Na de instelling van het DVK (25 november 1940)
werd daar een onderafdeling Radio & Film met aan het hoofd J. de Kloet opgericht. De
omroep had volgens de leiding van het DVK de taak ‘ons volk op te wekken tot een natuurlijk Germaansch en Europeesch besef’ en de Nederlanders enerzijds bewust te maken van de ‘zuivering en de versterking van de inwendige Nederlandsche Volksgemeenschap, anderzijds van de bewustwording van den Germaanschen aard van onze
Nederlandsche cultuur en mede daardoor op onze Germaansche en Europeesche taak’.5
Door deze beslissingen viel de NO dus onder Goedewaagens DVK én de Besondere Verwendung o.l.v. F. Schmidt met uiteindelijk als hoogste baas Seyss Inquart. In
de dagelijkse praktijk lag de verantwoordelijkheid bij de Duitsers in het bijzonder bij
E.K.F.Th. Taubert, de opvolger van Freudenberg, die de NO als een Aussenstelle van
de RRG beschouwde (Verkijk, 1974: 326). Op 28 november deelde Goedewaagen aan
de omroepvoorzitters mee dat de NSB’er ir. W.L.Z. van der Vegte tot voorzitter van
de Radioraad was benoemd en ir. A. Dubois tot ‘gemachtigde voor de concentratie van
de omroepvereenigingen’. Op 12 december werd dit besluit voor de buitenwereld bekrachtigd.6
Eind 1940 en in de eerste maanden van 1941 werden er steeds meer programma’s
uitgezonden met een propagandistisch karakter.7 Ger H. Knap beet op 12 december
1940 de spits af met een hoorspel Landman’s lust dat door de AVRO werd uitgezonden. De naam zou de gehele oorlog garant staan voor een serie luisterspelen met een
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hoog bloed-en-bodem-karakter. Max Blokzijl startte op 2 februari 1941 met zijn radiopraatjes. Op zondag 16 februari 1941 hadden niet minder dan negen programma’s een
propagandistisch karakter (Verkijk, 1974: 226). Steeds waren een viertal kenmerken te
onderscheiden:
– het uitdragen en veelvuldig herhalen van een simpele boodschap,
– het geven van een tendentieuze voorstelling van zaken,
– het bepleiten van de eigen zaak,
– het bestrijden van de tegenstanders.
De eerste twee kenmerken hadden betrekking op de inhoud van de propagandistische
boodschap; ze stonden ten dienste van de laatste twee, die veeleer vanuit strategisch
oogpunt werden gehanteerd en het doel van de propaganda betroffen.8
Op 9 maart 1941 was de nazificering van de NO een feit. Ir. A. Dubois had zijn ontslag ingediend, omdat hij begreep de NO slechts een marionet van het Duitse propaganda-apparaat was. Op 1 mei 1941 werd hij opgevolgd door de NSB’er ir. W.A. Herweijer. De indirecte propaganda had tot doel de sympathie van het Nederlandse volk
te winnen. Later maakte ze steeds meer plaats voor een directe vorm van propaganda
met het doel de nationaalsocialistische ideologie te verspreiden. Dit betekende niet dat
de indirecte vorm van propaganda verdween.
Het aantal uitzendingen van nationaalsocialistische organisaties zoals NSB, WA,
NAD (Nederlandsche Arbeidsdienst) en SS nam toe. Daarnaast besloot de leiding van
de NO dat naast de directe propagandavoering ook steeds meer programma’s moesten worden uitgezonden waarin sprake was van indirecte propaganda. Omdat de Nederlandse nationaalsocialisten mei 1940 als het begin van een nieuw revolutionair tijdperk beschouwden, werd de nieuwe cultuur van dat tijdperk op alle mogelijke manieren
gepromoot. In het najaar en de winter van 1942 werden de programma’s gekoppeld aan
een historische culturele periode. In september startten de programmamakers met een
serie uitzendingen over de Renaissance, in oktober werd deze gevolgd door een serie
over de barok. November en december waren gewijd aan rococo en de Biedermeiertijd. In januari 1943 stonden de Verlichting en de vroege romantiek centraal; voor het
behandelen van de romantiek waren zelfs drie maanden uitgetrokken. Luisterspelen
over grote kunstenaars en geleerden, muziekprogramma’s gewijd aan beroemde componisten en lezingen over proza en poëzie uit een bepaalde periode moesten de luisteraars laten horen ‘hoe de Nederlanders in het verleden cultureel antwoordden op de
strooming des tijds van die dagen’.9 Het moest de luisteraars duidelijk worden ‘hoe het
geestelijk leven en de uitingen van de cultuur in een bepaald tijdperk volkomen op elkaar afgestemd waren’.10 Door de goede aspecten van een bepaald tijdperk te behandelen zouden kunstenaars geprikkeld moeten worden om een nieuwe nationaalsocialistische kunst te ontwikkelen en deze aan de luisteraars te presenteren. Zo sneed het
mes aan twee kanten: het probleem van de persoonlijke vrijheid van de kunstenaar kon
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zo worden aangepakt. Door zijn individualisme te laten varen, zou hij kunnen bijdragen aan de geboorte van een nieuw menstype. De dienende taak van de kunstenaar aan
de volksgemeenschap stond daarbij voorop, alhoewel er ruimte mocht blijven voor gezond idealisme. Tegelijkertijd raakten de luisteraars op een indirecte manier vertrouwd
met de ideologie van de nieuwe orde.
Ondanks deze programmatische opzet en het hoge aantal nationaalsocialisten in
de leiding van de omroep was de RBS niet erg tevreden over het propagandistisch karakter van de uitzendingen.11 Eind 1942 werd een grote reorganisatie doorgevoerd. In
december 1942 kondigde Herweijer aan dat men op een nieuw stelsel zou overstappen.
Uitgangspunt van het omroepbeleid was niet meer het programmaschema, maar het
programmavoorstel en de programmaopdracht. De inhoud van de programma’s werd
vanaf dat moment bepaald door programmadirecteur J.C. Plate en vier referenten:
G.H. Knap (algemeen referent), Dirk van de Bospoort (referent ‘Land en Volk’), J.A.
van Kersbergen (literair referent) en Wybrands Marcussen (referent voor actuele uitzendingen). Hilversum I werd bestemd ‘voor de opbouw naar buiten’, hetgeen betekende dat op die zender programma’s werden uitgezonden met een specifiek Europese of Germaanse inhoud. Hilversum II was meer bedoeld ‘voor de opbouw naar
binnen’, daar werden alle programma’s ondergebracht die specifiek Nederlands waren en waarbij de propaganda voor de NSB een grote rol speelde.
Deze reorganisatie kwam niet uit de lucht vallen. Zij viel nauw samen met de oorlogstoestand van dat moment. Van den Toorn (1991: 5-7) heeft in navolging van G.
Hoffmann aangetoond welke drie fasen de vorm en mate van propaganda waren te
onderscheiden.12 De eerste fase (mei 1940-midden 1941) kenmerkte zich door voorzichtige benadering van de bezetter, door Van den Toorn de fase der beloften genoemd. De verbroedering tussen de beide Germaanse broedervolken vormde het
speerpunt: foto’s van verbroedering tussen Nederlandse en Duitse soldaten werden
gepubliceerd en Seyss-Inquart ging er in zijn installatierede van uit dat de samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders geen problemen zou opleveren. Grote aandacht
kreeg het slecht functionerende democratische stelsel van voor de oorlog. Het doel was
de Nederlandse bevolking te laten zien hoe goed de Duitsers hun zaakjes voor elkaar
hadden. De tweede fase (medio 1941-eind 1942) kende een verscherping van de propaganda. Fel werd uitgehaald naar de communisten, die na de aanval op de Sovjet
Unie op 22 juni 1941 van bondgenoten gebombardeerd werden tot het grootste gevaar
dat Duitsland en dus Europa bedreigde. Daarnaast werd het vizier van de propaganda na de Februaristaking steeds meer gericht op de joden. Er was sprake van een openlijk antisemitisme in de media. De derde fase begon met de val van Stalingrad (begin
1943) en liep tot het einde van de oorlog. Hoe verder de oorlog vorderde, des te meer
nam de propaganda de vorm van terreur aan. Vooral na de invasie in Normandië en
de spoorwegstaking werd de schuld voor de slechte voedselvoorziening in de schoe-
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nen van de geallieerden en de regering in Londen geschoven. Viel de oprichting van
de NO samen met de overgang van de eerste naar de tweede fase van propagandavoering, de reorganisatie van de omroep in de winter van 1942 kwam overeen met de
overgang van de tweede naar de derde fase.13
Ook binnen de NO veranderde bij de reorganisatie het een en ander. De afdeling
Ontwikkeling en Voorlichting werd opgeheven en viel voortaan onder de nieuwe afdeling Dramaturgie onder leiding van Henri van Hoof en na een onderverdeling in
verschillende dramaturgieafdelingen midden 1943 onder dr. W. Jansen. Achterliggende bedoeling van deze maatregelen was dat er nog meer dan voorheen ‘ingebroken’ kon worden op momenten en met onderwerpen die volgens de nationaalsocialistische leiding van de NO op dat moment opportuun waren. Ondanks deze
reorganisatie vonden de Duitsers in de loop van 1943 dat beide zenders als propaganda-instrument voor hen van weinig waarde waren. In mei en juni 1943 werden drie
maatregelen genomen die in feite de doodsteek voor de NO betekenden:
– Op 11 mei werden alle radiotoestellen verbeurd verklaard.
– Vanaf 1 juni viel Hilversum II rechtstreeks onder de RRG en werd dus in feite losgeweekt van de NO.
– De Luistergids zou vanaf 1 juli wegens papierschaarste niet meer verschijnen.
Herweijer probeerde deze maatregelen door een veranderde programmering nog op
te vangen. Hij ontwierp een systeem dat enigszins vergelijkbaar was met de nieuwe
zenderindeling die de publieke omroepen vanaf 1 september 2006 en de commerciële omroepen al veel langer toepasten. Elke avond kreeg zijn eigen specifieke karakter,
zodat de luisteraars wisten wat voor soort programma’s wanneer werd uitgezonden.
Het weekprogramma kwam er in grote lijnen als volgt uit te zien:
Zondag
vocaal-dramatische kunst
Maandag
‘ernstige’ kunst: programma’s met muziek of gesproken woord
Dinsdag
bonte programma’s: revues, bonte avonden
Woensdag
lichte muziek
Donderdag ‘ernstige’ kunst: programma’s met muziek of gesproken woord
Vrijdag
programma’s over het volksleven
Zaterdag
amusementsmuziek en cabaret.
De programmering in de jaren 1941-1943 kende weinig schommelingen: 45% van de
zendtijd werd besteed aan lichte muziek, cabaret en bonte programma’s; 28% aan ernstige muziek, 18% aan gesproken woord. Nieuwsuitzendingen en commentaren op het
nieuws maakten 9% van de programmering uit. Na Dolle Dinsdag hield de NO in feite op te bestaan.
Cultuur en politiek waren de belangrijkste pijlers van het radiobestel. De NO
stond voor de opgave die twee met elkaar te combineren en te overgieten met een nationaalsocialistische saus. De omroeporganisaties hadden voor de oorlog hun propa-
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gandistische boodschap in hun programmering verweven met elementen uit de amusementsindustrie in de hoop de luisteraars te kluisteren aan de zuil. Omdat deze strategie in de jaren dertig zijn vruchten had afgeworpen, nam de NO deze over. Cabaret, luisterspelen en causerietjes waren daarom de meest geschikte verpakkingsvormen
voor het verspreiden van het nationaalsocialistische ideeëngoed.

2. Het vooroorlogse luisterspel
Luisterspel, hoorspel, luisterflits, schets, klankbeeld. Verschillende benamingen voor
dezelfde kunstvorm? Ja en nee. Daarom is een nadere definiëring noodzakelijk. Hoorspel en luisterspel zijn weliswaar synoniemen van elkaar. Dat de term ‘luisterspel’ in
Nederland de voorkeur genoot boven ‘hoorspel’ lag aan de gewenste houding van de
luisteraar. ‘Luisteren’ vergde een actievere en bewustere houding dan ‘horen’. In de
vooroorlogse discussies werd wel een onderscheid gemaakt tussen luisterspel en klankbeeld. Het luisterspel in engere zin, ook akoestisch drama genoemd, was ‘de weergave, het spel van een complex handelingen, voortspruitend uit psychologische conflicten of spanningen’.14 Klankbeelden hadden dezelfde vorm als het luisterspel, er
kwamen ook gespeelde scènes in voor. Deze vormden slechts een onderdeel van het
totaal en konden ook vervangen worden door gedichten, liederen of reportages. In
klankbeelden kon alles voorkomen, wat de radio aan mogelijkheden bood. Klankbeelden waren een typische radiovormgeving en zeker geen dramatische presentatie.15
Klankbeelden kenden geen intrige, een psychologisch of ander dramatisch conflict.
Rammelt (1941: 17) beschreef het verschil als volgt: het luisterspel is dynamisch, de
klankbeelden daarentegen zijn statisch. Het klankbeeld vond hij meer geschikt voor
onderwijskundige doeleinden.
Volgens Willem Vogt, de latere directeur van de AVRO, was het luisterspel een
Nederlandse uitvinding. Op 3 januari 1924 vond de wereldpremière van deze nieuwe
technologische kunstvorm plaats door de uitzending van zijn luisterspel Nieuwjaarswensch van de Amateurs Thomasvaer en Pieternel.16 Zoals de titel al aangeeft, betrof het
een tekst uit een eeuwenlange Vondeltraditie die voor de radio was bewerkt. Dergelijke luisterspelen werden in Engeland al langer uitgezonden. Het allereerste, speciaal
voor de radio geschreven luisterspel was A Comedy of Danger van de Engelsman Richard Hughes dat twaalf dagen later werd uitgezonden.
Over het algemeen heerste de opvatting dat het luisterspel opgebouwd was uit
theatrale elementen waarbij het visuele aspect ontbrak. Daarom werd het als een onvolwaardige kunstvorm beschouwd, inferieur aan het theater. De film had een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. De allereerste films waren nagespeelde theatervoorstellingen, die op film waren vastgelegd, pas later ontstonden de filmscenario’s.
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Hetzelfde gebeurde bij de luisterspelen. Toneelstukken werden ‘sec’ gedeclameerd,
van een bewerking was geen sprake. In vergelijking met de film vonden radiopioniers
als Toon Rammelt het luisterspel een hogere kunstuiting, want bij het luisterspel werd
de fantasie van de luisteraar geprikkeld, terwijl deze bij de film door de regisseur al was
ingevuld. In hun optiek was het beluisteren van het luisterspel te vergelijken met het
lezen van een boek. Hij werd daarin ondersteund door anderen als Henri van Hoof,
die in zijn inleiding bij Twee luisterspelen de vergelijking tussen luisterspel en film in
het voordeel van het eerste liet uitvallen. In de film zijn dialogen en geluiden een ondersteuning bij de beelden, bij een luisterspel zijn ze cruciaal. Toch was Van Hoof de
mening toegedaan dat het luisterspel nauw verwant was met de film. Beide kunstvormen kenden een grote en snelle afwisseling van scènes en bij beide was de muzikale inbreng uitermate belangrijk.
Deze nieuwe kunstuiting had in de jaren twintig en dertig grote moeite een eigen
vorm te vinden. Het absolute luisterspel was louter gebaseerd op geluiden, er was geen
sprake van enige dramaturgie. Deze experimentele vorm, ook ‘akoestische film’ genaamd, ging ten onder aan experimenteerzucht. De luisteraars waren niet in staat een
causaal verband te ontwaren tussen de verschillende geluiden die een pionier als Witold Hulewicz voor hen had geselecteerd. Na het mislukken van dit soort experimenten nam men noodgedwongen zijn toevlucht tot het theatrale luisterspel. Sommigen
(o.a. Salomon de Vries en Ger H. Knap) zagen toneel en luisterspel als twee verschillende kunstvormen, anderen (Kommer Kleijn en Willem van Capellen) zagen wel
overeenkomsten, maar beschouwden het luisterspel als een afgeleide van het toneelstuk, dat in geval van uitzending moest worden afgestemd op de wetten van de radio.
Dat betekende dat de acteurs een nieuwe manier van acteren moesten aanleren. Op
initiatief van Willem van Capellen werd er een aparte opleiding gestart waarin de acteurs de intimiteit van de radio leerden kennen.17
Dramaturgisch gezien stelde het luisterspel zijn eigen eisen. Doordat oogcontact
niet mogelijk was, moesten de omgeving, de sfeer en de spelsituatie op een andere manier worden uitgedrukt. De gekozen oplossingen waren o.a. het optreden van een
boodschapper (zoals in het klassieke drama), een onpartijdige verteller, vergelijkbaar
met ‘le monsieur parlant au public’ uit de klucht, die de toeschouwer zo nodig kon informeren en het gebruik van een raamvertelling, waarbij zich tussen een aantal personages een dialoog of polyloog ontspon, die geleidelijk overging in de eigenlijke dramatische scène, waarna werd teruggekeerd naar de uitgangssituatie van de dia- of
polyloog. Aan de laatste mogelijkheid gaven de meeste schrijvers de voorkeur omdat
beide andere als te gekunsteld werden beschouwd.
Het geluid – aangeduid met de vakterm: het akoestisch decor – werd vooral gebruikt om de plaats van handeling en de sfeer aan te geven en moest de luisteraars helpen bij het interpreteren van de gesproken teksten. Door gebruik te maken van een
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zgn. geluids- of muziekbrug kon de overgang tussen de ene en de andere scène worden aangeduid.
Het ontbreken van oogcontact had voor de auteur van het luisterspel tot gevolg
dat hij een grotere plaats aan de beschrijving, het verhaal moest toekennen. Het luisterspel kon niet dezelfde middelen – gebaar, mimiek, grime, kostuum, decor, belichting – hanteren om een illusie op te wekken als het theater. Daarom moest de auteur
zijn toevlucht nemen tot de beschrijving, een episch element.
Omdat het luisterspel alleen een beroep doet op het gehoor, waren een duidelijke structuur en een beperkt spelersaantal vereist, anders raakten de luisteraars snel de
draad kwijt. Omdat het zoveel concentratie, begrip en fantasie vergde, duurde het luisterspel dus korter dan een toneelstuk. Was dat niet het geval, dan werd gepleit het luisterspel te splitsen in bijv. twee delen en in de pauze een half uur muziek te programmeren op de zender. Op die manier leek het of de luisteraars op theaterbezoek waren
in hun eigen huiskamer.
Of het luisterspel nu wel of niet een afgeleide was van het toneelstuk of zich tot
een aparte kunstvorm had ontwikkeld, Rammelt (1941: 36) concludeerde dat het luisterspel in ieder geval verschillende elementen van het klassieke of middeleeuwse theater had overgenomen:
– het innerlijk conflict is belangrijker dan de uiterlijke handeling,
– de kern wordt gevormd door de illusie van de werkelijkheid,
– het voorkomen van moderne bodeverhalen of verklarende teksten,
– eenheid van plaats,
– beperking van het aantal spelers.
Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heerste de overtuiging dat het
luisterspel ‘de geschiktste, de eigenaardigste en de levendigste van alle radiovormgevingen (was), door zijn aard voorbestemd om van cultureel belang te worden’.18
Een van de grootste problemen was de geringe animo, die scenarioschrijvers aan de
dag legden voor het luisterspel. In de periode voor de oorlog hielden alleen Kommer
Kleijn, Willem van Capellen en Salomon de Vries jr. zich intensief met het luisterspel
bezig. Als verklaring voor dat gemis kunnen drie oorzaken worden onderscheiden. In
Nederland bestond amper een dramatische traditie bij de schrijvers. De calvinistische
geesteshouding van de Nederlanders en de niet aflatende kritiek – alles uit het buitenland was beter – weerhield schrijvers ervan hun aandacht te richten op het schrijven van toneelstukken, laat staan luisterspelen.19
De tweede oorzaak was van financiële aard. Omdat de luisterspelen maar één keer
werden uitgezonden was de honorering voor luisterspelscenario’s zeer laag. Op de Conférence d’Experts en Matière de Théatre Radiophonique die op initiatief van de Internationale Unie van Radio Omroepen in juni 1939 in St. Moritz werd georganiseerd,
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werd een voorstel besproken om te komen tot een internationale uitwisseling van luisterspelscenario’s. Omroepen konden deze scenario’s naar het bureau van de Union Internationale de Radiodiffusion opsturen, waar ze in verschillende talen zouden worden
vertaald. Door het uitbreken van de oorlog is het bij een voorstel gebleven.
Het geringe animo bij schrijvers om zich het nieuwe genre eigen te maken was de
laatste oorzaak die genoemd moet worden. Net als vele acteurs leefden auteurs in de
veronderstelling dat het luisterspel in vergelijking met het toneel een onvolwaardige
kunstvorm was. De mogelijkheden die een nieuw medium als de radio het luisterspel
kon bieden, werden amper benut. Alleen Salomon de Vries jr. was in dezen een uitzondering. Hij besteedde veel aandacht aan het akoestisch decor, maar ook hij moest
zich in eerste instantie behelpen. Er moest nog veel worden ontdekt.

3. De luisterspelafdeling
De organisatie van luisterspelen berustte sinds de oprichting van de NO bij twee onderafdelingen van de afdeling Ontwikkeling en Voorlichting: Vormgeving en Voorbereiding Luisterspelen en de onderafdeling Hoorspelen en Declamatie. Maar daarnaast was er nog een aantal personen en instanties betrokken bij de realisatie van
luisterspelen. Het hoofd van het Radiotoneel, in eerste instantie Willem van Capellen,
later opgevolgd door Jan C. de Vos jr, het hoofd van de onderafdeling Regie, mocht
zich alleen met de uitvoering van het luisterspel bezig houden en niet met de voorbereiding.20 Daarnaast had de onderafdeling Vormgeving, die onder leiding stond van
Ger H. Knap een grote invloed bij de realisatie van luisterspelen. De laatste die zich met
luisterspelen bemoeide was de dichter J.A. van Kersbergen, die literair referent was bij
de NO en zelf aspiraties had luisterspelen te schrijven.
Tijdens een van de vele reorganisaties bij de NO was de onderafdeling Hoorspelen en Declamatie opgegaan in de afdeling Luisterspelen en Letteren, die op haar beurt
sinds 8 december 1941 samengevoegd was uit de onderafdelingen Voorbereiding luisterspelen en Boekbespreking en Voordracht. Hoofd van deze nieuwe afdeling werd Jef
Popelier, bijgestaan door A.A.J. Haman. Beiden waren NSB’er. Popelier werd op 1 mei
1942 opgevolgd door Henri van Hoof en nog later door Klaas Smelik. Ontwikkeling en
Voorlichting was op dat moment al weer vervangen door de Afdeling Dramaturgie.
Met de afdeling Luisterspelen als voorbeeld mag de conclusie getrokken worden
dat de NO een ingewikkelde, ondoorzichtige structuur had die in de loop van de oorlog in complexiteit toenam. Tijdens het eerste bezettingsjaar was er voor de acteurs en
regisseurs niet veel veranderd, iedereen deed gewoon zijn werk. Pas in juli 1941 merkten de acteurs van het Radiotoneel echt iets van de nazificering van de NO. In hun contracten was wel een zgn. ‘anti-propaganda-clausule’ opgenomen. Zij konden niet ge-
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“Een Nederlandse collaboratrice, Tine Opscholtens en Ton van Otterloo in actie voor een nazi-hoorspel.”
Filmopname van een hoorspel, waarschijnlijk Tine Opscholten en Ton van Otterloo voor de microfoon.
NIOD, Beeldbank WO 2

dwongen worden mee te werken aan programma’s waarin propaganda werd gemaakt
voor het nationaalsocialisme. Ook konden zij met een beroep op die clausule weigeren mee te werken aan ideologisch getinte programma’s. In die julimaand riep Van
Capellen elke acteur of actrice apart bij zich en deelde hem of haar mee dat de clausule was vervallen. Elf van de veertien acteurs, de meesten waren afkomstig van het
VARA-toneel, namen daarop ontslag.
De bekende regisseurs van voor de oorlog werkten niet lang bij de NO. Salomon
de Vries jr., regisseur bij de VARA, moest bij de oprichting van de NO vertrekken omdat hij joods was. Willem van Capellen vertrok in september 1941 om artistieke redenen, althans dat gaf hij op. Eigenlijk vertrok hij uit principiële overwegingen omdat
hij het niet eens was met de voorbereiding en uitzending van de serie Landman’s lust.
Hoe moeilijk het was om ‘onpartijdig’ te blijven, bleek ook bij hem, want aan de andere kant aanvaardde hij wel de regie bij het eerste antisemitische luisterspel dat de NO
uitzond (Verkijk: 556). Ook Kommer Kleijn vertrok om principiële redenen, maar had
af en toe nog contact met de NO. Voor de opname van zijn Schouwburgcabaret op 15
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februari 1942 ontving hij een honorarium van ƒ350 en later nog eens ƒ150 bij een herhaling (Van der Veld: 31). Toon Rammelt kwam wat moeilijker weg. Pas in oktober
1941 liet Herweijer hem gaan op voorwaarde dat hij freelance bleef werken voor de NO.
Rammelt liet dat contact echter doodbloeden, omdat hij koos voor zijn nieuwe baan
bij Spaarnestad BV.21
Na het vertrek van zoveel acteurs en regisseurs moest er bijna een compleet nieuwe luisterspelafdeling worden opgebouwd. Met behulp van Louis Lutz en H. Bergman
slaagde mr. A. H. Nuver er in om naast de hoofdregisseur Jan Koetsier Muller nog zes
anderen te benoemen: Adriaan van Hees en Eduard Palmers (beiden nationaalsocialist), A.D. Hildebrand en Han König – door Verkijk als zéér meegaand en meegaand
omschreven – , Jan Lamers en Ary van Nierop.22
De nieuwe lichting auteurs bestond uit Jef Popelier, Klaas Smelik en Martien Beversluis (beiden ex-VARA), Henri van Hoof (ex-AVRO), Jan van Rheenen, Wybe de
Vries die onder het pseudoniem Herman Kramer voornamelijk WA-luisterspelen
schreef en Ger H. Knap. Deze benoemingen pasten precies in het nieuwe beleid dat de
luisterspelafdeling diende te voeren. In feite werd ze steeds meer ingeschakeld om via
luisterspelen nationaalsocialistische propaganda te bedrijven.
Niet alleen De Vries, ook anderen werkten onder pseudoniem. Jef Popelier, de
schrijver van het beruchte luisterspel De zwarte handel lokt werd aangekondigd als Jos
den Brabander, Martien Beversluis publiceerde zijn spelen voor de jeugd onder het
pseudoniem Rob Altena. Dat gebeurde op verzoek van de onderafdeling Vorming van
de NSB. Men was bang dat de luisteraars zouden denken dat de luisterspelen steeds
door dezelfde auteurs werden geschreven. Ook mindere goden, assistenten die de teksten bewerkten, waagden hun kans en de laatste groep auteurs werd gevormd door de
deelnemers van de luisterspelprijsvraag die door de NO in 1941 was uitgeschreven. Tot
deze laatste groep behoorden: Theophile de Bock, Hasco Dekker, Theep de Groot, Cyriel Verheyen, H.B. Wildevuur, Edo Odet en Karel van Dorp.23
Wat gold voor de regisseurs en schrijvers gold ook voor de acteurs en actrices. Tussen september 1941 en juli 1942 werd een nieuwe hoorspelkern gevormd, bestaande uit
negentien spelers en speelsters waarvan een aantal de nieuwe orde was toegedaan, hetzij als lid van de NSB (Jeanne Verstraete, Ada van Duyl, Ton van Otterloo, Louis van
Dommelen, Jacques de Haas en Piet Rienks) hetzij als sympathisant (Mien Duymaar van
Twist, Jules Verstraete en Philip la Chapelle).24 Voor de andere acteurs en actrices (o.a.
Hélène Vink, Minny Erfmann, Joke Busch, Adolf Bouwmeester, Jacq. Hamel, Arnold
Smitt en Louis Poolman) hebben zeer uiteenlopende overwegingen een rol gespeeld om
toe te treden tot de hoorspelkern. Sommigen zullen uit naïviteit zijn toegetreden of uit
een houding van ‘zo erg is het ook weer niet’, anderen zagen een vaste baan bij het nieuwe medium als een niet te versmaden kans om hun carrière verder te ontwikkelen. Weer
anderen zullen gedacht hebben dat er toch geld verdiend moest worden om in het le-
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vensonderhoud te voorzien. Na september 1942 werden jonge, pas afgestudeerde acteurs
als Georgette Sassen, Dogi Rugani, Thea Thuleken, Anny Schuitema en Bob van Iersel
geworven. Zij kregen na een cursus een baan bij de hoorspelkern van de NO.

4. Het luisterspel in nazi-Duitsland
Door het vertrek van de belangrijkste regisseurs, acteurs en auteurs bij de NO moest
in kort tempo een leemte worden opgevuld. Hoe de nieuwe medewerkers werden geworven is hierboven al besproken. Hier dient de vraag beantwoord te worden waar zij
de stof voor hun luisterspelen vandaan haalden. En in hoeverre de Nederlandse luisterspelauteurs hun eigen creativiteit gebruikt hebben bij het schrijven van nationaalsocialistische luisterspelen of leentjebuur hebben gespeeld bij hun Duitse collega’s.
In Hörspiele im Dritten Reich beschrijft W. Wessels de ontwikkeling van het Duitse luisterspel in de jaren 1933-1945. Hij onderscheidt daarbij vijf verschillende thema’s
die hier beknopt worden weergegeven. Onder de noemer van het thema ‘Weltverlust
und Sehnsucht’ plaatst hij die luisterspelen waarin de wereld als gevolg van de voortschrijdende industrialisering en technologiesering werd ervaren als gepolariseerd en
gespleten. De economische crisis van de twintiger en begin dertiger jaren in Duitsland
zorgde voor een geestelijke crisis die maatschappelijke en politieke fragmentering in
de hand werkte. De oplossing van die economische problemen werd gevonden in een
vaag verlangen naar één ‘geheel’, een overwinning op de gespletenheid in een onbekende eenheid en die in een aan de metafysica ontleend volledig nieuw ‘iets’ gezocht
werd. Tot dit thema rekent Wessels drie motieven: ‘het zich bewust zijn van de crisis’,
‘werkloosheid’ en ‘heimwee naar het vaderland’. Centraal stond de verhouding tussen het individu en de massa in de moderne wereld van de grote stad.Dit gegeven was
ontleend aan het Expressionisme. De mens werd in dit soort luisterspelen opgevoerd
als een massamens, bij wie iedere individualiteit ontbrak. In tegenstelling tot Massa
Mensch van Ernst Toller, waar de massa synoniem was met het proletariaat, was bij dit
soort luisterspelen de historisch maatschappelijke verankering afwezig. Het ging dus
niet om het beschrijven van een realistische toestand, maar om een geabstraheerde ervaring. In het subthema ‘werkloosheid’ kwam vooral het verlangen naar een betere
toekomst waar alles anders zou gaan naar voren. De politieke partijen hadden voor de
werkloze afgedaan, hij was een eenling geworden die niet door de maatschappij werd
geaccepteerd. De in Duitse luisterspelen gepredikte oplossing lag niet in een baan of
een goed salaris, maar veeleer in de abstracte wil om tot de gemeenschap te behoren,
door Wessels (1985: 398) een individueel bewustzijn van het geheel genoemd. De enige binding met een abstract geheel die de hoofdpersonages bij zichzelf nog bespeurden, was het heimwee naar het vaderland.
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Het tweede thema, ‘Erfüllte Sehnsucht’ is net als het eerste onderverdeeld in een
drietal motieven: ‘afrekening met de republiek van Weimar’, ‘offermythe’ en ‘volksgemeenschap’. De luisterspelen die onder dit thema ressorteerden, waren historisch
van aard en hadden de Duitse geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog tot aan de
machtsovername in 1933, ja zelfs tot aan een visionair uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als onderwerp. Terugkerend motief in deze luisterspelen was de roep om
de sterke leider die niet werd gerealiseerd in het optreden van de Führer zelf, maar eerder indirect in het luisterspel optrad en in Kampf um die Nation van Werner Plücker
als bijv. ‘der Siebente’ werd aangeduid.25 Onder het thema ‘het vervulde verlangen’
werden ook die luisterspelen gerangschikt waarin de dood van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog of de omgekomen partijgenoten uit de begintijd van de NSDAP onderwerp van spel waren. Het subthema ‘volksgemeenschap’ bestond voornamelijk uit
die spelen waarin de loftrompet werd gestoken met de grootse maatschappelijke werken als de aanleg van de autobanen.
Wessels omschrijft het derde thema als ‘Die Wirklichkeit als Traum’. De machtsovername in 1933 had in de beleving van de Duitsers een grote veranderring teweeg gebracht. Een droom was werkelijkheid geworden.26 De NSDAP was geen partij meer,
maar een volksbeweging; Adolf Hitler geen dictator, maar de belichaming van de
volkswil; censuur was geen maatregel van de staat maar werd opgevat als zelfreiniging.
Tot ver in de oorlog werd deze droomwereld in stand gehouden. Voorbeelden hiervan waren de legercommuniqués en de Wochenschau die het beeld van de prachtige
droomwereld van het Derde Rijk en het steeds maar winnende Duitse leger sublimeerden. Ook de schrijvers streefden in hun literaire werken deze schijnwereld, die
qua procédé een romantische oorsprong had, doelbewust na. Wessels (1985: 436)
spreekt van een programma: ‘Gleich der staatlichen durch ein neues Führertum will
auch der Dichter in einem Dritten Reich der Seele eine Zusamenfassung und Erhebung aller bisher zerstückelten Lebensbestandteile verwirklichen, um alle deutschen
Wesensteile zu endlicher und ungehemmter schöpferischer Entwicklung, zu letzter
bleibender Erfüllung zu bringen.’ Schrijvers die niet direct de nationaalsocialistische
propaganda wilden bedrijven, maar ook niet probeerden zich tegen het systeem te verzetten, maakten gebruik van dit thema. Zij zochten hun toevlucht in luisterspelen
waarin de zeden en gewoonten van de voorouders een belangrijke rol speelden. In Das
Erbe der Väter van Martin Raschke waren dat de handvatten die de twijfelende hoofdpersoon op het goede spoor zetten. Bloed en bodem met een historiserend tintje.
Bij de motieven ‘droomspelen’ en ‘boerenromantiek’ was het romantische gedachtegoed sterker aanwezig dan bij de ‘schetsen’, waarbij voordrachten werden afgewisseld met speelscènes. De luisterspelen waarin het eerste motief aan te wijzen was,
waren gebouwd rondom een personage die het best getypeerd kon worden als: ‘arm,
maar gelukkig’. Door een ontmoeting met anderen nam dit in kommervolle om-
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standigheden levende personage het besluit zichzelf een wereld te dromen. Zo was het
voor hem mogelijk een vriendschap over de dood heen voort te zetten. In luisterspelen waarin boerenromantiek een grote rol speelde traden helden op die een of andere boerenhofstede van de ondergang redden. Zo leidde in Nebel überm See van Richard
Billinger een zoon van houtvester Simmerl de vijand, in dit geval Pandoerische ruiters, over een bevroren meer weg van de boerengemeenschap. Midden op het meer
brak het ijs, waardoor zowel de zoon als alle ruiters verdronken.
Historische stof was ook de verbindende factor in het vierde thema ‘Rückversicherungen’, dat op drie verschillende manieren werd uitgewerkt. In deze luisterspelen werd vooral teruggegrepen op perioden uit de Duitse geschiedenis waarin Duitsland (gedeeltelijk) werd bezet door buitenlandse troepen.
In Duitsland werden tijdens de jaren 1933-1945 talrijke luisterspelen uitgezonden
met grote Duitse historische figuren in de hoofdrol. Een luisterspel van dit type was
onderdeel van een hele reeks, die op verschillende zenders te beluisteren viel.27 Het leven van deze historische personages moest de tijdgenoten tot voorbeeld dienen.
Onder dit type vielen ook al de adaptaties van beroemde toneelstukken die in
vroeger eeuwen waren geschreven. Ze werden uitgezonden om de luisteraars duidelijk te maken dat deze grote Duitse dichtwerken het eigendom waren geworden van
het gehele Duitse volk.
Het laatste thema dat in de Duitse luisterspelen voorkwam, geeft Wessels het predikaat: ‘Mobilmachung’. Tot deze categorie rekent hij die spelen waarin de Grote Oorlog en de propaganda tegen Engeland de motieven waren. De Eerste Wereldoorlog
werd onderwerp van Duitse luisterspelen op 17 oktober 1929, toen Brigadevermittlung
van Ernst Johannsen en Douaumont van E.W. Möller werden uitgezonden. In deze
spelen werd nationalistisch, conservatief-revolutionair denken gecombineerd met nationaalsocialistische ideologemen. De oorlog werd voorgesteld als een natuurlijke gebeurtenis, als een noodlot met een zuiverende kracht. In de allereerste luisterspelen
met dit motief werden de verheerlijking en de idealisering van de oorlog de centrale
thema’s, later kwam de mythe van het offer daarvoor in de plaats.
In de twaalf jaren van het Derde Rijk werden er nauwelijks antibolsjewistische
luisterspelen uitgezonden, de meeste hadden de propaganda tegen Engeland als thema. Deze propaganda werd beheerst door drie factoren: de oorlogspolitiek van GrootBrtittanië, de vermeende medeplichtigheid van het bolsjewisme hieraan en de belangen van het wereldjodendom. Het duidelijkst waren deze kenmerken verenigd in de
figuur van Rothstein, de joodse vertegenwoordiger van het Russische persbureau Tass,
die in Londen werkzaam was en hoofdpersoon was in een reeks luisterspelen van Rudolf Stache, die ook in Nederland werd uitgezonden. Over de reden waarom deze ingewikkelde constructie werd bedacht, zei Stache zelf: ‘Es gibt einen gewissen internationalen Typ von Menschen in London, die sich der Kriegsnachrichten als
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Handelsobjekt bedienen und die mit ihnen das übelste Geschäft treiben, das man sich
überhaupt vorstellen kann. … Das Sterben auf den Schlachtfeldern, das Elend verführter Staaten, die über ganze Völker hereinbrechenden Katastrophen sind für sie
nur ein Mittel, Geschäfte zu machen.’28 Het sublimeren van een gecombineerde vijand Engeland – Sovjet-Unie werd ingegeven door de angst van beide zijden te worden aangevallen.
Later in de oorlog werd de scène verplaatst naar Amerika. Rothstein was daar naar
toe gegaan, omdat het i.v.m. de aanstaande Duitse invasie van Engeland in Londen te
gevaarlijk was geworden. In de luisterspelen Kultur in Amerika en Sirenen über New
York werkte hij nu samen met Sulzberger, de uitgever van de New York Times. Deze
luisterspelen hadden hetzelfde stramien als die welke in Londen speelden. Behalve het
vergroten van een vijandbeeld boden deze spelen de mogelijkheid om in te spelen op
actuele gebeurtenissen.

5. Het Nederlandse luisterspel,
het propaganda-instrument bij uitstek
Bij de bestudering van de luisterspelen deden zich een aantal problemen voor. Tot en
met het einde van 1941 had elke omroep zijn eigen omroepblad waarin de programma’s werden gepubliceerd. Vanaf januari 1942, dus na de reorganisatie bij de NO, werd
de uitgave van de verschillende omroepbladen gestopt. Vanaf die datum moesten de
luisteraars de informatie over de programma’s in de Luistergids lezen, die tot einde juni
1943 verscheen. Daarna publiceerden de landelijke dagbladen summiere programmaoverzichten waaruit weinig informatie viel te distilleren. Als er een luisterspel werd
uitgezonden, stond dat wel vermeld, maar dat was dan meestal ook alle informatie,
slechts af en toe werd een titel genoemd. Inhoudelijke omschrijvingen en rolverdelingen werden niet meer gepubliceerd. Het was dus onmogelijk om de gegevens uit
landelijke bladen voor dit onderzoek te gebruiken. Daarnaast was het geenszins de bedoeling een compleet overzicht van alle luisterspelen te geven. Een onderzoek van de
luisterspelen op hun propagandistische inhoud was het voornaamste doel. Welke thema’s er in de nationaalsocialistische propagandistische luisterspelen vielen te ontdekken en hoe die propaganda werd verpakt voor de luisteraars, waren de centrale vragen op dit terrein.
Zoals Verkijk in zijn studie over de radio in oorlogstijd al heeft aangetoond, lag
het in de lijn der verwachting dat pas na de nazificering van de omroep, dus na 9 maart
1941, de nationaalsocialistische propaganda op de radio, en dus ook in de luisterspelen, een hoge vlucht zou nemen. Zo werd het luisterspel Landman’s lust, dat op 12 december 1940 was uitgezonden, de titel van een reeks boerenluisterspelen. Op 16 maart
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1941 volgde een herstart met het spel Kortavond in de Krimpenerwaard, een week later
voortgezet met Het Kaas en Broodspel. Van boerenjammer en boerenstrijd in ‘diertijd’
van Jo Ypma. Aan het eind van het seizoen 1940-1941 werden de eerste luisterspelen
met een nationalistische thematiek uitgezonden, waarin de grootsheid van Nederland
of een van zijn inwoners het onderwerp van een luisterspel was.29 Bij de start van het
nieuwe seizoen in september 1941 trad er een nieuwe spelersgroep aan met Jan C. de
Vos als regisseur. Ook andere hoorspelschrijvers deden hun intrede: Jef Popelier, Hasco Dekker en Frans de Prez schreven naast Ger H. Knap en Klaas Smelik mee aan een
nieuw nationalistisch getint repertoire dat meer overeenkwam met de nationaalsocialistische richtlijnen.30
De datum 9 maart 1941 moet niet als een cesuur worden gezien. De nazificering
van de omroep was een proces dat langzaamaan gestalte kreeg en niet van de ene dag
op de andere werd gerealiseerd. Zo was in samenwerking met de IVIO-leermiddelendienst op 15 februari 1941 al gestart met de hoorspelserie De Van der Zee’s gaan logeren, een serie hoorspelen in de Duitse taal. Hoewel deze spelen geen directe propaganda bevatten, moesten ze wel de scheiding tussen Nederlanders en Duitsers
verkleinen. Daarnaast werden tot aan de totstandkoming van de nieuwe hoorspelkern
in september in het voorjaar van 1941 nog steeds van oorsprong Engels- en Franstalige luisterspelen uitgezonden zoals Een ruilkantoor van Lord Dunsany (28 maart 1941),
Nocturne van Froom Tyler (25 april 1941), beide in een regie van Willem van Capellen, en Crainquebille van Anatol France in een vertaling van dr. Jan Romein en in een
regie van Frits Bouwmeester (vanaf 22 april 1941). In het seizoen 1940-1941 valt een duidelijke groei in het aantal luisterspelen te constateren. Werden er in het najaar van 1940
ongeveer twee luisterspelen per week uitgezonden, in maart/april 1941 was dit aantal
gestegen tot een gemiddelde van vijf luisterspelen per week.
Een tweede bron vormt het archief van de NO, dat bewaard wordt op het NIOD
in Amsterdam. Het was niet mogelijk de voor dit onderzoek geschikte luisterspelen
meteen uit dit archief te lichten. Om bepaalde voor dit onderzoek interessante luisterspelen te bestuderen, moesten alle archiefdozen worden doorzocht. Het zou niet
in de lijn der verwachting liggen dat in de laatste anderhalf jaar van de oorlog andersoortige luisterspelen in het archief zouden worden aangetroffen. Een steekproef bevestigde deze hypothese. Ter vermaak van de luisteraars zond de NO detectives uit zoals De politie wint altijd van Willy van der Heide met inspecteur Van Galen, gespeeld
door Bert van de Linden en De gemaskerde (met als toevoeging: een crimineel luisterspel) van A.B.M. Lamboo. Van Ivans werden de avonturen van de journalist Van Faessen uitgezonden in de reeks Aanslag op een kolonie. Klaas Smelik ging voort met zijn
luisterspelen over de zeevaart, in het voorjaar van 1944 werd Verloopen tij uitgezonden. Arjan van Seelandt verblijdde den volke met De mannen van Tveholmen, een spel
van de noordelijke scheren, een bewerking van de roman Branding rond de toren van
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Jarl Hemmer. Op 10 augustus 1943 werd Rumoer in Michigan van Frans van Zutphen,
een luisterspel over de Amerikaanse bewapeningsindustrie uitgezonden, op 23 februari 1944 volgde het Horst Wessel-luisterspel ter herdenking van zijn sterfdag in 1930.
Vermaak, indirecte en directe propaganda. Om deze redenen is dit onderzoek geconcentreerd op de periode januari 1942 tot juli 1943.
Daarmee waren de problemen nog niet opgelost, want veel gegevens uit beide gebruikte bronnen correspondeerden niet met elkaar. Stond in de Luistergids een luisterspel aangekondigd op datum a, dan stond op het manuscript in het archief van de
NO datum b genoteerd. Een verklaring voor dit verschil zou mogelijkerwijze gelegen
kunnen zijn in het gegeven dat een bepaald luisterspel niet is uitgezonden omdat het
programma werd onderbroken of afgelast in verband met de oorlogssituatie. Daarnaast was het altijd mogelijk dat een luisterspel volgens het manuscript wel stond geprogrammeerd, maar niet werd uitgezonden, omdat de auteur te laat was met het inleveren van de kopij of omdat de vereiste toestemming tot uitzending niet kon worden
verleend. Een derde mogelijkheid is dat de datum op het manuscript wel de datum van
uitzending is geweest, maar dat het luisterspel een onderdeel was van een programma, dat met een andere naam in de gids stond vermeld. Vaak was ook die informatie
moeilijk na te trekken, want na verloop van tijd werd de berichtgeving beperkt tot
summiere aanduidingen en was het zelfs onmogelijk om te achterhalen of een programma een luisterspel was of niet. Onder de titel Van huis tot huis werden luisterspelen uitgezonden waarin een aantal personages een NSB-vergadering naspeelden,
waarbij elke keer een programmapunt uitvoerig werd besproken. Op het manuscript
stonden NSB-coryfeeën als H. Nije, L. Lindeman en G. Vlekke als auteurs genoemd.
In de gids stond echter alleen de titel genoteerd met daarbij de aanduiding ‘programma verzorgd door de NSB’.
Hoeveel luisterspelen er nu daadwerkelijk zijn uitgezonden, is moeilijk te achterhalen. Verkijk (1974: 560) schat hun aantal op 300 per jaar. Soms was het luisterspel
een onderdeel van een reguliere uitzending, soms werd het aangekondigd als klankbeeld, luisterflits of schets. Voor dit onderzoek zijn al deze teksten meegeteld, omdat
hier de dramatische tekst het criterium was.
In de onderzochte periode werden in totaal ongeveer 750 luisterspelen uitgezonden, dus circa 500 luisterspelen per jaar, beduidend meer dan Verkijk destijds schatte. Een verklaring voor het verschil in aantal ligt waarschijnlijk in het feit dat Verkijk
zich beperkt tot de zelfstandige luisterspelen en de luisterspelen die onderdeel uitmaakten van een programma niet heeft meegeteld. Daarnaast zou het kunnen zijn dat
Verkijk alleen de luisterspelen heeft geteld, terwijl in dit onderzoek ook luisterflitsen
en klankbeelden in de telling zijn meegenomen.
Iets meer dan 50% van deze teksten is in meer of mindere mate politiek gekleurd
of ideologisch getint. De mate van kleuring wordt bepaald door de directe of indirec-
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te propaganda die in deze luisterspelen is terug te vinden. Van der Ven (1992: 37-38)
gebruikte voor dit onderscheid de benaming ‘onderhoudend’ en ‘politiek’. Beide typen luisterspel hadden in tegenstelling tot het kunstzinnige luisterspel – een voortzetting van het vooroorlogse luisterspel – een propagandistisch karakter. Bij het onderhoudende luisterspel was dat propagandistische doel verborgen achter een
ogenschijnlijk effen verhaal, bij het politieke luisterspel was de nationaalsocialistische
ideologie het allesbepalende thema. Deze eenvoudige driedeling wordt hier niet overgenomen omdat ze niet voldoende duidelijkheid geeft over de inhoudelijke thema’s
van de spelen. Daarnaast laat onderzoek in Duitsland eveneens een grotere schakering
zien. Feit blijft dat in de oorlogsjaren het luisterspel een substantieel bestanddeel
vormde van de nationaalsocialistische propaganda.
Voor dat doel werden door het DVK in 1941 en 1944 luisterspelprijsvragen uitgeschreven. Auteurs konden hun manuscripten laten meedingen in drie categorieën:
– luisterspelen van sociale, historische of opvoedende strekking,
– luisterspelen van louter ontspannende aard,
– luisterspelseries van ten hoogste vier afleveringen.
Hasco Dekker was in 1942 de winnaar in de eerste categorie met Het vrouwtje van Stavoren, Theophile de Bock won de tweede categorie met Het spook van de opera en De
vliegende Hollander van Theep De Groot was de beste luisterspelserie.31 Aan de winnaars werden behoorlijke geldprijzen beschikbaar gesteld. De winnaar in de eerste
twee categorieën kon een bedrag van ƒ400 tegemoet zien, de winnaar van een luisterspelserie kon rekenen op een bedrag van ƒ1.200.
Een andere propagandastrategie om het publiek te binden aan de genazificeerde
omroep was het uitschrijven van luisterprijsvragen. Op 23 juni 1942 werd het luisterspel Dertien man in een mijn van Klaas Smelik, naar een gegeven van Pierre Hubermont, journalist en voorzitter van de Communauté Culturelle Wallonne, uitgezonden. In de advertenties in de dagbladen werd het dilemma van de directeur van een
mijn onder de aandacht gebracht: na een ontploffing van de mijn had de directeur een
‘harde doch z.i. onvermijdelijke beslissing’ moeten nemen. De luisteraars werden uitgenodigd aan te geven welke beslissing zij genomen zouden hebben. Onder de goede
inzendingen werd een bedrag van ƒ110 verdeeld. Een enkele keer werden de antwoorden van de luisteraars door de oorspronkelijke auteur bewerkt tot een nieuw luisterspel.32
Voordat wordt overgegaan op de beschrijving van de thema’s die aan het Nederlandse luisterspel ten grondslag liggen, dient de vraag beantwoord te worden hoe
de luisteraars werden klaargestoomd voor de propagandistische boodschap. We moeten daarbij niet vergeten dat de luisteraars niet of nauwelijks geconfronteerd waren
met nationaalsocialistische propaganda, de NSB had in het interbellum immers geen
toegang tot het verzuilde bestel. Omdat de mogelijkheden tot directe propaganda wa-
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ren beperkt door de censuur van de overheid, werden de propagandistische uitzendingen van KRO, VARA of NCRV ‘verpakt’ tussen lichte amusementsprogramma’s
in de hoop de luisteraars verder aan zich te binden. Bovendien bestond de kans dat
luisteraars die tot een andere zuil behoorden wellicht iets zouden opvangen van de gepropageerde ideologisch getinte boodschap. De NO zou tijdens de oorlog voortborduren op de ervaringen van de vooroorlogse omroepen inzake het promiscue luistergedrag en de wijze waarop propaganda bedreven kon worden.
De toegepast technieken en strategieën zijn al eerder genoemd: de herhaling, de
tendentieuze voorstelling van zaken en de stereotypering van de vijand werden nu uitgebreid met een wat minder opvallende, maar des te uitgekooktere strategie: het inspelen op het vertrouwen van de luisteraars, de identificatie van de luisteraars met het
belangrijkste personage en het innemen van een informatief standpunt.33
De luisteraars werden bij het begin van de directe en indirecte propagandistische
luisterspelen geconfronteerd met een gemoedelijk aandoende Hollandse sfeer, waarin ieder personage zijn zegje kon doen. Voorbeelden daarvan waren de Drentse boerenfamilie De Boer en de gasten van pension ’t Stekeltje. Vaak pasten de auteurs van
de luisterspelen dezelfde uitgekiende strategie toe. Nadat de luisteraars de radio hadden aangezet, werden ze in het begin van het spel geconfronteerd met een personage
dat over de een of ander misstand zoals het voedseltekort, de verduistering of de spertijd klaagde. Hij werd bijgevallen door een aantal andere personages dat deze misstand
eveneens ervaren had. Maar dan was er altijd iemand, ene meneer De Ruyter van het
DVK (Pension ’t Stekeltje), een WA-man, een NSB’er die precies wist te vertellen dat
de overheid er alles aan deed om het genoemde probleem te verhelpen. Men moest
eerst door de zure appel heen bijten voor er betere tijden zouden aanbreken. De meeste klagers waren het al snel met hem eens, voor het realiseren van de nieuwe orde
moest iedereen zijn steentje bijdragen.
Een tweede strategie was het optreden van kritische personages, die door hun verstand te gebruiken uiteindelijk tot de slotsom kwamen dat ze zich beter konden aansluiten bij de nieuwe orde. Een mooi voorbeeld is het gesprek tussen een anonieme
Nederlander, een fervente anti en een aanhanger van de nieuwe orde. Als de WA langs
marcheert, merkt de eerste op:
Kijk, daar heb je die WA ook weer… moet je toch eens zien, die lui doen geloof ik niets anders dan wat marcheeren en soldaatje spelen…
Tweede stem
Je vergeet de hulp aan arme menschen met kleding, voedsel enz.
Eerste stem
Dus jij bent er ook al ingevlogen?… dat had ik niet van jou verwacht, van Driel… Begrijp
je dan niet, dat zij in werkelijkheid zich niets aantrekken van die arme menschen en alleen
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maar helpen om propaganda te maken om te laten zien hoe best en braaf ze wel niet zijn?
… Man, wees toch wijzer…mij vangen ze daar niet mee… Ze denken zoo de bevolking achter zich te krijgen, maar daar zijn wij te nuchter voor…

Wanneer beide mannen door het bombardement in een kelder vastzitten, worden ze
gered door de WA.
Commandant
Wacht es… daar schijnt iets te bewegen… Jongens help even die zware balk wegslepen, daar
ligt iemand onder… Ja, nog even… Één, twee … mooi, die is weg… Nu het puin hier… ho,
maar, ik geloof dat we zoo al bij hem kunnen komen… Halloh, kunt U loopen?
Eerste stem
Nee, ik geloof het niet, ik ben gewond aan mijn beenen…
Commandant
Twee man, even helpen om hem weg te dragen … Voorzichtig, hij is gewond …
Eerste stem (zacht)
… Verder op… nog meer menschen … en … en de kelder zit vol.
Commandant
Vooruit mannen, jullie hebben het gehoord … in de kelder zitten meer menschen en de waterleiding is gesprongen… aan het werk, anders verdrinken ze als ratten…
Sterker lawaai van versplinterd hout en glasgerinkel
Ja gelukkig, dit schijnt de deur naar de kelder te zijn, … allemaal hier naar toe mannen, het
ligt hier vol met rommel… hoor, het water komt met stralen tegelijk in de kelder binnen …
vooruit jongens, nog eventjes, dan is de deur vrij…
Lawaai uitfaden … muziek
Tweede stem
Ja, ik zat met hem in het café toen het bombardement begon… Eerst was er aan de WA niet
veel goeds, maar op het laatst is ook bij hem de inkeer gekomen, hoewel het jammer is, dat
het op zoo’n manier, ten koste van menschenlevens moest gebeuren. Enkele tientallen menschen danken hun leven aan het tijdig optreden van deze zwarte soldaten…34

Met het innemen van een informatief standpunt werd een derde strategie toegepast
om de nationaalsocialistische boodschap voor het voetlicht te brengen. In series als Het
kwartier van den Arbeid en De sociale voorman maakt u wegwijs werden nieuwe maatregelen van de overheid in eenvoudige dialogen aan de luisteraars voorgelegd. Naast
een voorlichtende functie hadden deze luisterspelen vooral het doel de luisteraars de
vooruitgang in de nieuwe-orde-maatschappij te illustreren.
In de derde aflevering van De sociale voorman maakt u wegwijs laat Bas Bouman
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drie arbeiders: Jan, Willem en Rinus aan het woord over de problemen van een Nederlandse arbeider in Duitsland.
Jan
Die tijd is voorbij, dat iemand die in Duitschland ging werke, als vloermatje gebruikt kon
worde door ambtenare die d’r scheurkalender nog op 1932 hebbe staan!
Rinus
Je kan mijn nog meer vertelle!
Jan
En tòch is et zoo! Heb je dan die rede niet gehoord of geleze van Woudenberg, over die
nieuwe regeling?
Rinus
Welke regeling?D’r werde d’r zoo veel gemaakt!
Willem
Ja, daar heb ik ook van gehoord! Je bedoelt zeker die toeslagregeling, of hoe noem ie dat
… Overbruggingsgeld? Kan dat?
Jan
Zoo zou je ’t kunne noeme, maar toeslagregeling is beter! ’t Overbruggingsgeld komt er ook
bij, maar behalve dat, zijn d’r nog vier soorte uitkeringe aan iemand, die door ’n Gewestelijk Arbeidsbureau erges tewerkgesteld wordt…
Rinus
Erges in Duitschland, bedoel je?
Jan
Neenee, niet alleen in Duitschland, maar ook in Nederland en de overige landen in Europa!
Willem
Zoo, dat heb ik er niet uit begrepe!
Jan
En toch is ’t zoo! Alleen geldt de regeling niet voor iemand, die elken dag of elke week naar
huis kan gaan…
Rinus
Dat is te begrijpe! Dus dat geldt enkel voor mensche die voor langer dan een jaar van huis
gaan…
Jan
En door een Gewestelijk Arbeidsbureau erges geplaatst zijn…
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Rinus
’n Tamelijk eenvoudige regeling, zou ’k zoo zegge……
Jan
Wat je eenvoudig noemt. Om te beginnen zijn d’r vijf verschillende soorte toelagen, en verder ister precies omschreve wie d’r voor in aanmerking komt!35

Daarna werden de verschillende soorten toelagen besproken, die Jan aan de andere
twee haarfijn uitlegde.
Deze drie strategieën speelden mede een belangrijke rol in het succes van een (serie) luisterspel(en). Deze vertrouwenwekkende aanpak was er verantwoordelijk voor
dat de luisteraars langzaamaan meegingen in het verhaal en de propagandistische
boodschap op grond van de ingezette verhaallijn als een logisch gegeven beschouwden. De knappe verwevenheid van de propagandistische boodschap en een spannend
verhaal is ook te danken aan de professionele kwaliteit van de luisterspelauteurs.
De luisteraars werden ook via partijbladen bekend gemaakt met het luisterspel.
Zo publiceerde Marcel van de Velde op 10 oktober 1941 in het Amsterdamse kringblad
De Daad Een radio-hoorspel in woorden. In dit propagandaluisterspel voor de Nederlandsche Omroep bespreken twee vriendinnen – Mien Bronckhorst, de vrouw van een
notaris en Cato Bonnema, een doktersvrouw – de programma’s op de radio. Geholpen door Truus, de dochter van de notaris, stellen ze vast dat de jeugd positief is ingesteld en naar de uitzendingen van de NO luistert. Vooral programma’s als de luisterspelen in de serie Landman’s lust en regionale uitzendingen, waarin luisterspelen
in de streektaal een belangrijke plaats innemen, brengen beide dames tot de conclusie dat de verschillen tussen de diverse bevolkingsgroepen en sociale klassen verminderd is. Nederland is meer één dan vroeger. Daarnaast spreken ze de verwachting uit
dat Duitsland de oorlog gaat winnen. Een oorlogsverklaring van Amerika aan Duitsland wordt niet gevreesd, als Amerika aan de oorlog deelneemt, zal het zijn handen vol
hebben aan Duitslands bondgenoot Japan.
Bij de bespreking van de luisterspelen in de volgende paragrafen wordt het vizier alleen gericht op die spelen waarin in meer of mindere mate sprake was van nationaalsocialistische propaganda. Dat betekent niet dat alle in de oorlog uitgezonden luisterspelen onder die noemer vielen. Iets minder dan de helft van de uitgezonden spelen
had geen ander doel dan de luisteraars te amuseren. Vooral het detectiveluisterspel was
een veel voorkomend en gewaardeerd genre. Voor de oorlog was de toon al gezet door
een drietal afleveringen met de Britse speurder Paul Vlaanderen in de hoofdrol die
door de AVRO werden uitgezonden.36 Talloze series luisterspelen met een of andere
speurder in de hoofdrol werden in de oorlog uitgezonden. Zo startte op 3 april 1942
de driedelige reeks Zeven zwarte zwanen van A.B.M. Lamboo met als voornaamste per-
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sonages hoofdinspecteur Marein en inspecteur Van Kolven. In de zomer van 1942
volgde zijn vierdelige Jacht op de kraai en in juni 1944 werd De gemaskerde aangekondigd als een crimineel luisterspel. Willy van der Heide startte in 1944 met een serie detectiveluisterspelen De politie wint altijd met inspecteur Van Galen, gespeeld door Bert
van de Linden. Ook voor diverse doelgroepen werden aparte luisterspelen geschreven.
Zo schreef Jan van Rheenen Een eeuw mode, een serie luisterspelen waarin de ontwikkeling van de mode vanaf 1900 aan de huisvrouw werd gepresenteerd. Bewerkingen van romans en toneelstukken zonder propagandistische lading vormden als vanouds een voor de hand liggende categorie.

Indirecte propaganda in de luisterspelen
Van indirecte propaganda is sprake bij een drietal categorieën luisterspelen:
– historische luisterspelen over wetenschappers, zeehelden en kunstenaars,
– adaptaties van (streek)romans of toneelstukken,
– luisterspelen over de zeevaart.
De hoofdpersonen in historische luisterspelen waren beroemde Nederlandse en Europese wetenschappers, Nederlandse zeehelden en Nederlandse en Duitse kunstenaars. Vaak stonden deze luisterspelen niet op zichzelf, maar maakten ze deel uit van
een serie. In de reeks De wetenschap dient de mensheid werden luisterspelen uitgezonden over diverse belangrijke uitvindingen.37 Voor de vertaling of bewerking tekende Johan Christoffel. Daarnaast waren o.a. Guglielmo Marconi, Galileo Galilei,
Wilhelm Röntgen, Rudolf Diesel en Carolus Clusius onderwerp van een luisterspel.
Dit type luisterspel bestond ook in Duitsland, waar tijdens de beginjaren van het
Derde Rijk talrijke luisterspelen werden uitgezonden waarin het leven van grote
Duitse historische figuren werd verbeeld. Het leven van deze historische personages moest de tijdgenoten tot voorbeeld dienen. De teksten van dit type zijn over het
algemeen geschreven door buitenlandse auteurs als Anton Betzner, Hanns Joachim
Tannewitz, György Czanady, Zsolt von Harsanyi en Otto Drücker. De luisterspelen
met als onderwerp Nederlandse geleerden waren oorspronkelijke teksten. Zo schreef
G.H. Knap onder de titel: Van papas ende tartouffles een luisterspel over Carolus
Clusius.
De luisterspelen over Nederlandse zeehelden werden meestal uitgezonden in de
reeks Onder de luifel, kroniek der Hollandsche zeehelden met als voornaamste auteur
Hasco Dekker. Met het uitzenden van luisterspelen over Nederlandse zeehelden als
Cornelis Houtman, Jan Pieterszoon Coen, Michiel Adriaensz. de Ruyter, Heemskerck
en Barendsz werd in herinnering geroepen dat Nederland ooit een vooraanstaande natie was geweest.38 Nu, na de nationaalsocialistische revolutie van mei 1940, was Nederland weer op weg dezelfde positie in te nemen. De kennis over het grootse verle-
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den droeg bij tot de vorming van een nieuwe culturele identiteit. Uit het verleden werd
getracht een legitimatie voor het heden af te leiden. Het doel van die spelen was dus
niet de geschiedkundige kennis van de luisteraars te verdiepen, maar juist de geschiedenis in een actuele discussie te betrekken. Dit doel werd bereikt omdat dit type luisterspel onderdeel uitmaakte van een uitzending waarin in de nabespreking de historische gebeurtenis werd doorgetrokken naar een contemporaine situatie. Ook bij
luisterspelen met directe propaganda kwam dit type voor. Gelooven – trouw blijven –
doorzetten van Henri van Hoof (uitzending 13 december 1942) maakte dit doel meteen duidelijk. Michiel Adriaensz. de Ruyter trad hierin op als ondergeschikt personage
in een voorbeeldfunctie. De eigenlijke hoofdpersoon was Anton Mussert, die geportretteerd werd als de man die het land in deze barre tijden moest redden, net zoals De
Ruyter dat in zijn tijd had gedaan.
Diverse Nederlandse of Duitse auteurs tekenden voor de luisterspelen over beroemde Nederlandse of Duitse kunstenaars.39 Soms was een luisterspel gewijd aan een
enkel werk van een kunstenaar. Zo schreef W.G. Kierdorff met Verwachting een klankbeeld over het schilderij ‘De vrouw met de brief’ van Johannes Vermeer, B.J. Eenhoorn
deed hetzelfde met De nachtwacht. In dit laatste spel werd benadrukt dat het schilderij van Rembrandt geen precieze weergave van de werkelijkheid was, maar dat hij de
schutters van Banning Cock als de helden van een heldenmythe van de Gouden Eeuw
had afgebeeld. Het schilderij ‘De nachtwacht’ was daarom onze mooiste nationale mythe, omdat het de ideale orde weergaf, aldus een commentaar in de Luistergids: ‘In een
visioen zag hij [= Rembrandt van Rijn, AvdL] een vendel opmarcheeren, een uitstorting van naar allen kant uitstroomende middelpuntvliedende krachten, die tezamen
werden gebundeld in de figuur van Banninck Cock, hun leider en aanvoerder – Het
symbool van een ideale orde!’40 Rembrandt was voor de nationaalsocialisten daarom
zo interessant omdat ze door het navertellen van zijn levensgeschiedenis de discussie
nieuw leven konden inblazen over de rol van de overheid ten aanzien van de kunst.
In het oorspronkelijke toneelstuk van Kyser en ook in de bewerking van Hardy kreeg
het publiek het gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor de morele ondergang van
dit genie.41 Met de uitzending van dit type luisterspelen probeerde men de luisteraars
te overtuigen van de grootsheid van de Nederlandse of Duitse cultuur. De grote kunstenaars uit het verleden werden in de propaganda gepresenteerd als vertegenwoordigers van een Germaanse cultuur. Zij maakten als het ware onderdeel uit van de
nieuw te vormen culturele canon van het nationaalsocialisme.
Het kwam geregeld voor dat de stof voor luisterspelen ontleend was aan een
streekroman. Menschen bij de zee, een luisterspel van Henri van Hoof was een bewerking van de roman Branding – verhaal van zand en zee van Piet Bakker uit 1940, de
auteur van Ciske de rat. Dit spel werd op 1 februari 1942 uitgezonden om de luisteraars
kennis te laten maken met de kuststrookbewoners, hun kameraadschap én hun con-
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flicten. De golven brachten een kind, eveneens van Henri van Hoof, werd in de Luistergids aangekondigd als een spel van eigen volk op eigen bodem. Het was een bewerking van Sil de strandjutter van Cor Bruijn. Dit type luisterspel maakte onderdeel uit
van een strategie om de tegenstelling tussen de stad en het platteland te accentueren.
In die zin stond het op gelijke hoogte met de streekroman; directe verwijzingen naar
het arische ras en de verbondenheid met de bodem bleven echter achterwege.
De adaptaties van beroemde toneelstukken werden uitgezonden om de luisteraars duidelijk te maken dat deze grote dichtwerken het eigendom waren geworden
van het gehele Nederlandse volk. Toch stak ook hier vaak een addertje onder het gras.
De uitzending van Gijsbreght van Aemstel in de bewerking van nazidichter J.A. van
Kersbergen werd direct gevolgd door de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel, geschreven door Wybe de Vries. De propagandistische tekst van de nieuwjaarswens werd geregeld onderbroken door het zingen van nationaalsocialistische liederen
als Boerenlied, Bombardementen, Sorry Boy en Oostfrontlied. Een gedeelte van deze culturele traditie werd aldus onder een nationaalsocialistische noemer gebracht.
De luisterspelen over de zeevaart waren het handelskenmerk van Klaas Smelik.
Met luisterspelen als Zuid-Oostelijk van New Foundland, De lekke ketel en Welkom in
Holland, alle uitgezonden in de reeks Menschen op het zoute water als met Verloopen tij,
een spel in zeven delen van zeevaart en liefde, probeerde hij de luisteraars aan de radio
te kluisteren. Ook Willy van der Heide – pseudoniem van Willem van den Hout –
waagde zich aan dit subgenre met Assistentie … wij zinken!, dat op 7 juli 1942 werd uitgezonden. In deze luisterspelen stond vooral de daadkracht van de zeelieden voorop en
daardoor werd indirect de grootsheid van Nederland als zeevarende natie benadrukt.

Directe propaganda in de luisterspelen
De nationaalsocialistische propaganda kende zowel negatieve als positieve pijlers. De
negatieve zijn ons bekend uit het onderzoek van Hoffmann (1972) en Van den Toorn
(1991): antisemitisme, anticommunisme en antikapitalisme. De positieve pijlers sloegen op de benadrukking van nationaalsocialistische waarden en denkbeelden. In de
luisterspelen met directe propaganda werden deze pijlers op verschillende manieren
teruggevonden.
‘Zuiver’ antisemitische luisterspelen zijn er door de NO amper uitgezonden. Het
enige luisterspel dat tot die categorie gerekend moet worden, was Jodocus van Paul
Hardy, een bewerking van Van den vos Reynaerde van R. van Genechten. Op 13 september 1942 werd het onder de noemer ‘satirisch luisterspel’ uitgezonden. In de analyses en bijlagen bij dit hoofdstuk zal het uitvoerig aan de orde komen.
Dat wil niet zeggen dat er in de andere luisterspelen geen antisemitische motieven voorkwamen. De zesdelige serie De zwarte handel lokt van Jos den Brabander
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(pseudoniem van Jef Popelier) had als centraal thema het corrupte gedrag van mensen en de grote schade voor de volksgemeenschap. Dat hieraan volgens nationaalsocialisten voornamelijk joden schuld hadden, kwam ook tot uitdrukking in dit spel. Zij
waren het die tot de doodstraf werden veroordeeld, de bedenkers van de zwarte handel in bonnen kwamen er met lichtere straffen van af.
In de serie Pension ’t Stekeltje van Herman Kramer (pseudoniem van Wybe de
Vries) was dit motief niet gekoppeld aan optredende personages zoals in De zwarte handel lokt. De antisemitische opmerkingen werden gemaakt door ene De Ruyter – what’s
in a name –, een ambtenaar van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
De joden, legde hij aan de medebewoners van het pension uit, waren de schuld van alle
ellende. Zij waren er voor verantwoordelijk dat zowel de Europeanen als de Amerikanen en de Russen in zulke kommervolle omstandigheden moesten leven.
De Ruyter
Ja!. Europa is voor de Europeanen. En de Joden hebben de eeuwen door bewezen, dat ze zich
niet assimileeren. Ze maken overal misbruik van de gastvrijheid van een volk, ze parasiteeren, ze zuigen zoo’n volk uit en streven naar wereldheerschappij. Ze ondermijnen het
volksche gevoel; dat is immers hun grootste vijand. Alles wat de wereld verpest heeft, de volkeren uit elkaar gescheurd heeft, is van Joden afkomstig. De Franse revolutie en het Marxisme en het Neo-Malthusianisme en het Bolsjewisme… lieve help, dat de wereld de oogen
niet eerder zijn open gegaan! … en je ziet nu toch nóg, wie er in Engeland, Rusland en in
Amerika aan de touwtjes trekken.
Professor Knap
Ja, het is wel typisch, dat ze de eeuwen door tèlkens en tèlkens weer vervolgd zijn.
De Ruyter
Omdat ze het er tèlkens en tèlkens weer naar maakten! En daarom moet het nu waarachtig eens radicaal worden aangepakt. De wereld heeft nu toch leergeld genoeg betaald, dunkt
me! En … afgezien van alle theorie! … ik heb mijn land te lief… Dit is onze eigen grond van
ons, Nederlandse Germanen. Dit is ons kostbaarste bezit, dat geheiligd is door het bloed en
zweet van onze voorouders en onszelf… nee dat wil ik niet gelijk op deelen met een zootje
zwervers van Oosterse afkomst. … Dat kan ik niet. Dat strijdt tegen de natuur! Het zijn en
blijven vreemden, met àndere aard. En nu ze zich eeuw na eeuw telkens weer zóó misdragen, ken ik nog maar één houding: er uit met dat gebroed!
Juffrouw Tack
Ja … als je er goed over nadenkt.42

Niet alleen bij Jos den Brabander, ook bij andere nationaalsocialistische scribenten waren de joden de kwade genius. In Heling van Jan van Rheenen, uitgezonden op 13 november 1942, had een joodse opkoper Cor schuld aan het misdadige gedrag van de Nederlandse jongens Piet de Wilde (16 jr.) en Jan Koops (12 jr.). Hij had hen aangezet om
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diefstallen te plegen. Eerst ging het nog om oud ijzer, maar allengs om koperen kranen en nog later om fietsen. De opkoper, Mozes Karnalijnslijper, stond bij de politie
bekend als Joden-Cor uit de Hellesteeg.
Toen Jan bij het stelen van de fiets op de uitkijk stond, werd hij opgepakt; in het
verhoor noemde hij de namen van Piet en Cor. Aan het eind van het luisterspel keken
de inspecteur en de commissaris terug op deze zaak.
Inspecteur
Het geval is nogal duidelijk, commissaris. We hebben het vaker gezien: De opkooper die jonge jongens tot diefstal aanzet om zichzelf zonder veel risico te verrijken. Maar een zoo gerafﬁneerd geval als dit heb ik zelden meegemaakt. Verbeeldt U, de kerel speculeerde eenvoudig op het verwrongen eergevoel van de jongens, suggereerde ze dat een ﬂinke kerel voor
zoo iets niet bang was, dat er spórt in stak om een diefstal te plegen en uit handen van de
politie te blijven…
Commissaris
Tja, het is weer het oude liedje, Lastenberg. En zooals gewoonlijk zullen de bioscopen met
hun immoreele Amerikaansche gangsterﬁlms er ook wel niet geheel vreemd aan zijn…43

In andere subgenres zien we hetzelfde stramien. Voor de reeks Landman’s lust schreef
J.H. Holm Stukje bij beetje. Hoe boerenland in jodenhand geraakte. In de politieke luisterspelen van Rudolf Stache was de rol van de jood toebedeeld aan Nathan Israël Rothstein, de vertegenwoordiger van het Russische persbureau Tass in Londen. Hij heeft
innige contacten met Thurtle, de onderstaatssecretaris van de Engelse inlichtingendienst. Het vijandbeeld is nu compleet. De Russen werken samen met de Engelsen,
maar het zijn de joden die de touwtjes in handen hebben.
In deze van oorsprong Duitse luisterspelen was het antikapitalisme het belangrijkste thema, maar tegelijkertijd werd dit gekoppeld aan antisemitisme en anticommunisme. In tegenstelling tot Duitsland werden in Nederland verschillende luisterspelen geschreven en uitgezonden waarin het anticommunisme of antibolsjewisme
het enige thema was. Een groot aantal coryfeeën van de NO was op dit gebied actief:
Jos den Brabander, Wim Sassen, George de Vries en Henri van Hoof.
De antikapitalistische luisterspelen lieten een wat gevarieerder beeld zien. Dat
Groot-Brittannië en Amerika als de grote vijand werden beschouwd, lag voor de hand.
Dat was niet alleen te wijten aan de oorlogssituatie, de antikapitalistische tendens was
door de nationaalsocialisten overgenomen uit de agitprop van de communisten. Toch
werd de propaganda op verschillende manieren in de luisterspelen verwerkt. De teksten van Rudolf Stache werden in Nederland nagevolgd door W.G. Kierdorff en Hasco Dekker.44 Hun luisterspelen waren voorbeelden van directe propaganda. Aan de andere kant zond de NO luisterspelen uit waarin de verbondenheid met Zuid-Afrika en
de daarvan afgeleide vijandschap met Engeland centraal stond. Vooral Henri van Hoof
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schreef voor de Jeugdstorm een aantal luisterspelen, dat aan de ene kant de Dietse
stamverbondenheid met Zuid-Afrika en aan de andere kant de vijandschap met Engeland moest illustreren.45 In Hier spreekt Mahatma Ghandi. De martelgang van Britsch
Voor-Indië paste Willy van der Heide eenzelfde strategie toe. In dit spel toonde hij aan
hoe groot de afstand tussen de Engelsen en het volk van India was.
Een derde categorie waren de luisterspelen met de vooroorlogse democratische
samenleving als onderwerp. Enerzijds werd er in dit type luisterspel teruggekeken naar
de wantoestanden in de democratische maatschappij van voor de oorlog. In Een arbeider oordeelt het verleden van Eduard Anne Schot, Kameraden van Klaas Smelik en
Het vertrouwen van G.P. Smis illustreerden deze auteurs bekende motieven als werkloosheid, crisis en een uitzichtloos bestaan met diverse voorbeelden. Spel met menschen van Dirk van de Bospoort, had als thema de ontwaarding van de mens onder de
heerschappij van het kapitalisme. Anderzijds schreven luisterspelauteurs in het begin
van de oorlog spelen waarin zij vooruitkeken en waarin de hoop werd uitgesproken
dat de Nederlandse economie net zo gezond zou worden als de Duitse. In Rotterdam,
hoe het leeft en streeft, een luisterspel van Klaas Smelik, werd deze strategie van vooruitzien zelfs toegepast op al die Rotterdammers die zich zo ‘moedig’ hadden gedragen
bij de wederopbouw van hun stad na het bombardement van de meidagen van 1940.
Dat het terugblikken op de vermolmde democratie en het vooruitkijken naar de
zegeningen van de nieuwe nationaalsocialistische heilstaat uitstekend konden samengaan, bewees H.B. Wildevuur met Op voor een nieuwe toekomst. De Glorie van den
Arbeid. De derde scène van dit luisterspel speelt in een arbeidersgezin in 1939. Vader
is de enige die nog werk heeft, hij beschouwt dat als een gunst van de textielfabrikanten waarvoor hij hen zeer dankbaar is. De luisteraar weet al uit een gesprek van de
moeder met haar zoon Jantje dat ze niet eens genoeg geld hebben om een paar sokken te kopen. Hun zoon Derk moet stempelen en verwoordt de kritiek op de democratische maatschappij:
‘En we kunnen zeggen en doen wat we willen? Haha, dat is een goeie bak. Hoe komt vader
toch aan dien onzin? Dan is ie zeker vergeten, dat na de grote textiel-staking van 1932 honderden arbeiders voor altijd de straat op moesten, en waarom? Alleen, omdat ze voor het
recht van den arbeider op een behoorlijk stuk brood gepleit hadden. En zij zijn niet de eenigen. Kom maar eens mee naar de stempellokalen, dan kunt U horen om wat voor kleinigheden de arbeiders de fabrieken zijn uitgesmeten. En dat waren ook allemaal kerels, die
dachten dat zij vrij waren om te zeggen, wat zij wilden.’

Waarop de vader dan antwoordt:
‘Allemaal oproerkraaiers natuurlijk.’

Ook Jantje blijkt ineens politiek geschoold te zijn. Hij valt zijn oudere broer bij:
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‘Ze mogen dus niet eens tegen de treurige toestanden, waarin zij verkeeren, protesteeren. Dat
is Uw vrijheid, vader. En doen zij het wel, dan wordt hun het brood uit de mond gestooten.’

Vader en moeder blijven het onbegrijpelijk vinden dat hun zoon Derk zo opstandig en
ontevreden praat. Ook als vader een beroep doet op de heren regeerders en de vakbondsleiders weet Derk hem van repliek te dienen. Derk is degene die deze scène besluit:
‘En wat moet er op deze wijze van ons, van de jeugd, terechtkomen? Moeten wij altijd nutteloos rondslenteren? (met stemverheffing) Dat kan niet en dat mag niet. Wij
willen arbeid.’

Hierna volgt een akoestisch decor van socialistische strijdliederen, maar ook nu wordt
gesteld dat het socialisme niet de oplossing heeft gebracht. Als een derde stem vraagt:
‘Maar wie zal ons arbeiders, uit het proletariers-bestaan verlossen?’

wordt het spel afgesloten met een spreekkoor.
Men hoort het roffelen van trommels en het schallen van trompetten
Vierde stem
Wij…
Een spreekkoor
Wij. Wij zullen U verheffen. Wij zullen U verlossen van de slavenketenen, door marxisme
en kapitalisme geklonken.
Eerste stem
Wie zijt gij?
Vierde stem
Wij zijn de menschen van den nieuwen tijd. Reeds slaan de trommels en schallen de trompetten.
Geluid van trommels en trompetten
Spreekkoor
Een nieuwe tijd is in aantocht! Wij brengen het socialisme van den daad. Een
menschwaardig bestaan voor iedereen. Weg met de knechtschap. Leve de vrijheid in gebondenheid. Dat zijn onze parolen.
Vierde stem
Het is uit met den klasse-strijd. De arbeid zal geen vloek meer zijn, maar weer een zegen worden.
Spreekkoor
Eerbied voor den arbeid, eerbied voor den arbeider.
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Vijfde stem
Een volk staat op, een volk ontwaakt…
Vierde stem
Het oude is voorgoed voorbij en keert nooit terug.
Spreekkoor
De democratie bracht werkloosheid, ellende, verarming van groote groepen
van ons volk.
Vijfde stem
U hebt dat daarstraks nog duidelijk gehoord.
Spreekkoor
Maar thans gloort een nieuwen tijd. Ons ideaal heet: nationaal-socialisme.
Vierde stem
Dat zal weer een toekomst brengen aan velen, die reeds het geloof in deze wereld verloren
hadden.
Spreekkoor
Wij zullen u voorgaan in den strijd voor de wederopstanding van ons volk.
Eer, trouw, moed en geloof zullen steeds onze handelingen bepalen. Ons leven en werken is Nederland, ons dierbare vaderland, gewijd. Want wij zijn de
dragers van den nieuwen tijd. God zegent den arbeid dien wij begonnen, tot
heil van Nederland.

Tot slot klinkt het lied Eere den arbeid, tekst en muziek van Melchert Schuurman jr.46
In het spreekkoor gaat de kritiek op de vooroorlogse democratie over op een positieve beschrijving van de toekomstige nieuwe orde. Trefwoorden daarbij zijn de nationaalsocialistische ideologemen eer, trouw, moed en geloof in het nationaalsocialisme, aangevuld met ‘eerbied voor de arbeid’ en ‘vrijheid in gebondenheid’.
De belangrijkste en beruchtste categorie echter vormden de luisterspelen waarin de personages zich schuldig maakten aan economische delicten als heling, zwarte
handel en corruptie. Naast het hiervoor al genoemde De zwarte handel lokt schreef Jef
Popelier eveneens onder het pseudoniem Jos den Brabander een serie luisterspelen onder de titel: De Winter gaat in zaken. In deze luisterspelen werd een louche zakenman
geportretteerd die zijn geld verdiende met oplichting. Ook Jan van Rheenen was op
dit terrein actief. Het DVK vond dit onderwerp zo belangrijk dat er zelfs prijzen werden uitgereikt aan auteurs die restanten van een dergelijk verwerpelijk kapitalistisch
gedrag in hun luisterspelen aan de orde stelden. Dit type luisterspel zal uitgebreid aan
bod komen bij de bespreking van De zwarte handel lokt in de analyses en bijlagen bij
dit hoofdstuk.
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De aankondiging van het luisterspel Witte van Haamstede in de
Luistergids, 9 april 1943.

De hierboven genoemde typen luisterspelen zijn direct afgeleid van de drie pijlers
van de nationaalsocialistische propaganda waarin de positionering vooral bepaald
wordt door datgene waar men ideologisch gezien tegen is. Natuurlijk zijn er ook luisterspelen geschreven en uitgezonden waarin een zich afzetten tegen deze of gene tegenstander niet de voornaamste bedoeling was, maar waarin facetten van de eigen ideologie, onderdelen van de nationaalsocialistische cultus of zelfs het oproepen van een
nationaalsocialistische heilstaat het meest op de voorgrond traden. In de bezettingsjaren zond de omroep luisterspelen uit waarin de promotie van de verschillende nationaalsocialistische organisaties centraal stond. Daarnaast luisterde men de viering van
nationaalsocialistische hoogtijdagen vaak op met de uitzending van een luisterspel.
De nationaalsocialisten hadden 1 mei – een van oorsprong socialistische feestdag –,
21 juni (midzomerzonnewende) en 21 december (midwinterzonnewende) aan de kalender van nationale feestdagen toegevoegd. Ook werden aloude gebruiken als het binnenhalen van de oogst belangrijk genoeg geacht om er een luisterspel aan te wijden.
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Advertentie voor De zwarte handel
lokt.
Het Vaderland, 4 augustus 1942.

Op 1 mei 1942 werd Drieklank van den arbeid uitgezonden, een declamatorium in
drie delen van Martien Beversluis, het jaar daarop gevolgd door zijn declamatorium
Motoren. Voor de muziek tekende Klaas Oostveen, Adriaan van Hees declameerde de
teksten. In Drieklank van den arbeid werden de luisteraars achtereenvolgens verblijd
met Lof van het handwerk, Lof der techniek en De verzoening. In het eerste deel wordt
de arbeid in het pre-industriële tijdperk aan de orde gesteld. Verschillende personages als de boer, de visser, de bouwer, de voerman en de klerk passeren de revue. Bijpassende geluiden (kloppende signalen en hoorngeschal) ondersteunen elke claus van
deze handwerkslieden; een koor van stemmen functioneert als echo. In het tweede deel
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stellen vertegenwoordigers van beroepen uit het industriële tijdperk zich aan de luisteraars voor: de lasser, de machinist, de ingenieur, de typiste en de fabrieksarbeider.
In het derde deel verwoordt Beversluis de nationaalsocialistische visie op arbeid. Hierin is sprake van directe propaganda wanneer personages de nationaalsocialistische
motieven verkondigen. Zo zegt een stuurman:
En met den roerpen, die wij lang verloren,
Naar ’t licht van ’t Oosten, waar de zon komt gloren!

En een snoeier:
Maar ’t ongediert als drieste vreemdelingen
En ’t kruipend onkruid der verordeningen
Omslingerden de stammen! Zie! Mijn hand
Snijdt nu het hout weg dier vergroeide stand.

En de weerman:
Te water walsend als een wagend ruiter
Tot voor het roofnest van den veilen Brit.
Wil ’k wéer mijn volk voor jood en vuigen muiter
Beschermen met al ’t vuur dat ik bezit.47

In de epiloog komt de verbondenheid met nazi-Duitsland aan de orde.
’t Verandert al, een episch declamatorium van Martien Beversluis, en Naar het
licht van Ans Hepkema waren luisterspelen ter gelegenheid van midwinterzonnewende. De steenen spreken van Dirk van de Bospoort en Zonnewende van George Kettman jr. waren midzomersproken. Ook het begin van de lente werd herdacht met verschillende luisterspelen zoals het declamatorium Lente van H. Kuitenbrouwer, dat op
22 maart 1942 werd uitgezonden of het luisterspel Wij trekken de velden in van J. Tolner. Daarnaast werden in de oorlog spelen uitgezonden die bestemd waren voor de
viering van 1 mei, de verjaardag van de Führer of van andere nazileiders. In De Führer
en de boer, een luisterspel uitgezonden ter gelegenheid van de verjaardag van Adolf
Hitler op 20 april 1942 spraken twee stemmen, herhaaldelijk onderbroken door muziek – Götterdämmerung van Richard Wagner – een grote lofzang uit over Hitler en
zijn verdiensten voor de boeren. De koppeling tussen de Führer en de boer was niet
zo verwonderlijk, want Hitler had zelf aangegeven dat de redding van het Duitse volk
afhing van de redding van de boerenstand. Daarom waren letterlijke citaten uit Mein
Kampf en een toespraak van Walther Dorré, de Duitse boerenleider, in dit luisterspel
opgenomen. De anonieme auteur noemde verschillende Duitse wetten als voorbeeld
en hier en daar trok hij de vergelijking door naar de Nederlandse situatie. Op 20 april
1944 werd het luisterspel Dat zijn werk het onze zij uitgezonden, een compilatie van ge-
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dichten en prozateksten waarin Hitler op een goddelijk voetstuk werd geplaatst. Het
eerste tekstfragment zette de toon voor datgene wat volgde:
Heer, sta den Führer bij,
Dat zijn werk het Uwe zij,
Dat Uw werk het zijne zij,
Heer,
Sta den Führer bij.
Heer,
Sta ons allen bij,
Dat zijn werk het onze zij,
Dat ons werk het zijne zij,
Heer,
Sta ons allen bij!48

In andere tekstfragmenten deden de schrijvers enthousiast verslag van hun ontmoeting met de Führer tijdens rijkspartijdagen of aan het Oostfront. Wat zij vooral benadrukten, was de omslag in hun leven. Adolf Hitler had hen de ogen geopend en zij waren fanatieke discipelen geworden.
Jaap van Kersbergen en Adriaan van Hees waren de stemmen in een luisterspel
over Goebels.49 Met Horst Wessel, een luisterspel ter gelegenheid van diens sterfdag op
23 februari 1930 werden ook nationaalsocialistische helden gefêteerd.50
Hiermee verwant waren de luisterspelen van of over nationaalsocialistische organisaties. WA-man George de Vries had zich speciaal toegelegd op het schrijven van
luisterspelen waarin de promotie van zijn organisatie centraal stond. In Is de WA volksvijandig? werden de luisteraars getrakteerd op een rechtszitting waarin de verdachte
er van werd beschuldigd met zijn fiets moedwillig op de Jeugdstorm te zijn ingereden.51
Toen hij door enkele WA-mannen werd tegengehouden, schold de verdachte hen uit
voor ‘vuile schoften’. Daarna werden voor de verdachte en dus ook voor de luisteraars
scènes gespeeld waarin WA-mannen te hulp schoten bij het duwen van een handkar
over een gladde brug of waarin ze een oud vrouwtje hielpen aan brandhout. Op de
vraag van de rechter of de verdachte in de winter een landgenoot wel eens had geholpen, moest deze het antwoord schuldig blijven. Behalve het leveren van deze kleine
hand- en spandiensten waren WA-mannen ook geroepen tot grootsere daden. Daarom werd een scène opgenomen waarin een spreker en verschillende stemmen Oostfronters uitwuifden. In zijn slotwoord vatte de vrederechter nog eens samen wat de
WA allemaal deed en hij raadde de verdachte aan voortaan niet meer af te gaan op lasterpraatjes, maar bij zowel voor- als tegenstanders van het nationaalsocialisme zijn oor
te luister te leggen.
Niet alleen voor de WA werden propagandistische luisterspelen geschreven. Een
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groot deel van het partijprogramma van de NSB werd doorgenomen in de reeks Van
huis tot huis. In de serie Kwartier van den arbeid werden verschillende beroepen voorgesteld, steeds werd benadrukt wat hun betekenis voor de volksgemeenschap was. Ook
in afzonderlijke luisterspelen werd propaganda gemaakt voor de Nederlandse Arbeidsdienst.52 Zelfs ter gelegenheid van een tentoonstelling over sibbekunde zond men
een luisterspel uit.53 In een serie als Mevrouw van Straaten wil het naadje van de kous
weten, soms ook aangekondigd onder de titel Meneer van Straaten wil het naadje van
de kous weten, werden actuele zaken zoals de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland
– uitzending 26 mei 1942 – besproken en van commentaar voorzien.
Aan het einde van de oorlog ontstond een nieuw type luisterspel, waarin de luisteraars werd gewezen op de gevolgen van een mogelijke geallieerde overwinning. In
Churchill’s tweede front van Philip van de Wetering wordt de steun van Engeland aan
Rusland belachelijk gemaakt. Ter ondersteuning van de strijd aan het Oostfront wordt
een tweede front geopend: een invasie van Amerikanen en Engelsen in West-Europa.
Na vier dagen worden ze weer de zee ingedreven. In een radiorede deelt Churchill het
Engelse parlement mee dat Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn gebombardeerd. Drie tot vier miljoen Nederlanders zijn dakloos geworden. De geallieerden hebben in de Randstad de tactiek van de verschroeide aarde toegepast, waardoor de helft van Nederland verwoest en voor bewoning ongeschikt gemaakt is.
Churchill wordt tijdens deze opsomming van feiten door de parlementsleden voortdurend onderbroken met instemmend applaus. In Hoera! … het tweede front werd het
thema van de mislukte geallieerde invasie door dezelfde auteur uitgewerkt aan de hand
van verwijzingen naar Duinkerken, Kreta en Griekenland.54

Directe of indirecte propaganda
Voor sommige luisterspelen is het moeilijk vast te stellen of ze directe of indirecte propaganda bevatten. Soms is het zelfs de vraag of het de bedoeling van de auteur is geweest om indirecte propaganda te bedrijven. Zo beschreef Verkijk (1974: 558) de lotgevallen van Tom Bouws, een onderwijzer uit Purmerend. Hij begon met onschuldige
sprookjesluisterspelen als Klein Duimpje en Sneeuwwitje en schreef daarna ook voor
volwassenen.55 Bij de uitzending van De man die trouw bleef bemerkte Bouws tot zijn
verbazing dat de tekst was bewerkt, waarna hij contact opnam met de afdeling Dramaturgie. Per kerende post merkte de ambtenaar op: ‘Inderdaad heeft uw spel een bewerking ondergaan, daar de verschillende karakters wat meer gekleurd werden om een
tendenz beter te doen uitkomen. Vanzelfsprekend waarderen wij Uw werk en wij zullen het bijzonder op prijsstellen het volgend seizoen eenige spelen van U te kunnen
plaatsen.’56
In deze subparagraaf worden luisterspelen besproken die zowel directe als indi-
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recte propaganda kunnen bevatten. Aan de orde komen: luisterspelseries als Landman’s lust, vertaalde Duitse luisterspelen, sprookjesluisterspelen en luisterspelen voor
de jeugd.
In luisterspelen werd veel aandacht besteed aan de verschillende regio’s en haar bewoners. Vooral boeren konden zich op de belangstelling van nationaalsocialisten verheugen. Voor hen werden diverse luisterspelen geschreven, waarvan de serie Landman’s
lust wel de bekendste was. De belangstelling voor de boerenstand had deels een ideologische, deels een praktische reden. Ideologisch gezien waren de boeren voor de nationaalsocialisten dé meest zuivere vertegenwoordigers van het arische ras en derhalve hét symbool van de ‘bloed- en bodemtheorie’. Had Van Genechten in een radiorede
hen niet geprezen ‘als de bewaarders van het goede bloed in het volk, die dikwijls zonder het zelf te kunnen zeggen waarom, den Jood als een gevaar [hadden] aangevoeld’?57
Ze waren verstoken gebleven van de internationale cultuur van de grote stad en hadden vastgehouden aan aloude volkse gebruiken, waarvan sommige uit Germaanse tijden stamden. De NO hoopte met het uitzenden van luisterspelen waarin die Germaanse gebruiken en gewoontes de hoofdmoot vormden de boeren met cultuur, hun
eigen cultuur, in aanraking te laten komen. De boeren konden zo gepaaid worden voor
het nationaalsocialistische gedachtegoed. Tegelijkertijd kon de afstand tussen de boeren op het platteland en de inwoners van de grote steden in het westen worden verkleind, zodat toegewerkt kon worden naar één samenhangende volksgemeenschap. De
verering voor de boer had niet alleen een ideologische grond, de boeren waren hard nodig bij de opvoering van de binnenlandse voedselproductie. De import van goederen
uit Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie was door de oorlogssituatie onmogelijk geworden. De onderafdeling ‘Land en Volk’ onder leiding van Dirk van de Bospoort was
verantwoordelijk voor deze categorie luisterspelen, waarvan de series Landman’s lust
en De familie De Boer de belangrijkste voorbeelden waren.
De luisterspelen voor de eerstgenoemde serie werden geschreven door verschillende auteurs. Bij de uitvoering waren soms amateur-spelers of toneelgezelschapjes uit
de regio betrokken. De auteurs waren regionale ‘specialisten’. Zo schreef Fred Groot
diverse luisterspelen over West-Friesland en Texel: Een dag was kommen, En toch de
boerderij, Het twintigje (uitgezonden op resp. 2 maart en 12 juni 1942, 2 januari 1943)
en De strooppot (uitgezonden op 20 oktober 1942). Karel van Dorp vertegenwoordigde de Krimpenerwaard en de omgeving van Gouda met Van Vastelavond tot Paschen
waarin het door boeren gespeelde klok- en hamerspel en het brengen van paasschaapjes of –hertjes aan de plaatselijke geestelijke onderwerp van spel waren. Ook zijn
Isaac Hollandus, de duivel in de Krimpenerwaard, een bewerking van de roman van M.
Wagenaar over de vervolging van een middeleeuwse alchemist en Sinte Katrijne melken – het melken van de koeien door de armen op 25 november – waren in de serie
Landman’s lust te beluisteren. De luisterspelen van P. Minderhout speelden zich af in
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Zeeland: Westerschouwen, ’t zal je rouwen, Het lot van den boer en Zeelands doodendroom. Y.C. Schuitemaker was de Friese representant, Martien van den Broek de Brabantse.58
Het werk van deze auteurs is te beschouwen als indirecte propaganda zoals hierboven is beschreven; in hun luisterspelen vormden oude gebruiken of de levenswijze
van de plattelandsbevolking het onderwerp van spel. In de serie Landman’s lust werden ook luisterspelen met directe propaganda uitgezonden. In Boer wil ik blijven van
de auteur J. de Nobel en bewerkt door Klaas Smelik werd de gebondenheid aan de bodem gesymboliseerd in de strijd van Drentse boeren en een ontginningsmaatschappij. Hetzelfde thema werd aangetroffen in De ontwortelden van H.W. van Rijk en het
al genoemde Stukje bij beetje. Hoe boerenland in jodenhand geraakte. Naast dit spel had
J.H. Holm ook In de klauw van Juda geschreven dat echter nooit is uitgezonden (Nijkeuter: 409). Ook het spel Naar Oostland willen wij rijden, een tweedelige bewerking
van de roman Baljuw Bartold van Hans Venatier, viel onder deze categorie. Het genoeglijk aandoende provincialisme was veranderd in een ideologisch getinte nationaalsocialistische boodschap.
De luisterspelen over de familie De Boer waren weer voorbeelden van indirecte
propaganda, waarin een boerenfamilie in Drents dialect discussieerde over actuele
problemen en de miskenning van de boerenstand. De serie, gestart op 15 april 1942,
werd voornamelijk geschreven door de Drentse NSB’er J.J. Uilenberg, later schreven
ook auteurs als J. Tolner en Tom Vos delen voor deze serie.
Zoals gezegd waren de politieke luisterspelen van Rudolf Stache voorbeelden van
directe propaganda. Dat gold ook voor een auteur als Hans Joachim Tannewitz, wiens
door A. Haman bewerkte De roode draad beschouwd moet worden als een anticommunistisch luisterspel. Dat betekent echter niet dat die kwalificatie voor elk luisterspel
gold dat uit het Duits was vertaald. De luisterspelen over Duitse onderzoekers en componisten demonstreerden de voortreffelijkheid van Duitse wetenschap en cultuur.
Sommige spelen, zoals Die Flucht vor der Freiheit van Fred von Hoerschelmann uit 1929,
hadden zelfs geen enkele propagandistische bedoeling. In dit psychologische luisterspel
werd het verhaal verteld van twee mannen die zich om verschillende redenen hadden
teruggetrokken op een afgelegen vuurtoren. De een, Wegel, voelde zich schuldig aan
een ongeluk waarbij veertien mensen om het leven waren gekomen. De ander, Rauk,
was op de vlucht voor de politie en dacht dat dit ook gold voor Wegel. Hetzelfde kon
gezegd worden van Das Hexenlied, een declamatorium van Max von Schillings (muziek) en Ernst von Wildenbruch (tekst). Dit declamatorium bevatte de laatste biecht
van de monnik Menardus uit het klooster Hersfeld. Hierin vertelde hij over het lied dat
een heks bij haar executie zong en dat hij zijn hele leven met zich mee gedragen had.
Bij de sprookjesluisterspelen valt eveneens een tweedeling te constateren. Onschuldige sprookjes als De vuurslag, Alles op zijn plaats en De varkenshoeder van Hans
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Christiaan Andersen en Het steenen hart van Wilhelm Hauff hadden alleen een amuserend doel. Dat verandert wanneer schrijvers een bepaalde, in dit geval een nationaalsocialistische, interpretatie van het sprookje benadrukken. Dat gebeurde meestal voor of na de uitzending van het sprookjesluisterspel, wanneer de inhoud met de
kinderen werd besproken. Volgens Ger H. Knap, de schrijver van het op 21 mei 1942
uitgezonden luisterspel Roodkapje, moest dit van oorsprong Germaanse sprookje als
volgt worden geïnterpreteerd.59 Roodkapje was de zon, die door het woud (het symbool voor de wereld) naar grootmoeder (het aloude, de oertoestand) ging. Door haar
ontmoeting met de wolf (eigenlijk We-ol-fa: door smart-weten-brenger) kwam Roodkapje tot kennis over het leven en de waarheid. Daarom moest de zon ondergaan in
het lichaam van de wolf om daarna ongeschonden als de vogel Feniks te voorschijn te
komen.
Ook het sprookje over Hans en Grietje, uitgezonden op 13 april 1942 kende een
dergelijke Germaanse interpretatie. Na hun belevenissen met de heks werden Hans en
Grietje door een witte eend over de rivier gebracht en zo gered. De witte eend stond
symbool voor de aloude wijsheid. Witte eend is in het oud-Germaans Wit Ant, waarbij wit wijsheid of weten betekent en Ant het oude, het voorbije. Of de kinderen die
naar deze luisterspelen luisterden deze interpretatie meteen begrepen, valt te betwijfelen. Dat was zeker niet het geval bij Het geheim van den bronzen armring, een sprookjesluisterspel voor groote menschen van Maria Delbaere-Prins. Dit luisterspel bevatte alle
ingrediënten uit de Germaanse voorgeschiedenis zoals runen, voorouders, het ras, de
Almoeder en de lichaamscultuur. Ideologisch gezien waren die ‘groote menschen’ eerder lid van de SS dan de NSB. In de analyses en bijlagen bij dit hoofdstuk zal nader op
dit luisterspel worden ingegaan.
Vergelijkbaar hiermee is het luisterspel De dood van Baldr dat als documentatiemateriaal bij het proces-verbaal tegen Jaap van Kersbergen was gevoegd. De vete tussen Baldr en Hodr, de beide zonen van de goden Odin en Frigg, eindigt door een list
van Loki in de noodlottige dood van de onkwetsbaar geachte Baldr. Het gegeven van
Baldrs onkwetsbaarheid wordt opgeheven als Hodr door Loki wordt misleid en hem
met een speer van een maretak doodt. De blinde Hodr wordt op zijn beurt gedood
door de derde zoon Wali. Het spel eindigt met een Germaans begrafenisritueel, waarbij het lichaam van Baldr op een brandend schip de oceaan opvaart met aan boord
Nana, de walkure en echtgenote van Baldr. Een Germaanse variant van het klassieke
verhaal van Achilles.
Wat voor de sprookjes gold, gold ook voor de luisterspelen voor de jeugd. Onschuldig vermaak naast nationaalsocialistische propaganda. Waarom het eikenblad een
eereteken werd van Rob Altena, het pseudoniem van Martien Beversluis, refereerde aan
het Duitse ridderkruis met eikenblad en zwaarden. In Als het eens anders was van Henri van Hoof droomt een Jeugdstormer dat de bolsjewieken Nederland waren binnen-
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gevallen. Als hij plotseling wakker schrikt, realiseert hij zich waarom een organisatie
als de Jeugdstorm noodzakelijk is.

De vorm van het luisterspel
Niet alleen aan de inhoud, maar ook aan de vormgeving besteedden de auteurs van
de NO grote aandacht om de effecten van de propaganda zo groot mogelijk te doen
zijn. In deze subparagraaf worden die luisterspelen besproken die door de gekozen
vormgeving laten zien hoe de nationaalsocialistische propaganda aan de luisteraars gepresenteerd moest worden. Allereerst beschrijven we het gebruik van de allegorie in
het luisterspel, waarna afgesloten wordt met een bespreking van een nieuwe experimentele luisterspelvorm die door sommige auteurs is toegepast.
Morgenschemer in Amsterdam verheerlijkt de instelling van de arbeiders ten aanzien van hun werk.60 De arbeiders in dit spel zijn een sjouwer en een schipper. De belangrijkste rollen zijn weggelegd voor de dichter Reinier en de kunstschilder Jurriaan,
die na een wandeling in de vroege ochtend op zoek naar inspiratie bemerken dat ze
net als de arbeiders in dit spel deel uitmaken van de volksgemeenschap. In die ontmoeting speelt de stedenmaagd een belangrijke rol omdat zij hen de weg wijst naar de
arbeiders die voor dag en dauw aan de slag zijn. Dat de dichter een Dietse visie op de
geschiedenis van zijn land ten toon spreidt, blijkt uit de volgende claus:
De dichter
Had stem de macht om al wat stil
ten grave daalde, weer te wekken
in bloeitijd van dienzelfden wil,
toen in ruime werkvertrekken
de kloeke hand en ‘t koele hoofd
het zogspoor, dat de vloot zou trekken
wijd om de Kaap en om de Noord,
bestierden - had ik zulk een woord,
de stad waar ’t hart der Nederlanden
waarvan geen mensch den hartslag stoort,
en nooit een Jood met smoez’le handen
het bloed bedierf, zoals hij ’t kon,
toen winzucht het van arbeid won.61

De laatste drie regels van deze strofe zijn op het manuscript doorgestreept. Of ze bij
de uitzending achterwege zijn gelaten, valt niet meer met zekerheid te zeggen.
In de zang der muze is een strofe gewijd aan Engeland. Dat land had in het verleden zelf geen schepen gebouwd en omdat de Nederlanders niet wilden dansen naar
de pijpen van de Engelsen was het niet meer dan terecht dat Michiel de Ruyter de tocht
naar Chatham ondernam. Deze fiere houding leidde er toe dat er een volkse welvaart
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was ontstaan. Daarom moest hulde gebracht worden aan het sobere geuzenleven van
onze voorouders was de boodschap voor de luisteraars.
Na de nachtelijke kroegentocht weten de dichter en de schilder wat de taak van
een volkse kunstenaar is:
Wat het verleden heeft verzwegen,
zal uit ons werk opnieuw ontstaan.
Zoo zijn wij, die vereenzaamd schijnen
Verbonden met uw aller werk…62

De dichter en de schilder maken deel uit van de volkse gemeenschap, zij zijn ook ambachtslieden die net als de Amsterdamse arbeiders niet van mooie praatjes houden,
maar eerder een ‘daad’ willen stellen.
Het vertrouwen van G.P. Smis speelt zich ook af in Amsterdam. Het spel bevat een
samenspraak tussen de Westertoren en een geveltje, die afgewisseld wordt door ultrakorte scènes ter illustratie van het besprokene.
De Westertoren had de nieuwe tijd ingeluid en het geveltje beschouwt hem als een
nationaalsocialistische raadgever. De allegorie wordt versterkt doordat het geveltje
herhaaldelijk gewag maakt van de lengte van de Westertoren, die daardoor beter op
de hoogte is van de actuele situatie. Een groot aantal nationaalsocialistische motieven
passeren de revue:
– Joden worden afgeschilderd als nietsontziende huizenverhuurders, die de echte
Jordaners in de crisisjaren uit hun huizen hadden verdreven.
– De Engelsen worden genoemd als de oprichters van concentratiekampen, zij bestoken de arme burgerbevolking nu met hun bommenwerpers.
– Engelsen en in het bijzonder joden bezigen anti-Duitse propaganda.
– Er wordt kritiek geleverd op de vooroorlogse democratie.
– De tekst bevat een lofzang op de Oostfrontvrijwilligers.
– De tekst bevat een lofzang op het gebod van Hitler: arbeid.
De Westertoren vat de propagandistische boodschap aan het eind samen:
‘Maar dat vertrouwen [in het nationaalsocialisme, AvdL] kòmt wel. Het is al groeiende.
En zoolang dat vertrouwen niet beschaamd wordt, zal het blijven groeien, en het zàl niet beschaamd worden, zoowaar als ik hier sta. Er zal eens een dag komen, en die dag is niet zoo
ver meer, dat alle menschen elkaar hier als waarachtige kameraden zullen beschouwen. En
dan zullen ze hun hoofd schudden over hun kleinzielige, bekrompen of kinderachtige verdwaasdheid die ze dan teboven zijn gekomen. De grootste ziekte van dezen tijd is het gebrek
aan vertrouwen. Maar die ziekte heeft z’n crisis gehad. Wij hebben vertrouwen in de toekomst, hè geveltje?’63

Was het gebruik van de allegorie beperkt tot een enkel personage, met Hij die voorgaat
demonstreerde Henri van Hoof dat de allegorie ook een heel luisterspel volgehouden
kon worden. In dit spel, dat op 11 mei 1943 ter gelegenheid van de 49e verjaardag van
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Mussert werd uitgezonden, werd de NSB-leider gesymboliseerd als een krachtige figuur. Hij maakt deel uit van een gezelschap dat met een kar (= Nederland) reist. Als
de kar in een gevaarlijke situatie terecht komt, steekt geen van de inzittenden zijn handen uit de mouwen, slechts één man wil de kar vlot trekken. Een laatste variant werd
gevonden in Het oude is nieuw, het nieuwe oud van Dirk van de Bospoort. Hierin werden net als in de middeleeuwse moraliteiten karaktereigenschappen gepersonifieerd.
Illusie, wijsheid en gemeenschapszin treden als personages op, korte scènes, waarin
boeren de dramatische personae zijn, wisselen hun polyloog af.
Op 4 augustus 1942 startte Henri van Hoof met Wie is dr. Vlimmen een experiment op de radio. Zo langzamerhand was men bij de bespreking van een boek voor
de radio uitgekeken op de traditionele vorm van een spreker die een causerie hield over
boek en auteur. Van Hoof introduceerde een nieuwe vorm waarin luisterspelflitsen
werden gecombineerd met een reportage. De boekbespreking in nieuwe vorm begon
nu met een reportage waarin dr. Pulles, de burgemeester van Eindhoven, door verslaggever Wim Reichardt ondervraagd werd over de voorgeschiedenis van het boek.
Spraakmakende passages uit het boek, zoals de operatie van een koe in de open lucht,
werden nu in de vorm van een luisterflits aan de luisteraars gepresenteerd.
De luisteraars reageerden enthousiast op dit experiment.64 Henri van Hoof en Wim
Reichardt besloten om voor de reeks Levende letters deze vormgeving als format te gebruiken. De uitzending van Max Blokzijls luisteraars … antwoorden op 21 oktober 1942
was het eerste luisterspel volgens het nieuwe format. Op basis van de brieven van luisteraars was een boek samengesteld dat nu in de vorm van een luisterspel-vraaggesprekreportage werd gepresenteerd. In de dramatische scènes traden een vader met dochter
Mies en zoon Henk op; in de reportages kwamen de samensteller, drukker en tekenaar
van het boek aan het woord. Het vraaggesprek met Max Blokzijl werd diverse keren onderbroken door een reportage op het DVK. De spreekkoren vormden de overgang tussen de dramatisch gespeelde scènes en het vraaggesprek met Blokzijl. Ook voor de bespreking van het boek Menschen tusschen wad en wouden van Reindert Brolsma en Waar
eeuwen ﬂuisteren van J. Mackenzie pasten de radiomedewerkers hetzelfde format toe.65
Hoe dit nieuwe type luisterspel er eigenlijk in de praktijk uit zag wordt zichtbaar
in Nederlanders in Europa van Ger H. Knap.66 In dit ‘luisterspel van Neerlands Europeeschen geest’ probeerde hij verschillende radiotechnieken met elkaar te combineren.
Het spel begint met een potpourri van volksliederen Na liederen uit Duitsland, Oostenrijk, Italië Spanje, Denemarken volgt tot slot het Nederlandse volkslied, dat langzaam
overgaat in een bekend kinderliedje. Het spel vangt aan met het noemen van drie grote
Europeanen: Napoleon, Caesar en Rembrandt. Grootheid is volgens Knap per definitie
niet afhankelijk van de grootte van de stad of het land waar iemand vandaan komt. Niet
alleen de Gouden Eeuw, maar ook andere periodes van de Europese geschiedenis lieten
zien dat Nederlanders wel degelijk hun stempel hebben gedrukt op de Europese cultuur.
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Daarna volgt een hele reeks ‘grote’ Nederlanders:
De hoofdpersoon uit de Gudrunsage en het Nibelungenlied is Heer Siegfried (Sicco), een broer van graaf Dirk VI van Holland.
– Het lied Naar Oostland willen wi riden werd rond 1140 al in de praktijk gebracht.
Een zekere St. Vicelius had van de aartsbisschop van Bremen een aantal gebieden
in Duitsland gekregen en hij nodigt de boeren uit die gebieden te gaan bevolken.
De boeren hebben daar wel oren naar, want in Nederland zijn er wel vrije boeren, maar geen vrije grond. In Oostland is de situatie omgekeerd. De namen van
boeren en dijkenbouwers worden aan de duisternis van het verleden onttrokken:
Helikin, Arnold, Hiko, Fordolt en Refink.
– Over de rol van de Nederlanders tijdens de kruistochten wordt bericht, met als
bewijs het gegeven dat de klokken van Damiate in Haarlem hangen.
– Ook op het gebied van de kunst staan de Nederlanders hun mannetje. Claus Sluter uit Den Briel wordt vanwege zijn beeldhouwwerk in Dijon hier opgevoerd als
de voorloper van Michel Angelo.
– Van 1450-1600 kan men aan de Europese hoven de muziek horen van Dufay,
Isaac, Willaert, De Lassus en Van Arkadelt.
– Adrianus VI, de eerste en enige Nederlandse paus.
– Jan Pieter Sweelinck wordt voorgesteld als de voorloper van Bach.
– De daden van Leeghwater en Cornelis Jansz. Meyer, verantwoordelijk voor de
drooglegging van resp. de Beemster, Purmer, Schermer en de Pontijnse moerassen worden toegelicht.
– Michiel Adriaanszoon de Ruyter is hier de bevrijder van zesentwintig Hongaarse protestantse leraren.
– Gerard van Swieten is de grondlegger van de medische wetenschap in Oostenrijk.
– Zijn zoon Gottfried van Swieten heeft de tekst van de ‘Jahreszeiten’ van Haydn
geschreven.
Waarom al deze ‘grote’ Nederlanders opgevoerd worden, blijkt aan het eind van het
luisterspel wanneer als antwoord wordt geformuleerd:
–

Heden, als in het verleden, staan Nederlanders klaar voor een Europeesche taak. (…) Nu
in de ontwikkeling van de historie de tijd gekomen is voor het vormen van een waarlijk Europeesche beschaving, nu ligt een van de kiemen daarvoor in de Lage Landen, …67

Dit luisterspel bestaat uit twaalf fragmenten en wordt geleid door drie stemmen. Deze
zeggen a.h.w. een lemma uit een encyclopedie, waardoor verschillende grote Nederlanders aan de luisteraars worden voorgesteld. De fragmenten 2, 5, 6 en 10 zijn ultrakorte dramatische scènes met de betrokken grote Nederlander als hoofdpersonage. De
verovering van Damiate (fragment 3) en de bouwactiviteiten van Claus Sluter (fragment 4) worden ‘live’ door een radioreporter verslagen. Een derde toegepaste techniek
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is het akoestisch decor in de vorm van muziek, krijgsrumoer en geroezemoes. De verschillende technieken die in dit luisterspel voorkomen, zijn geschematiseerd in onderstaande matrix.
Scène

Personages

Nagespeelde
scènes door historische ﬁguren

Reportages

0.

1. Siegfried

Volksliederen,
Wilhelmus, Hollands
kinderliedje
Stemmen 1, 2
en 3.

2. Oostland

Muziek van Wagner
Hiko, minstreel,
grootmoeder

3. Kruistochten Stemmen 1, 2
en 3.
4. Sluter

Akoestisch decor

Geleider, stemmen 1 en 2

5. Hendric Isaac

Hendric Isaac,
Lorenzo de Medici en vrouwe
Clarissa

Naar Oostland willen
wi riden
Reporter doet ver- Krijgsrumoer, klokslag van de verove- gelui
ring van Damiate
Gids bespreekt de Geluid van mensen
Mosesput in Dijon
Motet Dulya of Isaac
(muziekbrug) of: Il
bianco dolce cigno van
Arkadelt

6. Adrianus VI Stemmen 1, 2 en Adrianus VI
3, Adrianus VI.
7. Sweelinck
Stemmen 1, 2
en 3.
8. Leeghwater/ Stemmen 1, 2
Cornelis Jansz. en 3.
Meyer

Nederlandse missa,
geluid van mensen
Orgelspel

9. De Ruyter

De Ruytercantate

Stemmen 1, 2
en 3.
10. Gerard van Stemmen 1 en
Swieten
2, vrouwenstem
11. Gottfried
van Swieten

Stemmenrumoer:
‘dat is een Holländer’
in verschillende talen

Keizerin Maria
Theresia

Stemmen 1, 2
en 3.

Figuur 17: De luisterspeltechnieken in ‘Nederlanders in Europa’.

Jahreszeiten van
Haydn, gevolgd door
Dankgebet.
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Overeenkomsten en verschillen
met de Duitse luisterspelen
Als we het Nederlandse nationaalsocialistische luisterspel vergelijken met het Duitse
blijven een aantal typisch Duits-nationalistische motieven als de Eerste Wereldoorlog,
de heimwee naar het vaderland en de offermythe in Nederland achterwege. Hoewel
in dit onderzoek nergens voorbeelden van luisterspelen zijn aangetroffen waarin de
ontpersoonlijking van het individu onderwerp van spel is, wordt het eerste thema
‘Weltverlust und Sehnsucht’ in zoverre in de Nederlandse luisterspelen teruggevonden wanneer vanuit het motief van de werkloosheid hoopvol vooruit wordt gekeken
naar een glorieuze toekomst.
Een voorbeeld hiervan is Op voor een nieuwe toekomst. De Glorie van den Arbeid
van H.B. Wildevuur. De eerste scène speelt zich af in 1937. Een zekere Gonda en Herman zitten in de trein en voeren een gesprek waaruit duidelijk de kritiek hoorbaar is
op de vooroorlogse samenleving. Herman is een kwekeling met acte maar kan niet met
Gonda trouwen omdat zijn arbeid niet wordt beloond. Schamper merkt hij op:
Duizenden jonge kerels verkeeren in precies dezelfde posities als ik. Dergelijke toestanden zijn
onduldbaar. Daar moet verandering in komen. En die zal er komen. Daar staan wij, Neerlands jeugd borg voor.
Zij:
Zoo mag ik het hooren, Herman. Wij mogen nooit wanhopen, want al lijkt alles nog zo
donker, eens zullen er toch wel weer betere tijden aanbreken. Ook voor jou en mij.
Hij:
Moge ons spoedig een betere toekomst wachten, want, kindje, besef dat wel: de rozen van het
leven bloeien maar een keer.

De scène wordt afgebroken door een stem:
Twee jonge menschen beminnen elkaar. Het is de lente van 1937. Zal hun jonge geluk slechts
een droombeeld blijven? (hard) Ja, want in het democratisch geregeerde Nederland krijgen kweekelingen met acte geen billijke belooning voor hun arbeid, maar een schamele fooi.68

De afrekening met de republiek van Weimar uit het thema ‘Erfüllte Sehnsucht’ is vervangen door een kritiek op de vooroorlogse democratische samenleving. Hoewel de
volksgemeenschap herhaaldelijk in de Nederlandse luisterspelen opdoemt, is het qua
motief toch niet te vergelijken met de Duitse spelen. Grote maatschappelijke werken
waren nimmer het onderwerp van een luisterspel. De Duitse boerenromantiek is
hoogstens te vergelijken met spelen als Boer wil ik blijven en De ontwortelden. De meeste spelen uit de serie Landman’s lust of De familie De Boer staan ver af van de Duitse

07 hst 7 (3)

14-10-2008

11:13

Pagina 389

7. De luisterspelen op de radio

389

luisterspelen met boerenromantiek, omdat het personage van de held ontbrak, die
door zijn strijd met de boze buitenwereld de boerengemeenschap redde van vreemde invloeden. In deze Nederlandse luisterspelen werd zoals eerder is aangetoond indirecte propaganda bedreven. De context – een uitzending in een bepaalde rubriek of
streekdag voor de NO of een NSB’er als auteur – was bepalend voor de propagandistische ondertoon.
Het thema ‘Rückversicherungen’ wordt echter volop aangetroffen in de Nederlandse luisterspelen. Talloze historische figuren uit de Nederlandse geschiedenis zijn
onderwerp van een luisterspel. In tegenstelling tot nazi-Duitsland ligt het accent hier
op de grote helden uit de Nederlandse maritieme geschiedenis. Alle door Wessels genoemde motieven zijn ook in de Nederlandse luisterspelen aangetroffen.
‘Mobilmachung’ is het enige thema dat wordt geïmporteerd. Na de uitzending
van de politieke luisterspelen van Rudolf Stache volgen Dekker en Kierdorff met oorspronkelijk Nederlands materiaal.
Oorspronkelijk Nederlands zijn de vele anticommunistische luisterspelen en het
ene geheel antisemitische Jodocus. Het gebruik van de allegorie en de boekpromotie
nieuwe stijl zijn typisch Nederlandse vormgevingen voor het luisterspel. Over een aantal andere categorieën doet Wessels geen mededeling, maar het lijkt uitgesloten dat er
in nazi-Duitsland geen luisterspelen ter ere van nazileiders of ter promotie van nationaalsocialistische organisaties zijn opgevoerd. Ook de op Germaanse mythen gebaseerde sprookjes zullen in Duitsland wellicht zijn uitgezonden.

6. Conclusie
Op grond van het onderzoek naar de luisterspelen die in de oorlog door de NO zijn
uitgezonden, moet allereerst vastgesteld worden dat de luisterspelauteurs deze technologische dramatische kunstvorm naar hartelust hebben beoefend. Het aantal is zo
groot dat men mag spreken van een ware hausse. De explosie aan luisterspelen doet
enigszins denken aan de vele soapseries en Big Brother-achtige programma’s uit onze
tijd: heel veel en vaak heel veel van hetzelfde. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de luisterspelen qua inhoud steeds op hetzelfde neerkwamen. Maar nationaalsocialistische
propaganda is wel de grote constante factor in dezen.
Het onderzoek naar de luisterspelen laat een grote verscheidenheid qua inhoud
en vorm zien die specifiek Nederlands genoemd kan worden. In die zin hebben de
auteurs oorspronkelijk werk geleverd en ze hebben zich niet al te afhankelijk van de
grote broer Duitsland opgesteld. Dat was ook niet nodig daar Henri van Hoof, Jef Popelier, Klaas Smelik en Ger H. Knap om slechts enkelen te noemen voor een opzienbarende productie garant stonden. Wat begonnen was als een experiment om boek-
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besprekingen voor het publiek te verlevendigen werd in de oorlog door de auteurs van
luisterspelen verder uitgebouwd. Toen zij tot de ontdekking kwamen dat de nieuwe
vormgeving: luisterspel-interview-reportage, ondersteund door een technisch hoogstaand akoestisch decor, door het publiek werd geapprecieerd, hebben zij hun experimenten voortgezet om de nationaalsocialistische propaganda verder op te voeren.
Duidelijk is ook hoe vernuftig zij politieke propaganda in de luisterspelen hebben
verwerkt. Het zwart maken van de politieke vijanden, het steeds weer opnieuw vertellen van dezelfde politieke boodschap is bij verschillende luisterspelen expliciet uitgewerkt. Dat de politieke propaganda naarmate de oorlog vorderde in hevigheid en antisemitisme toenam, blijkt uit de verschillende adaptaties van het verhaal van Reinaert
de Vos in de analyses en bijlagen bij dit hoofdstuk. Dat de nationaalsocialisten dit zelf
ook beseften, valt af te leiden uit het niet publiceren van de rolverdeling bij diverse hier
beschreven stukken. Het op positieve wijze benadrukken van nationaalsocialistische
waarden is door de hoorspelauteurs tot een ware kunst verheven. Ondanks de weerzinwekkende inhoud moet toch vastgesteld worden dat zij op dit punt hun mannetje
stonden. Welke directe en indirecte methodieken ze precies toepasten zou in een nader onderzoek van alle nationaalsocialistische luisterspelen aangetoond kunnen worden. Dat wordt mogelijk als het hele archief van de NO toegankelijk is gemaakt.
Een van de belangrijkste uitkomsten die het onderzoek naar de luisterspelen heeft
opgeleverd, is de vaststelling dat er veel luisterspelen met nationaalsocialistische propaganda zijn geschreven en uitgezonden, terwijl het aantal gespeelde toneelstukken
met dezelfde strekking daarbij vergeleken ver achter blijft. Wellicht is de conclusie gerechtvaardigd dat de Duitse invloed op het medium radio vele malen groter is geweest
dan het toezicht dat de ambtenaren van het DVK uitoefenden op het theater. Verder
kan geconcludeerd worden dat Jan C. de Vos jr. bij de keuze van zijn stukken, maar
ook in zijn regie het verwijt kreeg dat hij bleef vasthouden aan een verouderde theatervisie, terwijl we gezien hebben dat de schrijvers en regisseurs van de luisterspelafdeling hun experimenten met deze nieuwe kunstvorm tijdens de oorlog naar hartelust voortzetten. Wellicht heeft Verkijk (1974: 730) gelijk als hij stelt dat de coöperatieve
houding van de medewerkers van de omroep veeleer te verklaren valt uit de fascinatie voor dit inspirerende nieuwe medium en dat het daardoor meer dan het traditionele theater jong talent aan zich wist te binden. Het is ook mogelijk dat het antwoord
gezocht moet worden in het feit dat amusement bieden de belangrijkste bestaansreden van het theater was – een opvatting die vooral door Vreugde en Arbeid werd uitgedragen – terwijl de Duitse bezetter het medium radio geschikter vond als propaganda-instrument.
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Hoofdstuk 8

De producten van een schijncultuur
gerecenseerd

‘Het is zeker, dat de figuur door Heinrich von Kleist in zijn Prinz Friedrich von Homburg geschapen, den bijna ideaal ‘vermenschelijkten’ Germaan voorstelt.’1 Zo begon
Louis Thijssen zijn recensie in Cinema & Theater van dit tussen 1808 en 1811 geschreven drama, dat op 22 september 1943 zijn première beleefde bij het Deutsches Theater in den Niederlanden in een regie van dr. Hannes Razum en met Egon Müller-Franken in de hoofdrol. Hoewel hij inschatte dat de term ‘Germaan’ voor de meeste lezers
van dit film- en theatertijdschrift een beetje verdacht zou klinken, gebruikte hij deze
doelbewust: ‘ik vorm mij er een bepaald en wèlomschreven verbeeldingswezen van in
mijn gedachten, samengesteld uit een serie eigenschappen, die alle tezamen den grootsten gemeenen deeler zijn van ras-specima.’2 In zijn beleving had het woord ‘Germaan’
echter eenzelfde betekenis als bijvoorbeeld de minder beladen term ‘Griek’. En hij vervolgde: ‘Hij heeft inderdaad het matelooze van het Noordras, dat gemakkelijk weent,
maar trouw is, ofschoon het om eigen leed en trouw weenen kan. Men zou hem een
wankelmoedig man kunnen noemen, maar daartegenover staan een serie van echtmannelijke eigenschappen, die zwakke facetten van het karakter volkomen doen vergeten [bedoeld worden hier de dromerigheid en onbeheerstheid van prins Friedrich
von Homburg, AvdL] en die er bijna zijn om het schitterende van het geheel nog méér
te laten flonkeren. Het is iets van een mythologisch wezen, dat herboren is in dezen
man van vleesch en bloed, hij is een gedrevene door het Lot.’3
De dramatische handeling laat zien dat deze generaal van de Brandenburger cavalerie geen excellent exempel van militaire discipline is. Tijdens een veldslag zet hij
naar eigen goeddunken zijn ruiterij in zonder een bevel van hogerhand af te wachten.
Hoewel zijn actie succesvol is, wordt hij door een krijgsraad ter dood veroordeeld.
Door bemiddelingspogingen van de zijde van het hof en het leger wordt het vonnis
echter niet voltrokken. Heinrich von Kleist kreeg van Thijssen het ‘verwijt’ dat hij deze
afgod in de ogen van zijn soldaten in het laatste bedrijf jammerlijk om zijn leven liet
smeken, waardoor hij zijn status als dramatische held geweld aandeed.
Prins Friedrich von Homburg te beschouwen als edel-Germaan en vertegenwoordiger van het Noordras kan Thijssen afgeleid hebben uit de enscenering van het
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Deutsches Theater. In de regie van dr. Hannes Razum zag hij Prinz Friedrich von Homburg als een soldatenstuk: ‘Stuk voor stuk kwamen daar de soldatenkerels en vuurvreters voor den dag, ruw maar hartelijk, temidden waarvan de wijsheid van den
landsvader [de keurvorst, AvdL] een milder licht verspreidt – als om de hoeken, die
snijden, af te ronden en te verzachten’.4
De receptiegeschiedenis van Prinz Friedrich von Homburg laat een aantal verschillende interpretaties zien waarin vooral het thema van de vaderlandsliefde centraal
staat. Bij het in boekvorm verschijnen in 1821 viel het stuk vanwege de geromantiseerde
esthetiek van een zenuwzieke, slaapwandelende prins en de als jammerlijk ervaren
doodsangst van een Pruisische officier een negatieve kritiek ten deel. Daarom werd gedurende een groot deel van de negentiende eeuw niet Prinz Friedrich von Homburg,
maar de keurvorst als het belangrijkste personage beschouwd. Aan het eind van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw werd Prinz Friedrich von Homburg
geprezen vanwege de heldhaftige offerbereidheid voor vorst en vaderland. In de receptie had hij zich ontwikkeld van een eerzuchtige egoïst tot een politiek denkende patriot, die zijn leven ondergeschikt achtte aan de koning en de wet. Ten tijde van het nationaalsocialisme werd niet alleen de vaderlandsliefde, maar vooral de onderwerping
aan een van boven opgelegd normen- en waardensysteem als thema gezien.
Daarmee zijn we bij het onderwerp van dit hoofdstuk aangeland. Thijssen sloot
in zijn recensie slechts gedeeltelijk aan bij de receptie van Kleists stuk in het Derde Rijk.
Aan de ene kant was hij gecharmeerd van het soldateske in de regie, anderzijds wees
hij verschillende malen op de onverenigbare karaktereigenschappen van de prins: gepassioneerd en temperamentvol naast dromerig, dweepziek en onbeheerst. In plaats
van prins Friedrich von Homburg te benadrukken als een politiek denkende patriot
die in botsing kwam met een autoritair normen- en waardensysteem, trakteerde hij
de lezers van Cinema & Theater op zijn eigen op de rassenleer gebaseerde interpretatie. In wezen combineerde hij een negentiende-eeuwse interpretatie met contemporaine, nationaalsocialistische opvattingen.
De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord wordt, is hoe nationaalsocialistische
recensenten reguliere, d.w.z. niet-nationaalsocialistische toneelstukken hebben gerecenseerd. In hun recensies beschreven ze wat ze gezien hadden en hoe ze deze toneelstukken interpreteerden. Het is heel goed mogelijk dat ze vanuit hun nationaalsocialistische visie tevens aangaven wat ze hadden willen zien, met andere woorden: in
hoeverre de regisseur er in hun ogen in geslaagd was het stuk een nationaalsocialistisch
accent te geven of wat hij had moeten veranderen om het die lading te geven.
Voor dit hoofdstuk zijn de toneelrecensies in de volgende nationaalsocialistische
periodieken onderzocht: Het Nationale Dagblad, Volk en Vaderland, De Waag, De
Schouw en het deutschfreundliche Cinema & Theater. Dat betekent niet dat alle recensies uit deze periodieken in dit onderzoek zijn betrokken. Een recensent met een
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nationaalsocialistische ideologie hoeft per definitie niet altijd een nationaalsocialistische recensie te schrijven. Hij kan daarvoor kiezen, maar hij kan net zo goed de dramatische kwaliteit van een toneelstuk als uitgangspunt nemen. In een recensie van
Prinz Friedrich von Homburg in een uitvoering van de Bochumer Bühne in 1942 met
Geert Brüdern als prins Friedrich sprak Max Wolters juist weer wel van ‘die blindelingse offervaardigheid en zelfverloochenende bereidheid, die de eerste voorwaarde
van de militaire overwinning is’.5 Met deze omschrijving sloot Wolters aan bij de laat
negentiende-eeuwse, vroeg twintigste-eeuwse interpretatie van dit stuk. Op grond van
deze recensie moeten we er voor waken dat we het woord ‘offervaardigheid’ niet per
definitie gelijk stellen met het nationaalsocialistische ideologeem ‘offer’.
Soms paste de recensent zijn keuze aan het lezerspubliek aan. In Cinema & Theater zijn slechts in een viertal recensies verwijzingen naar een nationaalsocialistische interpretatie aangetroffen. Het betrof dan o.a. de typering van Betje regeert van Henk Bakker als een goed ‘volksch’ toneelstuk of een verwijzing naar de heroïsche gedachte in een
recensie van Die Königin Isabella van Hans Rehberg. In alle andere gevallen schreven
recensenten als Chris de Graaff, Frans de Prez en Henrik Scholte apolitieke recensies,
waarbij vooral de inhoud van het stuk en de enscenering het uitgangspunt waren.
In mindere mate geldt dat ook voor recensies uit De Schouw en De Waag. Max
Wolters, Wouter Weersma en Sybren Modderman gaven soms blijk van hun nationaalsocialistische gezindheid, maar beperkten zich ook vaak tot louter theatrale recensies, omdat ze met hun teksten niet alleen nationaalsocialisten, maar klaarblijkelijk ook een bredere doelgroep wilden bereiken. De belangrijkste bron voor dit
hoofdstuk vormde Het Nationale Dagblad. De doelgroep voor recensenten als
Adriaan van Hees, Frans de Prez en N.H. den Hertog was beperkt tot iets meer dan
25.000 nationaalsocialisten. De oplage van het weekblad Volk en Vaderland was vele
malen groter (200.000 exemplaren in 1943), maar alleen in vooroorlogse nummers
werden toneelrecensies aangetroffen.

1. De taak van de toneelcriticus
De meeste toneelrecensenten in de jaren dertig waren volgens nationaalsocialisten
miskende genieën die door verdachtmakingen en scheldpartijen alsnog hun gelijk wilden halen.6 Hoe een recensent zijn kritische taak moest uitoefenen, werd eind 1942, begin 1943 in nationaalsocialistische kringen bediscussieerd. Objectieve kunstkritiek
achtten nationaalsocialisten per definitie onmogelijk omdat elk kunstproduct een persoonlijk accent bezat wat tot gevolg had dat de criticus er niet aan ontkwam zijn persoonlijke visie in zijn kritiek te verwoorden. Het was hem echter niet toegestaan vanuit een vooringenomenheid de kunstenaar of zijn kunstwerk te beoordelen. Zijn
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kritiek kon er wel toe bijdragen het artistieke niveau van de kunstenaar te verhogen.
Omdat het theater in de nieuwe nationaalsocialistische staat een andere functie
had gekregen, moest de taak van de criticus mee veranderen. Al in de eerste maanden
van de bezetting typeerde Wouter Weersma, de criticus van De Waag, de kunst van
de nieuwe orde als: ‘Coördinatie van alle versnippering zal het nieuwe ons moeten
brengen, ook op de terreinen van de kunst. Niet langer een onevenwichtig allerindividueelst individualisme, geen ivoren torens meer, geen bizar getheoretiseer of geanalyseer. Gevoelige ijdelheidjes of heilige huisjes dienen te verdwijnen om plaats te
maken voor slechts één doel, één drang, nl. dienen. Elke kunst moet zijn een dienende, een opvoedende, zoowel naar vorm als naar inhoud.’7 In het verlengde hiervan is
de constatering gerechtvaardigd dat ook de toneelcriticus een dienende functie had:
hij moest het publiek opvoeden in groots theater.
Waar het in de discussie om ging, was de vraag voor welk lezerspubliek de criticus
schreef. Dat publiek zou de criticus moeten leiden bij het schrijven van zijn recensie. Het
kon niet zo zijn dat iedereen – in het geval van een toneelrecensie de auteur, regisseur, acteurs en het publiek – opgevoed moest worden. Net zoals het onmogelijk was dat een professor in de geneeskunde zijn college hield voor studenten én voor patiënten, was het voor
de toneelcriticus onmogelijk iedereen te bedienen. Er zouden dus afzonderlijke recensies
voor de mensen uit het vak én voor het grote publiek moeten worden geschreven.
De kritiek voor het grote publiek had een tweeledige functie. Enerzijds moest de
recensent voorlichting geven door het schrijven van voorbesprekingen en algemene
beschouwingen, anderzijds moest hij optreden als de tolk van het publiek en zich in
zijn recensie tot de kunstenaar richten. De kritiek voor de vakmensen moest geplaatst
worden in de vaktijdschriften, waarbij de recensent louter als beoordelaar optrad.
Wat betreft de beoordeling concentreerde de toneelcriticus zich op een vijftal themata: toneel en politiek, het Nederlandse stuk, de vraagstelling toneel op het toneel
versus toneel om het toneel, de functie van volkstoneel en klucht en regionale toneelvoorstellingen.
Bij het eerste thema was het van belang aan te tonen dat het nieuwe nationaalsocialistische theater geplaatst werd in een eeuwenoude traditie. Zo toonde Primo aan
dat politiek theater een wezenlijk onderdeel van de theatergeschiedenis was. De Perzen en de Oresteia van Aischylos en de komedies van Aristophanes waren de eerste
voorbeelden van politiek drama.8 Het theater van de nieuwe orde zou een navolging
moeten zijn van de toneelstukken van Shakespeare en Calderón of van het Duitstalige theater van Schiller, Von Kleist, Lessing en Grillparzer. In feite herhaalt Primo hier
de dramatische theorie van Paul Ernst.
Nationaalsocialisten achten het Nederlandse stuk van belang omdat het de identiteit van de Nederlandse volksgemeenschap versterkte. Alleen al de titels van de besprekingen zijn veelzeggend: ‘Het tooneel moet spiegel van ons volk zijn’, ‘Neder-
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landsch tooneel herleefd’, ‘Voorvaderlijk leven ten tooneele’ en ‘Hoog-conjunctuur
voor het Nederlandsche stuk’ zijn slechts enkele van de vele voorbeelden waarin gepleit werd voor oorspronkelijk Nederlandstalig toneel.9
De vraagstelling toneel op het toneel versus toneel om het toneel werd in deze bewoordingen aangekaart door Max Wolters in De Waag, maar is ook in een aantal andere recensies terug te vinden.10 Toneelstukken met het predikaat ‘tooneel op het tooneel’ zijn luchtig, amuserend van karakter en zitten vol grappige misverstanden die
tijdens de voorstelling ontrafeld en opgelost worden en getypeerd kunnen worden als
een vlucht in het amusement. Het is de taak van de criticus de auteurs aan te sporen
‘tooneel om het tooneel’ te schrijven: stukken waarin een belangrijk probleem wordt
aangepakt waarbij de auteur er op uit is de cultuur te dienen.
De aandacht voor het volkstoneel en de klucht moet vooral gezien worden als een
eerste opstap naar volks theater, hetzelfde geldt voor de ruime aandacht voor de regionale toneelvoorstellingen in de streektaal aan het eind van de oorlog. In De Schouw
hield Wouter Weersma zijn lezers voor dat ‘volkstooneel zal zoodanig moeten zijn, dat
de toeschouwer iets beter naar huis gaat dan hij gekomen is’. Daarmee wordt dan bedoeld dat de toeschouwer ontroerd moet zijn ‘door schoonheid, zoodat zijn ‘beter ik’
in het geweer werd geroepen, of hij moet ontroerd zijn geworden door de boosheid,
met eenzelfde reactie’.11 De voorstellingen in de streektaal werden beschouwd als manifestaties van de betreffende volksgemeenschap en behoren in die zin opgevat te worden als volkstoneel, waarin ‘nog de strijdbaarheid van het tooneel als taal-daad [trilt],
een functie, die in Holland sinds lang verloren is gegaan…’.12
Bij de beschrijving van een nationaalsocialistische esthetica wordt de aandacht gericht op nationaalsocialistische richtlijnen die de dames en heren critici in hun recensies hebben aangelegd: een specifiek klassiek nationaal repertoire, het historische Duitse stuk en nationaalsocialistische ideologemen. Daarnaast wordt aangetoond welke
elementen ze in toneelstukken verafschuwden: het tijdtheater met als belangrijkste representant het toneelstuk De beul van de Zweedse auteur Pär Lagerkvist, het AngloAmerikaanse karakter van het moderne, twintigste-eeuwse theater en societyachtige
personages die daarin optraden.
Dat de taak van de criticus een belangrijke was, blijkt ook uit een radiotoespraak van
Goedewaagen. In de serie Op den steiger onderscheidde hij drie verschillende vormen van
kritiek: de ontboezeming, de kunstkritiek en de kunstwetenschap. De ontboezeming
stond het dichtst bij het kunstwerk omdat het er een onmiddellijke reactie op was. De
kunstcriticus ging uit van een bepaald normenstelsel dat ontleend was aan een idee of
‘school’. De recensent moest zijn kritieken schrijven vanuit een algemene, gegronde mening, hij sprak eerder als een vertegenwoordiger van een bepaalde kunststroming dan
op persoonlijke titel. De kunstwetenschappen die uitspraken deden over artistieke producten waren de kunstpsychologie, de kunstsociologie en de kunstgeschiedenis. De
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kunstpsycholoog moest de zielkundige geaardheid van de kunstenaar afleiden uit bijv.
een penseelstreek, een muzikaal thema, uit de plot van een drama of uit het ritme van
een gedicht. De kunstsocioloog had de taak de kunst als uiting van de volksgeest of rasstijl te analyseren. De kunsthistoricus plaatste het kunstwerk in een bepaalde stroming
of school en moest in staat zijn de biografie van de kunstenaar te beschrijven.
Bij zijn recenserende taak moest de criticus uitgaan van zuiver artistieke maatstaven: materiaalverwerking, compositie, verbeeldingsintensiteit en de eenheid van
vorm en inhoud. Daarnaast moest de criticus het kunstwerk vanuit de heteronomie
beoordelen, hij moest aangeven welke moraal, opvoedkundige overwegingen en volkse waarden erin te ontdekken waren. Bovendien moest hij kunnen aantonen of een
werk staatsgevaarlijk was of niet.
Goedewaagen benadrukte deze opdracht voor de criticus in 1942 voor de radio,
maar ook daarvoor werd al over de taak van de recensent gediscussieerd. Begin augustus 1940 stelde Van den Tol in De Waag dat een kunstenaar zich in zijn kunstwerk uitsprak tot de eenvoudige volksgenoot ‘die mét hem leeft en streeft vanuit hetzelfde bloed
en denzelfden geest, dat is dus: vanuit dezelfde ‘ziel’ [cursivering van Van den Tol,
AvdL].’13 Gebeurde dat niet dan moest de recensent deze volksgenoot waarschuwen
‘voor nutteloos en zelfs tot gevoels-déraillement en geestelijk defaitisme leidende pogingen tot “verstaan” en “begrijpen”.’14 Als dat wel gebeurde, moest de recensent op
eenvoudige wijze verklaren wat de kunstenaar met zijn werk wilde zeggen. Tenslotte
kon hij aangeven waardoor hij zelf door het kunstwerk werd geraakt en ontroerd. Deze
taakopvatting vertoont grote overeenkomsten met die van Goedewaagen. We mogen
concluderen dat Nederlandse nationaalsocialisten het over het algemeen eens waren
over de rol die de recensent kon spelen in de nieuw op te bouwen maatschappij. De
vraag is alleen of de recensenten zich ook aan deze voorschriften hebben gehouden.
De recensent in de jaren dertig en begin veertig had zijn informerende taak verwaarloosd. Te snel had hij een mening uitgesproken zonder aan het publiek uit te leggen wat de bedoeling en de opzet van het betreffende kunstwerk was. De recensent
moest de materie waarover hij sprak beheersen maar nog belangrijker was dat hij een
overzicht had over het technische aspect van de kunstvorm en geleerd had dat te beschrijven. Wiers stelde daarom als eis dat het ‘critisch-talent’ van de recensent uitging
boven zijn ‘kunsttalent’.15 Voor een toneelrecensent betekende dit dat hij niet een onnodig negatief oordeel kon uitspreken omdat hij niet op de hoogte was van de moeilijkheden die bij het maken van het betreffende kunstwerk meespeelden en aan de andere kant mocht hij niet in de valkuil stappen om een veel te positieve kritiek te
schrijven terwijl hij de gemaakte technische fouten niet zag. Wie bijvoorbeeld een drama van Vondel wilde beoordelen, moest enig begrip hebben van dramatische tekstanalyse, zelf op het toneel hebben gestaan, een toneelopleiding hebben genoten en kennis hebben van klassieke ensceneringen.
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Daarom was het noodzakelijk dat er van boven af controle uitgeoefend werd op
de recensenten. Een beschikking van de voorzitter van het Verbond van Nederlandse Journalisten bepaalde in 1942 dat alle recensenten zich bij de NKK moesten aanmelden. Tegelijkertijd zou hun opleiding ter hand worden genomen. De recensenten
dienden zich kunstwetenschapelijk te bekwamen, daarnaast dienden zij zich filosofisch-esthetisch en politiek te scholen. Deze scherpe controle had tot doel ‘eindelijk
eens verlost te worden van alle lastposten: betweters, afbrekers en snauwers, die onze
kunstcritiek tegenwoordig onveilig maken, en te komen tot een echte kunstcritiek, die,
naar het woord van Benedetto Croce’s Brevier der Aesthetica, den opvoeder, den rechter en den uitlegger verenigt’.16

2. Nationaalsocialistische accenten
Een speciﬁek klassiek nationaal repertoire
In hun poging om een eigen nationaalsocialistische theatertraditie te ontwikkelen werd
er in de recensies van toneelstukken van gezelschappen als het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam, Het Residentie Tooneel, het Centraal Tooneel en De Ghesellen van
den Spele beklemtoond dat de leiders van genoemde gezelschappen zich in eerste instantie dienden te oriënteren op de beste voortbrengselen van onze nationale cultuur.
Daarmee bedoelden de recensenten dat er door die gezelschappen vooral Nederlandse
klassieke stukken gespeeld moesten worden. Onder klassieke stukken verstonden ze abele spelen uit de middeleeuwen en werken van grote toneeldichters uit de Gouden Eeuw
als Joost van den Vondel, Gerbrand Adriaansz. Bredero en Pieter Cornelisz. Hooft.
In een recensie over de poging van prof. dr. B.H. Molkenboer O.P. om in 1937 met
leden van het Studentencorps Carolus Magnus uit Nijmegen Noah of de ondergang der
eerste weerelt van Vondel te spelen, merkte de recensent van Het Nationale Dagblad op
dat al in het midden van de zeventiende eeuw het culturele verval was ingetreden.17 Het
schouwburgpubliek had zijn goede smaak verloren, want het zag liever stukken met
kunst en vliegwerk van schrijvers als Jan Vos, die de recensent vergeleek met de schitterende montage van moderne films. Zijn conclusie was dan ook dat levende kunst in
de eerste decennia van de twintigste eeuw plaats moest maken voor ‘dode techniek’,
een proces dat was uitgelopen op de verheerlijking van de machine.
De eis een klassiek Nederlands repertoire na te streven sloot volgens de nationaalsocialistische recensent Max Wolters aan bij een al langer bestaande traditie. De
roep om Nederlandse stukken te spelen werd al verwoord en in de praktijk gebracht
toen Cor van der Lugt Melsert in 1917 zijn Hofstad Tooneel startte. In het eerste jaar
van zijn bestaan werden alleen Nederlandstalige stukken gespeeld, in de latere jaren

08 hst 8 (3)

14-10-2008

11:13

398

Pagina 398

Het theater van de nieuwe orde

schommelde het percentage rond de 40%. In totaal speelde het Hofstad Tooneel in 21
jaar 117 Nederlandse stukken, een gemiddelde van 5,57 per seizoen.18 In vergelijking
met de andere bestaande gezelschappen was dit een ongekend hoog percentage. Wat
Wolters echter vergeet te vermelden is dat Herman Heijermans met zijn Nederlandsch
Tooneelgezelschap eenzelfde percentage Nederlandstalig werk behaalde.
In zijn terugblik op de eerste twee oorlogsjaren constateerde Wolters dat het initiatief van Van der Lugt Melsert navolging had gekregen. Tevreden stelde hij vast dat er
in 1940-1941 en 1941-1942 vijfentwintig Nederlandstalige voorstellingen waren gespeeld.19
Middeleeuwen

6

Vereenigde Haagsche Spelers
• Mariken van Nieumeghen
Het Residentie Tooneel
• Mariken van Nieumeghen
Ghesellen van den Spele
• Lanseloet, Gloriant, Floris ende Blancheﬂoer en Elckerlyc

Gouden Eeuw

7

Achttiende eeuw

1

Het Residentie Tooneel
• Joost van den Vondel Lucifer
Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Joost van den Vondel Gijsbreght van Aemstel
• Joost van den Vondel Peter en Pauwels,
• P.C. Hooft Warenar
• Michael de Swaen De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse
Gezelschap Albert van Dalsum
• Joost van den Vondel Adam in Ballinschap,
Ghesellen van den Spele
• Gerbrand Adr. Bredero De klucht van de koe.
Het Residentie Tooneel
• Pieter Langendijk Het wederzijds huwelijksbedrog

Negentiende eeuw 2
(vóór 1880)

Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Jacob van Lennep Een Amsterdamsche jongen
Het Residentie Tooneel
• Nicolaas Beets Camera Obscura

1880-1940

Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Henk Bakker Als sterren vallen
• Dick Ouwendijk De weg is beter dan de herberg
• Mr. J.H. Penning De zondaar
Centraal Tooneel
• Mr. J.H. Penning Het paradijs
• Leonard Huizinga Adriaan en Olivier
Het Masker
• Marcellus Emants Domheidsmacht
Het Residentie Tooneel
• A. den Hertog Operatie geslaagd
Gelegenheidsgezelschap
• De duivel en juffer Honesta
Gelegenheidsgezelschap o.l.v. Anton Koolhaas
• Het hart van Rotterdam

9

Figuur 18: Gespeeld Nederlands repertoire in de seizoenen 1940-1941 en 1941-1942.
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Het spelen van abele spelen door het gezelschap van Adriaan Hooykaas paste eveneens
in een al langer bestaande traditie. Deze voorstellingen in de historische ambiance van
de Kloosterhof in Utrecht moesten niet gezien worden als een experiment, aldus Wolters in De Waag, maar als ‘het teruggrijpen naar een volkstraditie op grond van een wil
tot zuiverheid en volksverbondenheid, zooals die ook al sprak in het opkomende socialisme’.20 De verwijzing naar het socialisme sloeg op het initiatief van Rotterdamse
volksschoolonderwijzers die aan het begin van de twintigste eeuw samen met hun leerlingen enkele abele spelen hadden opgevoerd.
De toneelleiders van de gezelschappen zouden een voorbeeld moeten nemen aan
Nederlandsch Tooneellyceum van Carel Briels dat in Amsterdam en Nijmegen met
succes Adam in ballingschap van Vondel had gespeeld. Het streven om klassieke Nederlandse stukken te spelen voor een jeugdig publiek had als bijkomend effect dat de
jeugd de weg weer zou kunnen terugvinden naar De Schouwburg.
In 1944 moesten de recensenten vaststellen dat er nog niet veel terecht was gekomen van hun eis om klassiek Nederlands repertoire te spelen. De pogingen van de
Bond van Tooneelschrijvers, die dezelfde doelstelling nastreefde, waren mislukt. Het
Nederlandstalige toneel was in een groot aantal gevallen afgegleden tot stukken met
een Jordaans of boers dialect waarmee een komische achterlijkheid werd gesuggereerd. Weliswaar waren er in de oorlog een aantal Nederlandstalige schrijvers van niveau opgestaan: Ben van Eysselsteijn, A. den Hertog, Hans Nesna, mr. J.H. Penning,
Dick Ouwendijk en Ank van der Moer. Een erg consistent niveau hadden ze echter
niet laten zien. Wilde de doelstelling – het spelen van klassiek Nederlands repertoire –
gehaald worden, dan moest er uit een ander vaatje getapt worden. Met afgunst keken de recensenten naar de strategie die prof. dr. Saladin Schmitt vanaf 1919 in Bochum had uitgestippeld. Vanuit het niets had hij in deze provincieplaats een theatercultuur op de kaart gezet door in een kort tijdsbestek een aantal stukken van één
auteur (Shakespeare, Grillparzer of Hebbel) te spelen.21 Een dergelijk initiatief zou
ook in Nederland moeten worden uitgeprobeerd waarbij vooral werken uit de middeleeuwen en de Gouden Eeuw opnieuw voor het voetlicht moesten worden gebracht. Een andere optie was een week lang toneelbewerkingen van romans te spelen waarbij o.a. gedacht werd aan Sara Burgerhart, Ferdinand Huyck, Klaasje Zevenster,
Camera Obscura, Woutertje Pieterse en Merijntje en zijn Verraad. Al deze pogingen
zouden er toe moeten leiden dat er een gevarieerder toneelaanbod zou ontstaan
waardoor het aanbod van Franse speelstukken, Noorse drama’s, Duitse kluchten en
Engelse societystukken – vanaf 1942 verboden – werd doorbroken. Het spelen van
oud en klassiek Nederlands werk was bovendien bedoeld om de periode van ‘het
nieuwe drama van onzen eigen tijd’ te overbruggen. In die zin voorspelden de recensenten eenzelfde ontwikkeling als in Duitsland.
Het spelen van een oorspronkelijk Nederlandstalig werk was niet per definitie
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voldoende om de nationaalsocialistische recensenten tevreden te stellen. Zo werd de
opvoering van De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse van Michiel de
Swaen door het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam gezien als een cultuurpolitieke daad. De Swaen werd geprezen omdat hij met dit werk in zijn woonplaats
Duinkerken een cultuurpolitieke en taalkundige strijd had geleverd. Hij had samen
met zijn bentgenoten voor de deftige burgerij een Nederlandstalig werk opgevoerd
dat een tegenwicht moest bieden tegen de overheersende Franse cultuur. Met deze
werkwijze had hij voortgeborduurd op wat de auteurs van de abele spelen hadden ingezet: theatervoorstellingen maken voor en door het volk. Het theater van de nationaalsocialisten zou eenzelfde rol moeten spelen als indertijd in de middeleeuwse
volksgemeenschap.
De opvoering van dit stuk in 1942 trok echter niet erg veel publiek, wat Frans de
Prez deed verzuchten: ‘Welke geest is het toch die onze volksgenooten bevangen
houdt om te hoop te loopen bij Geslaagde Operatie’s, Olivieren en Adrianen en allerlei kwasi ontwarringen van psychologische kruiswoordraadsels en gezonde, sterke, hartelijke tooneelstukken doet mijden?’22 Net als zijn collega-recensent in Het Nationale Dagblad uit 1937 kwam hij tot de conclusie: ‘Het is de geest die ons volk
vergiftigd heeft, het is den geest die den eigen aard verloochent en waarbij snobisme
en verblindheid hoogtij vieren, die den volksgenoot zoowel weerhoudt een schouwburg te bezoeken wanneer er een goede, uit eigen aard geboren kunst wordt gegeven
als hem afkerig doet zijn van een staatsbestel waardoor het vergift en het ontaarde met
kracht wordt geweerd.’23
Hoewel Operatie geslaagd van A. den Hertog aantoonde dat er in Nederland speelbaar toneel werd geschreven, kon dit stuk voor de cultuur geen positieve aanwinst genoemd worden ‘omdat het zich slechts tot de heel- of intellectueele conversatiekringen wendt en geen enkel redelijk aanknopingspunt heeft met de groote kern van het
volk, dat niet mee heeft gedaan met de onderbewustzijns- en verdringings-napraterij
en dat niet heeft getracht om van een tak van de medische wetenschap een soort gezelschapsspelletje voor het Hollandsch binnenhuisje te maken’.24
Omdat de acteurs volgens de nationaalsocialistische recensenten niet gewend
waren klassiek Nederlands repertoire te spelen – zij speelden liever Engelse societystukken en Duitse kluchten – werden er op verschillende uitvoeringen zowel speltechnische als dramaturgische op- en aanmerkingen gemaakt. De opvoering van
Adam in ballingschap in 1943 werd overwegend positief besproken. Een onspeelbaar
geacht stuk van Vondel werd daadwerkelijk opgevoerd en zo werd een einde gemaakt aan een lange traditie waarin deze Nederlandse dramaschrijver amper werd
gespeeld. Ondanks de zuiverheid en de innerlijke eenheid van de voorstelling werd
vooral de nadruk gelegd op het ontbreken van de dramatische kracht. ‘Wat deze
voorstelling nog moet krijgen is een sterker reliëf, vooral een sterker reliëf in het
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groote conflict tusschen Lucifer en God, tusschen de hemelsche en de helsche machten.’25 Louis van Gasteren speelde het personage Lucifer niet demonisch en vorstelijk genoeg: ‘Lucifer moet in de eerste plaats de drager van dit conflict zijn en hij kan
dit slechts zijn door in zijn geheele wezen draagwijdte en beteekenis van dit conflict
te verpersoonlijken. Want nergens treden hem, zoals in den Lucifer, de Hemelsche
machten in persoon tegemoet, al is ook Gabriël zijn verre tegenspeler en al vormen
ze beiden de punten, waartusschen de boog gespannen is van een strijd tusschen Hel
en Hemel. De suggestie van dezen strijd als de bestendig aanwezige, alles beheerschende dreiging was in deze opvoering niet sterk genoeg om in den aanvang het
stuk direct op die hoogte te heffen waarop Vondel het in de eerste bedrijven brengt.
Door het ten dele wegvallen van deze suggestie ontbrak de noodige dramatische
kracht.’26
Ook de opvoeringen van Gijsbreght van Aemstel werden kritisch ontvangen. De
regisseur had in overeenstemming met de oorlogssituatie de uitvoering een militanter karakter moeten geven. De overweldiging van een klooster door een handvol
soldaten moest minder slordig en ongecoördineerd uitgevoerd worden. De jaarlijkse voorstellingen in 1941-1944 hadden een te rooms-katholiek karakter en waren gestoeld op een ‘geheelen devoten en diep-religieuzen geest’.27 Het nationale karakter
van de Gijsbreght was volgens Wolters vooral aan te wijzen door de tekst intertekstueel te interpreteren. De scène waarin Gijsbreght zijn oom Gozewyn in veiligheid
bracht, riep reminiscenties op aan de vlucht van Aeneas uit Troje met zijn vader Anchises op zijn rug. ‘Immers, Vondel was een fanatiek Amsterdammer, zooals Vergilius een trotsch Romein. Vergilius schildert Troje’s ondergang en geeft het perspectief op de kolonisatie in Italië en Rome’s roem.’28 In de Gijsbreght viel eveneens een
vooruitwijzing waar te nemen naar de latere roem van Amsterdam en de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën. De in de tekst genoemde ballingschap van Gijsbreght in het oosten moest geïnterpreteerd worden als een doelbewuste poging van
Vondel om deze voorloper van de Oostkolonisatie naast de latere handel op de Oostzee als factoren aan te wijzen voor de bloei van Amsterdam. Wolters ging er van uit
dat de toeschouwers het stuk vanuit deze transpositie zouden begrijpen. Maar hij
ging nog verder, want door die verwijzing naar het Oostland moest de Gijsbreght beschouwd worden als een Europees werk. Met de Gijsbreght kon Nederland het eerstgeboorterecht in de Europese dramatische cultuur opeisen, want niet alleen schreef
Vondel zijn tekst twee eeuwen voor Goethe en Schiller, hij was de eerste die de strijd
van het huidige Europa als thema in zijn drama aan de orde had gesteld. Daarom was
het zo jammer dat in de ‘roomse’ ensceneringen van de afgelopen zeventien jaren de
verwijzing naar het Oostland amper uit de verf was gekomen. Met het aanstellen van
Ben Royaards als nieuwe regisseur hoopte Wolters dat de uitvoering van 1945 wel dit
Europese cachet zou krijgen. Maar in zijn recensie van de voorstelling van 1 januari
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1945 die in een onverwarmde, maar overvolle Stadsschouwburg werd gespeeld, repte hij met geen woord over zijn eerder uitgesproken wens.

Het historische Duitse stuk als voorbeeld
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bespraken de recensenten veelvuldig de voorstellingen van het Deutsches Theater in den Niederlanden en de Bühne der Stadt Bochum. Ze richtten zich vooral op het historische Duitse stuk en stelden het als voorbeeld voor de ontwikkeling van een eigen Nederlandse theatercultuur. Voor de oorlog
werden nationaalsocialisten ook al attent gemaakt op deze klassieke toneelstukken. Zo
verscheen in Volk en Vaderland van 17 februari 1939 een oproep om de voorstelling Egmond van Goethe, opgevoerd door De Spelers van Stad en Lande o.l.v. Anton Verheijen bij te wonen. De toeschouwers werd het advies gegeven de figuur van de graaf
van Egmond vooral uit Nederlands perspectief te bekijken: ‘Tegen den bewogen achtergrond uit de eerste jaren van onzen tachtigjarigen vrijheidsstrijd staat de figuur van
den openhartigen krijgsman Lamoraal, graaf Van Egmond, ons voor oogen als een historisch voorbeeld, waaraan wij onzen strijdgeest vermogen te sterken.’
De opvoering van het blijspel Minna von Barnhelm van Gotthold Ephraim Lessing door de Bochumer Bühne was een gebeurtenis die de strijd van het Duitse volk
voor een eigen theatercultuur in herinnering riep. Geplaatst tegen de achtergrond van
de Duitse theatertraditie schreef Sybren Modderman in De Waag: ‘Het Duitse volk
reageerde intuïtief op een tooneelwerk, dat zich had losgemaakt uit de boeien van een
vreemde tooneeltraditie, die tot op dat tijdstip het Duitsche tooneel beheerschte, en
zijn stof zocht en vond in het eigen leven, dat door den figuur van Frederik den Grooten, die er zijn stempel op drukte, diepte en inhoud kreeg. Hier werd voor het eerst de
weg gewezen naar een nationaal tooneel, een weg, die voerde naar een van de grootste bloeiperiodes van de Duitse cultuur. Dit werk was een van de eerste vruchten van
de worsteling van een volk om zijn bloedeigen cultuur op het oogenblik, dat de successen in den strijd om een eigen bestaan zich al duidelijk begonnen af te teekenen.’29
Wolters koos bij de uitvoering van hetzelfde stuk door het Deutsches Theater eenzelfde benadering. Minna vom Barnhelm was en is voor Duitsland het schoolvoorbeeld
‘van het eerste gezonde, degelijke blijspel in een periode van onnatuur en navolging
van buitenlandsche stukken en methoden’.30
Niet alleen zouden de Nederlandse toneelleiders de stofkeuze van prof. dr. Saladin Schmitt moeten overnemen, ook zijn ensceneringen en de manier waarop hij
zijn gezelschap had samengesteld verdienden navolging. Doordat de voorstelling niet
was gecentreerd rondom een paar sterren was hij er in geslaagd een harmonie en eenheid te creëren die deze opvoering zo bijzonder maakte. Van het voorbeeld van de
Bochumer Bühne konden de Nederlandse toneelleiders leren hoe van onderop, uit
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eigen krachten en volgens een eigen gekozen plan een toneelgezelschap gesticht
moest worden.
De inrichting van de toneelvloer en het decor bij Agnes Bernauer van Friedrich Hebbel in de uitvoering van de Bochumer Bühne in 1942 maakten het eveneens mogelijk om
de regieopvatting van Schmitt te demonstreren. Doordat de oppervlakte van het speeltoneel verdubbeld was – eveneens het geval bij Schmitts enscenering van Florian Geyer
van Gerhart Hauptmann – werd het bovenpersoonlijke van de thematiek verwezenlijkt.
‘Agnes Bernauer zondigt niet tegen de menschen en den zuiver menschelijken kant van
hun inzettingen, maar nochtans overtreedt zij goddelijke en menschelijke rechten, doordat zij de Orde, die noodig is voor de handhaving en den voortgang van het Land en deszelfs rust in gevaar brengt als zij toestemt in het huwelijk met den hertogenzoon. Voor
deze schuldelooze schuld moet Agnes Bernauer boeten in den kerker te Straubing, voor
deze schuld wordt zij ter dood gebracht om plaats te maken voor een echtgenoote en
voor een huwelijk, dat strekken kan tot versteviging van het landsbelang.’31 Door gebruik
te maken van achterdecors en projectie was het middeleeuwse Duitsland in de vorm van
een hertogelijk paleis, een toernooiveld, een kerker met de op achtergrond een Duitse
stad steeds voor de toeschouwers op het toneel aanwezig.
Het spelen van historische stukken door de Bochumer Bühne was volgens Schmitt
‘geen van de algemeene (Duitsche) ontwikkeling losgemaakt ondernemen, dit planmatig optreden van het tooneel: de grandiooze belijdenis van Shakespeare tot zijn volk,
dat den cyclus van zijn koningsdrama’s uitmaakt, vond ook in het toenmalige Duitschland, ja zelfs in het buitenland, sterken weerklank. Het tooneel gehoorzaamde bij het op
het programma zetten van de koningshistoriën van Shakspeare impulsen, die op haar wijze beantwoordden aan de algemeende ontwikkelingstendenzen [cursivering van M. Wolters, AvdL]’.32 Wolters vatte Schmitts credo samen met de begrippen: ‘geen volgen,
maar leiden’. Daarmee bedoelde hij dat een theatergezelschap door de keuze van zijn
stukken ‘voorwaarts wilde wijzen’. Het spelen van Shakespeare’s konings- en Romeinse
drama’s en stukken van Goethe, Schiller en Von Kleist versterkte de bij de toeschouwers onderhuids aanwezige nationalistische gevoelens die door de opvoeringen werden versterkt en die tevens tot gevolg hadden dat jonge toneelschrijvers met hun stukken weer inspeelden op deze in gang gezette ontwikkeling. Algemener geformuleerd:
door de keuze van historische stukken kon een theatergezelschap aanwezige nationalistische tendensen in de maatschappij versterken en toneelschrijvers weer inspireren
om die aan de oppervlakte gekomen gevoelens te verwerken in hun toneelstukken.
De belichting in Florian Geyer van Gerhart Hauptmann, eveneens in een enscenering van Saladin Schmitt, deed recht aan het thema van het stuk. De adellijke heren
waren gezeten op het toneel en zaten in het volle licht, de opstandige boeren waren opgesteld in het donker van de zaal. ‘Door de wijze van tegenover elkaar stellen, door het
clair-obscur, door het aanduiden van een massalen onderstroom, die uit het duister der
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middeleeuwen opwaarts streeft en enkele momenten voor het licht verschijnt en voor
den rechterstoel der historie (…) gaf prof. Saladin Schmitt volleren nadruk aan den
existentie van den boer dan Hauptmann deed of dan geschieden zou, wanneer deze verschijningen in het volle licht op het tooneel waren gebracht om daar hun bescheiden,
te bescheiden, functie te vervullen [cursivering van M. Wolters, AvdL].’33
Al deze voorbeelden zouden de Nederlandse toneelleiders moeten inspireren bij
hun zoektocht naar een nieuw nationaal toneel. Naast deze aanwijzingen op het gebied
van de enscenering werden de historische Duitse stukken vooral besproken om de nationaalsocialistische ideologemen voor het voetlicht te brengen. In 1944 recenseerde
Wolters drie toneelstukken die representatief waren voor het nieuwe Duitse repertoire.
In de recensie besprak hij achtereenvolgens Die Königin Isabella van Hans Rehberg in
een uitvoering van het Deutsches Theater in den Niederlanden, De Infanten van Friedrich Forster door het GTA en Der Nibelunge Nôt van Max Mell, gespeeld door het
Deutsches Theater. De achtergrond van het laatste stuk typeerde hij als NederlandsBourgondisch en dat was voor de Nederlandse toeschouwers toegankelijker dan de
Spaanse en de Roomse setting van de eerste twee toneelstukken. ‘Alle drie zijn koningsdrama’s, drama’s rond leidersfiguren, met de problematiek van macht, offer,
dienst aan de dynastie, plicht, liefde, zedelijk moeten en ‘menschelijk’ willen – een historische en problematische voorkeur, die mede typeerend is voor een politiseerend of
ideologiseerend volk – zelfs in die tooneelstukken, waarvan men niet duidelijk kan zeggen, dat er een bepaalde ideologie aan ten grondslag ligt, zooals bijv. in het geval van
Friedrichs Forsters ‘Infanten’, dat zoo algemeen of zoo ‘neutraal’ is als de allerschuchterste Nederlandsche schouwburgbezoeker maar zou kunnen wenschen.’34
De uitvoerige beschrijvingen die Wolters gebruikte bij het recenseren van deze
stukken gaf aan dat hij het belangrijk vond dat dit soort stukken in het voorlaatste oorlogsjaar op het repertoire stond. In tegenstelling tot de regisseurs die klassieke drama’s
in een nieuw jasje wilden opvoeren, moesten de bewerkers van deze historische stof
‘in het oude costuum en in de oude heldengestalten een nieuw boeiend zieleleven wekken (…). Het komt er slechts op aan de gedachten die er geestelijken inhoud aan
schenken zóó te verdiepen of te verruimen, zóó te verfijnen of zóó aan te passen bij de
contemporaine gevoels- en denkwereld dat ook de tijdgenoot zich door het “oude”
drama bewogen kan gevoelen en er in kan meegaan, omdat hij er niet alleen het bloed
van zijn bloed, maar ook eenigermate de gedachte van zijn gedachte in terugvindt’.35
De uitvoering van het Deutsches Theater van Der Nibelunge Nôt was zo belangwekkend omdat de regisseur er in geslaagd was een link te leggen tussen de oude verhaalstof en de contemporaine nationaalsocialistische ideologie. Het verhaal van Siegfried en Brunhilde was zo typerend voor die laatste oorlogsjaren. ‘Het overmatig
psychologiseeren is weer overwonnen, de rationele verklaringslust en partijdigheid
desgelijks en er is een sterke drang tot een algemeene levensaanvaarding, die tegelijk

08 hst 8 (3)

14-10-2008

11:13

Pagina 405

8. De producten van een schijncultuur gerecenseerd

405

doodsaanvaarding is, die den ziener en den dichter kan behoeden voor eenzijdigheid
en week geïdealiseer.’36
Twee personages uit deze voorstelling werden de toeschouwers ten voorbeeld gesteld. Over Brunhilde merkte Wolters op ‘zij wéét van haar diepste wezen slechts bestemd [te] zijn voor den bovenmenschelijken Siegfried, waar zij bij hoort en die zij,
over alle beleediging en vernedering heen nog tracht te winnen, zelfs als de zich toespitsende tragedie reeds in vollen gang is’.37 En over Hagen: ‘de vaste, rustige figuur,
een man als een rots, op wien de gebeurtenissen afslaan als de golven van de branding
en die ze rustig in tweeën deelt en terugwerpt, door stààn te blijven. En die als man het
hoogste gebod van de trouw en de noodzaak volgt’.38 Wolters concludeerde dan ook:
‘Deze interpretatie van de noodlotsgedachte, waardoor àllen schuldig staan aan de voltrekking van het lot, is een verdieping en een verrijking en stelt dit drama juist midden in dezen tijd.’39 Met het benadrukken van begrippen als een bovenmenselijke leider, doodsaanvaarding, offer en trouw zijn we daarmee beland op het terrein van de
nationaalsocialistische ideologemen.

Nationaalsocialistische ideologemen
Hoe verschillende nationaalsocialistische recensenten naar de voorstellingen van reguliere theatergezelschappen hebben gekeken, kan het best gedemonstreerd worden aan
de hand van hun voorstellen hoe deze toneelstukken door een andere regievoering met
een nationaalsocialistisch sausje overgoten konden worden. In hun recensies verwezen
zij verschillende malen naar nationaalsocialistische aspecten die de regisseur in zijn regievoering had kunnen of moeten benadrukken. Deze aspecten vallen samen met ideologemen als arbeid, offer(vaardigheid) of zelfopoffering, idealisme, Germaans (met als
synoniemen Noords en volks), ras en bodemverbondenheid. Uit bovengenoemde opsomming blijkt dat sommige begrippen in andere bewoordingen werden gebruikt en
ook in de bestudeerde recensies werden ze vaak opsommenderwijs naast elkaar aangetroffen. Zo werd het zangspel Vrouwenzand van Ben van Eysselstein door nationaalsocialistische critici voorzien van de epitheta ‘Germaans’ en ‘volks’, terwijl het in 1953 alsnog in druk verscheen, waaruit blijkt dat ditzelfde stuk acht jaar na de oorlog weer totaal
anders werd geïnterpreteerd. Het naturalistische drama Als ‘t water wast (Der Strom) van
Max Halbe uit 1904 beleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog een comeback.40 Een tweetal recensenten besprak de opvoering van het Residentie Tooneel van dit boerendrama.41
De noodlotsgedachte is voor Den Hertog het centrale thema in dit stuk en hij verwoordt
het voor zijn lezers als volgt: ‘Zoowel in de Grieksche treurspelen als de Noordsche saga’s en de Edda-liederen vinden wij de weerspiegeling van de noodlotsgedachte, die in
wezen niets anders is dan het zuivere realisme van het Noordsche denken en de onderwerping daarvan aan den onvermijdelijken loop van het lot. (…) De wetenschap dat ’t
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lot niet te keeren is, dat elke daad haar consequenties heeft en dat ’s menschen streven
onderworpen is aan een hoogeren wil, die hij kan trotseeren en weerstaan, maar nooit
kan breken, beheerschte deze hooge Noordsche gedachtenuitingen.’42
De acteurs en actrices van het Residentie Tooneel hadden Wolters niet kunnen
overtuigen; ze waren ‘te jong, te stads en te weinig menselijk-ervaren om ons te doen
gelooven in het machtige volks- en streekgebondene van Halbe’s romantisch-naturalistische figuren’. Richard Flink in de rol van Peter Doorn – hij tekende tevens voor
de vertaling en de regie – vormde een uitzondering, hij werd getypeerd als een ‘door
zijn stoere mannelijke verschijning en zijn oprechte belangstelling voor het sociale en
volksche, bodemgebondene, die niet van vandaag of gisteren dagteekent’.43
Bij de bespreking van de ideologemen dient de lezer zich bewust te zijn van het
verschijnsel transpositie. De nationaalsocialistische recensenten keken in een groot
aantal gevallen met een zeer gekleurde bril naar de voorstellingen. Zij zagen (of wilden zien) andere aspecten dan in de voor- of naoorlogse receptie van die toneelstukken ter sprake waren gekomen. De voorstellingen van het Deutsches Theater in den
Niederlanden werden door hen, zoals te verwachten valt, vaak getypeerd met de ideologemen Germaans, Noords of volksch.

Het ideologeem ‘arbeid’
Bij Adam in ballingschap van Vondel, een voorstelling van het GTA uit het seizoen
1942-1943, bekritiseerde de anonieme recensent met het pseudoniem Fidelio in Het
Nationale Dagblad de ‘klakkeloze’ uitvoering van dit treurspel aller treurspelen. Toen
God Adam en Eva strafte en uit de hof van Eden verbande, had dat tot gevolg dat de
arbeid die Adam en Eva moesten verrichten, opgevat werd als een vloek, als een straf
want in het zweet des aanschijns zouden zij voortaan hun brood verdienen. Hij
schreef: ‘Zóó spelen Johan Schmitz en Elise Hoomans de gestrafte Adam en Eva: als
menschen wien alles ontnomen is, wien niets gebleven is van hun Goddelijke afkomst.
Er is niets meer van over dan een zielig hoopje ellende. Eigenlijk: joodsch.’44 Regisseur
Guus Hermus had het laatste bedrijf moeten aanpassen aan moderne contemporaine i.e. nationaalsocialistische opvattingen, luidde de kritiek. In deze interpretatie van
het scheppingsverhaal werden Adam en Eva geschapen naar Gods evenbeeld. Arbeiden was het goddelijke aan de mens, was de conclusie van de recensent. Door hen weg
te sturen uit het paradijs strafte God hen op de juiste manier: door deze straf konden
zij zich ontwikkelen en sterker worden. De slotscène moest vanuit die interpretatie als
volgt worden gespeeld: ‘Adam en Eva nemen, schuldbewust, op waardige wijze hun
straf-taak op zich. Zij gaan heen, deemoedig, maar vastberaden, den hun door God
gewezen weg van s t r i j d e n a r b e i d [accentuering van Fidelio, AvdL].’45
De keuze voor Madame Bovary, in een toneelbewerking van Gaston Baty naar de
gelijknamige naturalistische roman van Gustave Flaubert werd op ideologische gron-
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den afgekeurd, hoewel de toneelbewerking als geen geringe prestatie werd beschouwd
omdat Baty er in geslaagd was de stof van de omvangrijke roman tot een speelbaar geheel terug te brengen. Toch kon ze een vergelijking met de roman amper doorstaan.
‘In het stuk is Emma een vrouw, getrouwd met een man, die haar niet past en daardoor tot allerlei sexueele afwijkingen komend, waardoor zij tenslotte ten onder gaat,
maar in de roman krijgen we een blik in de ziel en in den geest van een mensch die door
zijn ongebreidelde hartstochten, als een riet heen en weer geslingerd, zijn eigen noodlot voltrekt. In den roman is Emma Bovary geheel u i t de stof en daardoor onsterfelijk, het stuk geeft een geval en niet eens zoo’n heel belangrijk geval, omdat het volkomen individueel blijft. Emma Bovary in den roman staat voor ons als een
monument van een oerkarakter, dat den greep van het Noodlot niet ontgaan kan,
Emma Bovary in het tooneelstuk is een uit het spoor geraakte vrouw, die het slecht vergaat, zonder meer [accentuering van Frans de Prez, AvdL].’46
Hoewel Emma Bovary een van de voornaamste vrouwenfiguren is uit de wereldliteratuur, kon zij vanuit nationaalsocialistische hoek op weinig begrip rekenen.
‘Want als figuur, als karakter kunnen we moeilijk iets grootsch zien in deze jonge doktersvrouw uit het Frankrijk van de vorige eeuw – een vrouw zooals er duizenden geweest zullen zijn, in Frankrijk en over heel de wereld – kinderlooze onbevredigde vrouwen waarvoor het als gewoonste zaak van de wereld beschouwd werd dat ze hun leven
doorbrachten in zalig nietsdoen, wat dan bij artistieke en gevoelige naturen, zooals
deze Madame Bovary wel tot een noodlottig einde moest leiden.’47
Het stuk werd vanwege het romantische karakter van de figuur Madame Bovary en de thematiek – het bestrijden van het ene kwaad met het andere – afgewezen. Een
foute keuze van Cor van der Lugt Melsert, want ‘zoowel de romantiek als het naturalisme was onvruchtbaar, wijl de een wortelt in het onbereikbare, krachtelooze en onpersoonlijke, terwijl het andere opereert zonder te heelen, het mes hanteert zonder genezing te kunnen aanbrengen’.48
De hierboven geschetste individualistische problematiek voldeed geenszins aan
de eisen die de nationaalsocialisten aan een gezond toneelstuk stelden. Hun benadering van het probleem van de Franse doktersvrouw deden zij af met: ‘Wij nationaalsocialisten zouden als middel tegen de kwaal gezegd hebben, werken! meer denken aan
het algemeen belang en minder toegeven aan ’t verlangen naar het groote en meestal
onbereikbare persoonlijke geluk.’49 En daarmee was voor hen de kous af.
Ook bij Duitse komedies als De IJsheiligen van Adelbert A. Zinn speelde de visie
op arbeid een grote rol bij de beoordeling van het stuk. Aan komedies, kluchten en cabaret met een ernstig, moraliserend karakter werd de eis verbonden ‘dat de ernst van
dezen tijd en de moraal van dezen tijd daarin is verdisconteerd, tenminste dat daarmede ten volle rekening wordt gehouden. De tijd waarin men belangstelling voor het
society-leven en de flirts van niets-omhanden-hebbende dames met dito heeren had,
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is ten eenenmale voorbij. Wij hebben er genoeg van om de amoureuze verwikkelingen te beschouwen van menschen, die nog in de eerste plaats een goed pak voor hun
broek verdienen en dan eens moeten leeren wat werken is en wat zorgen voor een huishouden beteekent’.50 Het ideologeem arbeid koppelde de recensent hier aan het optreden van de personages, dat later in dit hoofdstuk uitvoerig wordt beschreven.
In hoofdstuk 5 hebben we al gezien dat het ideologeem arbeid een belangrijke rol
speelde bij de positieve receptie van Eindelijk … werk en Adel in livrei, die door het gezelschap De Voortrekkers aan het begin van de oorlog werden opgevoerd. Maar ook
bij een ‘onschuldige’ voorstelling als Betje regeert van Henk Bakker, die door De
Schouwspelers in het Corso theater in Den Haag – première 4 september 1942 – werd
gespeeld, merkte Frans de Prez in zijn recensie op dat de centrale boodschap van dit
stuk de betekenis en de waarde van eerlijke arbeid betrof. Daarnaast was het in zijn
ogen een goed voorbeeld van volks toneel, dat hij als volgt definieerde. Betje regeert is
‘een stuk zonder valsch pathos, zonder sentimentaliteit, dat met vermijding van grove effecten en op sensatie gerichte omstandigheden, ons het verloop van een conflict
voor oogen stelt dat, algemeen menschelijk, ook door ieder kan worden mede gevoeld
en dat opbouwend, lerend werkt’. Het volkse karakter kwam vooral tot uiting in de rol
van Ellen Durieux als het dienstmeisje Betje Kerrewijn, dat bijna al haar spaargeld door
haar baas gestolen ziet worden. Door een ferm optreden kan ze de familie waarvoor
ze werkt van de ondergang behoeden. Door het spel van Ellen Durieux werd Betje een
karakter dat ten volle uit het leven was gegrepen. ‘Zonder charge of overdrijving stond
daar een trouw, goed eerlijk mensch die in plichtsbetrachting haar levensinvulling had
gevonden en door teleurstelling en miskenning niet uit haar baan werd geslagen, doch
onversaagd doorgaat met goed te doen.’51

Het ideologeem ‘offer’
Een nationaalsocialistische dramatische held kenmerkte zich door moed, trouw en
dapperheid en hij was bereid zijn leven te offeren voor de volksgemeenschap of zijn
kameraden. Hitler had deze typeringen in 1934 op de partijdag in Neurenberg hoogstpersoonlijk verwoord. Het ideologeem ‘offer’ is in de onderzochte recensies aangetroffen als offervaardigheid, opofferingsgezindheid of zelfopoffering. In de vooroorlogse recensies werd dit ideologeem genoemd omdat het in de uitvoering werd gemist;
de voorstelling werd op grond van dit gemis kritisch besproken. Tijdens de oorlog berichtten nationaalsocialistische recensenten dat het in een aantal toneelstukken wel degelijk was aan te wijzen en dat zij daarom tot een positief oordeel waren gekomen.
Op vrijdag 2 juli 1937 publiceerde Volk en Vaderland een artikel over Liluli, een uit
1919 stammend toneelstuk over de volkerenstrijd van de pacifistisch gezinde Franse
schrijver Romain Rolland. Het betrof een studententoneelvoorstelling, die door Hans
Gomperts, de latere Leidse hoogleraar, was bewerkt ter gelegenheid van het lustrum
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van het Amsterdams Studenten Corps. De hoofdrollen werden gespeeld door Frits
Dekking en Huyck van Leeuwen. Dit stuk illustreerde volgens de anonieme recensent
overduidelijk dat het toneel losstond van het Nederlandse volk en van zijn levensvragen. Het stuk was buitengewoon godslasterlijk, omdat God als een Arabische marktkoopman ten tonele werd gevoerd, die de volkeren met verschillende leuzen bedroog.
Omdat sinds de affaire De beul godslastering niet was toegestaan hadden de studenten de figuur van God veranderd in een duivel. ‘Cynisme en ongeloof, pessimisme en
negativisme zijn dus de grondpeilers van dit defaitistische stuk. Heldendom en idealisme, weerbaarheid en offervaardigheid, alles domme illusie, alles nevelbegrippen van
een door duistere machten opgehitste en in waandenkbeelden levende wereld. Ten
slotte: God, in de gedaante van een duivel, heerscht over deze verdoemde wereld,
waarin de mensch niet anders rest dan te kiezen tussen twee euvelen, die allebei even
kwaad zijn, n.l. de Waarheid, die gevaarlijk en leelijk is, en de illusie, die schoon, maar
onwaarachtig blijkt te zijn.’52 De recensent uitte zijn afkeur ten aanzien van het modernistische karakter van het stuk, hij stelde daar typisch nationaalsocialistische tendensen tegenover die hij graag in een toneelstuk had willen zien. Ook bij het in hetzelfde jaar gespeelde De witte ziekte van de Tsjech Karel Capek, dat in de paragraaf ‘Het
tijdtheater’ uitvoerig wordt besproken speelde opofferingsgezindheid een grote rol.
Adriaan van Hees prees De zondaar van mr. J.H. Penning omdat het een Nederlandstalig toneelstuk was. Het stuk werd opgevoerd door het GTA en beleefde zijn première op 23 november 1941 in de Stadsschouwburg in Amsterdam in een regie van Cor
van der Lugt Melsert. De thematiek moest iedere nationaalsocialist wel aanspreken, aldus Van Hees aan zijn lezers en hij verwoordde haar als volgt: ‘dat de innerlijke waarde
van den mensch bepaald wordt door de mate waarin hij in staat blijkt, zich zelf weg te
cijferen en op te offeren voor iets dat hem heilig of iemand die hem lief is’.53 De opoffering waarvan hier gesproken wordt, betreft die van een vader voor zijn zoon. Hoewel de
a.s. schoonvader van de zoon de ware schuldige is, heeft de vader ten onrechte onschuldig in de gevangenis gezeten voor een misdrijf waarvan zijn zoon beschuldigd is.
Het valt moeilijk voor te stellen dat het ideologeem ‘offer’ in dit stuk dezelfde impact heeft als bij de al besproken drama’s van Heinrich von Kleist, Friedrich Forster
en Max Mell, die door Max Wolters onder de noemer ‘het nieuwe Duitse repertoire’
werden aangekondigd. In deze stukken staat het ideologeem ‘offer’ niet op zichzelf en
is het verbonden met een leidersfiguur, macht en dienst aan de dynastie. In zijn bespreking van De zondaar demonstreert Adriaan van Hees hoe hij het stuk heeft willen zien en niet hoe het door de auteur was bedoeld.

Het ideologeem ‘idealisme’
In de vooroorlogse recensies in Het Nationale Dagblad gingen recensenten als
Adriaan van Hees en de anonieme scribenten E. en L. fel te keer tegen het modernis-
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tisch karakter van het moderne theater. Steeds opnieuw moesten ze concluderen dat
datgene waar zij voor stonden in de toneelstukken ontbrak. De moderne mens die in
die stukken werd gepresenteerd was geen idealist, geen strijder voor een nieuwe tijd,
die een einde wilde maken aan de verrotte democratische samenleving. Nee, erger, het
ontbrak hem aan idealen. De personages werden omschreven als hypergevoelig of ontworteld.54 Bij de bespreking van Het hart merkte Adriaan van Hees dan ook op: ‘Er zijn
veel belangrijker, veel zedelijker, veel hooger dingen in dit leven dan het steeds maar
staren op onzen navel van het gevoel. Wij constateeren met vreugde, dat wij niet meer
liberaal genoeg zijn om dit soort tot doel verheven individualisme nog in allen ernst
te kunnen waarderen.’55
Een ander typerend voorbeeld van modernistisch toneel waarin elke vorm van
idealisme ontbrak was Staatsvijand nr. 1 van de thrillerauteur Edgar Wallace dat reeds
in 1931 door het Rotterdamse Hofstadtoneel gespeeld werd onder de titel De roode divan en op 16 april 1937 bij het Centraal Tooneel zijn eerste opvoering beleefde. Ook in
deze recensie gaf Van Hees aan wat hij afwees en wat hij wel opgevoerd wilde zien.
‘Wallace beschrijft menschen en toestanden en geen abstracties. Hij beschrijft een negatieve wereld en toont ons die in een formaat en met een genadelooze rauwheid, dat
men er van schrikt. (…) In Wallace’ laboratorium wordt ons den ondermensch getoond, de laatste a-moraal, de volmaakte gewetenloosheid, de duivelsche genialiteit en
de geniale schofterij. Het is precies het omgekeerde van wat wij gemeenlijk van kunst
verwachten: verheven te worden tot die serene sfeer van hoogste harmonie door volmaakte schoonheid, in dit stuk wordt ons de totale slechtheid getoond: het totale verwerpen van iedere hoogere waarde, het cynisme ten overstaan van ieder idealisme of
moraalbegrip.’56
Tijdens de bezetting werden Van Hees’ wensen nauwelijks verhoord. Zelfs bij Peer
Gynt van een Noords auteur als Henrik Ibsen werd vastgesteld dat de hoofdpersoon
de heroïsche wilskracht miste om zijn ideaal te bereiken of in volle grootheid aan het
noodlot ten onder te gaan. Slechts bij Ferdinand de Lesseps in Mademoiselle Panama
van de collaborerende Franse auteur Marchel Achard werd het gewenste idealisme in
enigermate aangetroffen, maar daarbij bleef het.

Het ideologeem ‘Germaans’
In de terminologie van de nationaalsocialisten was het ideologeem ‘Germaans’ synoniem met ‘Noordsch’ of ‘volksch’. In deze subparagraaf zullen deze synoniemen naast
elkaar worden gebruikt.
De uitvoering van Antigone van Sophocles werd gezien als een bijdrage aan ‘de ontwaking van het Noordsche kultuurbesef’.57 Den Hertog interpreteerde het stuk als een
drama van de Noordse mens. ‘Hij [bedoeld wordt de Noordsche mens, AvdL] toch
heeft steeds als minderheid breede lagen van kultureel lager staande volken beheerscht
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en moeten beheerschen uit de innerlijke noodzaak en kracht van zijn ras. Als onvermijdelijke voorwaarde voor de instandhouding van die macht en daarmede van zijn
kultuur was en is daar de zuiverheid van het ras, gewaarborgd door een strenge scheiding van de lagere volkslagen en volksvreemde invloeden. Daarmede is echter tevens
het gevaar geschapen – door vrees voor den ondergang door bloedmenging met de
overheerschte volken – de verwording door inteelt. Deze verwording heeft bij den
Noordschen mensch met zijn hoog kultureelen geest een zekere grootheid.’58 In het stuk
botsen de strenge wetten van de mensen met die van de goden. In de receptie werden
zowel Kreon als Antigone als vertegenwoordigers van de Noordse gedachtewereld gezien. Kreon achtte zich gebonden aan de disciplinaire wet van zijn sibbe en voerde die
wet (het doodvonnis over Antigone) rücksichtslos uit. Doordat Antigone goddelijke
wetten gehoorzaamde, raakte ze in een strijd verwikkeld met het gezag van de staat.59
In het spel bleef het heroïsche van Antigone en Kreon echter achterwege. Vera
Bondam in de rol van Antigone was ‘geenszins een grootsche, moedig in de schaduw
van het noodlot ten zelfgekozen ondergang schrijdende gestalte’.60 Louis van Gasteren als Kreon was te luidruchtig, te brallend: ‘hij bouwmeesterde en shylockte er in de
laatste scènes danig op los, maar juist daardoor doorbrak hij de gestelde maten van de
klassieke tragedie en met name van deze rol.’61 Daardoor stonden twee speelstijlen tegenover elkaar: Vera Bondams neutraliteit en Van Gasterens theatraliteit. Wolters gaf
in het kort aan hoe dit stuk gezien moest worden. ‘In Amsterdam speelde men “een
stuk”, met rollen en nog wel in verschillende stijlen. In Athene beleefde men de worsteling om en door ideeën in een handeling, die van religieuzen oorsprong was en die
in haar artistieke verwoording nog een aangelegenheid des geheelen volks was gebleven. Niet alleen subjectief in den zin, dat het geheele volk aanwezig was, maar ook objectief, in dien zin, dat het volk alles wat elks hart het diepst bewoog zich daar op het
tooneel spelen, neen: voltrekken zag, in strijd en tegen-strijd, in wet en lot. Het religieuze element ontbreekt daar stellig niet in, al zijn het niet de christelijke categoriën
zonde en boete, zooals de getoonde opvatting wil, die overheerschen. (…) Het werd
geen tragedie van den wil en van het gezag en deze Kreon, die bij Sofokles de eigenlijke hoofdpersoon is en ook moet zijn, verstond hier stellig niet de woorden, die het
koor, dat de menschelijke wijsheid vertegenwoordigt, tot hem spreekt als hij zich een
spoedig einde wenscht en die hem er op wijzen, dat hij zijn voor de hand liggende taak
heeft te vervullen. Welk een eeuwige “actualiteit”, welk een grootschheid van visie,
zulk een tragedie van de stem des bloeds en de roep om de eenheid des volks zich af
te laten spelen tegen den meedoenden en meebewogen achtergrond van volk en geadelde wijsheid en gevoel voor maat!’62 Het is opvallend dat Wolters de figuur Kreon
als hoofdpersoon beschouwt. In het stuk van Sofokles staan Antigone en Kreon tegenover elkaar: Antigone als de voorspreekster van het goddelijk recht en de intuïtieve hartstocht, Kreon als de vertegenwoordiger van het staatsrecht en de mannelijke
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rede. In diverse ensceneringen, ook na de oorlog, is Kreon neergezet als een autoritaire
godfather die slechts vanuit een leidend principe regeerde: ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’. Wellicht dat dit principe Wolters zeer heeft aangesproken.
Het spelen van een klassiek Grieks werk werd tevens beschouwd als volks toneel,
omdat in de interpretatie van nationaalsocialistische recensenten de klassieke auteurs
zich nog één voelden met hun volk. Daarom hadden de auteurs van het Duitse volkstoneel voor hun toneelstukken geput uit klassieke voorbeelden. Daarmee werd het
spelen van een klassiek Grieks werk verheven tot volkse kunst en de opvoering van
zo’n werk diende dus beschouwd te worden als een nationaal-religieuze plechtigheid.63
Ook Peer Gynt van Ibsen werd vanuit de mythe van de Noordse mens geïnterpreteerd, maar daarnaast speelden de oorlogsomstandigheden in de receptie van dit stuk
een grote rol. In de kritiek werd het de regisseur en de spelers niet kwalijk genomen dat
ze Peer Gynt niet hadden gespeeld zoals dat zou moeten in deze grootse, revolutionaire
tijd ‘waarin het totale een totalen oorlog voert tegen het halve, het bijna niet onderkende kwaad, tegen de bijna goeden en de bijna slechten, tegen de halfheid van de levensaanvaarding en plichtsvervulling, de halfheid in vertrouwen en trouw’.64 Peer Gynt was
voor nationaalsocialisten de verpersoonlijking van de halfheid, omdat hij op alle mogelijke manieren probeerde de verantwoordelijkheid voor zijn daden te ontlopen. Peer
Gynt was slechts gedeeltelijk een voorbeeld voor de Germaanse jeugd. Hij streefde naar
grootheid, het hoogst bereikbare, maar hij ontbeerde ‘den daarbij behoorenden wil, den
heroïschen ziele-adel, die leidt tot de hoogste prestatie (…) naar het ideaal of … naar den
machtigen ondergang in volle grootheid, de botsing tusschen mensch en noodlot’.65
Op zoek naar Germaanse sporen in de wereldliteratuur zagen recensenten Shakespeare naast Ibsen als een vertegenwoordiger van volks toneel. Vooral Hamlet, Coriolanus, zijn Engelse koningsdrama’s en Italiaanse blijspelen maakten Shakespeare in de
optiek van de nationaalsocialistische recensenten tot een groot Germaans toneelschrijver. ‘Wat deed Shakespeare de figuur van den Deenschen prins Hamlet kiezen
voor zijn grootsche treurspel? Bewust is het wellicht de tragische grootheid geweest,
welke de man uit de Deensche sage in zijn strijd tegen lagen en listen der menschen en
tegen het noodlot toonde. Onbewust is het de werking geweest van zijn Germaansche
geest, die in de noodlotstragedie de weerklank hoorde van den strijd tussen rassischen
grootheid en de degeneratie van alle volksche krachten in het oude Engeland.’66 In de
recensies typeerde men Hamlet als een ‘overgecultiveerde, hoofdsche jongeman met
een bespiegelend, intelligent, hyper-gevoelig en aarzelend karakter, dat moeilijk tot daden komen kan, wanneer hij in den stroom van een machtig gebeuren wordt getrokken’.67 Net als Peer Gynt kende Hamlet zijn tekortkomingen maar al te goed, maar het
Germaanse element in dit toneelstuk lag niet bij hem, maar bij zijn tegenspeler, de jonge Noorse legeraanvoerder Fortinbras, het prototype van de Noord-Germaanse heerser en veroveraar die door Hamlet in het diepst van zijn ziel werd bewonderd.
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Als een nationaalsocialistische regisseur Hamlet zou willen opvoeren, zou zijn enscenering er als volgt uit zien: Hamlet wordt dan ‘het klassieke spel van den over-gecultiveerden enkeling, die ten onder gaat in een wereld van corruptie en bedrog, van
misdaad en van tyrannie. Het verlossende van Shakespeare’s stuk is, dat hij niet alleen
Hamlet zelf ten onder laat gaan, maar met hem den misdadigen machthebber van Denemarken en hem laat opvolgen door den gezonden, sterken jongen Fortinbras’.68
Hier zien we hetzelfde gebeuren als bij Antigone: de nationaalsocialistische recensent
schoof een ander personage dan de titelfiguur naar voren als de eigenlijke hoofdpersoon omdat deze beter paste in de nationaalsocialistische theateresthetica. In Hamlet
had Shakespeare de Noordse mens gekarakteriseerd, die in de loop van de geschiedenis steeds weer opdook, want hij had ‘in Hamlet den waarlijk grooten mensch geschapen met al zijn heldendom en bittere spotternij, met alle hartstocht en zwakheid,
met droomerige zwaarmoedigheid en krachtigen dadendrang, met innerlijke discipline en adellijken hoogmoed’.69 Daarom was de actualiteitswaarde van dit drama
voor recensenten enorm groot.
Niet alleen in de wereldliteratuur, ook in de Nederlandse toneelliteratuur werden
Germaanse sporen aangetroffen. N.H. den Hertog, de recensent van Het Nationale Dagblad, beschouwde Beatrijs als een Germaans werk. Hoewel het christendom de Germaanse geest had uitgebannen, merkte hij nog ‘een spoor van het natuurlijke reageeren
van het Germaansche gevoel op als onfeilbaar aangenomen dogma’s’.70 Toen Beatrijs de
ridder volgde, wees hij haar op het gezang van de vogels en zei: ‘Elck singht naer syne natuere’. Hiermee doelde hij op de natuurlijke reactie van Beatrijs om na haar vlucht uit
het klooster haar natuurlijke – door Den Hertog als Germaans aangeduide – roeping in
het huwelijk en het moederschap te volgen. Ook de liefdesverklaring van Beatrijs aan de
ridder ondersteunde de gedachte dat het natuurlijke steeds weer opdook. Zijn conclusie luidde dan ook dat Beatrijs ons leerde ‘welk een invloed de kerk in de middeleeuwen
verkreeg op den mensch en welk een worsteling het gezonde natuurlijke Germaanse
denken heeft gevoerd met de tegennatuurlijke eischen die de kerk stelde’.71
Tot hun leedwezen moesten nationaalsocialistische recensenten vaststellen dat toneelleiders de in hun ogen Germaanse stof van een toneelstuk niet hadden begrepen en
ook niet in hun enscenering hadden verwerkt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Vrouwenzand van Ben van Eysselsteijn. Hij was er in geslaagd om in dit zangspel naar een
Friese sage een aantal kenmerkende Hollandse aspecten aan de orde te stellen. Gedoeld
werd op de afwisseling van humor en ernst, het verlangen naar de zee en de moraal van
het stuk, aspecten die voortkwamen uit het leven van het Nederlandse volk en die op
de wijze waarop ze konden worden vertolkt wel heel dicht bij het volk stonden. Daarom zou het werk als ‘volksch’ aangemerkt kunnen worden, ware het niet dat de personages, gespeeld door Jan Retèl (Sjoerd), Mimi Boesnach (De vrouwe van Stavoren) en
Paul Steenbergen (Fokko), los van elkaar stonden en geen volks geheel vormden. Voor-

08 hst 8 (3)

14-10-2008

414

11:13

Pagina 414

Het theater van de nieuwe orde

al de manier waarop in de enscenering de vrouwe van Stavoren was weergegeven, stuitte op kritiek: ‘Dit komt omdat het stuk niet wortelt in een volksch gevoelen. Het is gemaakt. Het verlangen naar de zee is Hollandsch Germaansch en wordt door bootsman
Sjoerd uitstekend getypeerd. Maar de figuur van de sterke vrouwe van Stavoren is evenzeer Germaansch, doch deze dwingende heerseres is te veel entourage gebleven. De
door zucht naar geld en macht beheerschte vrouw mist de logische grondslag zooals die
in de legende bestaat, hier on-Germaansche meedoogenlooze winzucht, in de legende
de Germaansche ijzeren doorvoering in alle consequenties van het machtsprincipe tot
in het noodlottige toe.’72 Den Hertog had gehoopt dat de regisseur in de voorstelling de
diepere laag van de krachten waaruit de legende is geworteld, had aangeboord. Doordat dat niet was gebeurd, was Vrouwenzand niet meer dan een luchtig, vrolijk spel.
De recensent van Het Nationale Dagblad interpreteerde ook de Gijsbreght van
Aemstel als werk van een Germaans auteur. Hij trof het Germaanse denken van Vondel aan in diens zoektocht naar een mystieke kracht die het lot van de sterveling bepaalde ‘zonder dat deze daar in eigengereide uitleggingen vorm en richting aan kan
geven’. Dit zoeken vond de recensent terug in de scène met de verschijning van de aartsengel Gabriël die Gijsbreght beval te vluchten, maar wat hij niet opvolgde, omdat
vluchten een Germaans strijder onwaardig was. Vondel had zich losgemaakt van het
calvinisme en gepoogd op een grootse, Germaanse wijze de dingen te zien en ‘ze op
waarlijk Noordsche wijze tot zegging’ te brengen.73
Dezelfde sombere constatering werd aangetroffen bij de recensies van die stukken die vanuit het ideologeem ‘volks’ werden besproken. Soms een juichende recensie over een echt ‘volksch’ stuk als Het kan verkeeren en De Spaanschen Brabander, vaker moest de recensent teleurgesteld vaststellen dat het vertoonde vanuit volks
standpunt uit gezien totaal onacceptabel was. Operatie geslaagd van A. den Hertog was
weliswaar een Nederlandstalig toneelstuk, maar het ontbeerde ‘een geest, een innerlijk [–] die ons bloed verwant is en die zich slechts op onzen bodem ontwikkelen
kon’.74 Recensent Frans de Prez kwam tot de conclusie dat dit in het geheel geen Nederlands stuk was, maar een cliché van een Frans boulevardstuk met een zielkundige
uiteenrafeling à la Freud. Apotheek De Ooievaar van Laurent Doillet werd omschreven als ‘gore afval, een stil en vretend zeer, dat ongemerkt de volksgezondheid ondermijnt, tot in den kern verpest en tot uiteindelijke en algeheele ontbinding leidt’.
Ook het publiek kreeg er van langs doordat het zich vergaapte aan ‘deze smakelijke en
leuke geschiedenis van zwendel, dubbel overspel en fortuinjagerij’.75

Het ideologeem ‘ras’
In hun veroordeling van naturalistische toneelstukken als Spoken van Ibsen koppelden nationaalsocialistische recensenten het biologisch determinisme zoals dat opgeld
deed in de naturalistische toneelstukken aan hun ideeën over rassenleer. Daarmee wil-
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den ze enerzijds een historisch kader aanscherpen voor dit onderdeel van hun ideologie, anderzijds waren ze in de gelegenheid de naturalistische interpretatie ervan te
veroordelen. Het determinisme was in hun ogen beperkt tot de ruimte die op het toneel zichtbaar was – de huiskamer – terwijl het nationaalsocialisme daar de levensruimte tegenover stelde. Het was gericht op een enkel individu, in dit geval vertoonde Osvald dezelfde karaktertrekken als zijn vader. De mens was vastgelopen als een
paling in een fuik, zoals Max Wolters het uitdrukte in De Waag.76 Het principe van het
biologisch determinisme an sich wees hij niet af, het moest alleen dienstbaar gemaakt
worden aan een nieuwe determinering van volk en ras. Deze afwijzing werd benadrukt
door een vergelijking van de receptie van Spoken zoals Wolters zich die herinnerde.
Het naturalistische determinisme werd aan het begin van de twintigste eeuw beschouwd als een overheersende leer die door de bovenlaag van de bevolking werd aangehangen. Bovendien was het in een tijd van maatschappelijke hoogconjunctuur voor
intellectuelen aantrekkelijk zich te wentelen in pessimisme. Na 1920 werd de ontoepasselijkheid en de ouderdom van het stuk voor de toeschouwers steeds zichtbaarder
en in 1943 was ‘dezelfde toeschouwer geneigd het tijdgebondene van dit werk nog sterker te accentueeren’.77
Opvallend is dat het ideologeem ‘ras’ nauwelijks in de recensies werd aangetroffen. Naast Spoken kwam ras of raszuiverheid ter sprake bij Antigone en Hamlet. Wellicht leende het repertoire dat voorhanden was zich in tegenstelling tot de luisterspelen en sommige Duitse nationaalsocialistische stukken niet voor een antisemitische
benadering. De beladenheid van de term ras speelde pas een rol na de oorlog, in het
gewone Nederlandse spraakgebruik voor de oorlog werd de term zonder de voor ons
discriminerende inhoud niet alleen door nationaalsocialisten maar ook door andere
bevolkingsgroepen gebezigd.

Het ideologeem ‘bodemverbondenheid’
Talloze malen hebben nationaalsocialistische recensenten gewezen op de tegenstelling
tussen de grote stad en het platteland. Het thema van een toneelstuk als l’Arlesiènne,
in 1941 uitgevoerd door het Nederlandsch Tooneel o.l.v. Cor van der Lugt Melsert,
omschreef Fidelio als: ‘Het conflict van een oud boerengeslacht in de Provence, stoer,
rechtschapen en plichtsgetrouw, met de gevaarlijke aantrekkingskracht van de stad
(…) waaraan de jonge boer Fréderi ten gronde gaat.’78 Het thema van de tegenstelling
tussen de grote stad en het platteland koppelde hij in zijn recensie aan het onafwendbare noodlot dat de toeschouwers op het toneel zagen voltrekken. Het is opvallend dat
deze twee-eenheid vaker in de recensies werd aangehaald. Als ’t water wast van Max
Halbe, een naturalistisch stuk uit 1904, dat in 1940/41 nog door de Jonge Spelers onder de titel Dijkbreuk was gespeeld en in 1943 op het repertoire van het Residentie Tooneel stond, werd enerzijds benaderd vanuit ‘het machtige volks- en streekgebondene
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van Halbe’s romantisch-naturalistische figuren’, anderzijds werd de noodlotsgedachte
die aan het stuk ten grondslag lag als een typisch voorbeeld van het Germaanse denken beschouwd: Net als in de klassieke Griekse treurspelen, de sagen uit Noord-Europa en de Edda-liederen was in Als ’t water wast ‘de weerspiegeling van de noodlotsgedachte [terug te vinden], die in wezen niets anders is dan het zuivere realisme van
het Noordsche denken en de onderwerping daarvan aan den onvermijdelijken loop
van het lot. (…) De wetenschap dat ’t lot niet te keeren is, dat elke daad haar consequenties heeft en dat ’s menschen streven onderworpen is aan een hoogeren wil, die
hij kan trotseeren en weerstaan, maar nooit kan breken, beheerschte deze hooge
Noordsche gedachtenuitingen.’79
Het ideologeem ‘volksverbondenheid’ was niet alleen voorbehouden aan het theater, op meerdere terreinen van de wetenschap speelde het een grote rol bij de zoektocht
naar wat nationaalsocialisten als het volkseigene hebben betiteld.80 Door nationaalsocialistische recensenten werd dit begrip tevens in verband gebracht met de nieuwe taak
van het volkstoneel. Zij gingen van de veronderstelling uit dat dit in de jaren dertig door
intellectuelen en de toneelcritici was ontdekt en zij zagen het als een typisch product
van de grote stad, waarbij ‘bij voorkeur niet de zonnigste en louterste zijden van de Stad
der Steden, van Amsterdam’ werd gespiegeld.81 Bij de ontwikkeling van het nieuwe nationaalsocialistische toneel zouden de spelers van volkstoneel een belangrijke rol kunnen spelen. Hoewel hun manier van spelen over het algemeen vrij eenzijdig was, had
hun spel een treffend realistisch karakter. In de recensies noemden recensenten een
viertal redenen waarom de spelers van volkstoneel een belangrijke bijdrage konden leveren aan een nieuw toneel in Nederland. Met hun spel boden ze weerstand tegen film,
variété en revue, bovendien speelden ze oorspronkelijk Nederlandstalig werk en ze hadden zich zowel wat betreft subsidies als toneelhervormingen onafhankelijk opgesteld.
Ten slotte speelden ze op plaatsen waar anders nooit gespeeld zou zijn. Het ‘stadse’
volkstoneel zou beperkt moeten blijven tot het gezelschap Bouber, het nieuwe volkstoneel zou worden gespeeld door provinciale amateurgezelschappen.
In de verschillende nationaalsocialistische periodieken verschenen geregeld recensies over opvoeringen uit Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Zowel voor Bouber als voor de provinciale gezelschappen gold dat hun kunst direct uit
het volk voortkwam en dat zij zich met hun kunst direct tot het volk wendden. Zij vatten het provinciale toneel op als een manifestatie van het volk, waarin de strijdbaarheid van het toneel als taaldaad natrilde. Daarom lag het in de bedoeling dat er een uitwisseling zou plaatsvinden tussen de verschillende regionale gezelschappen: een Fries
gezelschap zou dan ook in Noord-Brabant optreden en een Brabantse toneelgroep zou
een tegenbezoek brengen aan Friesland.
Daarom valt het te begrijpen dat al voor de oorlog in de recensies van Het Nationale Dagblad uitvoerig aandacht werd besteed aan opvoeringen van streekauteurs.
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Niet alleen het streekgebonden karakter, zoals in De klokkengieter van Anton Coolen,
maar ook de gaafheid en de kracht van het idealistische gevoel van de hoofdpersoon
werden positief besproken. Maar steeds weer was de tegenstelling tussen stad en platteland als voornaamste criterium aan te wijzen. De opvoering van De vreemdeling,
eveneens van Anton Coolen, dat in 1937 in Aken onder auspiciën van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft in een regie van Peter Mertens werd gespeeld, kreeg dit commentaar: ‘Sterk kwam de idee: de tegenstelling van het “Bodenverbunden” handwerkersgezin in het Zuid-Nederlandsche dorpje, waar de menschen het geestelijk
evenwicht nog niet verloren hebben, met den in de moderne grootstads- en asphalt
civilisatie gestrande persoon van de “vreemdeling” die hier zichzelf weer vindt tot
uiting. Tenslotte zegeviert het gezonde natuurinstinct boven bourgeoisie-bekrompenheid, gepersonifieerd in den schoolmeester.’82
In de oorlog werden Nederlandstalige toneelstukken vaak met behulp van het
ideologeem ‘bodemverbondenheid’ beoordeeld. Waar is mijn dochter? van Ank van
der Moer, Er viel een ster van Marc Holmans en Het hoedje van Marius van de Friese
schrijver R. Feenstra werden steevast becommentarieerd in een vaste terminologie.
Recensenten stelden tevreden vast dat ze een toneelstuk van Nederlandse bodem hadden gezien dat een Nederlandse geest ademde en zich afspeelde in een echt Nederlands
milieu. Niet elk oorspronkelijk Nederlands toneelstuk werd onder de noemer ‘bodemverbondenheid’ geschaard. Zo werd Operatie geslaagd van A. den Hertog minder
positief besproken. Dit werk van Nederlandse bodem was in de ogen van recensent
Frans de Prez een cliché van een Frans boulevardstuk. Hoewel de term ‘bodemverbondenheid’ ogenschijnlijk sterk gerelateerd is aan de nationaalsocialistische ideologie, mogen we op basis van de onderzochte recensies de conclusie trekken dat dit ideologeem eerder een synoniem is voor Nederlands dan dat we er de zwaarwegende
ideologische inhoud aan moeten verbinden zoals in de volkskunde of archeologie. Alleen voor streekgebonden toneelstukken en niet stads volkstoneel dient een uitzondering gemaakt te worden. Deze werden gezien als een opstapje naar een nog te ontwikkelen nieuwe nationaalsocialistische theatercultuur.

3. Afkeurenswaardige aspecten
Het tijdtheater
De term ‘tijdtheater’ is afkomstig van de Duitse toneelleider en regisseur Erwin Piscator die gezegd had dat het theater alleen heil kon verwachten wanneer stukken met actuele problemen werden opgevoerd. Het opkomende nationaalsocialisme, antisemitisme en de economische crisis van de jaren dertig lieten toneelschrijvers niet
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onberoerd en velen verwerkten deze onderwerpen in hun toneelstukken. Bekende
voorbeelden van tijdtheater waren de voorstellingen Affaire Dreyfus van H.J. Rehfisch
(1929), Professor Mamlock van Friedrich Wolf (1933) en De Spaansche gebroeders van Gerard Walschap (1937). De voornaamste exponenten van het tijdtheater in Nederland
waren regisseur en toneelspeler Albert van Dalsum en toneelschrijver August Defresne.
Met het tijdtheater maakten de nationaalsocialisten in 1935 uitgebreid kennis bij
de voorstellingen van De beul van Pär Lagerkvist die door de Amsterdamsche Toneelvereeniging onder leiding van Albert van Dalsum, August Defresne en Jo Sternheim een aantal malen in Amsterdam werden opgevoerd.
Nationaalsocialistische critici waren het deels met Piscator eens want het theater
diende ook volgens hen een afspiegeling te zijn van het werkelijke leven. Hun kritiek
richtte zich vooral op de vorm, die een vijand van de inhoud was geworden. ‘Tendenzstukken zijn maar zelden meesterwerken. Bovendien kunnen de meeste auteurs niet
voldoende afstand nemen tot hun stof, wanneer zij zich wagen aan problemen waarmee hun generatie worstelt.’83 Bij de recensie van De Spaansche gebroeders, een stuk van
Gerard Walschap dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog, ontbrak de dramatische spanning omdat de personages – de moeder en haar twee
zonen – geen personages, maar spreektrompetten van de auteur waren, die zich voornamelijk in holle frasen tot de toeschouwers richtten. Walschap had ons niet moeten
vertellen hoe erg een burgeroorlog is, hij had het ons moeten laten zien, aldus Wouter Weersma in De Waag.
De houding van nationaalsocialistische recensenten ten aanzien van het tijdtheater kan ambigue worden genoemd. Veel stukken konden in hun ogen de toets der
kritiek niet doorstaan en werden al snel vergeleken met hun roemruchte voorganger
De beul. Anderzijds waren er een aantal stukken – veel minder in aantal – waarin zij
overeenkomsten zagen met elementen uit hun eigen ideologie en die daarom werden
geprezen, hoewel ze zeker niet als nationaalsocialistische propaganda waren bedoeld.
Daarom is het interessant eerst stil te staan bij de kritiek van NSB’ers op het godslasterlijke toneelstuk van Pär Lagerkvist alvorens onze aandacht te richten op de andere voorbeelden van tijdtheater uit de jaren dertig.

De commotie om De beul
Het begin van het stuk speelt zich af in een middeleeuwse herberg, waar verhalen over
de beul verteld worden, die door middel van een schimmenspel op een gazen doek
worden verbeeld. De beul zit zelf als een dreigend symbool aan een tafel achter in de
herberg, zijn aanwezigheid deed Menno ter Braak sterk denken aan het werk van Expressionistische schrijvers als Iwan Goll (Stervend Europa) en Fritz von Unruh
(Phaea).84 In dit deel was hij volgens Van Dalsum het symbool van de wrekende en
straffende gerechtigheid. Aan het eind van dit deel na het verhaal van de zwerver Gal-
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genheim zag de toeschouwer filmbeelden van het oorlogsgeweld uit de Eerste Wereldoorlog, die door de cineast Theo Güsten waren gemonteerd en zo een brugfunctie vervulden tussen de middeleeuwse wreedheid – het afhakken van Galgenheims
handen – en de gruwelen van de Grote Oorlog. In het eerste deel boezemt de beul de
personages angst in, in het tweede gedeelte, dat zich afspeelt in een moderne dancing
adoreren zij hem. Hier symboliseert de beul eerder het machtsgeweld en hij vormt
voor de toeschouwer zo een duidelijke toespeling op het Duitsland van na 1933: in de
dancing worden jazzspelende negers door nationaalsocialistische bezoekers neergeschoten. Deze scène werd door schijnwerpers belicht die de strijdende partijen volgden, waardoor een indrukwekkend bewegingspel werd gesuggereerd. De toeschouwers hoorden de dansende paren spreken over de eenheid van het volk, de zegeningen
van de oorlog en de superioriteit van het ras. De paren brachten elkaar ook de Romeinse groet en zeiden daarbij ‘Triomf!’.
Van Dalsum en met name Defresne hadden de oorspronkelijke tekst op een aantal punten gewijzigd. Ze hadden zinnen toegevoegd waaruit de toeschouwers duidelijk konden opmaken dat met de bedoelde dictatoriale staat het Derde Rijk bedoeld
werd. Verschillende gruwelijke scènes en een paar godslasterlijke passages werden in
de versie van de Amsterdamsche Tooneelvereniging geschrapt. Ook het slot van het
stuk (de monoloog van de beul, waarin hij zijn vonnis over de wereld uitspreekt) werd
herschreven en wel zo dat de hele interpretatie veranderde. In de oorspronkelijke tekst
van Lagerkvist gaat de mens te gronde, in die van Defresne en Van Dalsum wordt hem
verlossing geboden, als hij tenminste zijn defaitisme laat varen en zich voor de verantwoordelijkheid voor zijn daden niet langer verschuilt achter een God: ‘hij die werkelijk God is, is een geheel andere dan het godsidool, waarmee het beulswerk wordt
vereenzelvigd. Niet in opdracht van God, maar van de mensheid zelf verricht de beul
zijn werk’.85
Na de première op 10 november 1935 in de volle Stadsschouwburg in Amsterdam
werd De beul daarna nog vijf keer gespeeld. In eerste instantie reageerde de overheid
zeer positief, zij onderkende het artistieke belang van de voorstelling en de Amsterdamsche Tooneelvereeniging kreeg zelfs een extra subsidie van ƒ2.500. Pas na de toekenning van deze extra subsidie verschenen er in de landelijke kranten als De Telegraaf
en De Tijd venijnige artikelen met het doel de voorstelling te verbieden.86 Op 25 november was De beul onderwerp van een hetzeachtig artikel in De Telegraaf met als slot:
‘De meest doelmatige wijze om de overheid te dwingen, niet alleen om zich er van te
onthouden dergelijke stukken te subsidiëren, maar ook om ze te verbieden, is dat vele
Amsterdammers weten wat er bij ons op het Leidscheplein wordt gespeeld. Dan komt
er aan dit schandelijk bedrijf zoo spoedig mogelijk een einde.’
De NSB viel vooral over de wijze waarop de nationaalsocialisten in De beul werden voorgesteld; ze werden ‘verdomde zwijnen’ genoemd. ‘In een danskroeg laat men
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nationaalsocialisten in uniform op de muziek van een negerband dansen met sletten.
Een, die weigert een waanzinnig bevel op te volgen, wordt als een hond neergeschoten Een handeling, die het schouwburgpubliek na het aanhooren van de onmenschelijke woorden: “Draag het lijk naar buiten – neen, laat het liggen, hij hindert niemand”,
doet uitschreeuwen: “Fascisme is moord”. En de negerband gilt weer, er wordt weer
champagne gezwelgd, de meiden en de Nazi’s dansen weer.’87 Niet alleen in Nederland
reageerden nationaalsocialisten met felle protesten, ook de opvoeringen in Oslo – de
première was op 28 oktober 1934 in Bergen – werden onderbroken door gefluit van
jonge Noorse nazi’s. Het publiek reageerde daarop met luid applaus en hield dat net
zo lang vol tot de auteur op het toneel verscheen. Aan het eind van het stuk volgde wederom een minutenlange ovatie.88
Deze beledigingen aan het adres van de nationaalsocialisten waren niet de enige
reden om het stuk af te kraken. In een artikel over de voorgeschiedenis van de toekenning van de subsidie voor De beul noemde Mussert vijf punten van kritiek.89 De
beul bevatte:
– ‘Talrijke godslasteringen.
– Beschimping van het leger dat gepersonifieerd wordt door een dronken soldaat.
– Onbeschrijfelijk, gemeene beleedigingen van het Duitsche volk.
– Beleediging van een groote volksgroep van het Nederlandsche volk, nl. zij die de
nationaal-socialistische gedachte zijn toegedaan.
– Verheerlijking van het wereldcultuurbolsjewisme.’90
De kritiek van Mussert was vooral ontleend aan het partijprogramma en de bronnen
van de NSB. Buitengewoon boos maakte de NSB-leider zich over het optreden van de
heren politici. In een democratische staat was niemand verantwoordelijk voor zijn daden, zo luidde de kritiek, iedereen kon zich achter een ander verschuilen. Dat bleek al
bij de muiterij op de ‘Zeven Provinciën’ waarvoor de minister van Defensie geen verantwoordelijkheid wilde nemen.91 Vanuit deze gedachtegang kwam de anonieme samensteller van de brochure tot de constatering dat Slotemaker de Bruine, de minister voor Kunsten en Wetenschappen, en De Wilde, zijn collega voor Binnenlandse
Zaken, geen verantwoordelijkheid wilden dragen voor de opvoeringen van De beul.
De NSB was echter wel in staat de schuldigen aan te wijzen. Willem de Vlugt, de burgemeester van Amsterdam beschouwde zij als de hoofdschuldige. Volgens Mussert
was hij voor de terreur van de socialisten en communisten gezwicht. Dat dit enigszins
te verwachten was, verklaarde Mussert met een verwijzing naar het niet optreden van
dezelfde burgemeester tegen socialisten en communisten, die colporteurs van de NSB
mishandeld en geterroriseerd hadden. Het wekte Mussert daarom geen verbazing dat
foto’s (fotomontages) van De Vlugt samen met Stalin op de voorpagina van De Tribune werden afgedrukt, ‘klaarblijkelijk als waardeering voor het nieuwe bondgenootschap in den strijd!’.92 Ook de extra subsidie van ƒ2.500 naast de ƒ25.000 voor de
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De beul te Utrecht
Wees welkom in ons midden beul!
Wie stelt U paal en perk?
Onteer, Godslaster, hits maar op,
Verricht jouw moordend werk.
Gij wordt beschermd in onze stad
Door liberaal en rood,
Jouw komst verraadt van deze twee
Den geestelijken nood.
NIOD, De loods, 30 januari 1936.

Amsterdamsche Tooneelvereeniging was een zoveelste voorbeeld van ‘Cultuur-bolsjewisme in Amsterdam’ en ‘gesubsidieerde liederlijkheid’.93
In zijn tirade ging Mussert zo ver dat hij de politicus niet meer beschouwde als
de handhaver van de openbare orde, maar als handlanger van het linkse gespuis. Een
toeschouwer die ‘uit naam der gansche Christenheid’ protesteerde, werd met harde
hand ‘wegens ordeverstoring’ uit de schouwburg gezet.94 Hetzelfde overkwam een Nederlandse militair die protest aantekende tegen het op het toneel verschijnen van een
stomdronken lallende soldaat in een Nederlands uniform. Uit deze voorvallen putte
Mussert enige hoop, want dit waren voor hem geen incidentele critici, maar ‘het geweten van het volk is aangeraakt. Ons volk wordt wakker. Het heeft de dreiging van
het communisme gevoeld. Het weet, dat het van het huidige stelsel niets meer kan verwachten. Dit stelsel levert ons volk uit aan het communisme! Het Nationaal-Socia-
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lisme zal het gevaar keeren, dat onzen Godsdienst, ons Volk, ons Gezin bedreigt. Eens
komt de dag, dat er voor Godslastering in Nederland geen plaats meer is. Dezelfde dag,
waarop ons Volk zich als de van God gewilde eenheid heeft hervonden in de nationaal
socialistische volksgemeenschap!!!’95
Uit de reactie van de NSB-leiding op de opvoering van De beul blijkt dat er geen
sprake is van een afwijzing op artistieke gronden. De NSB protesteerde pas nà de publicatie van kritieken van J.W.F. Werumeus Buning en het hoofdartikel in De Telegraaf en de recensies van L. van den Broeke in De Tijd. Pas na een aantal voorstellingen (ook buiten Amsterdam) trachtte de NSB het stuk te verstoren of te laten
verbieden. Daartoe riep Mussert de leden op in een hoofdartikel in Volk en Vaderland met de kop: ‘Gesubsidieerde liederlijkheid. Het Amsterdamsche schouwburgschandaal.’ De Amsterdamse kameraden waren twee dagen daarvoor in De Daad –
‘ƒ2500,– voor een beul! Godslasteringen worden gesubsidieerd’ – opgeroepen deel te
nemen aan een grote protestvergadering waar Van Duyl en Boddé hen zouden toespreken. Alle sprekers van de Beweging kregen op 7 december 1935 bericht 143 toegezonden waarin alle informatie over het toneelstuk was opgenomen, compleet met
koppen van de recensies uit de verschillende landelijke en provinciale bladen. Schoon
schip, het NSB-periodiek voor het zuidelijke deel van het gewest Zuid-Holland, refereerde een jaar later, op 16 december 1936, nog steeds aan de opvoering toen het zich
tot zijn lezers richtte onder de kop: ‘Wij dulden in Rotterdam geen gedalsum.’ Ter
gelegenheid van het het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 zou
in Rotterdam het toneelstuk In Holland staat een huis van Nijhoff en Van Duinkerken in een regie van Albert van Dalsum worden gespeeld. Het strijdblad wilde de leden van het organisatiecomité voor deze cultuuranarchisten waarschuwen en namens alle nationalistische Nederlanders zijn verontwaardiging uitspreken. Eenzelfde
artikel verscheen in Het Nationale Dagblad.96
Toch moet de vraag gesteld worden of de verstoringen van de voorstellingen
toegeschreven kunnen worden aan de NSB of haar leiding. De eerste verstoringen
vonden plaats op 1 december, dus na de recensies in De Telegraaf en De Tijd, maar
voor de publicaties in de NSB-periodieken. Wellicht maakten NSB’ers deel uit van
de oproerkraaiers, maar dat er sprake zou zijn van een door de NSB georganiseerde actie moet toegeschreven worden aan de propaganda van de NSB zelf. Zij claimde later opgekomen te zijn voor de belangen van alle nationale en christelijke Nederlanders.
Het theater werd zowel wat betreft de praktische uitvoering van de door NSB- gezelschapjes gespeelde stukken als door de kritiek op antifascistische stukken gezien als
strijdtoneel. In die zin week de NSB niet af van de CPH met haar agitprop en de SDAP
met haar AJC-toneel. Daarom probeerde Mussert zijn gelijk te halen door het publiek,
de critici en de autoriteiten een keuze af te dwingen. De leuze werd: vóór of tegen De
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beul. De leden van de NSB werd voorgehouden dat zij niet alleen stonden in hun strijd.
Zij konden rekenen op de steun van de Kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, van het Verbond ‘Godsdienst, Gezin, Gezag’, de burgemeesters van
Den Haag en Haarlem, van de dagbladen De Telegraaf, De Tijd, De Rotterdammer en
De Nederlander en van de directeur van de Stadsschouwburg te Utrecht.97
Ook een blad als De Nieuwe Gemeenschap kraakte het stuk. De criticus Ad Sassen
vond De beul een goed voorbeeld van goedkope propaganda. Voor hetzelfde geld kon
een beetje scenarioschrijver hetzelfde verhaal vertellen over de schanddaden van de
Russische geheime dienst. Hij had van dit gegeven ook een parodie kunnen maken op
de katholieke kerk waarbij dan vooral aandacht besteed kon worden aan het gedrag
van de pausen in de middeleeuwen, aldus Sassen.
Bij de opvoering in Den Haag vroeg het reactionaire De Rijkseenheid zich af: ‘Is
het niet diep treurig, dat een dergelijk stuk toegelaten wordt in de residentie, in een
schouwburg, welke den naam Koninklijke Schouwburg draagt?’ en vervolgens: ‘Nog
een stap verder [dan De beul, AvdL] en we krijgen realistische, echte pornografie als
“kunstuiting” op de planken en dan wordt dat een daad van moed, een “prestatie” genoemd.’98 Pas toen Van Dalsum en Defresne aankondigden dat het stuk van het repertoire zou worden genomen, keerde de rust weer.
Hoe diep de wonden waren die De beul had geslagen, blijkt uit een pamflet met
de titel Assepoes van E.G. van Bolhuis. Terugkijkend op het toneel in de jaren dertig
kwalificeerde hij het als: ‘Het tasten naar den smaak van het publiek, het werken met
schunnigheidjes, zeer vrijmoedige niemendalletjes met een gewaagde noot op sexueel, godsdienstig of maatschappelijk gebied, moest leiden naar het opvoeren van een
werk als De beul, een dramatisch en literair misbaksel, maar met een felle ultra-linksche strekking, een verregaande negatie van moreele en sociale waarden, een aanfluiting van alle gevoelens, die een mensch menschelijk doen zijn.’99

De kritiek op andere tijdstukken
Adriaan van Hees beschreef hoe nationaalsocialisten deze tijdstukken tegemoet
moesten treden. In de meeste gevallen, zo vertelde hij de lezers van Het Nationale
Dagblad, hield hij zijn hart vast als op het affiche van de voorstelling vermeld stond
dat een tijdstuk werd gespeeld. Er waren namelijk twee tendensen merkbaar, ‘één die
bewust of onbewust naar de vernietiging aller bestaande cultuurvormen en – normen
leidt en één die juist den geest van den ondergang van het avondland overwinnen wil,
die strijdt tegen wat men zoo gemeenlijk pleegt te noemen in demo-liberale staten:
de geest des tijds’.100 Het grootste deel van het schouwburgpubliek interpreteerde deze
stukken als opbouwende cultuurelementen, nationaalsocialisten echter dienden ze
te beschouwen als ‘gangmakers op cultuurgebied van levenshoudingen die tenslotte in Moskou eindigen’.101
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Waar de kritiek van Van Hees c.s. concreet op neer kwam, beschreef hij in een recensie van Het nest van de Tsjechische auteur Edmond Konrad. Wat hem ergerde, was
de losbandige manier waarop de familie leefde. De dochters van de hoofdpersoon, de
grootmoeder, waren zoals hij het uitdrukte ‘trouw- en scheidingslustig’. Dat had tot
gevolg dat een schare schoonzoons in de familie was opgenomen. De grootmoeder gaf
zich over aan de heersende trouwmanie van haar dochters op het moment dat zij haar
stille aanbidder – de vriend van haar overleden man – huwde. Dat deze veranderde levenswijze van de grootmoeder door Top Naeff in het programma werd aangekondigd
als de nieuwste verovering van de moraal, deed voor Van Hees de deur dicht. In feite
is zijn kritiek kleinburgerlijk: een huwelijk is een verbintenis voor het leven en geen
‘date’ die bij de eerste de beste gelegenheid ongedaan kan worden gemaakt. Het is verbazingwekkend dat het losbandige leven van de dochters gezien werd als behorend bij
een bolsjewistische levenswijze. Alles wat afweek van de burgerlijke moraal van de NSB
werd schijnbaar gezien als een voortbrengsel uit het vijandelijke kamp, i.e. het democratisch liberalisme of communisme of socialisme.
Ook in Volk en Vaderland werd herhaaldelijk verwezen naar de invloed van de
communistische propaganda in toneelteksten. In een bespreking van De dag des oordeels van Elmer Rice – het stuk werd door de Amsterdamse en Haagse burgemeesters
getroffen met een speelverbod – stelde de recensent dat een stuk over de Rijksdagbrand
de Duitse regering niet onwelgevallig zou zijn, ware het niet dat ‘het communisme’
had getracht de feiten te verdraaien door te beweren dat de regering zelf de rijksdag
in brand had gestoken. Deze propagandatruc werd op een lijn gesteld met de berichtgeving over Guernica waarin beweerd werd dat Franco’s bommenwerpers het
stadje hadden gebombardeerd, maar dat was volgens Volk en Vaderland toch echt gebeurd door ‘roode dynamiteros’.102 Het stuk van Rice was een bewerking van de communistische propagandaleugen en daarom was het te kwalificeren als communistische
propaganda onder het mom van kunst.
Zijn bespreking van De witte ziekte van Karel Capek maakt duidelijk hoe Adriaan
van Hees vanuit zijn ideologie toneelstukken recenseerde en analyseerde. Hoewel dit
stuk als een pleidooi voor de menselijkheid was bedoeld, interpreteerde Van Hees
het als de ‘meest perfide leugenachtige ophitsing tot oorlog’. Dit stuk was volgens
hem uit haat geschreven en het was een schande dat het hier werd opgevoerd: ‘Zoo
worden nu de volkeren op ondergrondsche wijze door een joodsche literatenkliek
in een haatpsychose tegen elkander opgezet.’103 De toeschouwer werd volgens Van
Hees verdoofd met een injectie ‘humanisme’, waarna een dictator uit een fantasiestaat op het toneel werd gezet, die de oorlog verheerlijkte en zijn volk met holle en
misdadige slogans er toe aanzette. Tegenover de dictator – de antagonist – had
Capek een pacifistische idealist – de protagonist – geplaatst, in dit geval een dokter
die een serum tegen een verschrikkelijke ziekte had uitgevonden. De arts wilde zijn
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formule pas prijsgeven als alle staatslieden hadden beloofd de oorlog voor eeuwig
te verbannen. De dictator wilde uiteindelijk wel ingaan op deze voorwaarde, maar
dan is het al te laat. Hij was ook door de ziekte aangetast en had al een oorlog ontketend. De arts werd op weg naar het paleis van de dictator door een woedende menigte vermoord.
Niet zozeer het feit dat een toneelschrijver (in de woorden van Van Hees: ‘een
wild geworden anarchist, een buitenlandse jood’) zoiets schrijven kon, maar het feit
dat het Hofstad Tooneel bij zijn twintigjarig bestaan dit stuk op het repertoire had gezet, wekte zijn woede. ‘De idealen van vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid worden belachelijk gemaakt, de orde van een autoritair geregeerd land wordt, als een misdadigen waanzin voorgesteld, de naar oorlog hunkerende exaltatie van leider en volk
in een dergelijk land wordt als een vanzelfsprekend axioma getoond, moraal: vernietigt Duitschland en Italië, Franco en Mussert of anders vernietigen zij u. Sla dood!’104
Met gevoel voor dramatiek besloot hij: ‘Hoe lang zal het nog geduld worden dat zg.
eerste gezelschappen ons land met joodsch- moskovitische uitingen van het ergste cultuur-bolsjewisme kunnen vergiftigen? De democratische regeering slaapt, de democratische pers looft, alleen wij roepen uit innige overtuiging en volle borst: Weg met
deze rommel.’105
In deze recensie zien we een groot aantal motieven bij elkaar komen. Aan de ene
kant valt Van Hees de liberaal-democratische maatschappij aan, omdat zij een stroming als het humanisme mogelijk had gemaakt. Aan de andere kant vat hij de manier
waarop Capek zijn problematiek in het stuk had verwerkt op als joodse c.q. communistische propaganda. Daarnaast verwijt hij Capek dat hij nationaalsocialistische ideologemen als vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid belachelijk had gemaakt.
Een andere invalshoek koos Van Hees bij de bespreking van Artisteningang. De
problematiek die in tijdstukken voor het voetlicht werd gebracht – in dit geval de vraag
of de film een geschikter kunstmedium was dan het toneel – was in zijn ogen achterhaald. Er was toch ook niemand die de Nachtwacht van Rembrandt vergeleek met de
negende symfonie van Beethoven? Van Dalsum voerde in zijn stukken problemen op
ter wille van de problemen, maar dat waren dan wel problemen die tien jaar geleden
aan de orde waren. Eigenlijk deed hij niet veel meer dan de stukken van Piscator uit
het rode Berlijn van voor 1933 hier nog een keer opvoeren. Het enige wat Van Dalsum
met dit stuk beoogde, was een tirade opvoeren tegen de film in de hoop dat hij hierdoor publiek naar de voorstelling kon trekken. Van Hees stelde daar tegenover dat de
toneelleiders nog wat van de film zouden kunnen leren. Dat het publiek naar buitenlandse films holde, lag niet aan het publiek, maar aan de Nederlandse toneelleiders.
Hij verzuchtte dan ook aan het eind van zijn recensie: ‘Dit tooneel sterft zijn eigen
dood. Het sterve in vrede!’106
Nu mag niet geconcludeerd worden dat nationaalsocialistische critici tijdstuk-
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ken per definitie afwezen. Het voorste legioen van Emmet Lavery in een uitvoering van
het Centraal Tooneel werd in Het Nationale Dagblad positief gerecenseerd en omschreven als een belangrijke toneelgebeurtenis, omdat dit stuk in staat was het publiek terug te voeren ‘naar een organische cultuuropvatting, – lijnrecht staande tegenover liberalisme en marxisme – waarin godsdienst en kunst elkaar wederzijds
inspireeren en dienen’.107
Dit stuk had als doel ‘de menschen op te voeren naar hooge regionen des geestes
en appelleert aan ons religieus gevoel’ doordat het de toeschouwers dwong zich te bezinnen op het Goddelijk mysterie als zodanig.108
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden sommige stukken eveneens gerecenseerd alsof ze tijdstukken waren. En wederom maakten nationaalsocialistische recensenten zich boos over wat ze te zien kregen. Een sprekend voorbeeld was de recensie van N.H. den Hertog in Het Nationale Dagblad over de voorstelling Er viel een
ster van Marc Holman, pseudoniem van Marie Cramer. In dit detectivestuk werd een
Nederlands-Italiaanse operazangeres vermoord. Een scène van dit stuk had de zwarte handel als onderwerp: een pensionhoudster had clandestien ham en rijst gekocht.
Den Hertog schreef: ‘Is het niet treurig, dat ons tooneel ten gelieve van een zeker deel
van het publiek gebruikt wordt om dergelijke onguure grappen te verkoopen? De
zwarte handel als kanker in ons volk mag geen onderwerp zijn voor goedkoope successen. Indien men dan al niet van zins is duidelijk naar voren te brengen, welk een ellende dit duistere bedrijf in ons volk sticht, laat men zich dan tenminste niet vroolijk
maken over deze ernstige zaak. Met alle geweld heeft de schrijver doen voorkomen of
het stuk in dezen tijd speelt, uitsluitend om dergelijke goedkoope successen bij een
dom publiek in ontvangst te kunnen nemen. Van deze soort “kunst” zijn wij vooral
nu niet gediend. Zij heeft verdacht veel gemeen met de vroegere in ons land hoogtij
vierende jodengijn.’109
De kritiek richtte zich op de personages. Een plattelandsdokter kwam met de
vrouw met wie hij samenwoonde naar een pensionnetje, waar zijn eerste vrouw, een
operettesterretje, in het gezelschap van de operazangeres ook logeerde en van wie
hij niet was gescheiden. In het gezelschap van de zangeres bevond zich een man die
verslaafd was aan morfine en die van de zangeres geld eiste. De dominee had een
vriend van twijfelachtige reputatie die na zijn vrijlating uit de gevangenis hulp bij
hem had gezocht en die hij had geholpen bij diens reclassering. Den Hertog was allerminst over dit stuk te spreken. ‘Daar het stuk in dezen tijd heet te spelen, was het
ons eenvoudiger voorgekomen indien de inspecteur eens naar de persoonsbewijzen
had gevraagd. De dominé gaat dus naar de gevangenis, de bigamist mag met zijn
overgeschoten vrouw naar huis, de morfinist loopt ook vrij, de zwarthandelaar krijgt
een vriendelijke waarschuwing en de schrandere inspecteur maakt verder het land
onveilig.’110
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Aan het eind van de oorlog moesten recensenten nog steeds vaststellen dat het publiek onder het mom van zgn. tijdstukken getrakteerd werd op ‘gore afval, een stil en
vretend zeer, dat ongemerkt de volksgezondheid ondermijnt, tot in den kern verpest
en tot uiteindelijke en algeheele ontbinding leidt’.111 Het publiek kreeg er van langs omdat het zich vergaapte aan deze ‘geschiedenis van zwendel, dubbel overspel en fortuinjagerij’.112 Door Apotheek De Ooievaar van Laurent Doillet te spelen had de regisseur teruggegrepen op een vooroorlogs concept: spelen voor de massa en voor de
kassa! Lammers eindigde vertwijfeld: ‘En wij, die in onze onnoozelheid nog een oogenblik geloofd hebben dat zich een nieuwe stijl reeds begon baan te breken.’113

Anti-Amerikaans en anti-Engels
‘Het Engelsche tooneel kenmerkt zich door gemis aan handeling en drijft voornamelijk op dialoog, die niet zoozeer wordt gebruikt om de menschelijke hartstochten te
vertolken dan wel om als voertuig te dienen voor ideeën over maatschappelijke en zedelijke vraagstukken.’114 Zo verwoordde Wouter Weersma eind jaren dertig zijn kritiek op de voorkeur van de meeste directeuren van toneelgezelschappen voor het Engelstalige toneel. Hij constateerde dat de meeste gezelschappen voornamelijk Engels
of Amerikaans toneel speelden, alleen Het Masker o.l.v. Ko Arnoldi oriënteerde zich
op Frankrijk. Als er al eens een stuk uit Midden of Oost-Europa werd gespeeld, was
het meestal een Hongaars stuk van Molnàr of Fodor, luidde zijn klacht.
Adriaan van Hees ging in zijn recensie van Lorelei 1937 nog een stapje verder.
Met het spelen van dit stuk van Terrence Rattigan had het Centraal Tooneel het decadente liberalisme uit Engeland geïmporteerd. Dit stuk vertoonde zelfs tekenen van
degeneratie, hield Van Hees zijn lezers voor. In het stuk bespraken een aantal jongeren uit een gegoed milieu in het zonnige zuiden van Frankrijk hedendaagse problemen. Een van die problemen was Hitler en het wekt geen verbazing dat Van Hees
er niet van gediend was dat een bevriend staatshoofd zo werd geportretteerd. Niet
alleen hijzelf, maar 75% van de toeschouwers was niet naar de schouwburg gekomen
om met dit probleem geconfronteerd te worden. Zijn grootste kritiek ging echter uit
naar het personage Diana Lake dat gespeeld werd door Mary Dresselhuys: ‘Aardig
zou zijn geweest, als deze juffrouw in de loop van het stuk b.v. eens een flinke les
kreeg van een man, die werkelijk een man (en geen halfzachte zwetser, zooals alle
“mannen” in dit stuk blijken te zijn) is en die haar eens dienzelfden staat van wanhoop deed kennen waarin zij steeds doelbewust en met sadistische genoeglijkheid
alles wat “man” is in haar omgeving brengt, en dan zou kunnen blijken dat zij, behalve zinnen-prikkelend, ook nog werkelijk vrouwelijk in den goeden zin des
woords zou kunnen worden door dit alles.’115
De afwijkende rolverdeling tussen man en vrouw – de vrouw was minstens
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gelijkwaardig aan de man – was juist een verschijnsel dat door nationaalsocialistische recensenten als decadent werd getypeerd. Dat gold ook voor andere verschijnselen zoals de afhandeling van een echtscheiding in Hilariteit in de rechtszaal
van Hugh Mills, gespeeld door Vereenigd Rotterdamsch Tooneel. De recensent
kon zich niet voorstellen dat iemand daar met genoegen op terugkeek, laat staan
dat dit grappig was. Daarom had dit stuk eigenlijk iets heel onwaarachtigs en het
toneel werd zo verlaagd tot een lachspiegel van het leven in plaats dat het de ernst
van het leven liet zien.
De kritiek op het Engelstalige toneel bleef tot in de oorlog bestaan, maar verdween
toen het de toneelgezelschappen verboden werd dit te spelen, Shakespeare en Shaw
uitgezonderd. Zo werd in 1942 de eenmansvoorstelling De Marathondans van Horace
McCoy, gebaseerd op zijn roman They shoot horses, don’t they?, als een voorbeeld van
typisch Amerikaanse cultuur verworpen. Het publiek kwam alleen maar kijken vanwege de marathondeclamatie, was het oordeel van Max Wolters. ‘Bewondering voor
de geheugenvastheid (op zichzelf geen kunstzinnige kwaliteit: er zijn ook ‘rekenwonderen’, die na driemaal overlezen een heel spoorboekje uit hun hoofd kennen!) en bewondering voor het ‘uithoudingsvermogen’ (ook al een ‘sportief’ begrip) streden om
den voorrang in de appreciatie.’116
Het ligt misschien voor de hand te denken dat de afkeer van nationaalsocialistische recensenten voor Engelstalig toneel verklaard kan worden door het eenvoudige
feit dat Engeland en de Verenigde Staten van Amerika de militaire tegenstanders waren van het Derde Rijk. Maar bovenal had hun kritiek betrekking op het milieu waarin de handeling van deze toneelstukken zich afspeelde en dat zij als democratisch of
internationaal typeerden. In feite misten zij in het Engelstalige toneel de verwijzing
naar volk en gemeenschap, door hen samengevat met de term ‘volks’. Zelfs een blijspel als Kilometerpaal 7,4 van de Duitse auteur Curt J. Braun in een uitvoering van het
GTA in een regie van Cor van der Lugt Melsert wezen de recensenten als internationaal en Amerikaans van de hand. Ook bij de bespreking van verschillende Nederlandstalige werken kwamen zij tot dezelfde conclusie.

‘Lege ellendelingen die geen hoop meer hebben’
Waarom zouden toeschouwers zich moeten interesseren voor de perversiteit van ‘een
18-jarig, slap, bloedloos, verzen makend knulletje, dat een tegennatuurlijke liefde opvat voor een 33-jarige getrouwde vrouw. Zoo eentje, die hard wegloopt als een vinger
naar hem uitgestoken wordt, maar niet schroomt om met een paar gemeene woorden
andermans levensgeluk te verwoesten? Het is zoo zeldzaam onsympathiek en zoo zeldzaam vervelend.’117 ‘Ziekelijke afwijkingen bij menschen’, ‘dit soort gevoels-zwelgerij’,
‘de meest verfijnde en geraffineerde wijze om de degeneratie van ons intellectualisme
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te demonstreeren’ en ‘het zijn geen levende menschen, ze houden zich alleen bezig met
“de liefde”.’118
Dit zijn een aantal kenmerkende typeringen die nationaalsocialistische recensenten bezigden om hun visie te verwoorden over de personages uit verschillende toneelstukken. Want wat werd er volgens hen in de schouwburg vertoond? Adriaan van
Hees had zijn conclusie al snel klaar. ‘Als de kunst in een pseudo-democratischen tijd
zich gaat bezig houden met de z.g. “probleemen van zijn tijd”, kan deze kunst niets
anders zijn dan een uiting van die decadentie en verwording zelf.’119 Deze stelling
achtte hij van toepassing op The children’s hour van Lillian Hellman dat onder de titel Onschuldige meisjes in 1936 door het Hofstad Tooneel werd gespeeld. Waaruit
blijkt die decadentie en verwording waar Van Hees zich zo aan ergerde dat hij de personages als ‘onnatuurlijk’, ‘ziekelijk’, ‘abnormaal’, ‘ontaard’ en ‘pathologisch’ betitelde? De handeling komt in het kort hierop neer: een studente verspreidt op een
Amerikaanse kostschool het gerucht dat twee leraressen een lesbische relatie hebben.
Hoewel de leraressen onschuldig zijn, kunnen zij hun onschuld niet bewijzen. Een
van hen ontdekt langzamerhand dat ze inderdaad verliefd is geworden op de ander,
waarna ze – in de woorden van Van Hees ‘na enig hysterisch gedoe’ – zelfmoord
pleegt. Zijn conclusie luidde: ‘…in plankenland vertoont men den volke de in het wereldgebeuren volmaakt onbelangrijke en even onsmakelijke als afstootelijke gedragingen van zielszieken, sadisten en hysterische zwakkelingen.’120 In de recensie vermeldde hij dat hij ook de verfilming van dit stuk – These three van regisseur William
Wyler – had gezien. De film kon hem meer bekoren, omdat de lesbische relatie door
een driehoeksverhouding vervangen was: een knappe dokter werd door beide vrouwen begeerd.
De kritiek op dit soort stukken was tweeledig. In de meeste gevallen moesten de
recensenten concluderen dat de personages slecht waren ingekleurd en geen achtergrond, een doel of een echt ideaal in hun leven hadden. Het waren zwakkelingen, dégénérés met hun eigen zorgen en ijdelheden en geen krachtige om hun eer en geluk
strijdende persoonlijkheden. Daarnaast lag de nadruk meestal op hun gevoelsleven en
dat werd door de recensenten afgewezen: ‘Er zijn veel belangrijker, veel zedelijker, veel
hooger dingen in dit leven dan het steeds maar staren op onzen navel van het gevoel.
Wij constateeren met vreugde, dat wij niet meer liberaal genoeg zijn om dit soort tot
doel verheven individualisme nog in allen ernst te kunnen waarderen.’121
Wolters noemde in 1942 dit soort toneel ‘tooneel op het tooneel’. Daarmee bedoelde hij dat toneelschrijvers in deze meestal zeer luchtige stukken de personages op
de belangrijkste momenten van hun leven ‘deden alsof’. In hun liefde en huwelijk, tegenover hun vrienden, kinderen en vrouwen speelden ze toneel waardoor er grappige misverstanden konden ontstaan die een hoge graad van onwaarschijnlijkheid bereikten. De schrijvers, regisseurs en spelers die dit soort stukken speelden, beheersten
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het toneel niet meer, maar het toneel beheerste hen: ‘Hun bewustzijn is verengd tot
een tonéélbewustzijn. Zij maken niet meer uit het volle leven theater, maar zij trachten uit het leven theater te maken en zien niet, dat hun tooneel doodgeboren is vergeleken bij het groote scheppen voor den schouwburg van hun voorgangers.Het ruikt
al als het geschreven wordt naar decorlijm en tooneelstof en kan daardoor slechts een
kleine categorie van het publiek aanspreken.’122
Aan het begin van de bezetting maakten de recensenten diverse malen melding
van ‘tooneel om het tooneel’. Beloof me niets van Charlotte Riszmann werd omschreven als een gezond stuk met als thema’s de toegewijde liefde van een vrouw en de overgave van een kunstenaar aan zijn werk. In Familiefeest van Theodoor Holman traden
geen ‘leege ellendelingen, die geen hoop meer hebben’ op, maar was de handeling gecentreerd rondom een gelukkig gezin met kinderen en kleinkinderen waarbij ieder
personage zijn eigen karakter had. Het stuk speelde nog niet ‘in een milieu dat de drager van grootsche gedachten of innige overtuiging kan zijn’.123 Tevreden stelde Frans
de Prez in maart 1941 na het verbod op het spelen van Engelstalige toneelstukken vast
dat steeds meer gezelschappen hun toevlucht hadden gezocht tot stukken met een
boeiende, algemeen menselijke inhoud, met sprekende karakters en met mensen van
vlees en bloed.124
De kritiek op de personages bleef in de nationaalsocialistische kritieken tot het
eind van de oorlog gehandhaafd. Shaws Candida in een uitvoering van Adriaan Hooykaas ademde de ideologie van een voorbije tijd, omdat het socialisme dat ds. Morell
propageerde niet het socialisme was dat de nationaalsocialisten wilden brengen of wat
ze voor Nederland nodig achtten. De bijfiguren waren exceptionele mensen die twintig jaar geleden wel voorkwamen, maar die nu lachwekkend overkwamen, terwijl dat
niet de bedoeling van de auteur geweest kon zijn. Alleen de figuur Candida doorstond
de toets der kritiek: ‘Een gezonde liefhebbende domineesvrouw, die begrip toont voor
den zich onbegrepen voelenden Marchbanks en uren lang doet of zij naar diens gedichten luistert. Toch zou zij ons liever geweest zijn, als zij den slappeling op het onmannelijke en nuttelooze van zijn bestaan gewezen had.’125
Dat niet alle nationaalsocialistische recensenten het op dit punt met elkaar eens
waren blijkt uit de recensies waarin ze soms heel verschillend oordeelden over hetzelfde toneelstuk. Zo besprak een anonieme journalist De achtste vrouw van Blauwbaard van Alfred Savoir door een gezelschap o.l.v. Jan C. de Vos in het Odeon-theater te Den Haag. ‘Een voortreffelijk blijspel!’ en ‘Geen slappe, niets-uitvoerende, doch
krachtige om hun eer en geluk strijdende menschen’ waren zijn voornaamste constateringen.126 In september 1944 waren deze krachtige mensen getransformeerd in
een stomdronken dégénéré, een poenige egoïst en een geraffineerd vrouwspersoon
die het publiek vermoeiden in weinig hartverheffende slaapkamerscènes.127 Hoewel
het stuk volgens Boreel de Mauregnault in het begin nog geïnterpreteerd zou kun-
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nen worden als een prachtige satire op de Amerikaanse mentaliteit en de bewondering daarvoor bij bepaalde Europese kringen, ging het satirische karakter in de volgende bedrijven verloren.

4. Conclusie
Beschouwen we de recensies in chronologische volgorde dan valt een opmerkelijke
discrepantie op. Voor de oorlog hebben nationaalsocialistische recensenten negatief
geageerd op de uitvoeringen van de belangrijkste Nederlandse gezelschappen. Tijdens
de bezetting veranderde de toon toen ze in de recensies hun eigen ideologie als positieve richtlijn meer op de voorgrond plaatsten.
Hoewel in dit hoofdstuk een drietal afkeurenswaardige aspecten werden geformuleerd, zijn deze toch onder een noemer te plaatsen. Uit de recensies in de jaren dertig valt duidelijk de afkeer voor de moderniteit waar te nemen. Het universele, internationale karakter van de democratische samenleving die ook in diverse toneelstukken
in de handeling was te signaleren, was de meeste nationaalsocialistische recensenten
een doorn in het oog. Deze moderniteit werd op twee manieren bestreden.
Aan de ene kant keurden de recensenten onwelgevallige stukken op politieke
gronden af en beschouwden ze als duivelse bedenksels uit het linkse kamp. Maar daarbij bleef het niet, want naast de mededeling dat een stuk een socialistische of communistische tendens bevatte, vermeldden ze bijna automatisch dat dit het werk was
of moest zijn van een joodse auteur en daardoor dus dubbel afkeurenswaardig. Als ze
de tendens in het toneelstuk wel accepteerden, bij bijv. Het voorste legioen was dit het
geval, dan vervielen alle bezwaren en prezen nationaalsocialistische recensenten het
toneelstuk de hemel in, hoewel ze van mening waren dat tendenskunst geen grote
kunstwerken kon voortbrengen. Dit onderzoek heeft vastgesteld dat nationaalsocialistische recensenten op dit punt met twee maten hebben gemeten.
Aan de andere kant werden niet vanuit een nationaalsocialistische visie, maar eerder vanuit een bekrompen burgerlijke visie de verworvenheden van de democratische
maatschappij bekritiseerd. Deze kritiek werd voornamelijk toegespitst op de personages uit het betreffende toneelstuk. Vaak stelden recensenten vast dat mannelijke
personages geen echte mannen waren, maar eerder verwijfde types, dandy-achtige figuren die eigenlijk alleen in toneelstukken voorkwamen. Bovendien beschikten deze
over meer dan voldoende geldmiddelen, waardoor ze of niet hoefden te werken voor
hun geld of hun kapitaal ten koste van alles wilden vergroten. Het felst ageerden ze tegen die toneelstukken waarin vrouwelijke personages de broek aan hadden of erger
nog een lesbische relatie onderhielden. Wat ze daar tegenin brachten was het burgerlijke ideaal van ‘huisje, boompje, beestje’, dat van oudsher als Nederlands kan worden
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gezien. Daarom beschouwden ze een toneelstuk waarin de echtelieden waren gescheiden als verderfelijk. Dat lijkt in eerste instantie verbazingwekkend, maar is wellicht verklaarbaar uit het feit dat het ideaal, een volks of Germaans theater, pas verwezenlijkt zou kunnen worden na een Duitse overwinning. Zo lang daar nog geen
sprake van was, grepen ze terug op oude, vertrouwde waarden, die zij in het normenen waardepatroon van de eigen aanhang terugvonden. Bovendien hadden de recensenten zichzelf de taak gesteld – of die was hun door de top van het DVK opgelegd –
om in hun recensies het Nederlandse volk voor te lichten en op te voeden voor een
theater dat een afspiegeling moest zijn van het werkelijke leven. Gedegenereerde personages en manwijven voldeden niet aan de gestelde norm van Germaanse heroïsche
personages en dienstbare vrouwen en werden daarom afgewezen.
Tijdens de oorlog wisselden de nationaalsocialistische recensenten hun agitatie
in voor het propageren van volkse toneelstukken, al dan niet overgoten met een nationaalsocialistische saus. Natuurlijk geldt deze bewering niet voor alle recensenten en
alle recensies. Veelal voldeden ze aan de eisen die aan critici werden gesteld: informeren en recenseren. Maar daar waar het mogelijk was, verruimden zij hun blik naar
hetzij de eigen toneeltraditie, de voorbeelden uit Duitsland of naar de eigen ideologie.
Het theater – en eigenlijk de hele Nederlandse cultuur – was volgens de heren critici sinds het einde van de zeventiende eeuw in verval. Het lag dus voor de hand dat
ze verlangden dat de toneelleiders hun blik richtten op de middeleeuwen en Gouden
Eeuw. Het nieuwe Nederlandse theater moest aansluiten bij de volksgemeenschap zoals dat in het verleden ook het geval was geweest.
Door de bezoeken van verschillende Duitse theatergezelschappen en later na de
oprichting van het Deutsches Theater in den Niederlanden bemerkten de recensenten eenzelfde traditie in Duitsland. Naast het spelen van nationaalsocialistische drama’s hadden toneelleiders als prof. dr. Saladin Schmitt vooral klassieke Duitse werken op het repertoire gezet. Door een veranderde enscenering hoopte men die werken
elementen uit de nationaalsocialistische ideologie mee te geven zodat ze voor een opvoering in grote kring acceptabel werden.
Recensenten hebben in een beperkt aantal gevallen de eis om het toneelstuk
vanuit de heteronomie te benaderen opgevolgd. Daarom spraken ze in hun recensies de regisseurs rechtstreeks toe in de hoop dat deze de gewenste veranderingen in
nationaalsocialistische of nationalistische richting zouden doorvoeren. Uit de recensies blijkt ook dat de toneelcritici de toneelstukken vanuit hun eigen ideologische bril hebben geïnterpreteerd, wat tot gevolg had dat hoofdpersonages soms ten
faveure van bijfiguren, die beter in de nationaalsocialistische ideologie pasten, gedegradeerd werden.
Samenvattend kunnen we stellen dat er een verschuiving in nationaalsocialistische richting valt waar te nemen als we de kritieken op de vooroorlogse toneelstuk-

08 hst 8 (3)

14-10-2008

11:14

Pagina 433

8. De producten van een schijncultuur gerecenseerd

433

ken vergelijken met de recensies over de voorstellingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gespeeld. Nationaalsocialisten ruilen de dandy’s en nietszeggende figuren uit
de vooroorlogse societystukken in voor idealistische stereotypen: de gedrevenen, de
helden met een heroïsche wilskracht. In plaats van het zinloze leven van nietsdoen en
gepsychologiseer over relationele problemen zien nationaalsocialistische recensenten
liever de arbeidende mens in een landelijke omgeving. Deze verschuiving is ook terug
te vinden in de term ‘volks toneel’. Was dit begrip in de jaren dertig vooral gekoppeld
aan volkstoneel van de Amsterdamse Jordaan, in de oorlog verschuift de blik naar het
platteland, waar raszuivere boeren eeuwenlang hun grond bewerkten. Deze verandering was niet alleen geografisch, maar had ook een ideologische grond, omdat de platvloerse stadse Untermensch ingeruild werd voor een onbedorven plattelander, de
voorbode van de nieuwe Übermensch.
Kunst moest bijdragen tot verheffing, een term die ook door Ketelsen (1968: 127177) als typerend voor het nationaalsocialistische drama wordt genoemd. Die verheffing was alleen bereikbaar voor de idealistische mens die zijn schouders onder de
problemen van zijn tijd wilde zetten. Dat menstype was Germaans en was volgens nationaalsocialisten aanwijsbaar in het diepste wezen van het Nederlandse volk. In feite wilden nationaalsocialisten een hernieuwde klassieke tragedie die voor hen de status had van een nationaal-religieuze plechtigheid, omdat daarin de problemen
waarmee de volksgemeenschap worstelde op een abstracte en idealistische manier
werden voorgesteld. Helemaal tragisch hoefde de voorstelling ook weer niet te zijn
– we zagen het reeds bij de bespreking van Hamlet – want nationaalsocialisten hielden de mogelijkheid open dat het drama ondanks de dood van de held een positief
einde kende, omdat zijn streven werd voortgezet door een van de andere personages.
Wat recensenten in veel van hun kritieken hebben willen aantonen valt te omschrijven als een ontdekkingstocht naar nieuwe bouwstenen van een toekomstig nationaalsocialistisch theater, zowel naar vorm als inhoud. Voor de vorm kwamen ze net
als in Duitsland idealiter uit bij de neoklassieke tragedie, voor de inhoud gebruikten
ze de nationaalsocialistische ideologemen als dramatische motieven.
De toneelrecensenten hebben de door Goedewaagen voorgestelde scheiding – informatieve recensies in de dag- en weekbladen en beoordelende recensies in de vakbladen – tijdens de bezetting niet altijd opgevolgd. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat vooral de recensenten van Het Nationale Dagblad zich niet aan dit voorschrift
hebben gehouden. Hun informerende taak maakten Adriaan van Hees, Frans de
Prez, N.H. den Hertog en hun collega’s ondergeschikt aan een beoordelende taak.
Geconstateerd moet worden dat ook hun collega’s van Volk en Vaderland zich amper van hun taak hebben gekweten. In de jaren dertig fulmineerden ze met veel bombarie tegen De beul, maar tijdens de oorlog zijn er amper recensies van hun hand ver-
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schenen. Beschouwen we Cinema & Theater als een vaktijdschrift, dan moeten we
concluderen dat ook hier de richtlijnen van Goedewaagen en Wiers niet zijn opgevolgd. Slechts bij uitzondering werd een toneelstuk gerecenseerd vanuit de heteronomie. Het gros van de recensies onderscheidde zich in niets van die in de gewone
toneeltijdschriften uit het interbellum: keurige recensies met een beschrijving van de
inhoud, gevolgd door een uitgebreide beschouwing over de vertolking en tot slot het
oordeel van de recensent. Hetzelfde kan gezegd worden van De Schouw, het tijdschrift
dat de NKK uitgaf. De helft van de artikelen over toneel bestond uit een nadere toelichting over de politieke beslissingen die binnen het DVK en de NKK waren genomen. In de toneelrecensies werd net als in de andere periodieken af en toe geconstateerd dat een gezelschap er in meer of mindere mate in geslaagd was een echt
Nederlands stuk voor het voetlicht te brengen.
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Hoofdstuk 9

Epiloog

Dit onderzoek met de titel Het theater van de nieuwe orde behandelt de rol die nationaalsocialisten hebben gespeeld in de Nederlandse theatergeschiedenis. Tot nu toe
werd het optreden van toneelspelers tijdens de Duitse bezetting vooral geëvalueerd
vanuit de morele beoordeling van hun gedrag tijdens de bezettingstijd, een houding,
die zijn oorsprong vond in kwalificaties die de auteur Albert Helman bij het optreden
van de Toneelgroep 5 mei ’45 vlak na de bevrijding bij de voorstelling Vrij volk introduceerde en die in de proloog ook aan de orde is geweest. Aan de ene ‘foute’ kant plaatste hij de ‘onnozelen’ en ‘opportunisten’ samen met de ‘onverschilligen’ en ‘labielen’,
de ‘beginsel- en karaktervasten’ vertegenwoordigden de ‘goede’ kant.1 Het spelen in
Vrij Volk was daarom voorbehouden aan deze laatste categorie: toneelspelers die geweigerd hadden zich aan te melden voor de Nederlandse Kultuurkamer. Deze indeling had tot gevolg dat bij de geschiedenis van het Nederlandse theater in de Tweede
Wereldoorlog vooral de nadruk kwam te liggen op de laatste categorie. Met dit onderzoek heb ik geprobeerd dit beeld bij te stellen.
Voorzover de theaterpraktijk van de nationaalsocialistische beroepstoneelgezelschappen in de Nederlandse theatergeschiedenis werd genoemd, was de kwaliteit van
het gespeelde aanleiding om de beschrijving kort te houden. Het doel van mijn onderzoek was de theatrale activiteiten van nationaalsocialistische toneelspelers, – schrijvers en regisseurs te reconstrueren en analyseren en niet de afkeuring te herhalen die
in naoorlogse studies en artikelen te lezen stond. De ambitie die aan dit onderzoek ten
grondslag lag, was de geschiedenis van het Nederlandse theater in de oorlog vollediger te belichten.
De benaderingswijze die in dit boek is gekozen, sluit aan bij de eis die de historicus Van der Boom (2007) aan nieuw onderzoek naar Nederlands fascisme stelt: een
wetenschapper dient de vraag te beantwoorden wat er nu mooi en inspirerend aan het
fascisme was en mag deze zeker niet uit de weg gaan. Deze eis had tot gevolg dat mijn
onderzoek vooral gebaseerd is op nationaalsocialistische bronnen.
Voor mij als theaterhistoricus betekende dit dat ik vanuit dit uitgangspunt de beweegredenen van bovengenoemde doelgroepen in beeld wilde brengen en de vraag
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moest beantwoorden wat hen aantrok in de nationaalsocialistische ideologie om hun
artistieke bekwaamheden soms al voor het uitbreken van de oorlog in dienst te stellen van Musserts NSB of aanverwante groeperingen. Bovendien was het van belang
om het door hen gespeelde en geschreven repertoire in beeld te brengen, omdat dit een
vergelijking met de veel meer bestudeerde subculturen van andere politieke of confessionele organisaties uit het interbellum mogelijk zou maken.
Aan mijn onderzoek lagen vijf concrete vragen ten grondslag:
1. Welke was de culturele ideologie van de Nederlandse nationaalsocialisten?
2. Welk cultuurbeleid voerden de bezettende macht en ‘inheemse’ overheid?
3. Welke ideeën over theater hebben de nationaalsocialistische cultuurdragers ontwikkeld?
4. Hoe zag de nationaalsocialistische theaterpraktijk er qua inhoud, kwaliteit en
vormgeving uit?
5. Hoe werden voorstellingen in de nationaalsocialistische toneelkritiek besproken?

1. De resultaten van het onderzoek
De culturele ideologie van Nederlandse nationaalsocialisten werd besproken door
cultuurtheoretici als dr. Tobie Goedewaagen, Frans Primo en dr. Wijnand Frans, leiders van nationaalsocialistische toneelgezelschappen als Jan C. de Vos jr., Adriaan
van Hees en Karel Baars, toneelauteurs als Frans de Prez en August Heyting, theatercritici als Max Wolters, Wouter Weersma, Chris de Graaff, N.H. den Hertog en
Sybren Modderman. Zij vroegen zich soms al voor de oorlog af naar welke culturele identiteit een nationaalsocialistisch theater moest streven. Nationaalsocialistische
cultuur omschreven zij met begrippen als ‘volks’, ‘Germaans’, ‘ras’ en ‘bodemverbondenheid’, maar bovenal zetten ze zich in hun geschriften af tegen de democratisch-liberale cultuur van het interbellum. Het modernistische en internationale karakter van de toenmalige samenleving wezen ze af. Zij zagen liever dat Nederlandse
nationaalsocialisten zich concentreerden op het Nederlandse nationale verleden. Al
naar gelang hun politieke opvattingen kleurden zij dit op twee manieren in. Tendeerden ze meer naar de gematigde Groot-Nederlandse of Dietse richting binnen de
NSB, dan was de cultuur van de middeleeuwen en Gouden Eeuw maatgevend. Waren ze meer geporteerd van een extremere, Germaanse richting, dan zagen zij die pas
tijdens de bezetting in de amateuristische sfeer van de nationaalsocialistische jaargetijdenfeesten verwezenlijkt. De nieuwe nationaalsocialistische ordening betekende voor de individuele kunstenaar dat hij vrij was in gebondenheid. Enerzijds
moest hij zijn kunst dienstbaar maken aan de volksgemeenschap, zonder deze slaafs
na te volgen, anderzijds werd van hem verwacht dat hij er leiding aan gaf. Indivi-
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dualisme was toegestaan, als dat maar niet als een slap aftreksel van het humanisme ingevuld werd.
De nieuwe ordening van de kunsten – het trefwoord van het cultuurbeleid van
de bezettende macht en ‘inheemse’ overheid – werd niet meteen op 10 mei 1940 ingevoerd. Seyss-Inquart had immers beloofd dat de Duitsers niet van plan waren Nederland een nationaalsocialistische ideologie op te dringen. Toch verzamelde hij in
juni 1940 vooraanstaande wetenschappers en in de culturele sector werkzame Nederlanders in de Nederlandsche Kultuurkring. Deze stond onder leiding van de Amsterdamse prof. dr. Geerto Snijder, maar ze niet veel heeft betekend. Het bleef een
praatcollege dat adviezen verstrekte en na zijn opheffing een opvolger kreeg in de Nederlandsche Kultuurraad (NKR), eveneens onder leiding van Snijder.
In november 1940 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgesplitst in twee nieuwe departementen: het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (OKW) onder leiding van prof. dr. Jan van Dam en
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) met prof. dr. Tobie Goedewaagen als secretaris-generaal. Op het laatste departement voerde men een theaterbeleid dat amper uit de verf is gekomen. Weliswaar verbood men het spelen van Engelstalige (Shakespeare en Shaw uitgezonderd), Russische en joodse toneelstukken,
werd het joden onmogelijk gemaakt actief en passief in de kunstsector te opereren
maar tot een ‘echte’ nazificering kwam het niet, hetgeen ook blijkt uit het repertoire
van het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam en de Ghesellen van den Spele, twee
door het DVK opgerichte gezelschappen. De toneelstukken die door deze gezelschappen werden gespeeld bevatten geen directe propaganda voor de ideologie van de
nieuwe orde. Het cultuurbeleid van het DVK was niet gericht op eenzijdige propaganda zoals in Duitsland, maar concentreerde zich meer op de sociale zorg voor de
kunstenaar.2
De tijd was een andere factor die in het nadeel van de bezetter werkte. Achteraf
bezien bleek 1942 na een aanloopperiode van anderhalf jaar het oogstjaar, want in 1943
eisten de oorlogsinspanningen weer de grootste aandacht op. Na Dolle Dinsdag stortte het culturele kaartenhuis ineen.
Om de sociale en economische positie van de kunstenaars te verbeteren en de gehele culturele sector te ordenen werden in november 1941 de voorbereidingen getroffen om naar Duits voorbeeld een Nederlandsche Kultuurkamer (NKK) op te richten,
die in februari 1942 gestalte kreeg met de instelling van het persgilde en het gilde voor
Theater en Dans.
De NKK was een getrapte organisatie, de leiding ervan berustte eveneens bij Goedewaagen, die na de oorlog toegaf dat dit geen handige zet was geweest. De NKK had
verschillende beroepsgroepen georganiseerd in gilden; elk gilde was op zijn beurt opgedeeld in vakgroepen die weer bestonden uit groepen kunstenaars. Parallel hieraan
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was de kunstsector ook horizontaal georganiseerd in gewestelijke bureaus, waarin per
regio kernen van musici, toneelspelers, filmers et cetera werden ondergebracht. Voor
de meeste Nederlanders bleef het verschil tussen het DVK en de NKK onhelder. Zelfs
in eigen kring werd herhaaldelijk benadrukt dat het DVK de instantie was die zorg
droeg voor een verheffing van de cultuur en dat de NKK verantwoordelijk was voor
de inhoudelijke en sociaaleconomische aangelegenheden in de kunstensector. De
theaterwereld zag de NKK als een duidelijk signaal van voortgaande nazificering van
de Nederlandse cultuur en wilde de oprichting ervan boycotten door zich massaal niet
aan te melden. Omdat de directeuren van de belangrijkste toneelgezelschappen door
dr. J. Bergfeld, het hoofd van de Abteilung Kultur van het Rijkskommissariaat, zwaar
onder druk waren gezet capituleerden ze. In de loop van het eerste bezettingsjaar hadden ze echter wel de Ariërverklaring getekend en de uitsluiting van joodse collega’s geaccepteerd.
Door het internationale repertoire af te wijzen en daarvoor in de plaats een Nederlands nationaal repertoire te ontwikkelen zou het theater volgens nationaalsocialisten uit het slop kunnen worden getrokken. Er waren genoeg Nederlandse toneelauteurs die nu eindelijk eens gespeeld moesten worden. Om hen te motiveren nog
meer goede stukken te schrijven moest de overheid prijsvragen uitschrijven en het
theater voortaan subsidiëren. Dergelijke geluiden waren niet specifiek nationaalsocialistisch, ze werden al vanaf 1923 verwoord door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. Voor de oorlog waren er slechts een paar recensenten als Weersma en Goedewaagen die een andere optie voorstelden. Het toekomstige nationaalsocialistische
theater zou zich in verbondenheid met de volksgemeenschap moeten ontwikkelen.
Daarbij dachten zij aan de Griekse klassieke tragedie, de triomftochten van de Romeinse keizers, de Spaanse stierengevechten, de processies uit de middeleeuwen en de
allegorische voorstellingen bij Blijde Inkomsten. Het theater van de nieuwe orde zou
ook moeten bestaan uit dergelijke grootse manifestaties. De theatervoorstellingen bij
de lustra van studentenverenigingen waren voor nationaalsocialisten contemporaine
voorbeelden van geschikt theater.
Tijdens de oorlog werd in diverse artikelen getracht het nationaalsocialistische
theater een historische grondslag te geven. Daarbij noemden vooraanstaande nationaalsocialisten een viertal opties. Dr. Wijnand Frans introduceerde hier de dramatische theorieën die Paul Ernst aan het begin van de twintigste eeuw had geformuleerd. Het nieuwe nationaalsocialistische theater zou aansluiting moeten zoeken bij
het theater van het Derde Rijk, de laatste grote periode uit de Europese theatergeschiedenis. Primo, het hoofd van de afdeling Theater en Dans van het DVK, zocht in
de Europese theatergeschiedenis naar voorbeelden die nationaalsocialisten zouden
kunnen inspireren. Hij dacht daarbij aan de Griekse tragedie omdat daarin nationale
en gemeenschapsproblemen het onderwerp van spel waren. Naast het gegeven dat het
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theater in dienst stond van het volk en de staat was de opheffing van de scheiding tussen spelers en publiek een tweede richtpunt dat van het Griekse theater overgenomen
kon worden, een uitgangspunt dat ook door nationaalsocialistische theoretici in naziDuitsland was geopperd. Op grond van dit gegeven waren de mysterie- en mirakelspelen uit de middeleeuwen voor Nederland geschikte voorbeelden. Goedewaagen
hanteerde het standpunt dat een mythe, een idee, de achtergrond van het nationaalsocialistische drama moest vormen. Voor zijn achterban formuleerde hij als thema’s:
de ontwakende arbeider en boer, de tragedie van de intellectueel en hij zag mogelijkheden in toneelstukken over nationale helden als J.P. Coen en Michiel Adriaansz.
de Ruyter. Van Hees tenslotte was een man van de praktijk en kwam in 1940 met zijn
Nieuw tooneel voor een nieuw publiek, waarin hij een hiërarchisch gemodelleerd toneelbestel ontvouwde. Hij stelde voor een einde te maken aan de sterrencultus door
slechts zes gezelschappen in Nederland én Vlaanderen toe te staan. Deze moesten
streven naar het hoogste artistieke peil en zo de versnippering een halt toeroepen.
Deze gezelschappen zouden verantwoordelijk worden voor het spelen van volkse toneelstukken, het amusement was voorbehouden aan de vrije sector. Als de nationaalsocialistische revolutie eenmaal was geslaagd, was het mogelijk dat grote steden
meerdere schouwburgen kregen voor verschillende voorstellingen, analoog aan de
ontwikkelingen in Duitsland.
Het cultische spel zou de nieuwe theatervorm moeten worden. Dit nieuwe Nederlandse nationaalsocialistische drama kende een drietal varianten: allereerst de Hagespraken te Lunteren, die een heroïsche stof uit het Dietse verleden bevatten, vervolgens de Dietse mythen, nationale topics uit de Dietse geschiedenis, die onderdeel
uitmaakten van historische toneelstukken en tenslotte de aloude Germaanse jaargetijdenfeesten die onder de noemer midwinter- en zomerzonnewende nieuw leven
werden ingeblazen.
De toneelgezelschappen werden op nationaalsocialistische wijze georganiseerd.
Aan het hoofd stond een intendant, die terzijde werd gestaan door een zakelijke leider, een dramaturg en een regieraad. Bovendien zou aan elk gezelschap een sociale
raad verbonden moeten zijn, die de sociale belangen van de bij het gezelschap werkende personen zou moeten behartigen.
Het drama van de nieuwe orde moest op een viertal terreinen inhoudelijke veranderingen ondergaan. Meestal vond men het voldoende het repertoire aan te passen:
geen buitenlandse stukken meer, maar oorspronkelijk Nederlandstalig werk, al of niet
in dialect. De toneelspelers zouden beter opgeleid moeten worden, ze moesten de
kunst van het gesproken woord in het versdrama beter leren beheersen en de aangeleerde speelstijl in de verwerpelijke societystukken afleren. De toneelschrijvers kregen
eerst de tijd eenvoudige toneelstukjes te leren schrijven om daarna in samenwerking
met andere professionals een ‘Gesamtkunstwerk’ uit te brengen. Tenslotte moest er
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een nieuw publiek naar de schouwburg worden gelokt, dat door goede voorlichting
in de gelegenheid moest worden gesteld het getoonde te leren begrijpen en waarderen. Slechts een enkeling als Ledeboer van Westerhoven, het hoofd van de Dienst Tooneel der Hoofdafdeling Vorming van de NSB, nam een ander, radicaler standpunt in.
Het nieuwe theater moest volgens hem volks, bodemgebonden, Germaans en nationaalsocialistisch zijn.
Het richtsnoer bij de beschrijving van de theaterpraktijk van nationaalsocialisten tijdens het interbellum en de bezetting vormde de functie die het theater voor
de toeschouwers vervulde. Daarbij werden drie mogelijkheden onderscheiden: theater was een middel om de kameraden op te voeden in de nationaalsocialistische
ideologie, in de tweede plaats versterkte het theater het gemeenschapsgevoel en tenslotte vormde het theater een bron van vermaak. Al deze drie kenmerken werden in
de theaterpraktijk voor en tijdens de oorlog aangetroffen. Uit de analyse blijkt dat
het aantal voorstellingen van beroepsgezelschappen met een nationaalsocialistische
inhoud ogenschijnlijk tot twee beperkt bleef: Fascio speelde eind 1933, begin 1934 De
dag die komt van George Kettmann jr. en Het Fascistisch Tooneel volgde in 1934 met
Aan ons de toekomst. Het bepalende onderwerp in beide voorstellingen is de gedachte aan de wedergeboorte van de nieuwe volksgemeenschap. Het aantal nationaalsocialistische gezelschappen en gezelschapjes tijdens de oorlog bleef beperkt; in
totaal waren drie grote en nog een paar kleinere actief. Zowel de grote – De Voortrekkers, De Spelers van den Omroep en Het Noord-Hollandsch Tooneel (NHT) –
als ook de kleinere – Het Haagsch Tooneel (Paul Meijer) en De Schouwspelers (Johan Boezer en Ellen Durieux) – speelden voornamelijk blijspelen of kluchten en
soms een historisch stuk. Het DVK richtte zelf twee gezelschappen op: Het Nederlandsch Tooneel werd in 1941 ondergebracht bij het Gemeentelijk Theaterbedrijf
Amsterdam, twee jaar later werd De Ghesellen van den Spele de bespeler van de
Utrechtse Stadsschouwburg, maar ook deze beide gezelschappen weken in repertoirekeuze niet af van wat nationaalsocialistische en reguliere beroepstoneelgezelschappen speelden.
Op het eerste gezicht zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er door het
beroepstoneel als zodanig geen nationaalsocialistisch toneel van enige betekenis is gespeeld.
Bij mijn onderzoek heb ik niet alleen de professionele theatrale activiteiten onderzocht
en geanalyseerd, maar ook voorstellingen en manifestaties in amateuristische kringen
aan een nadere beschouwing onderworpen. Ik hanteer daarbij de hypothese dat het
heel goed mogelijk was dat nationaalsocialisten net als socialisten, communisten en
katholieken hun eigen identiteit met theatrale optredens bekend wilden maken aan
de eigen zuil en aan geïnteresseerde leken. Deze queeste leverde een schat aan nieuw
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materiaal op. Hoewel er ook gezelschapjes zijn geweest die komische schetsen en blijspelen voor het voetlicht brachten, ontwikkelden nationaalsocialisten een gevarieerd
scala aan theatrale vormen.
Bij het amateurtoneel troffen we qua vormgeving traditionele voorstellingen aan
als Vrijheid van een Rotterdamse groep onder leiding van Adriaan van Hees, Het eenigst antwoord en Jan Stavast. Beide laatste stukken werden aan het eind van de jaren
dertig opgevoerd bij vergaderingen van Zwart Front. Het zijn voorbeelden van geëngageerd vooroorlogs nationaalsocialistisch theater. Net als bij de stukken van Fascio
en het Fascistisch Tooneel vormde de propaganda voor het nationaalsocialisme de boventoon. In het kielzog van socialisten en communisten ontwikkelden nationaalsocialisten vanaf 1933 hun eigen spreekkoren, die zij als cultisch spel typeerden. Deze
term werd tijdens de bezetting uitgebreid naar andere vormen nationaalsocialistisch
theater: de midwinter- en midzomerzonnewendedeclamatoria, revues, tableaux vivants en dramatische dialogen die voor en door gelijkgestemden werden opgevoerd.
Bij deze laatste theatrale activiteiten was niet zozeer de propaganda voor het nationaalsocialisme het eerste doel, veel meer werd de nadruk gelegd op het kameraadschapsgevoel, het deelgenoot zijn van de ideologische voorhoede die de heilstaat van
de nieuwe orde voorbereidde.
De zonnewendedeclamatoria werden geschreven ter ondersteuning van de van
oorsprong Germaanse jaargetijdenfeesten die op 21 juni en 21 december werden georganiseerd. De nazi-dichter Jaap van Kersbergen schreef voor die gelegenheid zijn
Midwinterzonnewendedeclamatorium dat door een groep WA-mannen onder leiding
van een voorzegger bij een groot vuur in de open lucht werd uitgesproken. In zijn declamatorium plaatste Van Kersbergen de strijd van het Nederlandse volk vanaf het
begin van de jaartelling tot heden centraal. Maar de bijeenkomst was niet alleen een
terugkijken op de geschiedenis, het Nederlandse volk (de aanwezige kameraden althans) plaatste hij in het centrum van het wereldgebeuren, waardoor een bovenindividueel aspect werd benadrukt, want wilde Nederland zelf als volk overleven, moest
het wederom deelnemen aan de strijd die Duitsland voerde. Deze strijd voor het recht
van de volksgemeenschap had een Germaanse oorsprong en maakte tevens de verbondenheid van de kameraden met het voorgeslacht en dus met de bodem waaruit
zij voortkwamen voor hen overduidelijk.
Bij de verschillende nevenorganisaties van de NSB zoals de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO) en de Nationale Jeugdstorm speelde men op kameraadschapsavonden of –middagen toneel: propagandistische stukken waarin een
personage werd overgehaald lid te worden van deze mantelorganisatie. Voorts speelde men herfstspelen en sprookjes die nu voorzien werden van een nationaalsocialistische lading.
Een speciale categorie vormden de dramatische dialogen tussen de personages
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Pier de Wijze en Leunie Seute, die door Martien Beversluis of zijn echtgenote werden
geschreven en door Zeeuwse amateurs werden gespeeld. Deze dialogen waren een
commentaar op de actuele gebeurtenissen in de trant van Keuvel en Klessebes, de personages uit het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter (= Jacques van Tol). Er
werden ook eenakters en revues opgevoerd waarin de geschiedenis van de NSB werd
nagespeeld en die meestal voor veel hilariteit zorgden bij het kameraadschappelijk publiek. Een laatste categorie theatrale activiteiten werd gevormd door de declamaties,
meestal uitgesproken door Adriaan van Hees tijdens de Hagespraken in Lunteren. De
manifestatie bestond uit een aantal strak geregisseerde rituelen: het luiden van de klok,
het binnenmarcheren van de verschillende NSB-organisaties, het zingen van volksliederen of nationaalsocialistische liederen, het door verschillende groeperingen beantwoorden van de voorzegger en de vlaggenparade. Al deze dramatische handelingen omlijstten de diverse redevoeringen, waardoor de hagespraak het karakter kreeg
van een nationaalsocialistische liturgieviering: op een heilige plek beleden nationaalsocialisten hun trouw aan de Leider en versterkten zo hun onderlinge solidariteit. Het
aantal spreekkoren nam tijdens de bezetting blijkens de spaarzame berichtgeving in
de kranten in vergelijking met de vooroorlogse periode af, de propaganda voor de nationaalsocialistische zaak richtte zich niet meer naar buiten, naar de andersdenkenden, die wellicht overgehaald konden worden toe te treden tot de volksgemeenschap
van de nieuwe orde, maar speelde een rol in het belijden van de nationaalsocialistische
saamhorigheidsgevoel.
De laatste onderzoeksvraag over de receptie van toneelstukken in de nationaalsocialistische media had tot doel te achterhalen of critici vanuit een nationaalsocialistische esthetica hun licht lieten schijnen op niet-nationaalsocialistische voorstellingen. Uit al hun kritieken zijn een drietal nationaalsocialistische accenten te
distilleren. In de eerste plaats wilden critici dat de gezelschappen een specifiek nationaal repertoire speelden, waarbij ze steeds terugvielen op de repertoirekeuze zoals Cor
van der Lugt Melsert die aan het eind van het tweede decennium van de twintigste
eeuw bij het Hofstad Tooneel had gepraktiseerd. De poging om oorspronkelijk Nederlandstalig werk te laten spelen resulteerde in vijfentwintig voorstellingen in de eerste twee jaren van de bezetting. Toch moesten critici in 1944 constateren dat het Nederlandstalige werk niet klassiek genoeg van aard was – de gezelschappen speelden te
veel kluchtwerk en simpele blijspelen – en dat de hele onderneming daardoor op een
mislukking dreigde uit te lopen.
Critici verlangden voorts dat gezelschappen het historische Duitse toneelstuk als
voorbeeld namen, waarbij de pogingen van dr. Saladin Schmitt, de leider van het de
Bühne der Stadt Bochum, alom werden geprezen. Hij was er in geslaagd vanuit het
niets en in zeer korte tijd een klassiek Duits repertoire op te bouwen, doordat hij verschillende klassiekers of bewerkingen van bekende romans kort na elkaar in premiè-
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re liet gaan. Regisseurs en directeuren van theatergezelschappen moesten eenzelfde
soort vertaalslag maken voor de Nederlandse situatie. Het repertoire van het Deutsches Theater in den Niederlanden was een tweede bron van inspiratie, omdat in een
aantal stukken (Die Königin Isabella van Hans Rehberg en Der Nibelunge Nôt van Max
Mell) het nieuwe Duitse drama zichtbaar werd. Bovenal verlangden de toneelcritici
dat regisseurs nationaalsocialistische ideologemen in hun voorstelling opnamen.
Steeds opnieuw gaven ze in hun kritieken aanwijzingen hoe regisseurs of toneelschrijvers de gespeelde stukken in nationaalsocialistische zin hadden moeten veranderen door elementen uit de nationaalsocialistische ideologie in hun voorstellingen
op te nemen. Het benadrukken van deze ideologemen was een stap in de richting van
het uiteindelijke theater van de nieuwe orde. Deze drie accenten laten een duidelijke
ontwikkeling zien: vanuit het Nederlandse stuk via het historische toneelstuk naar
Duits voorbeeld naar een voorstelling met verwijzingen naar de nationaalsocialistische
ideologie. Deze trits zou na de Duitse overwinning tenslotte moeten uitmonden in een
‘echt’ nationaalsocialistisch theater. Wat dan gespeeld zou moeten worden, was het
historische drama en de neoklassieke tragedie zoals die zich in Duitsland hadden ontwikkeld: een stuk met een historisch personage dat in feite een prefascistische held was
of een klassieke tragedie met een dramatische held die ten onder ging aan het noodlot. Maar dat hoefde niet per definitie een tragisch einde te betekenen; de idee waarvoor de held gestreden had, was met zijn dood niet uitgestorven. Zijn ideeën werden
voortgezet door een van de bijfiguren die zich in de loop van het stuk tot een voor nationaalsocialisten aanvaardbare leider had opgeworpen en zo het levenwerk van de
dramatische held kon voortzetten. Met het historische stuk kon de nationaalsocialistische staat worden geïntroduceerd, in de neoklassieke tragedie konden nationaalsocialistische themata aan de orde worden gesteld.
Om hun eigen theater verder te profileren hebben nationaalsocialistische critici
zich afgezet tegen het tijdtheater met De beul als meest afkeurenswaardige voorbeeld.
Dit moderne geëngageerde theater wezen ze af vanwege het cultuurpessimisme dat uit
deze stukken sprak. Bovendien beschouwden zij tijdstukken als joodse c.q. communistische propaganda. Toch waren ze niet in alle gevallen recht in de leer, want als een
toneelstuk een tendens bevatte, die veel overeenkomst vertoonde met hun eigen
ideeën, werd het wel geaccepteerd.
Engelse en Amerikaanse stukken werden afgewezen vanwege de grote nadruk op
de dialoog, die misbruikt werd om ideeën over maatschappelijke en zedelijke vraagstukken aan de orde te stellen. Liever hadden recensenten gezien dat de dramatische
handeling sterker in een stuk op de voorgrond trad en dat de dialoog menselijke hartstochten vertolkte. Wat hen het meest ergerde was de degeneratie die zij in deze toneelstukken aantroffen en die volgens hen voortsproot uit het decadente liberalisme.
Bovendien hadden ze grote moeite met het veranderde rolpatroon, waarin mannen
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voornamelijk dandy-achtige snobs waren, die overheerst werden door zeer geëmancipeerde vrouwen die zich in de ogen van de nationaalsocialistische critici gedroegen
als echte manwijven. Deze aanvallen op het reguliere theater kwamen niet alleen voor
in de jaren dertig, maar werden ook tijdens de bezetting veelvuldig aangetroffen. Indirect moesten ze het publiek wijzen op andere vormen van theater zoals die door nationaalsocialisten werden voorgesteld.
Samenvattend kunnen we stellen dat er wat de professionele theaterpraktijk betreft door de beroepsgezelschappen klaarblijkelijk bijna geen nationaalsocialistisch toneel is gespeeld. In de amateursector is er zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft
sprake van nationaalsocialistische theatrale activiteiten.

2. Nationaalsocialistische speelstijl
We kunnen geen uitspraak doen over de speelstijl bij de nationaalsocialistische beroeps- en amateurtoneelgezelschappen en het regieconcept van de regisseurs. In de recensies werd er met weinig woorden over gerept en het valt moeilijk om deze gezelschappen in een traditie te plaatsen van Royaards of Verkade omdat ze zich
voornamelijk beperkten tot het spelen van een groot aantal blijspelen en een enkel historisch stuk. Als er al een opmerking in die richting werd gemaakt zoals bij Westerman
en Zn. van het NHT dan stelden de recensenten vast dat de regievoering amateuristisch was. Ook de foto’s van de uitvoeringen laten zien dat Van Hees en De Vos met
De Voortrekkers, resp. de Spelers van den Omroep en het NHT voornamelijk een realistische en natuurgetrouwe speelstijl hanteerden, die al decennialang in zwang was.
Van een nieuwe regievoering in de trant van het Expressionistische drama uit de jaren twintig was geen sprake.
De theatrale activiteiten bij partijbijeenkomsten en gedenkdagen laten een eigen,
nationaalsocialistische inhoud en vormgeving zien. Vondung (1971) heeft aangetoond
hoe dicht de structuur van deze meetings met linguïstische en muzikale symbolen ofwel rechtstreeks afgeleid was van de christelijke liturgie of parallel eraan was ontwikkeld. In hun declamatoria en hagespraken gebruikten nationaalsocialisten stilistische
motto’s en formules zoals metra en rijmvormen, herhaling van woorden en zinnen om
ze een heilig en heroïsch karakter te geven. Zo werden de kerkelijke beurtzang, voorspraak tot God, biecht en aanroepingen direct overgenomen. De muziek zorgde ervoor dat de ruimte gevuld werd met een krachtig geluid zodat een betoverende atmosfeer en een mystieke resonantie bereikt werd. De architectuur van de ruimte deed
denken aan een kerk. Hoewel de theatrale activiteiten die aan deze beschrijving voldoen, slechts gering in aantal waren, zijn ze er wel geweest en ze sluiten nauw aan bij
ontwikkelingen die zich ook in Duitsland voordeden.

09 epiloog (3)

14-10-2008

11:14

Pagina 445

9. Epiloog

445

Dit onderzoek heeft aangetoond waarom een nationaalsocialistische speelstijl
geen ingang vond in de Nederlandse theaterwereld. Het aantal regisseurs dat de nationaalsocialistische zaak was toegedaan, was op de vingers van één hand te tellen.
Van de regisseurs die al voor de oorlog actief waren (Jan C. de Vos jr., Adriaan van
Hees, Karel Baars en Anton Verheyen, eventueel aangevuld met F. G. Boersma, de
leider van Nasotoon, en Jac. van Kampen, de artistiek leider van de toneelgroep Kameraadschap) was het niveau niet erg hoog. Van Hees had wellicht uit kunnen groeien tot een coryfee, maar zijn niet-arische afkomst dwong hem een paar stappen terug te doen. Bovendien was zijn hautain karakter niet geschikt voor het leiden van
een toneelgezelschap. De Vos was een opportunist, die meer in geld was geïnteresseerd dan in het ontwikkelen van nationaalsocialistisch theater. De anderen bleven
voornamelijk actief in het amateurcircuit en kregen nooit de kans bij het beroepstoneel door te breken. Cor van der Lugt Melsert en Adriaan Hooykaas, twee regisseurs van de door het DVK opgerichte gezelschappen, hebben zich laten gebruiken.
In die zin vallen zij onder de eerste twee categorieën die Helman onderscheidde. In
de recensies van hun voorstellingen in nationaalsocialistische periodieken maakten
critici herhaaldelijk de opmerking dat een eventuele nationaalsocialistische strekking achterwege was gebleven. Het spelen van Nederlandse klassieke toneelstukken
werd juist gezien als een zoektocht naar de wortels van de eigen nationale identiteit.
Zo geïnterpreteerd werden deze uitvoeringen wel degelijk een onderdeel van de nationaalsocialistische cultuurpolitiek, omdat volgens de critici afgerekend werd met
het vooroorlogse repertoire en de eerste stappen werden gezet op weg naar een eigen
nationaal Nederlands theater. Van Van der Lugt Melsert en Hooykaas werd die benaderingswijze dus wel verwacht. Tegelijkertijd laat hun optreden het fiasco van de
nationaalsocialistische cultuurpolitiek zien. Zelfs de leidinggevenden van het DVK
waren niet in staat de nazificering van het theater af te dwingen. Van der Lugt Melsert, Hooykaas, maar ook Verbeek, Laseur en zelfs Boezer speelden wat zij wilden.
De enige richtlijn die ze opvolgden was het gegeven dat ze geen stukken van Engelstalige (Shakespeare en Shaw uitgezonderd), Russische en joodse auteurs op het
repertoire namen. Uit het feit dat zelfs Johan Boezer en zijn vrouw Ellen Durieux
(beiden lid van de NSB) kluchten en blijspelen bleven spelen, kan de conclusie worden getrokken dat het spelen van propagandistische nationaalsocialistische stukken
geen optie was. Men speelde om te spelen en hooguit wilde men een nieuw publiek
naar de schouwburg lokken.
Ook van de toneelspelers viel weinig heil te verwachten. Slechts een beperkt aantal was lid van de NSB en hun motieven voor het lidmaatschap lagen vooral in de sociaal-economische sfeer. Van een politiek bewuste keuze was slechts bij een enkeling
sprake. Bovendien waren de belangrijkste NSB-spelers zoals Jan C. de Vos jr., Willem van der Veer en Carl Veerhoff aan het begin van de oorlog voor het grootste deel

09 epiloog (3)

14-10-2008

446

11:14

Pagina 446

Het theater van de nieuwe orde

op hun retour. De meesten zouden na de bevrijding niet meer optreden.3
Het sociale en economische beleid dat de ‘inheemse’ overheid in de loop van
1941/1942 invoerde was de voornaamste reden waarom toneelspelers en –schrijvers, die
geen lid van de NSB waren, de keuze voor de NKK hebben gemaakt. De spelers werden gelokt met goede sociale voorzieningen (een pensioenregeling, een salaris voor
twaalf maanden in plaats van de gebruikelijke acht, ziektekostenverzekering, etc.).
Daarnaast was het voor met name toneelspelers onmogelijk hun beroep zonder publiek uit te oefenen. Doordat de ‘inheemse’ overheid zich voor het eerst op grote schaal
met cultuur inliet, heeft zij er indirect voor gezorgd dat een aantal van deze sociaaleconomische maatregelen na de oorlog onderdeel zijn geworden van het subsidiesysteem voor de kunsten. Voor de toneelschrijvers waren diverse prijzen beschikbaar;
daarnaast werden er prijsvragen georganiseerd waar een uitstekende vergoeding tegenover stond. Wie zich hierdoor liet overhalen, stelde zich op gelijke hoogte met opportunisten en profiteurs.

3. Het theater op de radio
Als we ons blikveld niet louter beperken tot toneelopvoeringen voor een publiek
maar het juist verruimen door ook de theatrale activiteiten voor het toentertijd
nieuwe medium, de radio, bij onze analyse te betrekken, dan doemt bij de beschouwing van de professionele theaterpraktijk een ander beeld op. De nazificering van de Nederlandsche Omroep (NO) kreeg pas echt gestalte in maart 1941
toen het aantal uitzendingen van NSB, WA en SS werd opgevoerd, waardoor de
nationaalsocialistische propaganda verhevigde. Tussen september 1941 en juli 1942
werd een nieuwe hoorspelkern gevormd, die bestond uit NSB’ers en sympathisanten van de nieuwe orde. Zij werd ondersteund door scenarioschrijvers (o.a.
Martien Beversluis, Klaas Smelik, Henri van Hoof, Jef Popelier), die niet alleen
goede scripts schreven, maar tegelijkertijd de nieuwe kunstvorm van dit nieuwe
medium verder ontwikkelden.
Dit onderzoek heeft zes verschillende soorten luisterspelen met directe propaganda aan het licht gebracht.
1. De antisemitische luisterspelen waren gering in aantal, alleen Jodocus van de
Vlaamse auteur Paul Hardy, een bewerking van de roman Van den vos Reynaerde van Robert van Genechten, was geheel antisemitisch. Daarnaast speelden joodse Nederlanders louche personages als zwarthandelaren en helers.
2. De antikapitalistische luisterspelen vormden de tweede groep, waarbij vooral Engeland en Amerika het moesten ontgelden. Een speciale ondergroep vormden de
luisterspelen van Rudolf Stache. In deze van oorsprong Duitse luisterspelen had
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de joodse communist Nathan Israël Rothstein contacten met de Engelse veiligheidsdienst, waardoor de indruk werd gewekt dat Engeland geïnfiltreerd was
door joden en communisten. Nederlandse auteurs als W.G. Kierdorff en Hasco
Dekker schreven oorspronkelijk Nederlandse versies naar het voorbeeld van Stache. Om Engeland als vijand af te schilderen probeerden auteurs ook de aandacht
van de luisteraars te richten op de misstanden in de Engelse koloniën: Zuid-Afrika en Brits-Indië. De luisterspelen over Zuid-Afrika versterkten bovendien de
Dietse gevoelens, Afrikaanders waren immers een broedervolk. Aan het eind van
de oorlog ontstond binnen deze categorie een nieuwe variant waarin de luisteraars werd gewezen op de gevolgen van een geallieerde overwinning: de grote steden in de Randstad zouden gebombardeerd worden met miljoenen dakloze Nederlanders tot gevolg.
In tegenstelling tot nazi-Duitsland werden hier antibolsjewistische luisterspelen
geschreven. Henri van Hoof bezong in het nooit uitgezonden De burcht van Stalin gevallen de Duitse verovering van Stalingrad.
De vierde groep vormden luisterspelen waarin de vooroorlogse democratische samenleving werd bekritiseerd, waarbij vooral de nadruk lag op de gevolgen van de
werkloosheid of waarin de hoop werd uitgesproken dat Nederland net zo welvarend zou worden als Duitsland.
De luisterspelen waarin economische delicten aan de kaak werden gesteld met De
zwarte handel lokt als meest bekende voorbeeld sluit deze voorlopige opsomming
af. Deze luisterspelen hadden een gemeenschappelijk kenmerk: de propaganda
richtte zich tegen vermeende vijanden van het nationaalsocialisme.
Er werden ook luisterspelen geschreven en uitgezonden waarin de auteurs de verworvenheden van de nieuwe orde bezongen en die als zesde groep werden beschreven. Elke nationaalsocialistische feest- of gedenkdag werd opgeluisterd met
een luisterspel waarin Hitler, Goebbels, Horst Wessel of andere nationaalsocialistische grootheden de hoofdrol vervulden. Tot deze categorie behoorden ook de
luisterspelen waarin propaganda werd gemaakt voor de NSB of een van haar
mantelorganisaties. Zo schreef WA-man George de Vries verschillende luisterspelen waarin de WA alle lof kreeg toegezwaaid. Andere luisterspelen waarin directe propaganda aan de orde was, waren die spelen waarin het beleid van de ‘inheemse’ overheid werd verduidelijkt.

4. De context van de voorstelling
Nemen we naast de theatrale activiteiten voor een ander medium, i.e. de luisterspelen, ook de receptie van de voorstelling in ogenschouw dan constateren we bij ver-
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dergaand onderzoek een discrepantie. Tijdgenoten (en niet alleen nationaalsocialisten) hebben voorstellingen van beroepsgezelschappen als De Voortrekkers, de Spelers
van den Omroep en het NHT wel degelijk als nationaalsocialistisch theater beschouwd. Deels was een simplistische gedachtegang hiervoor verantwoordelijk: een
toneelstuk gespeeld door nationaalsocialisten moest dus ook nationaalsocialistisch
zijn. Maar we moeten ook een andere mogelijkheid onder ogen zien, die al in de internationale literatuur is beschreven.
In de fascistische theatrale traditie onderscheidt Berghaus (1996) twee soorten
theater. Enerzijds speelden Italiaanse fascisten en Duitse nationaalsocialisten toneelstukken met een cultische, mystieke en magische kwaliteit, anderzijds organiseerden ze festivals en rituelen die het leven van de individuele burger en van de gemeenschap reguleerden. De voorstellingen waren feestelijke gebeurtenissen voor een
gemeenschap van gelovigen, voor wie het stuk dienst deed als een liturgie, de leiders
hadden de rol van hogepriesters en het publiek vormde de congregatie. Berghaus’
omschrijving heeft vooral betrekking op het Thingspiel, door hem ‘choric play’ genoemd, en het historische drama. Deze toneelstukken moesten een mystieke verhevenheid van de mythes van de nieuwe tijd weergeven doordat er een dramatische held
in optrad die fungeerde als een personificatie van de mythe en in een tragische catharsis het leven van het publiek en de maatschappij zuiverde. In de historische toneelstukken vond hij bovendien een belangrijk kenmerk van de fascistische ideologie terug: het ‘back to the future’-principe, waarbij historische gebeurtenissen of
personen gezien werden als de start van of inspiratie voor een nieuw nationaalsocialistisch tijdperk.
Dit principe hebben tijdgenoten herkend in de op het eerste gezicht ‘onschuldige’ voorstellingen van beroepsgezelschappen als De Voortrekkers, de Spelers van
den Omroep en het NHT. Door de situatie van de voorstelling, de context, in ogenschouw te nemen heb ik een nieuw element ingebracht om vast te stellen of een toneelstuk nationaalsocialistisch genoemd kan worden of niet. We komen zo te weten hoe het publiek naar de voorstelling heeft gekeken. Bovendien kunnen we
vaststellen welke elementen in de enscenering, samenstelling van het publiek, versiering van de zaal en de voorbesprekingen door de critici het publiek zo hebben
beïnvloed dat een simpele plattelandskomedie daardoor veranderde in een ‘volksch’
toneelstuk.
In dit onderzoek heb ik daarom niet alleen gekeken naar de theaterpraktijk van
de gezelschappen, maar ook de context van hun voorstellingen bij de analyse betrokken. Door deze benaderingswijze bij deze analyse als uitgangspunt te hanteren,
kunnen we vaststellen dat er dan een geheel ander beeld opdoemt. In de praktijk van
de nationaalsocialistische beroepstheatergezelschappen hebben we in een aantal gevallen te maken met indirecte propaganda, die alleen zichtbaar wordt door een ana-
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lyse van de context. Laten we de eerste voorstelling van het NHT als voorbeeld nemen. Dit gezelschap was op initiatief van het DVK opgericht, de leiding en de voornaamste acteurs waren NSB’ers. In zijn regievoering liet De Vos de spelers een aantal malen het lied Het daget in den Oosten zingen, waardoor het verleden van het stuk
gecombineerd kon worden met het heden van de toeschouwers. Een toevallig naar
het fascisme verwijzend element – reeds aanwezig in de originele tekst uit 1918 – als
de schildering op Wittes wapenschild in de vorm van een bezem completeerde de
context. Zo kreeg Witte van Haemstede voor het publiek en de critici een andere, nationaalsocialistische lading. De bastaardzoon van Floris V transformeerde tot het
prototype van de geboren leider. De bijfiguur Ada kon het stuk van Van Cittert nog
een positief einde geven door te beweren dat de revolutie van het volk ondanks de
dood van Witte niet verloren was.
De keuze van De Vos voor een historisch stuk kan wellicht ook vanuit de ontwikkeling in Duitsland verklaard worden. Na de korte bloeiperiode van het Thingspiel werd het historische stuk geïntroduceerd dat er voor moest zorgen dat via een herijking van het verleden de nieuwe nationaalsocialistische staat voorbereid werd. Na de
tegenvallende recensies bij Witte van Haemstede – de critici staken niet bepaald de loftrompet uit – voerde Heyting juist dit aspect in zijn verdediging van het stuk aan. Hij
beklemtoonde dat Witte van Haemstede de politiek van Floris V had voortgezet en gezien moest worden als een moedige, onbesuisde leidersfiguur. De situatie van de voorstelling liet het publiek geen andere mogelijkheid over dan te concluderen dat de uitvoering een nationaalsocialistisch karakter had, terwijl ze dat zonder de context in
wezen niet heeft.
Hetzelfde heeft men willen zien in Gerbrand Adriaenszoon Bredero, de volkse
kunstenaar bij uitstek en de hoofdpersoon uit Het kan verkeeren van Frans de Prez. De
kwaliteiten van de auteur schoten te kort om het ingeboren noodlot, een door nationaalsocialistische critici gewenst gegeven, te accentueren. In plaats daarvan had hij het
noodlottige einde van de figuur Bredero te veel benadrukt. In de kritiek werd het afgedaan als een beginnersfout, het gevolg van het feit dat De Prez nog zo weinig gespeeld was.
Naast dit ‘back to the future’- principe hanteerden tijdgenoten in hun commentaren het gegeven van de transpositie. Daardoor keken zij met een gekleurde bril
naar de voorstelling en koppelden de inhoud van het dramatisch verhaal aan elementen uit hun eigen ideologie, waardoor de niet-nationaalsocialistische dramatische tekst toch nationaalsocialistische elementen bevatte. In Grootmoeder Wendenkron stond zo geredeneerd de problematiek van de grote stad versus het platteland
centraal, waarbij de grootmoeder als vertegenwoordigster van het platteland als winnares uit de bus kwam. Zelfs bij een onbeduidende klucht als Een publiek geheim benadrukten de critici in hun recensies het ontbreken van een (in)directe verwijzing

09 epiloog (3)

14-10-2008

450

11:14

Pagina 450

Het theater van de nieuwe orde

naar de nationaalsocialistische ideologie. In een aantal gevallen, zoals bij Dorp in onrust moesten zij vaststellen dat het NHT niet of nauwelijks tegemoet gekomen was
aan wat het publiek van volks toneel verwachtte, hoewel de setting van het stuk wel
volks – het speelde zich af op het Brabantse platteland – werd geïnterpreteerd. Bij andere voorstellingen (Twee edellieden van Verona) was dat veel beter gelukt, hoewel De
Vos er niet in geslaagd was het klassieke karakter van Shakespeares blijspel uit de verf
te laten komen.
Ook de Guldensporenslagherdenkingen in Den Haag halverwege de jaren dertig moeten vanwege de context van de voorstelling als nationaalsocialistisch theater gekwalificeerd worden. Niet alleen vanwege het feit dat ze georganiseerd werden
door het bureau Vorming van de NSB, maar ook omdat de setting van de hele manifestatie nationaalsocialistisch gekleurd was. De redevoeringen van partijprominenten, de gedeclameerde gedichten en het declamatorium dat door Van Hees werd
voorgedragen, vormden samen met het spel van het Vlaamsch Tooneel van Staf
Bruggen of van De spelers van Stad en Lande onder leiding van Anton Verheyen
een bijna religieus aandoende happening waardoor het publiek de indruk moest
krijgen dat de Groot-Nederlandse volksgemeenschap in het verschiet lag. Los van
deze context houden we een gewone toneelvoorstelling over een nationaal personage over.
We kunnen gevoeglijk aannemen dat van nationaalsocialistische toneelgezelschappen een statement werd verwacht. Recensenten verlangden een nationaalsocialistische variant van wat we in hoofdstuk 1 ‘getuigend tooneel’ hebben genoemd.
Ook deze verwachting reken ik tot de context van de theatervoorstelling, omdat
deze steeds in de voor- of nabesprekingen bij een uitvoering expliciet werd vermeld.
Het publiek moest vanuit de voorstelling een boodschap mee naar huis kunnen
nemen, die aansloot bij nationaalsocialistische themata. Het repertoire van De
Voortrekkers zagen critici daarom als een hoopvol begin van nationaalsocialistisch
theater. Niet voor de poes ... was niet alleen een aardig blijspel, maar bovenal een
Germaans stuk, omdat er een gezonde gedachte – opkomen voor zijn goed recht –
aan ten grondslag lag. Eindelijk ... werk was behalve een klucht een aanklacht tegen
het gehele maatschappelijke vooroorlogse democratische stelsel. De context van de
opvoering zorgde ervoor dat het gebeuren voor de toeschouwers een nationaalsocialistische lading kreeg.

5. De dramatische tekst
Ketelsen (1970) stelde vast dat slechts 30% van alle toneelstukken in Duitsland op
grond van de wereldbeschouwing die er uit sprak nationaalsocialistisch was, Berg-
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haus (1996) kwam uit op een totaal van 10% fascistische toneelstukken in beide landen. Ketelsen (1970) en Berghaus & Griffin (1996) hebben zich bij hun onderzoek
voornamelijk gericht op de dagelijkse theaterpraktijk van de beroepsgezelschappen
en de partijmanifestaties. In mijn onderzoek heb ik theatrale activiteiten ruimer opgevat en niet alleen beperkt tot voorstellingen in de schouwburg. Door het nieuwe
medium radio en de context van de voorstelling erbij te betrekken en bovendien de
theatrale activiteiten in de amateuristische sfeer in de analyse op te nemen heb ik
aangetoond dat er in Nederland wel degelijk sprake is geweest van nationaalsocialistisch theater zowel naar inhoud als naar vorm. Deze conclusie wordt aannemelijker als we bovendien de niet-gespeelde dramatische teksten bij het onderzoek betrekken.
De belangstelling van nationaalsocialisten voor theater wordt zichtbaar in de
diverse (niet-) gespeelde toneelteksten rond de persoon Willem van Oranje. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen. Niet alleen demonstreerden de nationaalsocialistische schrijvers en regisseurs zo hun aanhankelijkheid aan het Nederlandse
vorstenhuis, een van de drie bronnen van de Nederlandse variant van het nationaalsocialisme, tevens eerden ze in Willem de Zwijger de geboren leidersfiguur.
Daarnaast is het zeer aannemelijk dat ze met een stuk over de Nederlandse opstand
tegen Spanje meer wilden uitdrukken dan het historische gegeven alleen. De herdenking van de vierhonderdste geboortedag, de driehonderdvijftigste sterfdag van
Willem I of feestelijke gebeurtenissen in de kring van het Huis van Oranje – de verloving van prinses Juliana en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld in 1936 of het vijftigjarige regeringsjubileum van Wilhelmina in 1938 – vormden soms de aanleiding
voor een opvoering, vaak bleven de teksten echter ongespeeld in de la van een
schrijfbureau liggen. Bij nationaalsocialistische toneelgroepen kan de auteur of regisseur daar net als bij Kampf um Neuyork (1940) van Hans Friedrich Blunck een
andere bedoeling aan hebben toegevoegd. De strijd van Willem van Oranje voor
een onafhankelijke Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën wordt dan op
volkse wijze geïnterpreteerd: de geboorte van Nederland als zelfstandige natie staat
gelijk aan het mystieke gegeven van de geboorte van de nieuwe volksgemeenschap,
waarbij Willem van Oranje de rol vervult van de natuurlijke leider. De vergelijking
kan voortgezet worden: zoals Willem van Oranje streed voor Nederland, zo strijdt
ook Mussert voor de nationale zaak. In deze historische vergelijking wordt de derde reden zichtbaar: indirecte propaganda waardoor de NSB tevens geplaatst werd
in een historische ontwikkeling. De Beweging was geen eendagsvlieg, maar lag historisch verankerd in de Nederlandse samenleving. Deze propagandistische zwenking benadrukte dat het nationaalsocialisme van de NSB opgesloten lag in het Nederlandse volk. Mussert was geen fanaticus als Mussolini of Hitler, hij was een
politicus die zei waar het op stond. Deze historiciteit was er verantwoordelijk voor
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dat de standpunten van de NSB de Nederlanders vertrouwd in de oren klonken.
Deze hypothese hoefde niet in de tekst zelf verwoord te worden; de entourage, de
enscenering of het decor stelden het publiek in staat dit verband te leggen. Bij het
stuk van Laman Trip-De Beaufort, dat in 1938 werd gespeeld door de Amsterdamsche Tooneelgroep Kameraad onder leiding van Karel Baars, was deze transpositie aanwijsbaar, ook al stamt het toneelstuk uit 1916! Onder de Princevlag van
T. van Lohuizen en Rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen zijn eveneens
op deze transpositionele manier gelezen.
Richten we ons op de overige niet-gespeelde theatrale teksten, dan valt op dat
teksten die de actualiteit als uitgangspunt hebben tot nationaalsocialistisch theater
gerekend moeten worden. De inhoud en de steeds opnieuw terugkerende motieven
– kritiek op de vooroorlogse maatschappij, antisemitisme, inspelen op de actualiteit
– vervulden een functie in het nationaalsocialistische discours: de lezers werden enerzijds overtuigd van het gelijk van hun keuze, anderzijds kregen ze steeds opnieuw de
juiste, i.e. nationaalsocialistische interpretatie voorgeschoteld over zaken die in de actualiteit speelden. De stukken die tot deze categorie gerekend moeten worden, waren kort tot ultrakort, soms niet langer dan een krantenkolom. Bovendien waren de
meeste niet gemaakt om gespeeld te worden, waardoor het propagandistische karakter versterkt werd. De eendimensionale behandeling van het thema en de personages legde een nog sterkere nadruk op de in de tekst – bijvoorbeeld in de Dialoog tussen vader en zoon – genoemde boodschap. Bij de historische stukken zagen we het
optreden van leiders- of voorbeeldfiguren die ofwel bij de Dietse richting ofwel bij de
meer Germaanse stroming binnen het Nederlandse nationaalsocialisme aansloten.
De teksten die tot de eerste categorie behoorden, waren voorbeelden van indirecte
propaganda, de teksten van de tweede categorie lieten een meer divers beeld zien. De
toneelteksten over de Germaanse voortijd waren duidelijke voorbeelden van directe propaganda, terwijl een vertaalde tekst als Honderd dagen meer indirecte propaganda bevatte.
De enige gevonden neoklassieke tragedie De bode van Thermopylae had tot doel
de lezers van Nederland een hart onder de riem te steken. In die zin week het stuk van
Frits van Genechten niet af van een propagandafilm als Kolberg. Deze transpositionele
lading, het net als de Spartanen volhouden tegen een sterkere tegenstander, de schijndialoog en de rol van het koor maken deze tekst tot het prototype van een nationaalsocialistische toneeltekst.
Typerend is het dat een van de ‘beste’ nationaalsocialistische stukken pas jaren na
de oorlog in gevangenschap is geschreven. Evert van Zuylen, het hoofdpersonage uit
Inge van George Kettmann jr., is na zijn detentie een ongebroken nationaalsocialist,
die tot de ontdekking komt dat ook de naoorlogse maatschappij, gesymboliseerd door
zijn naaste familieleden, door en door verrot is en in die zin dus in niets afwijkt van
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die van voor de oorlog. In zo’n maatschappij wil en kan hij niet leven en hij neemt het
besluit samen met zijn vrouw Inge te emigreren naar het buitenland.

6. Nationaalsocialistische subcultuur
De indeling van Helman, waarmee ik deze epiloog begon, zal ten minste aangevuld
kunnen worden met de categorie ‘idealisten’. Adriaan van Hees of Jaap van Kersbergen handelden uit volle overtuiging. Zij wilden hun bijdrage leveren aan de realisatie
van een nationaalsocialistische theatercultuur. Met hun teksten en spel hebben ook
andere auteurs, spelers en regisseurs getracht de nationaalsocialistische beginselen
voor het voetlicht te brengen. Daarbij richtten ze zich op de door Hitler gewenste thema’s als trouw, offer, geloof et cetera. Bovendien zorgden ze ervoor dat een groot aantal theatrale activiteiten geënsceneerd werden naar Duits voorbeeld, waardoor de manifestaties een haast religieus karakter kregen. Een volle zaal zwarte kameraden, die
met de acteurs op het geïmproviseerde toneel een samenzang aanging, vertoonde grote overeenkomsten met een katholieke eredienst. Het midwinterzonnewendedeclamatorium dat in de vrije natuur door een voorzegger gedeclameerd werd en als in een
litanie werd nagezegd door een koor WA-mannen wijst eveneens in dezelfde richting.
Als we terugkijken op de twee soorten fascistisch theater die Berghaus (1996) noemt,
dan moeten we eveneens vaststellen dat ze in het theater van Nederlandse nationaalsocialisten zijn aan te wijzen. De varianten die in mijn onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn vooral te vinden in de uitvoeringen van nationaalsocialistische amateurtoneelgezelschappen, bij luisterspelen en theatrale activiteiten ter gelegenheid van
nationaalsocialistische gedenkdagen en in de nationaalsocialistische periodieken gepubliceerde toneelteksten.
Als we de dramatische teksten die in mijn onderzoek werden gepresenteerd nalezen en ons vervolgens afvragen of zij deel uitmaakten van een nationaalsocialistische cultuur dan moeten we deze vraag bevestigend beantwoorden. Een groot aantal daarvan – de teksten in hoofdstuk 8 natuurlijk uitgezonderd – is te rangschikken
onder een van de vier aspecten die kenmerkend zijn voor een nationaalsocialistische
cultuur. Lang niet alle aspecten waren zo overduidelijk aan te wijzen als bij het Midwinterzonnewendedeclamatorium van Jaap van Kersbergen, soms was het voor tijdgenoten voldoende om van nationaalsocialistisch theater te spreken als een dramatische tekst de toeschouwers in staat stelde kennis te maken met het eenvoudige
plattelandsleven.
Deze conclusie betekent dat we voor het theater van Nederlandse nationaalsocialisten eerder onze aandacht moeten richten op goedwillende, idealistische amateurs.
Als we hun werk in ogenschouw nemen, dan moeten we constateren dat er vrij veel
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teksten, die het predicaat nationaalsocialistisch wel degelijk verdienen, geschreven en
opgevoerd zijn. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten bij de verschillende nationaalsocialistische gedenkdagen zoals de viering van het zonnewende en de spreekkoren bij de partijbijeenkomsten. Bij de professionele theaterbeoefening is het predikaat
nationaalsocialistisch alleen van toepassing op talloze luisterspelen die door de NO
zijn uitgezonden.
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Zusammenfassung

(Deze samenvatting is uit het Nederlands origineel vertaald door drs.Erik Nieuwenhuizen)

Diese Studie mit dem Titel “Das Theater der neuen Ordnung” untersucht die Rolle die
Nationalsozialisten in der niederländischen Theatergeschichte gespielt haben. Bis jetzt
wurde das Auftreten von Schauspielern während der deutschen Besatzung vor allem
beurteilt aus der moralischen und ideologischen Beurteilung ihres Benehmens während der Besatzungszeit. Soweit die Theaterpraxis der nationalsozialistischen Berufstheatergesellschaften in der niederländischen Theatergeschichte genannt wird, war die
Qualität des Gespielten Anlass um die Beschreibung kurz zu halten. Ziel meiner Studie war die theatralischen Aktivitäten der nationalsozialistischen Schauspieler, Dichter und Regisseure zu rekonstruieren und zu analysieren und nicht die Missbilligung
zu wiederholen, die in Nachkriegsstudien und Aufsätzen zu finden war. Die Ambition die grundlegend war für diese Studie, war die Geschichte des niederländischen
Theaters während des Zweiten Weltkrieges vollständiger zu erhellen.
Am Anfang der Studie habe ich fünf konkrete Fragen gestellt:
1. Welche war die kulturelle Ideologie der niederländischen Nationalsozialisten?
2. Welche Kulturpolitik führten die Besatzungsmacht und die einheimische Behörde?
3. Welche Ideen über Theater haben die nationalsozialistischen Kulturträger entwickelt?
4. Wie sah die nationalsozialistische Theaterpraxis aus, in Inhalt, Qualität und Form?
5. Wie wurden Aufführungen in der nationalsozialistischen Theaterkritik besprochen?

1. Die Resultaten der Untersuchung
Um sich ein gutes Bild zu machen von dem theatralen Kontext wurde zunächst eine
Übersicht gegeben des professionellen und amateuristischen Theaterlebens in der Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Diese Epoche wurde dominiert von Theatergesellschaften die einen Spielstil hatten wie den, der von Willem
Rooyaards oder Eduard Verkade entwickelt worden war. Später kam ein dritter Spielstil hinzu: das ‘getuigend toneel” von Albert van Dalsum und August Dufresne. Der
Einfluss des expressionistischen Drama aus dem Ausland war nur vereinzelt wahr-
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nehmbar. In dem Amateursektor spielten Amateurgesellschaften vornehmlich
Schwänke und Komödien. Sozialisten, Kommunisten und Katholiken spielten engagiertes Theater für die eigene Anhängerschaft und fur interessierte Aussenstehende.
Nationalsozialistische Kulturtheoretiker und Theatermacher haben sich manchmal vor dem Krieg gefragt welche kulturelle Identität ein nationalsozialistisches Theater nachzustreben hatte. Nationalsozialistische Kultur umschrieben sie mit Begriffen
wie “völkisch”, “germanisch”, “Rasse”, und “Bodenständigkeit”, aber vor allem widerstrebten sie sich in ihren Schriften und Reden gegen die demokratisch-liberalen
Kultur der Epoche zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der modernistische
und internationale Charakter der damaligen Gesellschaftsordnung wiesen sie zurück.
Sie sahen lieber dass die niederländischen Nationalsozialisten sich konzentrierten auf
die niederländische Nationalgeschichte. Entsprechend ihrer politischen Auffassungen
malten sie die auf zwei Weisen aus. Tendierten sie mehr in die gemässigte gross-niederländische oder dietsche Auffassung innerhalb der NSB, dann war die Kultur des
Mittelalters und des Goldenen Jahrhunderts massgebend. Tendierten sie mehr zu einer extremeren, germanischen Richtung, dann sahen sie die erst während der Besatzung in der amateuristischen Sphäre der nationalsozialistischen Jahreszeitenfestivitäten verwesentlicht. Die neue nationalsozialistischen Ordnung bedeutete für den
individuellen Künstler dass er frei war in Gebundenheit. Einerseits musste er seine
Kunst der Volksgemeinschaft dienstbar machen, ohne diese servil nachzufolgen, andererseits wurde von ihm erwartet dass er sie führte.
Die neue Ordnung der Künste –Stichwort der Kulturpolitik der Besatzungsmacht
und einheimischen Behörde- wurde langsam eingeführt. Juni 1940 gründete Seyss-Inquart den Niederländischen Kukturkreis, der unter Leitung stand von Professor Dr.
Geerto Snijder und sich später auflöste in den Niederländischen Kulturrat. November 1940 folgte die Gründung der neuen Ministerien Erziehung, Wissenschaft und
Kukturschutz (OKW) und Volksinformation und Künste (DVK). Das DVK unter
Führung von Professor Dr. Tobie Goedewaagen führte eine nicht konsistente Theaterpolitik. Zwar verbot man die Aufführung von englischsprachigen (Shakespeare und
Shaw ausgenommen), Russischen und jüdischen Theaterstücken, ausserdem wurde
Juden verboten aktiv und passiv im Kunstsektor zu operieren, aber zu einer richtigen
Nazifizierung kam es nicht, was sich auch zeigt an der Spielliste des kommunalen
Theaterbetrieb Amsterdam und die “Ghesellen van den Spele” , zwei von dem DVK
gegründete Gesellschaften. Die Schauspielen die von diesen Gruppen gespielt wurden
enthielten keine direkte Propaganda für die Ideologie der neuen Ordnung. Die Kulturpolitik des DVK war nicht gezielt auf einseitige Propaganda, wie in Deutschland,
aber konzentrierte sich mehr auf die soziale Fürsorge für die Künstler in der Form der
Gründung der niederländischen Kulturkammer (NKK) Februar 1942. Die Theaterwelt
sah die NKK aber als ein deutliches Signal der vorangehenden Nazifizierung der nie-
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derländischen Kultur und wollte die Gründung der Kulturkammer boykottieren
durch massive Nichtanmeldung. Weil die Direktoren der wichtigsten Gesellschaften
durch J. Bergfeld, den Leiter der Abteilung Kultur des Reichskommissariats, schwer
unter Druck gesetzt wurden, kapitulierten sie, nachdem sie im Laufe des ersten Besatzungsjahres schon die Ariererklärung unterschrieben hatten und den Ausschluss
jüdischer Kollegen akzeptiert hatten.
Um bestimmen zu können ob die niederländischen Nazionalsozialisten sich haben inspirieren lassen von ihren deutschen Kameraden wurde in Kapitel 2 eingegangen auf die Entwicklungen des Theaters im Dritten Reich. In den zwölf Jahren seiner
Existenz wurden vier verschiedene Arten von Theaterstücken gespielt: das Thingspiel,
das sofort ab 1933 eine grosse Blüte kannte, aber nach vier Jahren grösstenteils ersetzt
wurde durch das historische Stück, die neoklassische Tragödie und das aktuelle Schauspiel. Welche Form das Drama haben sollte, wurde was dem historischen Stück anbelangt auf hohem Niveau diskutiert durch die Dichter Hans Rehberg und Rainer
Schlösser, den Leiter der Theaterabteilung des Ministeriums für Volksinformation
und Prapaganda; Ernst Bachmeister und Kurt Langebeck waren Gegenpole in ihrer
Suche nach der Form der neoklassischen Tragödie.
Das nationalsozialistische Drama kannte sechs männliche Helden, die dramatischen Heldinnen funktionierten als Seherin oder Dienerin des Schicksals. Der Rassenfeind, der zivilisierte Held, der Intrigant am Hof und der negative Herrscher traten
auf als Antagonisten. Der wichtigste Baustein des nationalsozialistischen Dramas war
die Transposition, wobei die Zuschauer die aufgeführte Geschichte koppelten an die
nationalsozialistische Ideologie. Der Scheindialog, die Rolle des Chores und der positive dramatische Schluss bildeten die anderen drei Bausteine. Weil das Verhältnis zwischen dem Protagonisten und dem Antagonisten nicht gleichwertig war, war der von
ihm ausgesprochene Dialog unecht, der dramatische Held sprach in ideologischen Einzeilern. Der Chor stand ausserhalb der dramatischen Handlung und hatte als Funktion das Schicksal darzustellen und die im Spiel genannten nationalsozialistischen Werte und Normen zu sanktionieren. In dem Sinne wich er also ab vom Chor in der
griechischen Tragödie. Das nationalsozialistische Drama kannte trotz des Heldentodes ein positives Ende: der Held war gestorben, aber seine Ideeen lebten weiter.
Dadurch dass es das internationale Spielplan abwies und stattdessen ein niederländisches Nationalspielplan entwickelte, wäre es möglich, laut den Nationalsozialisten, das Theater aus dem Schlamm zu ziehen. Es gäbe genügend niederländische
Dichter von denen letztendlich mal ein Stück aufgeführt werden konnte. Um sie zu
motivieren noch mehr gute Stücke zu schreiben, musste der Staat Preisfragen ausschreiben und das Theater fortan subventionieren. Dergleiche Aussagen waren nicht
spezifisch nationalsozialistisch, sie wurden schon 1923 geäussert durch den “Bond van
Nederlandsche Tooneelschrijvers”. Vor dem Krieg gab es nur eine Handvoll Rezen-
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senten wie Weersma und Goedewaagen die eine andere Option vorstellten. Das zukünftige nationalsozialistische Theater sollte sich in Verbundenheit mit der Volksgemeinschaft entwickeln. Dabei dachte sie an die griechische klassische Tragödie, die
Triumphzüge der römischen Kaiser, die spanische Stierkämpfe, die Prozessionen aus
dem Mittelalter und die allegorischen Vorstellungen bei “Blijde Inkomsten”. Das
Theater der neuen Ordnung müsste auch bestehen aus dergleichen grossen Manifestationen. Die Theatervorstellungen bei den Lustren der Studentenvereine waren für
die Nationalsozialisten zeitgenössische Beispiele von passendem Theater.
Während des Krieges wurde versucht das niederländische nationalsozialistische
Theater in eine schon bestehende Tradition einzufügen. Es müsste Anschluss suchen
beim Theater des Dritten Reiches, der letzten grossen Epoche aus der europäischen
Theatergeschichte oder bei dem mittelalterlichen Theater mit seinen Mysterien- und
Mirakelspielen. Wegen der nationalen und gesellschaftlichen Probleme und die verlangte Aufhebung der Trennung zwischen Spielern und Publikum war die griechische
Tragödie ein inspirierendes Beispiel. Goedewaagen hatte den Standpunkt dass ein Mythos, eine Idee, den Hintergrund des nationalsozialistischen Dramens bilden musste. Für seine Anhängerschaft formulierte er als Themen: der erwachende Arbeiter und
Bauer, die Tragödie des Intellektuellen und er sah Möglichkeiten in Theaterspielen
über Nationalhelden wie J.P. Coen und Michiel Adriaansz. De Ruyter.
Das Drama der neuen Ordnung musste auf vier Gebieten verändern. Der Spielplan sollte angepasst werden: keine weiteren ausländischen Spiele, aber ursprüngliche
niederländische Werke, wohl oder nicht im Dialekt. Weiterhin sollten Schauspieler
besser augebildet werden und die Theaterdichter lernten zunächst die Zeit einfache
Stücke zu schreiben um danach in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen “Gesamtkunstwerke” herauszugeben. Schiesslich sollte ein neues Theaterpublikum in die
Theater gelockt werden, das durch eine gute Aufklärung die Gelegenheit bekäme das
gespielte verstehen und schätzen zu lernen.
Van Hees schlug vor in “Nieuw tooneel voor nieuw publiek” den zersplitterten
Kräften ein Ende zu machen durch den Starkultus abzuschaffen und nur sechs Theatergesellschaften zu gründen in den Niederlanden únd Flandern, die dem höchsten artistischen Niveau anzustreben hatten. Diese Gesellschaften trugen Verantwortung für
die Aufführung von völkischen Theaterspielen, die blosse Unterhaltung war dem freien Sektor vorbehalten. Wenn die nationalsozialistische Revolution erfolgreich durchgeführt sein würde, wäre es möglich dass Grossstädte mehrere Theater bekamen für
unterschiedliche Vorstellungen, eine klare Kopie der Entwicklungen in Deutschland.
Das kultische Spiel sollte die neue Theaterform werden. Dieses neue niederländische
nationalsozialistische Drama kannte drei Varianten: zunächst die “Hagespraken” in
Lunteren, die einen heroischen Stoff aus der dietschen Vergangenheit befassten, dann
die dietschen Mythen, nationale Themen aus der dietschen Geschichte, die zurück-

10 zusammenfassung (3)

14-10-2008

11:14

Pagina 459

Zusammenfassung

459

zufinden waren in historischen Theaterspielen und schliesslich die alten germanische
Jahreszeitfeiern wie die Mittwinter- und Sonnenwendfeiern.
Die Theatergesellschaften wurden in nationalsozialistischer Weise organisiert.
Vorgestehen von einem Intendanten, dem zur Seite gestanden wurde von einem Geschäftsführer, einem Dramaturgen und einem Regierat. Ausserdem sollte jeder Gesellschaft ein Sozialrat verbunden sein, der die sozialen Interessen der bei der Gesellschaft arbeitenden Personen vertreten sollte.
Die Theaterpraxis der niederländischen Nationalsozialisten während den Jahren zwischen den zwei Weltkriegen und während der Besatzungszeit ist Thema der
Kapitel 4 und 5. Der Leitfaden bei der Beschreibung bildete die Funktion die das
Theater für die Zuschauer erfüllte. Dabei wurden drei Möglichkeiten unterschieden:
Theater als Mittel um die Kameraden in der nationalsozialistischen Ideologie zu erziehen, zweitens die Verstärkung des Gemeinschaftgefühles durch das Theater und
drittens das Theater als Quelle des Vergnügens. Diese drei Kennzeichen wurden in
der Theaterpraxis vor und während des Krieges vorgefunden. Die Anzahl der Vorkriegsvorstellungen der Berufsgesellschaften mit nationalsozialistischem Inhalt ist
auf zwei beschränkt: Fascio spielte Ende 1933, Anfang 1934 “De dag die komt”von
George Kettmann jr. und “Het Fascistisch Tooneel” folgte 1934 mit “Aan ons de toekomst”. Das bestimmende Thema in beiden Vorstellungen ist der Gedanke der Wiedergeburt der neuen Volksgemeinschaft.
Während des Krieges spielten sowohl die grösseren nationalsozialistischen Berufsgesellschaften – “De Voortrekkers”, “De Spelers van den Omroep” en “Het
Noord-Hollandsch Tooneel” (NHT)- als auch die kleineren –“Het Haagsch Tooneel”
(Paul Meijer) und “De Schouwspelers” (Johan Boezer en Ellen Durieux)- vorwiegend
Komödien und manchmal ein historisches Spiel. Auch die beiden durch das DVK gegründeten Gesellschaften, “het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam”en “De Ghesellen van den Spele” bildeten hierauf keine Ausnahme.
Im Amateurspektrum sehen wir ein total anderes Bild. In der Form traditionelle Vorstellungen wie “Vrijheid”einer rotterdamer Gesellschaft unter Führung von
Adriaan van Hees im Jahre 1936 und zei “Zwart Front”-Texte “Het eenigst antwoord
(1937) und “Jan Stavast”(1938) waren reine Propaganda für den Nationalsozialismus.
Während der Besatzungszeit spielten die “Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO)”und die “Nationale Jeugdstorm”propagandistische Spiele in denen eine
Person dazu verführt wurde Mitglied dieser Mantelorganisation zu werden. Weiterhin wurden Herbstspiele und Märchen versehen von einer nationalsozialistischen Ladung. Im Gefolge der Szialisten und Kmmunisten entwickelten Nationalsozialisten ab
1933 ihre eigenen Sprechchöre, die sie als kultisches Spiel charakterisierten. Dieser Begriff wurde während der Besatzungszeit erweitert auf andere Formen nationalsozialistischen Theaters: die Mittwinter- und Sommersonnenwenddeklamatorien, Revues
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in denen die Geschichte der NSB nachgespielt wurde, Tableaux vivants und dramatische Dialogen die für und von gleichgesinnten aufgeführt wurden. Eine letzte Kategorie theatralischer Aktivitäten bildeten die Deklamationen, meistens vorgetragen von
Adriaan van Hees während der “Hagespraak”in Lunteren. Diese Manifestation setzte sich zusammen in eine Anzahl von streng durchgeführten Ritualen: das Läuten der
Glocke, das Hereinmarschieren der unterschiedlichen NSB-Organisationen, das Singen von Volkshymnen oder nationalsozialistischen Liedern, das von unterschiedlichen Gruppierungen Beantworten des Vorsagers und die Fahnenparade. Alle diese
dramatischen Handlungen umrahmten die verschiedenen Reden, und verliehen der
“Hagespraak” den Charakter einer nationalsozialistischen liturgischen Feier: an einer
heiligen Stelle bekennen Nationalsozialisten ihrem Fürher Treue und verstärkten so
ihre Solidarität untereinander. Bei diesen letzten theatralischen Aktivitäten war nicht
sosehr die Propaganda für den Nationalsozialismus erstes Ziel, viel mehr wurde das
Kameradschaftsgefühl betont, die Teilnahme an der ideologischen Vorhut die den
Heilstaat der neuen Ordnung vorbereitete.
Die letzte Forschungsfrage über die Rezeption von Theaterspielen in den nationalsozialistischen Medien hatte als Ziel herauszufinden ob Kritiker aus nationalsozialistischer esthetischer Perspektive ihr Licht auf nicht-nationalsozialistischen
Vorstellungen haben scheinen lassen. Aus ihren Kritiken kann man drei nationalsozialistischen Akzente distillieren. Kritiker forderten dass Theatergesellschaften einen spezifischen national niederländischen Spielplan spielten. Sie verlangten weiterhin dass Gesellschaften das historische deutsche Schauspiel als Vorbild nahmen,
wobei die Versuche von Dr. Saladin Schmitt, dem Leiter der Bühne der Stadt Bochum und manche Aufführungen des Deutschen Theaters in den Niederlanden als
Inspiration galten, die auf die niederländische Situation übertragen werden mussten.
Vor allem wollten die Theaterkritikerdass Regisseure nationalsozialistischen Ideologemen ind ihren Aufführungen betonten. In ihren Rezensionen wehrten sie sich
dem Zeittheater (“De beul”von Pär Lagerkvist) und den amerikanischen und englischen Societyspielen die eine degenerierte Welt darstellten und worin gesellschaftliche und sittliche Probleme zur Diskussion gestellt wurden.
Wir können keine Asussage machen über den Spielstil bei den nationalsozialistischen
Amateurtheatergesellschaften und über den Regiekonzept der Regisseure, In den Rezensionen wurden die kaum erwähnt und es ist schwer diese Gesellschaften in eine
Tradition zu stellen von Royaards oder Verkade, weil sie zich vorwiegend beschränkten auf eine grosse Anzahl von Komödien und ein einziges historisches Spiel.
Wenn schon eine Bemerkung in die Richtung gemacht wurde, dann stellten die Kritiker fest dass die Regieführung amateuristisch wäre. Auch die Bilder dieser Aufführungen zeigen dass Van Hees en De Vos mit “De Voortrekkers”, bzw. “De Spelers van
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den Omroep” und das NHT vorwiegend einen realistischen und naturtreuen Spielstil hatten, der schon seit Jahrzehnten üblich war.
Die theatralischen Aktivitäten bei Parteitreffen und Gedenkfeiern zeigen einen eigenen, nationalsozialistischen Inhalt und Form. In ihren deklamatorien und “hagespraken” verwendeten Nationalsozialisten stilistischen Parolen und Formeln wie Metren und Reimformen, Wiederholung von Wörtern und Sätze, die hergeleitet waren
aus der christlichen Liturgie um ihnen einen heiligen und heroischen Charakter zu
verleihen. So wurden christlicher Wechselgesang, Fürsprache zu Gott, Beichte und
Anrufungen direkt übernommen. Die Musik trug dazu bei dass der Raum gefüllt wurde mit einem kräftigen Klang so dass eine bezaubernde Atmosphäre und eine mystische Resonanz erricht wurden. Die Architektur des Raumes erinnerte an eine Kirche.
Obwohl die theatralischen Aktivitäten die in dieser Umschreibung passen, nur gering
in Anzahl waren, gab es sie sicherlich wohl uns sie schliessen sich den Entwicklungen
eng an die es auch in Deutschland gab.
Diese Forschung hat gezeigt weshalb ein nationalsozialistischer Spielstil keinen
Eingang fand in der niederländischen Theaterwelt. Es gab kaum Regisseure die der nationalsozialistischen Sache zugetan waren. Ihr Niveau war nicht sehr hoch, nur manche waren idealistisch, die meisten hatten mehr Interesse ans Geld oder waren schon
froh das sie überhaupt Arbeit hatten. Van Hees hätte vielleicht zum Koryphäen wachsen können, aber seine nicht-arischen Herkunft zwang ihn ein paar Schritte inne zu
halten. Ausserdem war sein hautainer Charakter nicht geeignet zum Führen einer
Theatergesellschaft. Cor van der Lugt Melsert und Adriaan Hooykaas, die zwei Regisseuren der von der DVK gegründeten Gesellschaften, haben sich misbrauchen lassen. Sie, aber auch Verbeek, Laseur und sogar Boezer spielten innerhalb der Richtlinien wie die von der DVK verordnet waren.
Auch von den Schauspielern war nich viel zu erwarten. Nur eine beschränkte
Zahl war Mitglied der NSB und ihre Motive für die Mitgliedschaft waren vor allem sozial-ökonomisch bedingt. Von einer politisch bewussten Wahl war nur bei Einzelnen
die Rede. Ausserdem war die Rolle der wichtigsten NSB-Spieler wie Jan C. de Vos jr.,
Willem van der Veer und Carl Veerhoff Anfang des Krieges grösstenteils ausgespielt.
Die soziale und wirtschaftliche Politik die die “einheimischen” Behörden im Laufe
1941/1942 einführten war der wichtigste Grund dafür dass Schauspieler und Dichter,
die kein Mitglied der NSB waren, die Wahl zugunsten der NKK gemacht haben.

2. Drei neue Perspektiven
Wenn wir unser Blickwinkel nicht nur beschränken auf Theatervorstellungen für ein
Publikum aber gerade erweitern dadurch dass wir auch die theatralischen Aktivitäten
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des derzeitig neuen Mediums Radio unserer Analyse hinzuziehen , dann taucht bei der
Betrachtung der professionellen Theaterpraxis ein anderes Bild auf. Diese Forschung
hat sechs unterschiedliche Sorten von Hörspielen mit direkter Propaganda ans Licht
geführt:
1. In den antisemitischen Hörspielen erfüllten jüdische Niederländer eine Beirolle
als Schwarzhändler und Hehler; nur “Jodocus”des flämischen Autors Paul Hardy, eine Bearbeitung des Romans “Van den vos Reynaerde” von Robert van Genechten, was ganz antisemitisch.
2. Angriffe auf England und Amerika bildeten das Kernstück in den antikapitalistischen Hörspielen. Die Autoren stellten es so hin dass beide Länder infiltriert
waren von jüdischen Kommunisten und am Gängelband der Sovjetunion gingen.
3. Antibolschewistische Hörspiele wurden ausgestrahlt zur Unterstützung der
Kämpfe an der Ostfront.
4. Die vierte Gruppe bildeten Hörspiele worin der vorkriegs demokratische Gesellschaft kritisiert wurde, wobei vor allem die Folgen der Arbeitslosigkeit betont
wurden oder worin die Hoffnung ausgesprochen wurde dass die Niederlande genauso blühend wurden wie Deutschland.
5. Die Hörspiele worin wirtschaftliche Delikte an den Pranger gestellt wurden mit
“De zwarte handel lokt” als meist bekanntes Beispiel bildeten die letzte Gruppe
worin vermeinte Feinde des Nationalsozialismus auftraten.
6. Es wurden auch Hörspielen geschrieben und ausgestrahlt worin die Autoren die
Erwerbnisse der neuen Ordnung besangen und die als sechste Gruppe beschrieben wurden. Es geht hier um Spiele anlässlich eines nationalsozialistischen Gedenktages oder Spiele worin Propaganda gemacht wurde für die NSB oder für
eine ihrer Mantelorganisationen oder für die Politiuk der “einheimischen” Behörden.
Nehmen wir die Rezeption der Schauspielen in Betracht dann können wir feststellen dass auch der Kontext der Aufführung, die zweite neue Perspektive, mitberücksichtigt werden muss bei der weiteren Analyse des Inhalts des Theatertextes oder dessen Form. Zeitgenossen (und nicht nur Nationalsozialisten) haben Vorstellungen
von Gesellschaften wie “De Voortrekkers, de spelers van den Omroep”und das NHT
wohl sicher als nationalsozialistisches Theater betrachtet. Manchmal kamen sie
simplistisch zu der Schlussfolgerung dass nationalsozialistische Gesellschaften nationalsozialistisches Theater spielten, weil die Gesellschaft einen nationalsozialistischen Ruf hatte. Öfter hantierten sie das “back to the future”- Prinzip (Berghaus,
1996) wobei historische Ereignisse oder Personen interpretiert wurden als der Start
oder die Inspiration für eine neue nationalsozialistische Epoche. Eine andere Möglichkeit war dass sie den Inhalt der dramatischen Geschichte kuppelten an Elemente aus ihrer eigenen Ideologie (Transposition). In den Kritiken betonten die Kritiker
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gerade den (in)direkten Verweis auf die nationalsozialistische Ideologie die sie meinten anzutreffen in in erster Instanz unschuldige Komödien der NSB-Gesellschaften
und die hierdurch eine nationalsozialistische Ladung bekamen. Das gilt auch für die
Vorstellungen des “Vlaamsche Toneel”unter Führung von Staf Bruggen und “de Spelers van Stad en Lande” von Antoon Verheyen während den “GuldensporenSchlacht”-Gedenkfeiern in Den Haag. Diese Vorstellungen aren eingebettet in einer
Manifestation die organisiert war von der Abteiling Firmung des NSB und wurden
vorausgegangen von einer Ansprache eines prominenten NSBer, den Singen nationalsozialistischer Lieder und die Deklamation eines dito Deklamatoriums.
Eine dritte Perspektive die ich angetragen habe, bezieht sich auf dramatische Texte die oft in nationalsozialistischen Kreisblätter und Zeitungen gedruckt wurden. Die
meisten Texte hatten die Aktualität als Ausgangspunkt und erfüllten eine Funktion im
nationalsozialistischen Diskurs: die Leser wurden einerseits überzeugt von der Richtigkeit ihrer Wahl, andererseits wurde ihnen immer erneut die richtige, d.h. nationalsozialistische Interpretation vorgeschoben über Sachen die sich in der Aktualität
abspielten. Die eindimensionale Behandlung des Themas und der Personen betonte
noch stärker diem Text genannte Botschaft. Auch die Texte von Theaterstücken die
nicht aufgeführt wurden werden zu dieser Kategorie gerechnet. Das waren vorwiegend
historische Spiele rund Führinbgs- oder Vorbildfiguren die entweder zur dietschen
Richtung (mit Willem van Oranje in der Hauptrolle) oder zu der mehr germanischen
Strömung innerhalb des niederländischen Nationalsozialismus gehörten. Ausnahmen
zu dieser Einteilung bilden die neoklassische Tragödie “De bode van Thermopylae”,
worin anhand der Geschichte von Leonidas dem Publikum vorgehalten wurde auszuharren bis zum bitteren Ende und das in Gefangenschaft geschrieben “Inge”von
George Kettmann jr, worin ein Nationalsozialist nach seiner Gefängnisstrafe entdeckt
dass auch die Nachkriegsgesellschaft, sybolisiert von seiner Familie, durch und durch
verrottet ist und in dem Sinne also nicht abweicht von der Vorkriegsgesellschaft. Deshalb entschliesst er sich mit seiner Frau zu emigrieren.

3. Nationalsozialistische Subkultur
Die nach dem Krieg für Schauspieler und Theaterdichter verwendeten Kwalifikationen wie “opportun”, “feige” und “tadelnswert” werden wenigstens erweitert werden
können mit der Kategorie “idealistisch”. Adriaan van Hees oder Jaap van Kersbergen
handelten aus voller Überzeugung. Sie wollte ihren Beitrag liefern and der Realisierung einer nationalsozialistischen Theaterkultur. Mit ihren Texten und ihrem Spiel
haben auch andere Autoren, Spieler und Regisseure versucht die nationalsozialistiachen Ausgangspunkte an die Öffentlichkeit zu bringen. Dabei richteten sie sich auf sie
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von Hitler gewünschten Themen wie Treue, Opfer, Glaube und so weiter. Ausserdem
sorgten sie dafür dass eine grosse Anzahl von theatralischen Aktivitäten enszeniert
wurden nach deutschem Beispiel, wodurch die Manifestationen von einem fast religiösen Charakter versehen wurden. Ein voller Saal schwarzer Kameraden, die mit den
Spielern auf die improvisierte Bühne alle zusammen sangen, zeigte grosse Ähnlichkeit
mit einer katholischen Messe. Das Mittwintersonnenwendedeklamatorium das in der
freien Natur von einem Vorsprecher deklamiert wurde und wie in einer Liturgie nachgesprochen wurde von einem Chor von WA-Männern zeigt ebenso in die gleiche
Richtung. Wenn wir zurückblicken auf die zwei Sorten faschistisches Theater die
Berghaus (1996) nennt, dann müssen wir auch feststellen dass sie im Theater der niederländischen Nationalsozialisten vorzuweisen zind. Die Varianten die in meiner Forschung gezeigt werden, kann man vorwiegend finden in den Aufführungen der nationalsozialistischen Amateurgesellschaften, bei Hörspielen und theatralischen
Aktivitäten anlässlich nationalsozialistischen Gedenktagen und in den in nationalsozialistischen Zeitschriften publizierten Theatertexten.
Wenn wir die dramatischen Texte die in meiner Forschung präsentiert werden
nachlesen und uns fragen ob sie Teil sind einer nationalsozialistischen Kultur dann
müssen wir diese Frage bejahen. Eine grosse Anzahl von diesen Texten –die Texte in
Kapitel 8 selbstverständlich ausgenommen- kann man einteilen unter einen der vier
Aspekte die kennzeichnend sind für eine nationalsozialistische Kultur. Nicht alle
Aspekte waren so eindeutig an zu zeigen wie bei dem Mittwintersonnenwendedeklamatorium von Jaap van Kersbergen, manchmal reichte es Zeitgenossen um von nationalsozialistischem Theater zu sprechen wenn ein dramatischer Text es dem Publikum ermöglichte sich bekannt zu machen mit dem einfachen Landleben.
Diese Schlussfolgerung bedeutet dass wir für das Theater der niederländischen
Nationalsozialisten eher unsere Aufmerksamkeit lenken müssen auf gutwollende,
idealistische Amateure. Wenn wir ihre Werke in Betracht nehmen, dann stellen wir
fest dass es ziemlich viele Texte gibt, die das Prädikat nationalsozialistisch sehr wohl
verdienen. Dasselbe gilt den Zusammenkünften bei den unterschiedlichen nationalsozialistischen Gedenktagen wie der Feier der Sonnenwende und den Sprechchören
bei den Parteitreffen. Bei der professionellen Theaterpraxis ist das Prädikat nationalsozialistisch nur auf zahllosen Hörspielen zutreffend die durch die NO ausgestrahlt
worden sind.
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Lijst van afkortingen

A.N.K.O.
AJC
ANFB
ATBH
CJB
CPH
DVK
GTA
HNeT
NAD
NHT
NJS
NKK
NKR
NO
NOK
NOT
NSB
NSDAP
NSNAP
NSVO
OSP
OKW
OWK
PO
P.O.B.
RBS
RKK
RKSP
RRG
RSK

Algemene Nederlandsche Kunstenaars Organisatie
Arbeiders Jeugd Centrale
Algemene Nederlandsche Fascistenbond
Arbeiders Theater Bond Holland
Communistische Jeugdbond
Communistische Partij Holland
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
Het Nederlandsch Tooneel
Nederlandsche Arbeidsdienst
Het Noord-Hollandsch Tooneel
Nederlandse Jeugdstorm
Nederlandsche Kultuurkamer
Nederlandsche Kultuurraad
Nederlandsche Omroep
Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars
Nederlandsche Organisatie van Tooneelkunstenaars
Nationaal Socialistische Beweging
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij/Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei
Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij
Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie
Onafhankelijke Socialistische Partij
(het departement van) Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
(het departement van) Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming
Politieke Organisatie
Politie Opleidings Bataljon
Rundfunkbetreuungsstelle
Duitse Reichskultuurkammer
Rooms-Katholieke Staatspartij
Reichsrundfunkgesellschaft
Reichsschrifttumskammer
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SDAP
SS
SUT
T.A.V.E.N.U.
VNV
VVSU
WA
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Sturmabteilung
Sicherheidsdienst
Sociaal Democratische Arbeiders Partij
Schutzstaffel
Stedelijk Utrechtsch Tooneelgezelschap
Tot Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning
Vlaams Nationaal Verbond
Vereeniging van Vrienden van de Sovjet Unie
Weerbaarheidsafdeling
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Dankwoord

In april 2004 nam ik ontslag als docent Nederlands bij het Ashram College in Alphen
aan den Rijn. In het schooljaar 2004-2005 zou ik als lerarenopleider en nascholer werkzaam zijn op het ICLON, de interfacultaire lerarenopleiding van de Universiteit Leiden. Bij het opruimen van de sectiekast Nederlands vroeg mijn collega Anton Pfeiffer
wat er met die dozen met ‘obscuur’ materiaal moest gebeuren. Bij het opruimen kon
ik het niet nalaten de inhoud van de dozen te bekijken en ik vond er mijn aantekeningen over het Nederlandse nationaalsocialistisch theater. Het waren fotokopieën en eerste aanzetten van dit onderzoek, dat ik na mijn afstuderen in 1980 was begonnen, maar
door drukke werkzaamheden niet had voltooid en uiteindelijk daar had opgeborgen.
Bij herlezing raakte ik weer gegrepen door het onderwerp waaraan ik in de jaren tachtig zo veel tijd had besteed en waarover ik al een paar artikelen had geschreven. Als jij
me die vraag niet had gesteld, Anton, waren al mijn aantekeningen waarschijnlijk met
het groot vuil meegegeven en was deze dissertatie nooit geschreven.
Bij mijn nieuwe werkgever is het de gewoonte dat de hoogleraar-directeur prof.
dr. Nico Verloop eens in de twee, drie jaar de pas benoemde medewerkers uitnodigt
voor een aantal literatuursessies waarin wetenschappelijke artikelen over onderwijs en
de kennisbasis van docenten onder zijn leiding worden bediscussieerd. Nico, je hebt
me na al die jaren handarbeid op de middelbare school enthousiast gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek en ik heb getracht met dit proefschrift de eenmaal ingeslagen weg af te ronden.
Bij de zoektocht naar een promotor speelde wederom het toeval een grote rol. In
2001 waren mijn vrouw en ik vanuit Utrecht verhuisd naar Alphen aan den Rijn en
omdat onze nieuwe woonplaats toen nog niet over een grote schouwburg beschikte
waren we voor toneelvoorstellingen aangewezen op Zoetermeer. Daar gaf prof. dr.
Rob Erenstein zevenmaal per jaar een toelichting op de toneelstukken die in het toneelabonnement waren opgenomen. Jouw enthousiasme voor het theater, jouw veelomvattende kennis en vooral de manier waarop jij die ten toon spreidde, deden mij
besluiten je te vragen om als promotor op te treden. Aan het eind van het seizoen 20032004 spraken we af in Leiden en ik legde je mijn materiaal voor. Rob, jij was zeer geïn-
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teresseerd in het onderwerp en stemde toe. Maar ik moest wel opschieten, want je was
pas met emeritaat gegaan en dat betekende dat ik nog vijf jaar de tijd had om bij jou
te promoveren. Je hebt me veel feedback gegeven zodat ik steeds verder kon met het
onderzoek en jij was het ook die in een vrij vroeg stadium – er lag een eerste versie van
drie hoofdstukken klaar – voorstelde om prof. dr. Hans Blom bij het onderzoek te betrekken en hem te vragen als copromotor op te treden.
Omdat ik van huis uit theaterwetenschapper en neerlandicus ben, was de geschiedkundige inbreng van Hans meer dan noodzakelijk. Jij was het ook die het voorstel lanceerde om gedeeltes van hoofdstukken onder te brengen in bijlagen, zodat niet
iedere lezer zich door een brij van toneelgroepen en voorstellingen hoefde heen te werken. Ook kwam je op voor de belangen van de lezer, wat leidde tot weer een nieuwe
versie van de inleiding. Steeds waren jullie beiden bereid de grote hoeveelheden tekst
door te lezen en mij van vakkundig commentaar te voorzien. Ik ben jullie daar heel
dankbaar voor.
Bij het schrijven heb ik een beroep kunnen doen op mijn collegae prof. dr. Hans
Hulshof en dr. Henriette Coppens. Jullie lazen de eerste versies en bespraken met mij
de verbeteringen. Vooral de gesprekken met Hans waren richtinggevend voor de verslaglegging van het onderzoek. Ik kon je op elk gewenst moment een probleem voorleggen waarmee ik worstelde. Jij gaf me deskundig advies hoe ik dat probleem zou
kunnen aanpakken en je was vaak bereid de nieuwe aanpak met mij te bespreken.
Mijn dank gaat verder uit naar drs. Erik van Nieuwenhoven voor zijn deskundige hulp bij de vertaling van de samenvatting. Natuurlijk moeten ook al die bibliothecarissen en medewerkers van instituten worden genoemd die ontelbare dossiers uit de
depots hebben gehaald en aan mij hebben overhandigd.
Aan het eind van deze dankbetuiging rest mij nog een persoon voor het voetlicht
te brengen die een wezenlijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van dit proefschrift. Toen we in mei 2004 met elkaar bespraken dat ik graag mijn onderzoek wilde
afronden heb jij me in de gelegenheid gesteld dat te doen. Je hebt het mogelijk gemaakt
dat ik voldoende tijd kon besteden aan dit onderwerp, omdat ik mijn taak als huisman
ietwat beperkte. Daarom draag ik dit boek in dankbaarheid aan je op.

Voor Willian,
uit liefde
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1. Leeuwe, H.H.J. de (1989). Dalsum, Albertus Wilhelmus van (1889-1971). In: Biograﬁsch woordenboek van
Nederland. 3. Den Haag. Digitale versie van hetzelfde lemma gepubliceerd op: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/dalsum.
2. Het Groot Volkstooneel (HGV) stelde zich ten doel het volk op toneelgebied op te voeden en wist de
steun van het Instituut voor Volksontwikkeling en de VARA te verwerven. HGV speelde Nachtasyl van
Maxim Gorki en Massa-Mensch van Ernst Toller. Tot het gezelschap behoorden: Aaf en Herman Bouber, Jan
Lemaire, Ben Groeneveld, Anton Burgdorffer, Coen Hissink, Hetty Beck, Arie Das, Nelly Ernst en Lucas Wensing.
3. Braak, M. ter, De Jonge Spelers: Professor Mamlock, tooneelspel van Friedrich Wolf. Het Vaderland, 20
maart 1936.
4. In de zomer van 1927 speelden Louis de Vries, Esther de Boer-van Rijk, Adriaan van der Horst, Hermann
Schwab, Charlotte Köhler en Dick van Veen Ghetto van Herman Heijermans in het Théâtre des Champs Elysées. In 1929 speelde een gezelschap o.l.v. Louis de Vries Schakels (Herman Heijermans) en Hendrik IV (Luigi Pirandello) op het derde Internationaal Toneelcongres in Parijs.
5. Het spelen van oorspronkelijk Nederlandstalig werk was daarvoor in gang gezet door de Nederlandsche
Tooneelvereeniging o.l.v. Herman Heijermans. Ongeveer een derde van het repertoire was aan de eigen dramatiek gewijd. Geen enkel Nederlands gezelschap heeft dit later over zo’n lange periode durven handhaven.
(Hunningher, 1949: 95).
6. Gespeeld werden o.a.: De tuin der dromen van Nico van Suchtelen, Kasbloem van Josine Simons-Mees,
Phyllis van mr. C.P. van Rossem, De gescheiden echtgenoot van Johan Broedelet, De duivel in Delft van dr. Jan
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Kalf, Monsieur le Directeur van Betsy Ranucci-Beckman, Mijn en dijn van Jo van Ammers-Küller en De akker schaamt zich niet van dr. Jan van Erpen.
7. Er staat geschreven en Ik heb een mensch gedood zijn anti-oorlogstukken, Zij die nableven heeft de haringvisserij van 1914 als onderwerp. Fabrieksmenschen heeft als ondertitel ‘een spel van leed en strijd’ en behandelt de sociale wantoestanden van de fabrieksarbeiders. Blockmans (1987) vermeldt dat Fabricius (Ynske, Onder een dak) en Ibsen door socialistische arbeiderstoneelverenigingen zijn gespeeld. De getallen geven
het aantal vermeldingen in Het Arbeiders Tooneel weer.
8. Goudvreugde’s ontwaken is ontleend aan de Edda en vertelt het verhaal van Dagdrager die met behulp van
de ring ‘Makkermacht’ en ‘De nieuwe jeugd’ Goudvreugde zoekt en weet te vinden. Hij bevrijdt haar van een
aan haar opgelegde ban, waarna een nieuwe, betere tijd aanbreekt. Aan het eind van de jaren dertig werd
Goudvreugde’s ontwaken vervangen door Dagdragers beproeving dat minder optimistisch van inhoud was dan
zijn voorganger.
9. Agitpropgroepen waren niet alleen actief in de Sovjet-Unie, maar ook in Duitsland tussen 1928 en 1933
beleefde de agitprop een grote bloei. Hoffmann, L. m.m.v. Klaus Pfützner [Ed.], 1980. Theater der Kollektive.
Proletarisch-revolutionäres Berufstheater in Deutschland 1928-1933. Stücke, Dokumente, Studien. Berlijn, 2 Bande.
10. De OSP was opgericht door Piet J. Schmidt en Jacques de Kadt en was een afsplitsing van de linkervleugel
van de SDAP. Deze partij heeft tussen 1932 en 1935 bestaan. De CJB was een revolutionairsocialistische jongerenorganisatie, die in 1901 onder de naam De Zaaier was opgericht en gelieerd aan de SDAP. Na de afsplitsing van de SDP, de voorloper van de CPH, in 1909 werd de naam gewijzigd in CJB.
11. Projectgroep literatuursociologie (1975). Links richten tussen partij en arbeidersstrijd. Nijmegen. Deel 2: 441.
12. Idem, 442.
13. Oostrum, H. van, ‘De Graal, een rooms-katholieke beweging voor meisjes. Daar gebeurden dingen waar
ik nooit van gedroomd had, je dienstbaar maken en toch jezelf kunnen zijn.’ Bijlage bij Vrij Nederland, 28
augustus 1982, 10.
14. De geschiedenis van de Graalbeweging staat beschreven in: Derks, M. (2007) Heilig Moeten. Radicaalkatholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig. Hilversum.
15. Oostrum, H. van. ‘De Graal, een rooms-katholieke beweging voor meisjes, 9.
16. Binnen de Graalbeweging werden o.a gespeeld:
– Het Koninklijk Paaskruis. Massaal spreekkoor uitgevoerd door 2500 Graalleden in het stadion van Amsterdam op Tweede Paasdag 1931. Geschreven door Mia van der Kallen. Het spel was vrij eenvoudig, het
bestond voornamelijk uit declamatie, af en toe werd er iets gezongen. Geïnspireerd op teksten van Thomas à Kempis en Henriette Roland Holst.
– Pinksterzege. Muzikaal lekenspel dat door 10.000 Graalleden in het Amsterdamse Olympisch Stadion in
1932 werd gespeeld. De strijd tussen goed en kwaad is het thema van het stuk.
– Nu gaat de Heer voorbij. Lekenspel uitgevoerd door 500 Graalleden in Amsterdam op 18 april 1934. Later
nog gespeeld in Den Haag, Rotterdam en Alkmaar.
– Elckerlyc
– Roratespel
Ook de Christengemeenschap, geïnspireerd op de antroposofie van Rudolf Steiner, speelde graalspelen. Op
palmzondag 5 april 1936 werd ter gelegenheid van de inwijding van een nieuw kerkgebouw in Den Haag door
een onbekende groep het graalspel Parsifal naar Wolfram von Eschenbach opgevoerd (Het Vaderland, 2 april
1936).
17. Bron eerste citaat: [Anoniem]. Naar een Nederlandsche Cultuur. De Wolfsangel, 1936, 1-3. Dit citaat werd
later ook aangetroffen bij Boreel de Mauregnault, J.A.. Volksche Cultuur. Ontwakend volk, 1943, 27-28. Bron
tweede citaat: Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel, 1937-1938: 2-11. N.H. den Hertog gebruikte
dit citaat ook in zijn artikel ‘Het wezen der kultuur’ in Het Nationale Dagblad, 12 november 1942.
18. Goedewaagen, T. (1943). Passer en speer. Tweede reeks. Den Haag, 87.
19. Goedewaagen, T. Wedergeboorte, een inleidend woord. De Schouw, 1942: 2.
20. Zie o.a. de artikelen van E. Otto zoals Kultureele revolutie. De Schouw, 1943: 508-510. Mr. E. Otto werk-
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te als ambtenaar bij de NKK in de functie van algemeen bestuurder. Cultuur was volgens mr. E. Otto ‘een uit
het natuurlijke voortspruitende levensfunctie. En aangezien het individu slechts denkbaar is als onderdeel
van zijn volk en het wezen van den enkeling door ras en volk wordt bepaald, is kultuur ook slechts denkbaar
in nauwen samenhang met het bestaan van het volk.’ Otto, E. Kultureele revolutie. De Schouw, 1943: 508.
21. Goedhuys, W. Zuivering der cultuur. De Waag: 1942, 1. Drs. Willem Goedhuys (*1899) vormde samen
met Sybren Modderman de redactionele leiding van De Waag, hij was tevens redacteur buitenland bij Het
Vaderland. Vanaf juli 1940 had hij de redactionele leiding over de bladen van de Arbeiderspers. In 1941 was
hij vice-voorzitter van het Verbond van Nederlandse Journalisten. Eind december 1941 kreeg hij de dr. Goedewaagenprijs omdat hij in dat jaar de Raad van Voorlichting in het leven had geroepen en zo de Nederlandse
pers in dienst had gesteld van de nieuwe orde. In november 1942 trad hij in dienst bij de Nederlandsche Oost
Compagnie als leider van de afdeling economie en statistiek.
22. Poortere, A. de, Kultuur en politiek. De kulturele ordening in Noord-Nederland. Volk en kultuur. 27 september 1941, 2. In feite baseerde De Poortere zich, zoals de titel van zijn bijdrage al aangaf, op Goedewaagen
die in het najaar van 1941 op zijn departement druk bezig was met de oprichting van de NKK.
23. Roels, A.B. Kultuur en natuur. De Schouw, 1943: 211-212. Roels was vanaf februari 1943 eindredacteur van
De Schouw. Zie hiervoor ook Kelder, J.J. 1983, 24-25 en 43.
24. Roels, A.B. Kultuur en politiek. De Schouw, 1943: 253-254. Dit artikel was het tweede uit een reeks van
drie. Na ‘Kultuur en natuur’ en ‘Kultuur en politiek’ werd de reeks afgesloten met ‘Kultuur en rijk.’ De
Schouw, 1943: 362-363. De relatie tussen cultuur en rijk vormde in zijn betoog de concrete vertaling van de
band cultuur en politiek.
25. Otto, E. Het offer der kunst. De Schouw, 1943: 6.
26. Boreel de Mauregnault, J.A. Iets over volksche kunst. Ontwakend volk, 1942: 22. Modderman, E.J. Kunst
is volksch. Volksche wacht. 1941-1942: 204-207. Boreel de Mauregnault (* ’s-Gravenhage, 11 november 1916 –
† Amsterdam 22 juni 1947) was lector bij het DVK en tevens redacteur van Het Nationale Dagblad. Later werd
hij hoofd Perszaken van de NSB. Eind 1943 en begin 1944 werkte hij als plaatsvervangend leider van de reportagedienst van de Nederlandsche Omroep.
27. Van de kunstenaar van de nieuwe orde werd verwacht dat hij zich verdiepte in datgene wat de volksgemeenschap tot een eenheid maakte en dat door Prof. dr. Jan de Vries ‘de bronnen van het volksbestaan’
werd genoemd (De Schouw, 1942: 123). Door op zoek te gaan naar deze bronnen kon hij de mystieke essentie van de volksgemeenschap vinden en deze als leidraad laten gelden voor zijn werk. Dit steeds weer zoeken
naar grotere verbanden noemt Kelder één van de thema’s van de nationaalsocialistische kunstopvatting. Zo
sprak De Vries over ‘de zich van mensschengeslacht tot menschengeslacht openbarende Idee’. A.B. Roels had
het over een ‘alles domineerende idee’ en ook J.A. van der Made uitte zich in identieke bewoordingen: de kunstenaar moest zich bewust worden van ‘zijn herkomst en zijn functie in een boven-individueel geheel, in het
gezin en het volk en daar weer bovenuit in een door cultuur (en dus door ras) bepaalde gemeenschap en in
wijdsten zin in het geheele bestel der dingen’ (De Schouw, 1942: 279). Dit boven-individualisme is volgens Kelder (1983) de kern van de opvattingen over literatuur en schrijverschap.
28. Boreel de Mauregnault, J.A. Volksche Cultuur. Ontwakend volk, 1943, 27-28.
29. Beide citaten zijn afkomstig uit een artikel van Modderman, S.B. Periculum in mora. Om de Nederlandsche cultuur. De Waag, 1942: 1464.
30. Ibidem.
31. Ibidem.
32. Made, J.A. van der, Wegen naar een volksche kunst. De Waag, 1942: 1202. Boekbespreking van Christopher Mahr, de klokkengieter van Kurt Kluge, uitgegeven door Roskam, Amsterdam.
33. Kettmann, G. jr. Het onderwerp in de kunst. De Waag, 1943: 619.
34. Wormer, E. De Nederlandsche psyche en de cultuurpolitiek van heden. De Schouw, 1942: 257-258.
35. [Anoniem] De Nederlandsche cultuur en haar mogelijkheden in de toekomst. Het Nationale Dagblad,
12 maart 1941. 4. Dit artikel was gebaseerd op ‘Terug naar de traditie’, een bijdrage van dr. T. Goedewaagen
aan het Nederlandnummer van de Berliner Börsenzeitung (ongedateerd).
36. Ibidem.
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37. Bontkes, T.E. Een cultureele taak voor het Nederlandsch nationaal-socialisme. Nieuw Nederland, 19351936: 743.
38. Zie hiervoor o.a. Hans Eberl. De eenheid der Europeesche cultuur. Nederland. 1943. 337-344 en 372-380.
Eberl was de schrijver van Jakob Ph. Fallmerayers Schriften in ihrer Bedeutung für die historische Erkenntnis des
graeko-slavischen Kulturkreises. Berlijn, 1930. Proefschrift universiteit van Kiel.
39. Made, J.A. van der, Mogelijke voortzetting van tachtig? In: De Waag, 21 januari 1944. Geciteerd bij Boogaard, F. van den (1987: 72).
40. Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel, 1937-1938: 2-11, Vercnocke, F. Dichter en Volk. De
Bundel 1937-1938: 122. De Diets-Germaanse literatuurgeschiedenis werd onder de titel ‘Dichter en Volk’ gepubliceerd in De Bundel 1937-1938. 32-36, 120-124 en 164-168. Een jaar later verscheen zijn ‘Volksche letteren’
in Volk, maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur 1938-1939. 33-37, 89-94, 99-102 en 152-154. Beide artikelenreeksen zijn bijna identiek.
41. Bedoeld worden o.a.: August Heyting met zijn Kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil, in 1936 publiceerde hij Yggdrasil of: Wereldbouw, een Germaanse Cosmogonie in drie delen; de groep rond Der Vaderen
Erfdeel en het Nederlandsch Ario-Germaansche Genootschap dat het tijdschrift Integraal Leven uitgaf.
42. Bontkes, T.E. Op Nederlandsche wijze. Ontwakend volk, 1940-1941: 169-177.
43. Haighton, W.H. Cultuur en macht. Nederland. 1943: 217. Willem H. Haighton, de jongere broer van Alfred A. Haighton, was president-commissaris van de familievennootschap ‘Lotisco’, waar zijn broer directeur was. Daarnaast was hij directeur van een drukkerij in Leiden. In de jaren dertig studeerde hij economie
in Rotterdam en hij had enkele jaren de leiding van de financiële afdeling van Zwart Front, de beweging van
Arnold Meijer. Beide broers speelden in de jaren dertig en veertig in verschillende fascistische organisaties
een rol. Vanaf 1933 werkte hij mee aan het tijdschrift Nederland. De Jonge kwalificeert hem als antidemocraat,
zijn broer nam een radicaler standpunt in. Zie voor verdere biografische gegevens over beide broers: Jonge,
A.A. de (19822) en Joosten, L.M.H. (19822).
44. Ibidem.
45. Ibidem.
46. Vries, J. de. De Germaansche achtergrond van onze cultuur. Nederland. Maandblad voor het geestesleven in Nederland, Duitschland en elders, 1943: 64.
47. Volksche wacht, 1940 (4), 9.
48. Delsing, J. De Jood als ontbindend element der cultuur.’ Nieuw Nederland, 1942: 142-160.
49. Eberl, H. Europeesche cultuurphilosophie. Nederland. Nederland. Maandblad voor het geestesleven in
Nederland, Duitschland en elders, 1943: 85.
50. Delsing, J. Ras en kunst. De Waag, 1942: 894.
51. Delsing verwijst in zijn artikel naar: Paul Schultze-Naumann (1928). Kunst und Rasse. Berlijn. Schultze-Nauman (1869-1949) was architect en rastheoreticus. Hij opperde de gedachte dat de moderne kunstenaars
in hun werken zieke en mismaakte mensen afbeelden, een denkbeeld dat na 1933 door de nazi’s dankbaar is
geëxploiteerd.
52. [B.] Ontwikkeling van een landelijke cultuur in Nederland. Ontwakend volk, 15 mei 1939, 252.
53. De Bund Artam was rond 1924 in Duitsland opgericht en telde ongeveer 2000 leden, die vanuit een
bloed-en-bodem-principe de arbeidsdienst in de landbouw en de verdrijving van ‘volksvreemden’ propageerden. Uit hun midden stamt ook de idee van de Lebensraum, de nederzettingspolitiek en kolonisatie van
het Poolse en Russische grondgebied. Hoge nazifunctionarissen als Heinrich Himmler en de Reichsbauernführer Richard Walter Darré waren lid van deze Bund Artam. Der Wandervogel werd op 4 november 1901
opgericht door Karl Fischer. In oorsprong was het een jeugdbeweging die zich afzette tegen de geïndustrialiseerde maatschappij en haar heil zocht in de natuur. Na de Eerste Wereldoorlog annexeerden rechtse politieke partijen deze jeugdbeweging en gaven haar een meer militaristische inslag.
54. Van der Made heeft N.H. den Hertog, de recensent van Het Nationale Dagblad, verweten dat deze in zijn
recensies de begrippen Germaans en volks verkwanselde. ‘Het [gewauwel van Den Hertog, AvdL] degradeert in
de oogen van ieder ernstig denkend en welonderlegd mensch de heiligste waarden van onze revolutie tot botte,
ondoorleefde, en ongefundeerde bombast’. Made, J.A. van der, Aangaande artistiek fatsoen. De Waag, 1944: 411.
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55. Made, J.A. van der, Nogmaals volksche kunst. De schrijver en zijn tijd. De Waag, 1942: 1234-1235. Door
volkse kunst te verbinden met het nationaalsocialistische ideologeem ‘Germaans’ was het voor de lezerskring
van De Waag duidelijk dat Van der Made cultuur meer vanuit een SS-standpunt benaderde. Dezelfde combinatie is teruggevonden in Storm, het weekblad van de Nederlandse SS, zie hiervoor: Van den Toorn (1991:
129).
56. Zie hiervoor o.a. Haighton, W.H. Cultuur en macht. Nederland, 1943: 217-221.
57. Goedhuys, W. Zuivering der cultuur. De Waag, 5 juni 1942, 1.
58. Het schema is opgebouwd op basis van de bestudeerde artikelen die in dit hoofdstuk worden genoemd.
In de nationaalsocialistische periodieken werd bediscussieerd of de cultuur van het interbellum aangeduid
moest worden met het begrip ‘civilisatie’ of ‘beschaving’. Hier is voor civilisatie gekozen, omdat dit begrip
een negatieve connotatie had i.t.t. beschaving. ‘Tot de beschaving rekenen wij meer de uiterlijke dingen, alles wat men kan aanleeren of koopen, terwijl kultuur altijd samengaat met scheppingsvermogen’. Dit scheppingsvermogen was onlosmakelijk verbonden met ingeving en creativiteit, terwijl beschaving voor het grootste deel was aangeleerd. Cultuur werd gezien als een organisch proces dat vanuit het binnenste van de
kunstenaar in gang werd gezet; beschaving was een mechanische behandeling die van buiten af werkte. Het
nationaalsocialisme kon pas succesvol zijn als het er in slaagde de volksgemeenschap zo om te vormen, dat
aan cultuur meer waarde werd toegekend dan aan beschaving. [Anoniem] Nationaal-socialisme en Kultuur.
Ontwakend volk, 15 oktober 1937, 84-85.
59. Snijder, G.A.S. Gestalt und Gestaltung der niederländischen Kultur. 1941. 131-138. Ook Goedewaagen
en Seyss-Inquart spraken in identieke termen. Goedewaagen duidde de cultuur van de jaren dertig aan met
de term ‘cultuurnihilisme’. Dit nihilisme had in Nederland nog niet zulke dramatische vormen aangenomen
als in Duitsland voor 1933, maar wel was de gedachte dat ‘wij leefden onder den doem van ondergang der Europeesche cultuur, van een langzaam uitdooven der vitale krachten onzer kunst en haakten naar bevrijding
uit die fatale stemming’. [Anoniem] Kam. Goedewaagen over de taak der Nederlandsche Kultuurkamer. Het
Nationale Dagblad. 30 mei 1942, 3-4. Seyss-Inquart weet de ziekte van de Europese cultuur aan de gedachtegang ‘die den geest en de geestelijke, dus de kultureele prestatie los van de natuurlijke voorwaarden en van
de grondslagen van alle leven ziet en aan een abstracte autonomie wil onderwerpen. Deze opvatting vindt haar
oorsprong in de tenslotte heillooze splitsing van het geheele leven in van elkaar onafhankelijke gebieden van
geest en materie in een scheiding tusschen een ‘hoogere’ wereld van den geest, van een innerlijke wereld van
de ziel en een ‘lagere’ en slechts uiterlijke wereld van de stof. Deze splitsing is verantwoordelijk voor de teloorgang van de Europeese kultuur in de eerste decennia van de twintigste eeuw.’ Nederlandsche Kultuurraad, het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad,
12 februari 1942, 3-4.
60. Begripsomschrijvingen zijn ontleend aan Buys, H. Cultuurwending. De Waag, 1942: 1062.
61. Poortere, A. de, De kunstenaar in de gemeenschap. Volk en kultuur, 30 augustus 1941, 8-10. De Poortere beriep zich met deze nuancering op Gerard Walschap. Weemoed en Kunst. Dietsche Waranda en Belfort,
juni 1941: 235.
62. Vermost, J. Kunstenaar en gemeenschap. Volk en kultuur, 19 juni 1943, 382.
63. Mussert, A. De NSB in oorlogstijd. De offergang voor Volk en Vaderland. In: Mussert, A. Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider. [Ed. G. Groeneveld], Nijmegen, 2005, 184.
64. Goedewaagen noemt: José Ortega y Gasset, De opstand der horden (1929), Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1918), Karl Anton von Rohan, Schicksasstunde Europas (1937) en André Siegfried, La
Crise de l’Europe. ‘Questions d’actualité’. (1935). De afwijzing van de westerse, internationale cultuur door nationaalsocialisten vond zijn oorsprong in algemeen verkondigde theorieën waarin de cultuur na een periode van bloei onontkoombaar afstevende op ondergang en verval. Jacob Burckhardt (1818-1897), de filosoof
Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Oswald Spengler (1880-1936) waren voor Nederlandse nationaalsocialisten de belangrijkste woordvoerders van dit modern cultuurpessimisme. Goedewaagen, T. (1952:30). NIOD,
archief Goedewaagen, Doc. I – 548, map F.
65. Venema, A. (1988: 228) en Goedewaagen, T. Wedergeboorte, een inleidend woord. De Schouw, 1942, 1-2.
66. Boreel de Mauregnault, J.A. Revolutie tot de laatste consequenties. Ontwakend volk, 1943: 9.
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67. Idem, 10.
68. Haighton, W. H. Cultuur en macht. Nederland, 1943: 217-221.
69. [Anoniem] Kam. Goedewaagen over de taak der Nederlandsche Kultuurkamer. Het Nationale Dagblad,
30 mei 1942, 3-4.
70. Deze terminologie was ook te horen in de toespraak die Seyss-Inquart hield bij de installatie van de Nederlandsche Kultuurraad. Hij zei toen onder meer: ‘Staat beteekent veel meer de eenheid tusschen de beweging als draagster van den politieken wil in het volk en het bestuursapparaat als het instrument, dat dezen wil
uitvoert, om de volksgemeenschap tot werkelijkheid te doen worden’. [Anoniem] Nederlandsche Kultuurraad het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad,
12 februari 1942, 3-4.
71. Het idee dat de staat haar cultuur zo veel mogelijk moest behouden stamde al uit de jaren dertig. Ad Stassen stelt dat iedere revolutie, en dus ook de nationaalsocialistische, elementen bevat die niet volkomen oorspronkelijk zijn. Als argument noemt hij dat ‘al het geschapene (…) onverbrekelijk verbonden blijft met zijn
oorsprong. Dat het nooit zelfstandig het volmaakt-nieuwe kan maken; steeds zal het trekken van overeenkomst vertonen met het oude.’ Nieuwe cultuurbewegingen die met de geschiedenis der mensheid gebroken
hadden, waren volgens hem tot de ondergang gedoemd. Want zo stelt hij: ‘zij zijn immers het resultaat van
een éénzijdige interpretatie der gegevens van de historie’. Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel,
1937-1938: 2. Ook Henk Kuitenbrouwer stelde zich op het standpunt dat het streven naar volkse kunst niet
het zoeken naar iets nieuws was, maar veeleer het hervinden van datgene wat vroegere geslachten bezaten:
‘Het is de bezonnen terugkeer naar een innerlijke rijkdom, die het verleden eenmaal kende, maar die vergeten werd voor de bekorende schijn van karakterloze moderniteiten. Het is de vrucht van het door diepe nood
ontwaakte besef deel te zijn van een strijdend volk, verbonden te zijn met een strijdend verleden, leider te zijn
naar een grootse toekomst’. Daarmee gaf hij ook duidelijk aan dat bij een nationaalsocialistische kunst het
vizier in eerste instantie gericht moest zijn op het verleden. Kuitenbrouwer, H. Volk en Kunst. De Bundel 19371938: 196.
72. Goedewagen, T. (1943). Passer en speer: cultuurpolitieke redevoeringen; Tweede reeks. Den Haag, 65.
73. Idem. 65-67. Ook topambtenaren van het DVK uitten zich in soortgelijke bewoordingen: ‘Cultuur is
slechts denkbaar in nauwe samenhang met het bestaan van het volk’, schreef mr. E. Otto, de algemeen bestuurder van de NKK. Otto, E. Europeesche beschaving, Germaansche kultuur. De Schouw, 1943: 116.
74. Goedewaagen, T. In de Saksische gouwen. Passer en speer II: 22-23.
75. Idem, 23.
76. In nationaalsocialistische periodieken werden talloze artikelen aangetroffen waarin vaak dezelfde termen werden gebezigd als het ging om een beschrijving van de taak van de staat ten opzichte van de cultuur. Een voorbeeld hiervan is een citaat uit ‘Nederlandsche Kultuurraad en Kultuurkamer’, een artikel
van G. Nije: ‘Allereerst zuivering van wat zich als kultuur aandiende van al wat daarin wezensvreemd was.
Dan, stimuleering en herstel van de met onzen Nederlandsch-Germaanschen aard correspondeerende
uitingen op kunstgebied, uitingen, die tot voor kort door een publiek, dat geestelijk van vreemde smetten
allesbehalve vrij was en welks smaak regelmatig in verkeerde banen geleid was, veelal met het hautaine lachje van den cosmopoliet voorbijgegaan werden’. Nije, G. Nederlandsche Kultuurraad en Kultuurkamer. De
Waag, 1942: 116.
77. Citaten zijn afkomstig uit: Goedewaagen, T. (1943). Uit de geschiedenis der gilden. Passer en speer II. Den
Haag, 3-18. Goedewaagen, T. (1943). In de Saksische gouwen. Passer en speer II. Den Haag, 21-32. De culturele taak werd in deze artikelen niet gespiegeld aan de middeleeuwse gilden en is daarom niet in het schema opgenomen.
78. [Anoniem]. De kunstenaar in de NSB. Ontwakend volk, 15 juli 1937, 14.
79. Citaten uit deze alinea zijn afkomstig uit: Modderman, E.J. Kunst is volksch. Volksche wacht, 1941-1942: 204.
80. Ibidem.
81. [M.] Over volksche kunst. Nieuw Nederland, 1937-1938: 390.
82. [W.] Kunst en maatschappij. Nieuw Nederland, 1939: 474.
83. Vermost, J. Kunstenaar en gemeenschap. Volk en kultuur, 19 juni 1943, 382.
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84. Poortere, A. de, Kunst en werkelijkheid Volk en kultuur, 22 november 1941, 2-3.
85. Het artikel van De Poortere was een samenvatting van de rede die Baldur von Schirach gehouden had
bij de opening van de tentoonstelling ‘Wiener Kunst’ in Düsseldorf en waarvan een verslag was opgenomen
in Das Reich van 19 oktober 1941. Kunst werd daarin niet gedefinieerd als een weergave van de werkelijkheid,
een kopie van de realiteit, maar als een weergave van de werkelijkheid zoals die door de kunstenaar gezien,
beleefd en aangevoeld wordt. De kunst diende volgens Von Schirach niet de werkelijkheid, maar de waarheid.
De rede van Von Schirach leidde bij De Poortere tot de conclusie, dat gebroken moest worden met het verleden en dus ook met de kunst en kunstenaars uit het verleden. Ibidem.
86. Prof. dr. T. Goedewaagen in het eerste nummer van De Schouw, 15 januari 1942, 2. Henri Bruning was
dezelfde mening toegedaan, want hij betitelt in Nieuw levensbewustzijn (1943) auteurs als Ter Braak, Marsman en Slauerhoff als ‘de vorigen’. Het verschil met de auteurs van de nieuwe orde is dat ‘de vorigen’ de nadruk legden op het persoonlijkheidsbewustzijn terwijl de nationaalsocialistische auteurs uit gaan van een gemeenschapsbewustzijn. Zie voor opvattingen over literatuur en schrijverschap in de nieuwe orde de studies
van J.J. Kelder (1983) en F. van den Boogaard (1985).
87. Modderman, E.J. Kunst is volksch. Volksche wacht, 1941-1942: 206.
88. Klomp, H.M. Kunst en overheid. De Waag, 1941: 362-363. Modderman, S. Periculum in mora. Om de
Nederlandsche cultuur. De Waag, 1942: 1464. Wormer, E. De Nederlandsche psyche en de cultuurpolitiek van
heden. De Schouw, 1942: 257-258. Kettmann, G. jr. Het onderwerp in de kunst. De Waag, 1943: 619. Zie ook:
Gerdes. E. Over Kultuurpolitiek. De Schouw, 1943: 179-181. Zie voor J.A. van der Made, prof. dr. Jan de Vries,
Roel Houwink en A. Glotzbach de studie van J.J. Kelder (1983).
89. Boreel de Mauregnault, J.A. Iets over volksche kunst. Ontwakend volk, 1942: 22. Ook mr. E. Otto, de bestuurder van de NKK, liet een dergelijk geluid horen. Otto, E. Het offer der kunst. De Schouw, 1943: 5-7.
90. Ibidem.
91. Kettmann, G. Het onderwerp van de kunst. De Waag, 1943: 619.
92. Naken, P. Kunst en gemeenschap. Volk en kultuur, 15 november 1941, 2-3.
93. Zie hiervoor het interview met de Groningse schrijver Ger Griever. Sassen, A. Kunstenaar en Kultuurkamer, ontmoeting met den Groningschen schrijver Ger Griever. De Schouw, 1942: 520-521.
94. Zie hiervoor: Klomp, H.M. Kunst en overheid. De Waag, 1941: 362-363; Made, J.A. van der. Wegen naar
een volksche kunst. De Waag, 1942: 1202-1203; Ranitz, S.M.S. de, De totale oorlog en de kultuurwerker. De
Schouw, 1943: 113-114.
95. Cultuurbeleid van de bezettende macht werd o.a. beschreven door: Micheels, P. (1993). Muziek in de
schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945. Zutphen. 139-162; Kuyvenhoven, F.
(2007) De staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van OCW 19321992. Amsterdam/Leiden. 97-113.
96. Wat Seyss-Inquart letterlijk zei bij zijn inauguratie op 29 mei 1940 wordt vermeld door Jong, L. de
(19874), Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 4. Mei ’40 – maart ’41. Den Haag, 41.
Een uitgebreidere tekst is te vinden in: Het Vaderland, 29 mei 1940. Voor de beschrijving van de fasering van
de nazificatie, zie Blom, J.C.H. (2007). ‘Exploitatie en nazificatie. De Nederlandse samenleving onder nationaal-socialistisch bestuur, 1940-1945.’ In: In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd
in Nederland. Amsterdam.
97. Jong, L. de (19874), Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 4. Mei ’40 – maart ’41.
Den Haag, 388. Zie voor verdere biografische gegevens Knegtmans, P.J., P. Schulten & J. Vogel (1996). Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Jan van Dam, Jaap Schrieke, en Geerto Snijder. Amsterdam.
98. Idem, 389-390. Andere aanwezigen bij deze bijeenkomst waren: prof. dr. Jan de Vries, prof. dr. F. Muller, mr. J.J. Schrieke, prof. mr. dr. H. Westra, dr. Tobie Goedewaagen en dr. H. Krekel.
99. Het Vaderland, 29 september 1940.
100. Zie hiervoor o.a. een ingezonden stuk van een zekere W.F. Loman in Het Vaderland, 2 oktober 1940.
Ook mr. A. J. van Vessem, de rechtskundig adviseur van Anton Mussert, verwachtte dat prof. Snijder op zijn
uitspraken terug zou komen. Het Vaderland, 14 oktober 1940. In kringen van het Algemeen Nederlandsch
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Verbond (ANV) was men evenmin gelukkig met de uitlatingen van prof. Snijder. Prof. dr. Jan de Vries, de
voorzitter van het ANV, was het niet altijd met Snijder eens. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij als kenner van de volkskunde zitting had genomen in de Nederlandsche Kultuurkring en niet als voorzitter van het
ANV. Het Vaderland, 1 november 1940.
101. Keesings historisch archief, 28 september 1940, 4387, geciteerd bij Mulder, H. (1978: 170).
102. Mulder, H. (1978: 346, noot 49) geeft aan welke hoogleraren ingegaan zijn op de nieuwe samenwerking
binnen de Nederlandsche Kultuurkring.
103. Beide boeken worden door J.J. Kelder (1984) besproken in zijn artikel Twee nazi-propagnadaboeken
over Nederland’. Het Oog in het Zeil. (4), 18-21.
104. Zo heeft hij Seyss-Inquart ook geadviseerd over de invulling van het bevelhebberschap van het Nederlandsche Legioen, waarvoor generaal H.A. Seyffardt werd gevraagd. Venema, A. 1988: 189. Ook De Jong
maakt melding van het aanbod van Seyss-Inquart aan Snijder, De Jong, 19874. Deel 5: 338.
105. Ibidem.
106. Gegevens zijn ontleend aan de nota ‘Over de verhouding tusschen het hoofdkwartier en het departement van volksvoorlichting en kunsten’, z.d. NIOD, DVK-archief 102, map 4f.
107. Brief Boezer aan DVK, mei 1941. NIOD, DVK-archief, map 180Ae. Naast Johan Boezer, Ellen Durieux
en Jopie Koopman maakten Minny Erfmann, Mien van der Lugt-Melsert, Adriaan Heerings, Ko van Sprinkhuyzen, Ab Vegten, Tonny Verwey (Wijnants) deel uit van dit gezelschap. Voor de zakelijke leiding tekende Jan Schoon. Brief Secretaris-generaal (de Ranitz) aan Johan Boezer, 4 juni 1942. NIOD, DVK-archief, map
180Ae.
108. Daniël Wolf werd verweten dat hij goedkope en ondeugdelijke rails uit Polen verscheepte naar ZuidAmerika en daar met grote winst verkocht. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij wapenleveranties en voedseltransporten aan het door de burgeroorlog getroffen Spaanse volk. Alleen leverde hij aan het communistische deel van de bevolking, aldus een bericht in Volk en Vaderland, 5 maart 1937.
109. Brief van secr. Gen. van het DVK aan de heer Dieckmann, Kulturreferat beim Beauftragten in der Provins Süd-Holland, 27 november 1941. NIOD, DVK-archief, map 180 Aa. Op 27 maart 1942 verscheen er weer
een artikel in Volk en Vaderland over Daniël Wolf, waarin Het Residentie Tooneel werd afgeschilderd als een
broeinest waar de felste politieke agitatie werd bedreven. Ook hier weer het verwijt dat Verbeek zich met de
‘voortreffelijkste anti-krachten’ had omringd, Volk en Vaderland telde nu zes spelers van joodse komaf. Vooral Paul Steenbergen en zijn vrouw Caro van Eyck werden als de voornaamste raddraaiers gezien; in hun strijd
tegen de nieuwe orde terroriseerden zij, met goedvinden van de directie, de andere spelers. De repetities ontaarden ook vaak in politieke vergaderingen waar geageerd werd tegen Duitsland, het DVK, de NKK. Men had
gehoord dat er zelfs ‘Oranje boven’ werd geroepen! NIOD, DVK-archief, map 180 Aa.
110. Het Toneelgezelschap Theo Vink is niet in het schema opgenomen omdat er slechts twee stukken –Trio
van Leo Lenz en Mevr. Warren’s Bedrijf van Shaw – naast een viertal sprookjes waren ingediend, waarvan niet
viel na te gaan wie de auteur is van de dramatische bewerking. Het repertoire van het Centraal Tooneel van
Cees Laseur was op moment van indienen nog niet bekend. Brief Frans Primo aan de afdeling Kultur van het
Rijkskommissariaat, 10 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
111. Een voorbeeld: Een toneelspeler die een eerste plans jonge rol (d.i. de hoofdrol) speelde, verdiende
ƒ3.780 tot ƒ4.560 al naar gelang de klasse waarin hij werd ingeschaald, (klasse I: 4560, klasse II: 4380, klasse 3:
4140 en klasse IV: 3780). Een tweedeplans rol van jonge minnaar was goed voor ƒ2.220 tot ƒ3.000, (klasse I:
3.000, klasse II: 2.820, klasse 3: 2.580 en klasse IV: 2.220).
112. Nota inzake het weigeren van het geven van voorstellingen voor Frontzorg door het Residentie Tooneel, 13 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 23 Cf. Brief van Plekker, over de weigering van Dirk Verbeek, 24 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 23 Cf.
113. Voor biografische gegevens Jan Goverts, zie: Micheels, P. (1993). Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945. Zutphen, 142-146.
114. Utrechts archief, Archief Stadsschouwburg Utrecht 1902-1991, inventarisnr. 1. Notulen vergaderingen
van de raad van bestuur, 1 april 1942.
115. Brief van Gabriël Smit aan het DVK, 4 juli 1943. Over Adriaan Hooykaas en zijn Ghesellen van den Spe-
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le was Smit positiever, alhoewel hij toegaf dat deze soms wat dilettantistisch werkte. Hij bood het DVK zijn
diensten aan om te voorkomen ‘dat van Den Haag uit weer eens domme dingen gebeuren’. NIOD, DVKarchief map 181a.
116. Brief van Van Ravenswaaij aan de Ranitz, 29 september 1943. NIOD, DVK-archief, map 181a.
117. TIN, Brievenarchief Hooykaas, Brief Wolters aan Hooykaas, 25 februari 1943 (BRWOLT001).
118. In 1944 zou Hooykaas in eenzelfde situatie verzeild raken, toen hij gevraagd werd om zich met De Ghesellen van den Spele in Maastricht te vestigen. Een garantiesubsidie van ƒ90.000 was hem toegezegd, maar
ondanks fel aandringen van J.F.M.A. Rasquin, de NSB-schouwburgdirecteur van Maastricht, ging Hooykaas
niet op het aanbod in. Erenstein, R.L., Meewis, F. & Schumacher, R. (1987). Maastricht theatergezicht. Tweehonderd jaar theaterleven in Maastricht. Maastricht, 112.
119. De uitspraak van het M.G. wordt ondersteund door de volgende feiten. In de notulen van de raad van
bestuur van de Utrechtse Stadsschouwburg van 12 mei 1944 staat vermeld dat Hooykaas twintig voorstellingen heeft gegeven van drie stukken. De nettorecette per voorstelling bedroeg ƒ308,79. De netto-recette van alle
voorstellingen van het seizoen 1943-1944 bedroeg ƒ730,93 per voorstelling met een gemiddeld bezoekersaantal van 479. Hooykaas heeft de raad verzocht het volgende seizoen drie à vier dagen per maand te mogen spelen, een verzoek dat door Wolters krachtig werd ondersteund. Utrechts archief, Archief Stadsschouwburg
Utrecht 1902-1991, inventarisnr. 1. Notulen vergaderingen van de raad van bestuur, 12 mei 1944. Ten slotte sprak
tegen hem dat hij een bedrag van ƒ9.545 aan subsidie had aangenomen en waarvoor hij in april 1945 nog geen
verantwoording had afgelegd bij het departement. Wel had Hooykaas aangegeven dat hij geen subsidie meer
wilde ontvangen. Brief J.G. Goverts (hoofd der afdeling Kultuur) aan H. Smedes van het departementaal bureau Muziek, 2 april 1945. NIOD, DVK-archief, map 29 At. Hooykaas had het bedrag direct op een rekening
van zijn advocaat gedeponeerd, wat bevestigd werd door Mr. F.P. van Ravenswaay in een schrijven van 8 augustus 1946. TIN, Archief Adriaan Hooykaas en Jansje ‘Janny’ van Oogen, inventarisnr. 5.
120. Huberts noemt deze bedragen in zijn bijdrage over het DVK in de internetencyclopedie Wikipedia.
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Departement_van_Volksvoorlichting_en_Kunsten&oldid=
2385172
121. Venema gaf in zijn boek een gespecificeerd overzicht:
Afdeling
1941
1942
1943
1944
Muziek
243.000
489.500 1.086.070 1.169.290
Beelden kunsten
50.750
50.750
112.000
102.000
Theater en Dans 474.000
943.000
915.000 1.048.000
Boekwezen
30.000
50.000
110.000
115.000
122. Zie voor een specificatie van de begroting: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 1, bijlage 1.
123. Zie voor een specificatie van de toneelbegrotingen 1943-1945: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 1, bijlage 2.
124. Meeteren, C. van, Rapport opgesteld over de eventuele exploitatie van de Princesse Schouwburg in Den
Haag, 12 december 1940. NIOD, DVK-archief, map 181c.
125. De volledige lijst toneelspelers en -speelsters die door Koolhaas benaderd zouden zijn bestond uit:
Cruys Voorbergh, Richard Flink, John Gabau, Jacques de Haas, Evert Burema, Tonny Block, Philippe la Chapelle, Betty Kapsenberg, Jeanne Verstraete, Mien Duymaer van Twist, in de toekomst ook met Ank van der
Moer, Willy Haak, Myra Ward en Jan Musch (gastrollen). NIOD, DVK-archief 102, map 181 d.
126. Ibidem.
127 De volledige speellijst: Calderón, De rechter van Zalanea; Goldoni, De knecht van twee meesters, Het kofﬁehuis; Shakespeare, Coriolanus, De getemde feeks; Hauptmann, Der Biberpelz; Hebbel, Maria Magdalena; Ibsen, Kroonpretendenten; Shaw, Androcles en de leeuw; O’Neill, Anna Christie, Emperor Jones; Marlow, Faust.
NIOD, DVK-archief 102, map 181 d.
128. Zie voor Ons Nederlandsch Tooneel: Meeteren, C. van. Rapport over de eventuele exploitatie van de
Princesse Schouwburg in Den Haag, 12 december 1940. NIOD, DVK-archief 102, map 181 c. In begin maart
1941 meldde Koolhaas aan Primo dat de besprekingen met de acteurs wat stroever verliepen. Zie voor Het Rotterdamsch Tooneel: Brief Primo aan Koolhaas, 21 februari 1941 en brief Koolhaas aan Primo, 3 maart 1941.
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NIOD, DVK-archief, map 181d. Het Rotterdamsch Nieuwsblad berichtte op 24 maart 1942 dat het gezelschap
toch was opgericht en op 1 april zou debuteren met Jeugd van Max Halbe. De groep zou gaan spelen in De
Kleine Comedie en later in de nieuw te bouwen schouwburg. Het doel was het Rotterdamse publiek, dat van
toneel was vervreemd weer terug te winnen voor de dramatische kunst. Daarom zou de groep een wezenlijk
onderdeel vormen in de wederopbouw van de stad. Tot het gezelschap behoorden: Anton Koolhaas, (regisseur), John Soer, Jos Burcksen, Betty Kapsenberg, Kommer Kleyn en Tonny Bok. Op 30 maart trokken Koolhaas, Soer en Burcksen zich uit de onderneming terug om dat ‘de exploitant dezer vertooningen niet in staat
is gebleken, de voorwaarden te scheppen welke met de waardigheid van zoodanige uitvoering strooken.’ Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 maart 1942.
129. De pogingen van Jan C. de Vos om aan het begin van de oorlog nieuwe gezelschappen op te richten, worden beschreven in hoofdstuk 5. Brief Jan C. de Vos aan Primo, 10 maart 1941. NIOD, DVK-archief, map 178a.
130. Jan Koetsier Muller vertrok na zijn studie in Amsterdam in 1913 naar Berlijn waar hij twee jaar later docent werd aan de toneelschool van Max Reinhardt. Na tien jaar stapte hij over naar de Hochschule für Musik, waar hij de buitengewone leerstoel spraakleer bekleedde. Later werkte hij nog aan de Akademie für Kirchen- und Schulmusik, de Lessing Hochschule in Berlijn en aan de Württembergsche Hochschule für Musik
te Stuttgart. In 1932 kreeg hij de leiding over het toneelgezelschap van de Russische regisseur Granowski. Na
de machtsovername werd hij leraar aan het geluidsfilmseminarium van de firma Agfa. In 1939 was hij i.v.m.
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog teruggekeerd naar Nederland, waar hij in oktober 1940 de functie bekleedde van artistiek adviseur van het Nationale Ballet. Aan het eind van de oorlog was hij hoofdregisseur bij de Nederlandsche Omroep. Gegevens ontleend aan Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 oktober 1940 en
21 januari 1944; Het Vaderland, 21 maart 1940. Zie voor de begrotingen van zijn toneelplannen: Analyses en
bijlagen bij hoofdstuk 1, bijlage 3 en 4.
131. Het totale repertoire in een jaar zou dus kunnen bestaan uit: Twee Nederlandse klassieken (Vondel,
Hooft, Langendijk); Twee nieuwe Nederlandstalige werken; Schakespeare, een blijspel; Goethe, Faust of Egmond; Schiller, Maria Stuart; Kleist, De gebroken kruik; Lessing, Mina von Barnhelm; Büchner, Leonce und
Lena; Grabbe, Scherts, Satire, Ironie en diepere zin; Goldoni, Mirandolina, Donna Anna; Molière, Burger als
Edelman, De ingebeelde zieke; Gogol, De Revisor. Koetsier Muller, J. Ontwerp Rijkstooneel Den Haag. Z.d.
NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
132. Gegevens zijn ontleend aan Koetsier Muller, J. ‘Waar een wil is, is een weg’. Het Vaderland, 22 juni 1940.
133. Kopie brief Goedewaagen aan Bergfeld, 3 juli 1942. Deze kopie is vastgehecht aan een brief van Goedewaagen aan prof. Snijder, 23 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad 113, map III C 13.
134. Rapport nr. 7 van J.S. de Groot uit Breda, 1 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad 113,
map III C 13.
135. Rapport van J.S. de Groot aan prof. Snijder, 3 december 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurrad 113, map III C 13.
136. Verbeek rekende op een gemeentelijke subsidie van ƒ42.000, een gemeentelijke garantie van ƒ40.000
en een subsidie van het DVK van ƒ26.000. In totaal ƒ108.000. NIOD, DVK-archief 102, map 181 c.
137. Ranitz, S.M.S. de, Autonomie in de Nederlandsche Kultuurkamer. De Waag, 1942: 863
138. Op 13 maart 1941 vond er een gesprek plaats tussen Goedewaagen en de musici, op 26 maart 1941 werd
met een delegatie van toneelspelers gesproken. Op 2 april 1941 hield Goedewaagen een toespraak voor dansleraren, vijf dagen later gevolgd door een lezing voor musici. Half mei 1941werden de schrijvers toegesproken en in de maanden mei tot juli vonden er uitwisselingen plaats met de beroepsgroep van architecten. Gegevens ontleend aan Mulder, H. (1978: 177).
139. Brief G. Hoekstra aan de bestuurders van het Letterengilde, het gilde voor Theater en Dans, het Muziekgilde en het gilde voor Beeldende Kunsten, Bouwkunst en Kunstambachten, 31 maart 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1g.
140. Rede van prof. dr. T. Goedewaagen op het DVK op 6 mei 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1g.
141. Spanjaard, D.J.H.W. Normen tot toelating tot de Kultuurkamer. De Schouw, 1943: 17.
142. Ranitz, jhr. mr. S.M.S. de, Organische opbouw van de kultuurkamer. De Schouw, 1943: 4-5.
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143. Memorandum betreffende de huidige situatie van de Nederlandsche Kultuurkamer, 4 november 1943.
NIOD, Archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23e.
144. Op 28 november 1942 werd het gewestelijk bureau dat verantwoordelijk zou zijn voor de culturele verzorging van de provincies Groningen en Drenthe na voorbereidend werk van de Groningse schrijver Ger
Griever opgericht.
145. Goedewaagen, T. (1943). In de Saksische gouwen. Passer en speer II, 26.
146. De indeling was ontleend aan de gewestelijke indeling van de NSB. De dertien gewesten met hun resp.
zetels waren: Friesland (Leeuwarden), Groningen/Drenthe (Groningen), Overijssel (Zwolle), Gelderland (Arnhem), Utrecht (Utrecht), ’t Gooi (Hilversum), Amsterdam e.o. (Amsterdam), West-Friesland/Kennemerland
(Haarlem), Rijnland/Westland (Den Haag), Rotterdam/Zuid-Hollandse eilanden en Maasland (Rotterdam),
Zeeland (Middelburg), Noord-Brabant (Den Bosch ) en Limburg (Maastricht). Er circuleerden ook indelingen van vijf en zeven gewesten. Zie hiervoor: NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 3a. Nota aan
de president van de NKK van mr. E. Otto 16 oktober 1942. NIOD, DVK-archief 102, map 1l.
147. Citaten zijn afkomstig uit NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 3a.
148. Zie hiervoor: Jong, L. de, 19874, deel 5, Lewin, L. 1983, Mulder, H. 1978 en Adriaan Venema, 1988.
149. Het NOT was op 29 juli 1940 als afdeling toneelkunst van de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars (N.O.K.) opgericht door: Frits van Dijk, Richard Flink, Louis van Gasteren, Ben Groenier, Paul Huf,
Hans van Meerten, Joan Remmelts, Johan Schmitz, Paul Storm en Cruys Voorbergh. Joan Remmelts was
voorzitter, Kommer Kleyn vice-voorzitter en Hans van Meerten secretaris. De doelstellingen van de organisatie waren:
–
bescherming van de culturele en artistieke waarden en de bevordering van de bloei van de toneelen voordrachtskunst in zijn meest algemene vorm
–
het behartigen van de artistieke en stoffelijke belangen van haar leden.
Al in februari 1940 hadden Frits van Dijk, Albert van Dalsum en Paul Huf het initiatief genomen om een belangenorganisatie voor de toneelspelers op te richten. Brief Mr. Aug. Baar aan Mr. J.K. v.d. Hagen (min.
OKW), 22 juni 1940. NIOD, DVK-archief, map 179a.
150. Bijlage bij de brief van dr. M.Th. Hillen, 22 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 179 a.
151. De vragen die men de leden voorlegde:
‘1.
Dient de politiek in de kunst en in de organisaties, de kunst betreffende, te worden geweerd?
2.
Acht gij het ongewenscht, dat een politiek-geestelijke instelling wordt geëischt, als maatstaf voor
het kunnen en mogen werken als kunstenaar?
3.
Acht gij het ongewenscht dat aan één persoon – den gildeleider – den beslissing wordt gegeven over
de wettelijke erkenning als kunstenaar en daarmede over zijn bestaansmogelijkheid als kunstenaar?
4.
Verwacht gij, dat een regeling, zooals die in de dagbladen is weergegeven als de bedoeling van het
departement, en die steunt op politieken grondslag, voor het huidige het volk van zijn kunst en kunstenaars
zal vervreemden?
5.
Acht gij het wenschelijk te bepleiten, dat de kunstenaars worden ondergebracht in een corporatie, die niet alleen de beoefenaars der Kunsten maar ook de maatschappelijke krachten, met welke de kunstenaar voor zijn kunstbeoefening in contact moet staan, zal omvatten?
6.
Machtigt gij het hoofdbestuur der N.O.K. om, indien de uitslag dezer enquête zou aantonen, dat
de kunstenaars een andere regeling, dan de in de dagbladen omschreven ordening in de kunsten zouden wenschen, dienovereenkomstig een voor ons land passende ordening, ook bij de overheid te bepleiten?’
NOK-enquête Ordening der Kunsten, bijlage bij de brief van Remmelts en van Meerten van 7 mei 1941. NIOD,
DVK-archief, map 179 a.
152. Jong, L. de, 19874, deel 5. 258. Mulder, H. 1978. 180 noemt de volgende aantallen: 268 teruggestuurde
enquêtes waarvan 248 het met het bestuur eens waren, twaalf tegenstemmers en acht onthoudingen. Mulder tekent hierbij het tijdstip aan: 11 april 1941, 9.30 uur.
153. Niet ondertekende brief van 27 mei 1941. De originele circulaires waren door de briefschrijver doorgespeeld aan de Centrale Inlichtingendienst. NIOD, DVK-archief, map 179 a. Ruys meldde zich later toch aan
bij de NKK en mocht na de oorlog in eerste instantie zijn functie als directeur van een toneelgezelschap drie
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maanden niet uitoefenen.
154. Ibidem.
155. Rapport F. Primo over Carel Briels, 29 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180c.
156. Later in de oorlog nam Briels deel aan het verzet. Voeten, J. (2005). B2C2 – Draaiboek van een ondergronds massaspel In: Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. [Red. Van der Veen,
H.]. Amsterdam, 215-241.
157. Brief Boezer aan Primo, 27 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 179a.
158. De brief is niet aanwezig in het DVK-archief, wel de bijlage. Brief Jacues de Haas aan DVK, 17 juni 1941.
NIOD, DVK-archief, map 179a.
159. Stroman, B. Centraal Tooneel 1927-1946. In: Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam, 1970. 81. Terugkijkend op de functie van het Centraal Tooneel stelt
Stroman: ‘Voor zover dat toneel inderdaad een spiegel van het leven is, zou men Centraal Tooneel mogen
zien als de spiegel van dat deel van ons volk, dat de dreiging en de zorgen van de eigen tijd wilde ontlopen,
dat redding zocht in de lach. Een soort ‘eiland der gelukzaligen’ op het toneel en in de zaal. Idem. 82.
160. De geschiedenis van het GTA en het optreden van Cor van der Lugt Melsert worden besproken in
hoofdstuk 5. Zie voor de houding van de toneelspelers ten aanzien van de aanmelding bij de NKK: Mulder
(1978).
161. Nord, M. (1970). Bezetting en bezinning. Interview met Ferd. Sterneberg. In: Facetten van vijftig jaar
Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam, 129. Als weigeraars noemt hij: Hetty Beck, Nell Knoop, Tine Medema, Mary Smithuyzen, Jan Musch, Hans Tobi en Ben Groenier. Van mei 1942
tot juli 1943 werkte een commissie, bestaande uit Defresne, Groeneveld, Van Meerten, Rijkens en Sterneberg,
aan een ontwerp voor een regeling van het naoorlogse toneel. Zie hiervoor Leeuwe, H.H.J. de (1995). Theater in Nederland tussen 1933 en 1946. Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945. Zwolle, 31-41.
162. Visker deelde de top van de NKK mee dat er tot 22 april 1942 26.000 individuele aanmeldingen waren
binnen gekomen. Daarbij moesten nog de collectieve aanmeldingen van Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars (5000) en de bond van Nederlandsche Zangvereenigingen en de bond van Nederlandsche muziekvereenigingen (eveneens 5000) worden opgeteld. Opmerkelijk is zijn constatering dat de categorie der
prominenten zich over het algemeen wel had aangemeld, maar dat die van de minder prominenten zich meer
tegen aanmelding verzette. Aantekeningen betreffende de vergadering op 22 april 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1h.
163. Gegevens zijn gebaseerd op Jong, L. de, 19874, deel 5: 261.
164. [Anoniem] intern rapport DVK, 26 januari 1943. NIOD, DVK-archief, map 1l.
165. Brief De Vos aan Primo, 2 maart 1941. NIOD, DVK-archief, map 178 a.
166. Aantekeningen betreffende de vergadering op 11 maart 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1h.
167. Notulen algemene vergadering NKK, 29 april 1942 en stafvergadering NKK, 31 maart 1943. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1h.
168. Ongedateerd rapport van Frans Primo. NIOD, DVK-archief, map 179a.
169. Goedewaagen, T. Verandering van décor. Passer en speer II, 128.
170. Op 26 november 1941 werd Jan C. de Vos welkom geheten op de vierde algemene vergadering ter voorbereiding van de NKK. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1f. In eerste instantie had Primo
Dirk Verbeek op 4 juli 1941 gevraagd de leiding van het gilde op zich te nemen. Verbeek weigerde op grond
van zijn functie, het leiden van een theatergezelschap viel niet te combineren met het opkomen voor de belangen van de toneelspelers. Brief Primo aan Verbeek, 4 juli 1941, brief Verbeek aan Primo, 9 juli 1941. NIOD,
DVK-archief, map 180 Aa.
171. Het programma bevatte de volgende punten: vastgestelde minimumsalarissen, een contract voor twaalf
maanden met betaalde vakantie, een betere séjourregeling, een betere vakopleiding, sociale voorzieningen in
de vorm van werklozenkassen, ouderdoms- en invaliditeitspensioen, sanatoria en rusthuizen, ondersteuning
van behoeftige kunstenaars, hulp bij het kiezen van een ander beroep voor de minder getalenteerden, herziening van de arbeidsovereenkomsten, een werktijdenregeling, organisatie van het publiek en propaganda voor
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toneel en dans, voorkomen en beletten van oneerlijke concurrentie, beschermen van schuilnamen, het regelen van schouwburgen, een wijziging van de vermakelijkheidsbelasting, het beslechten van geschillen tussen
leden onderling of tussen leden met derden, het met raad en daad terzijde staan van de leden, ook rechtskundige bijstand. Wiers, W.J. Het gilde voor theater en dans. En nu ter zake…. De Schouw, 1942: 237.
172. Beschrijving van de vakgroepen is gebaseerd op documenten van de NKK. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1g.
173. Verordening van de Vakgroep Tooneel, artikel 3. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23 a.
174. Voorontwerp verordening voor de vakgroep toneel, opgesteld door Hans van der Werff. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23 a.
175. Rede uitgesproken door J.A. van Kersbergen, zomer 1941. NIOD, DVK-archief, map 182a.
176. De subsidie bedroeg over 1941: ƒ600; over 1942: ƒ1.000 en over 1944: ƒ1.200. Over 1943 zijn geen gegevens voorhanden. NIOD, DVK-archief, map 182a. Het Haagse Het Vaderland meldde o.a. de volgende optredens: Jan Ubink Het boek Job 29 januari 1941, Edu Drenthem Soesman De geheimzinnige vriend op 29 mei
1941, Frans de Prez Het kan verkeeren op 11 juni 1941, Jhr. Jan Feith De onafscheidelijken op 9 oktober 1941, J.W.
van Cittert Cleoptra op 28 november 1941, voorgelezen door Jan Boezer, Kees Spierings Dorp in onrust op 20
mei 1942, Rein van Eysinga Marnix van St. Aldegonde op 1 november 1942. Het Vaderland, 30 januari 1941, 30
mei 1941, 12 juni 1941, 10 oktober 1941, 29 november 1941, 21 mei 1942 en 2 november 1942.
177. Brief Frans de Prez, 4 april 1945. NIOD, DVK-archief, map 182b. Wat betreft het werk van de Bond kon
De Prez zich alleen zijn optreden van 11 juni 1941 herinneren en een verhandeling over theaterbouw door een
Haarlemse architect. Hij pleitte voor middagen waarop bekende toneelspelers of voordrachtkunstenaars stukken oorspronkelijk Nederlands toneelwerk ten gehore brachten.
178. Brief Anjoël Valo aan het DVK, 3 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 182b.
179. Brief Jos A. Everaard aan het DVK, 28 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 182b.
180. A. vander Plaetse meldt in zijn Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel een aantal van 63. Voor Outer en Heerd had samen met Ulenspiegel en Willem de Zwijger er voor gezorgd dat de historische en culturele verbondenheid tussen Noord- en Zuid-Nederland werd versterkt. Plaetse, A. vander, Herinneringen aan
het Vlaamse Volkstoneel, Leuven, z.j., 147.
181. [Anoniem] Nederlandsche Kultuurraad het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den
Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad, 12 februari 1942, 3-4.
182. Antwoord prof. dr. G.A.S. Snijder op rede van Seyss-Inquart bij de installatie van de Nederlandsche
Kultuurraad. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map I 7.
183. Goedewagen, T. (1949). Hoe ik nationaal-socialist werd en was, 97. NIOD, archief Goedewaagen, Doc.
I-548, map E.
184. Een volledige lijst van de verschillende secties: Wetenschappelijke sectie (met de professoren J.M.N
Kapteyn, H. Krekel, F. Muller en J. de Vries), sectie beeldende kunsten en museumwezen (ir. J. Gratama, Nico
de Haas, dr. D. Hannema en J.C. Nachenius), sectie muziek (ir. H. Badings en dr.W. Mengelberg), sectie literatuur en uitgeverij (Nico de Haas, Reinier van Houten, prof. dr. Jan de Vries, dr. G. Wijdeveld en E.
Bouws), sectie volks- en heemkunde (Nico de Haas, Reinier van Houten, S.J. van der Molen, prof. dr. J.M.N.
Kapteyn) en sectie cultuurpolitieke publicistiek (Nico de Haas, prof. dr. H. Krekel en J.C. Nachenius). NIOD,
archief Nederlandsche Kultuurraad, map I 9.
185. Brief E. Bouws, 3 november 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 11.
186. Brief Wijdeveld aan Snijder, 24 december 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III
C 11. Bouws was het met Wijdeveld eens, hij noemde Iphigenie in Delphi en Florian Geyer als geschikte stukken voor het GTA. Brief Bouws aan Snijder, 4 februari 1943. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map
III C 11.
187. Brief Snijder aan burgemeester Voûte van Amsterdam, 4 december 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 11.
188. Doorgegeven informatie van Adriaan van Hees, ongedateerd. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
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Noten bij hoofdstuk 2
1. Maxim Kröjer, P.S. (1940). Voor zover te achterhalen valt, kan Paul Collet (1901-1979) niet gerekend worden tot de nationaalsocialistische zuil. Hij schreef naast studies over het Chinese en Japanse drama, het Duits
Expressionistische drama en de commedia dell’ arte verschillende Expressionistische toneelstukken (De Man
die zichzelf verloren heeft (1921), Het Wonder (1922) en Homun-culus (1925). In de Nederlandse literatuur over
het nationaalsocialistisch theater wordt hij alleen door Groeneveld (2001: 83) genoemd.
2. Term geciteerd door Schöffer (19782: 18), eerder genoemd door Aalders, W.J. (1934/35) ‘Nieuw-Germaansche theologie’. Mededelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling letteren. Deel 77/79
Serie A, 65-133.
3. Gegevens over Dietrich Eckart ontleend aan: Maxim Kröjer, P.S. (1940: 47-59).
4. Zie voor de analyse van de volksnationale of ultraconservatieve ideologie Vondung, K. (1971) en (1973).
Een samenvatting van het onderzoek van Klaus Vondung geeft Creighton, J. (1982).
5. De volledige lijst bestaat naast deze twee werken uit: Wiltfeber, der ewige Deutsche. Die Geschichte eines
Heimatsuchers (1912) van Hermann Burte, Der Heiligenhof (1918) van Hermann Stehr, Paracelsus-Trilogie van
E.G. Kolbenheyer, bestaande uit: Die Kindheit des Paracelsus (1917), Das Gestirn des Paracelsus (1922) en Das
dritte Reich des Paracelsus (1926), Die dreizehn Bücher der deutschen Seele (1921) van Wilhelm Schäfer, de belangrijkste drama’s van Hanns Johst, Balladenbuch (1924) van Börries von Münchhausen, Volk ohne Raum
(1926) van Hans Grimm en Urvätersaga (1925-1928) van Hans Friedrich Blunck. Geciteerd bij Vondung, K.
(1973: 10). De houding van een aantal van deze auteurs tijdens de jaren van het Hitler-régime was niet onomstreden. Stehr en Schäfer lieten zich naast Gerhart Hauptmann gebruiken als uithangbord voor de nationaalsocialistische cultuurpolitiek. Ook de houding van Grimm en Börries von Münchhausen was ambivalent. Grimm was van 1933 tot 1935 president van de Reichsschrifttumskammer (RSK). Hij was geen lid geweest
van de NSDAP en toonde zich geen aanhanger van de nationaalsocialistische ideologie, maar hij zag de nationaalsocialistische staat wel als de enige mogelijkheid om zijn koloniale, sociale en nationalistische ideeën
te realiseren. Vanwege ideologisch en politiek verschil van mening trad hij in 1935 af. Börries von Münchhausen begroette de machtsovername van Hitler, maar hij bleef de vrijheid van de dichter als belangrijkste
struikelblok zien om toe te treden tot de nationaalsocialistische rangen. Kolbenheyer, Johst en Blunk werden fervente aanhangers van het nationaalsocialisme. Blunk en Johst waren de oprichters van de RSK (Reichsschrifttumskammer), Johst de tweede president ervan (1935-1945). Kolbenheyer kreeg in 1948 een schrijfverbod van vijf jaar, Johst werd in 1949 tot drieëneenhalf jaar werkkamp veroordeeld en kreeg bovendien een
schrijfverbod van tien jaar. Een goed overzicht van de historische roman in de nationaalsocialistische literatuur is te vinden op: http://www.westfr.de/ns-literatur/index.html. Het boek van Zöberlein werd door Franz
Adam, Marian Kolb en de schrijver bewerkt tot een filmscript voor de film Stoßtrupp 1917 in de regie van Hans
Zöberlein. Wulf. J. (1983: 371) en Giesen, R.& Hobsch, M. (2005: 57-59).
6. Tijdgenoten stelden al vast dat het moeilijk was om van één eenduidige vorm van het nationaalsocialistische drama te spreken. Ketelsen citeert een bron uit 1943: ‘Die allerneueste Zeit nun hat eine solche Vielfalt
von entegegengesetzten Richtungen geboren, daß allein schon durch diese gegenseitich sich im Konkurrenzwettstreit bei äugelnden Formen eine im Grunde genommen völlige Verwirrung der Gedanken entstand.
Der Kampf um die Gültigkeit einer jeden Form, propagiert durch Reden und Aufsätze, Entgegnungen und
Aussprachen [und praktische Beispiele], ließ ein wirklicht nützliches Streben nach einem segenreichen deutschen Nationaltheater auf ein totes Gleis fahren, das mit der Zeit sich derart ausfuhr, daß die Theaterleiter und
Dramaturgen zuletzt skeptisch der modernen Dramatik gegenüberstanden (…).’ Güntherr-Konsalik, H.
(1943). Der Ruf nach neuer Klassik, Deutsche Dramaturgie 2. 107. Geciteerd bij Ketelsen, U.K. (1970: 7). Maxim
Kröjer (1940: 113) concludeerde in 1938 dat de nationaalsocialistische dramaturgie (nog) geen eigen specifieke vorm had ontwikkeld.
7. Ketelsen stelt vast dat het bijna onmogelijk is om alle nationaalsocialistische schrijvers van toneelstukken per genre te rangschikken. Wel geeft hij aan dat dit mogelijk is bij extreme voorbeelden. Zo kan Die letzte
Festung van Werner Deubel gezien worden in het licht van de Duitse klassieken, Heynickes Neurode – een re-
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actie op Gas van Georg Kaiser – of Euringers Totentanz als voortzettingen van het expressionistische drama,
overgoten met een nationaalsocialistisch sausje. Langenbecks Das Schwert kan worden beschouwd als een poging om het Griekse klassieke drama nieuw leven in te blazen door een beroep te doen op het gedachtegoed
van Friedrich Nietzche en Paul Ernst. Ketelsen, U.K. (1970: 15).
8. De schrijvers, die nationaalsocialistische stukken schreven, omhelsden uit overtuiging de cultuurpolitiek
van de NSDAP. Zij dachten werkelijk onderdeel uit te maken van een klassieke Duitse traditie die met de realisatie van de nationaalsocialistische staat een nieuwe fase was ingegaan en waarvoor zij graag hun medewerking en capaciteiten wilden toezeggen. Deze schrijvers zagen voor zichzelf de rol weggelegd om met hun kunst
hun volk te dienen en wilden met hun engagement een nieuwe werkelijkheid verkennen en duiden. Door hun
opstelling dachten zij zich bevrijd te hebben van de ideologische gevangenschap die hun door de marxisten
was opgelegd en Duitsland verlost te hebben van het volksvreemde kapitalisme dat een gevolg was van de verloren Eerste Wereldoorlog en het joodse ontwrichtingswerk. Met de nieuwe inrichting van de nationaalsocialistische staat dachten zij een braak land te betreden dat zij aan het Duitse volk konden teruggeven.
9. Leopold Jessner, vooral bekend geworden door zijn actualisering van klassieke toneelstukken, vertrok
in januari 1930 vanwege de reactionaire en antisemitische aantijgingen als intendant bij het Berlijnse staatstheater. In 1933 emigreerde hij naar Nederland. Zie verder Würzner, M.H. (1982). Erwin Piscator vertrok naar
Moskou (1931) waar hij de film Aufstand der Fischer von St. Barbara naar een novelle van Anna Seghers opnam. Ernst Josef Aufricht verruilde het Berlijnse Theater am Schiffbauerdamm voor het amusementstheater. De actualisering van de klassieken die door Jessner en Piscator in samenwerking met Brecht waren doorgevoerd en een sensatie hadden veroorzaakt, werd door de nationaalsocialisten geïnterpreteerd als een
verwoesting van de klassieke overlevering en daarmee van de nationaal culturele waarde. Rühle, G. (1974).
Een compleet overzicht van de exodus van toneelspelers en regisseurs geeft Rühle (2007: 715-719).
10. Drenthem Soesman, E.D.C. Nationaal Toneel. De opgaande lijn. Saneering van het Nederlandsche Tooneel. [z.pl., z.j.]. Hoewel deze schets in de oorlog is geschreven, geeft ze in het eerste gedeelte met de titel
‘Zooals het was….’ een goede samenvatting van de vooroorlogse ideeën van de Bond. Brochure bevindt zich
in dezelfde map als Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gestencilde brochure, uitgegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers.
11. Ibidem, 1.
12. Amstel, B. van den (1937). De taak van het tooneel. Dietbrand, (4), 1, 6-15. Idem, (1938). Wezen en zin
van het volksche tooneel (1) Dietbrand, (5), 310-321.
13. Het Vlaamsche Volkstooneel heeft bestaan van 1920-1932. Staf Bruggen had in 1930 samen met o.a. Maurits Hoste, Renaat Verheyen, Antoon vander Plaetse, Renaat Grassin en Greta Lens het gezelschap verlaten
en een nieuwe groep opgericht: het Nieuwe Volkstooneel. Na de opheffing van Het Vlaamsche Volkschtooneel veranderde Bruggen de naam van zijn groep in Vlaamsch Volkstooneel. Verhoogen, J. & Opsomer, G.
(1989) Inventaris van het archief van het Vlaamsche Volkstooneel. Leuven.
14. Maxim Kröjer, P.S. (1940: 62-64). Ook toneelstukken die in eerste instantie onvergelijkbaar leken, werden tegenover elkaar geplaatst: Tai Yang erwacht (1931) van Friedrich Wolf en Schlageter (1933) van Hanns
Johst. De inhoudelijke parallel – de ondergrondse strijd voor de revolutie woedde niet alleen in China, maar
ook in Duitsland – lijkt verdedigbaar. Rühle, G. (1974: 17).
15. De Joodse bankier baron Jacques de Reinach (1856-1921) vormde het middelpunt van het Panamaschandaal uit 1893. Voor de bouw van een kanaal tussen de Stille en Atlantische Oceaan had ingenieur Ferdinand de Lesseps (1805-1894) via Reinach op grote schaal Frans kapitaal aangetrokken, maar de kosten waren in het begin zo hoog dat de hele onderneming uitdraaide op een financiële catastrofe. Door tropische
ziekten als malaria en gele koorts kwamen ongeveer tussen de tien- en twintigduizend arbeiders om het leven. Uiteindelijk werd de Lesseps veroordeeld wegens zijn grootheidwaanzin, maar hij sleepte een aantal
Franse politici, waaronder Clemenceau, in zijn val mee.
16. De verklaring voor de late verschijning van deze toneelstukken (sinds 1928) is gelegen in het feit dat de
toneelschrijvers niet wilden dat de daden van de soldaten zouden worden vergeten, anderzijds waren de naweeën van de oorlog – de Franse bezetting van het Rijnland en de verstrekkende gevolgen van het verdrag van
Versailles – nog steeds zichtbaar en voelbaar.
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17. Bedoelde toneelstukken zijn: Das Gesetz in Dir (1931) van Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962), Preußischer Komödie (1932) van Hans Rehberg (1901-1963) Deutsche Passion (1933) van Richard Euringer (18911953), Jugend von Langemarck (1933) van Heinrich Zerkaulen (1892-1954) en Marsch der Veteranen (1933/34)
van Friedrich Bethge (1891-1963).
18. Leiser, E. Deutschland erwache. Film als propaganda im NS-Staat. DVD. Absolut Medien. De oorspronkelijke documentaire stamt uit 1968. Zie ook: Donner, W. (1995). Propaganda und Film im Dritten Reich.
Berlijn. Donner haalt de uitspraak van Goebbels aan waarin deze stelt dat film een nationaal opvoedingsmiddel eerste klasse was. Net als bij het nationaalsocialistisch theater moet vastgesteld worden dat slechts een
zeer gering deel van alle speelfilms in het Derde Rijk (96 van de 1097) propagandistisch van aard waren. De
meeste speelfilms waren komedies, romantische liefdesgeschiedenissen, musicals, historische epen of heimatfilms. In hun boek Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg beschrijven Giesen en Hobsch in totaal 171 nationaalsocialistische propagandafilms. Het verschil valt te verklaren doordat Giesen en Hobsch ook documentaires als Triumf des Willens en Der ewige Jude en een aantal musicals hebben meegeteld. Giesen, R. en
Hobsch, M. (2005). Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg. Berlijn.
19. Mellen, P.J. (1988). The Third Reich Examined as Dramatic Illusion of Ritual Performance. Ph.D. Thesis,
Bowling Green State University. 335-336. Geciteerd bij Berghaus, G. (1996: 50).
20. Johst, H. (1928). Ich glaube. München. 73. Geciteerd bij Berghaus, G. (1996: 52).
21. Bij zijn beschrijving van de nationaalsocialistische ideologie onderscheidt Schöffer een rationaliserende en een mythologiserende tendentie. De eerste tendentie wordt gekenmerkt door het begrip ‘Dynamik’, de
tweede wordt bepaald door het begrip ‘Mythos’, door Schöffer (19782:24) gedefinieerd als de cultuur- en gemeenschapsvormende oerbeleving. Beide tendenties kennen een drietal uitingen. Onder de tendentie ‘Dynamik’ ressorteren ‘Macht’, ‘Raum’ en ‘Führer’; ‘Mythos’ wordt bepaald door ‘Rasse’, ‘Volkstum’ en ‘Reich’.
Deze ‘Mythos’ is de ware bezieling van de ‘Dynamik’ en vormt zo de schakel tussen beide tendenties.
22. Ketelsen (1968: 54-55) spreekt in dit verband van Kunst aus Haltung und Gesinnung.
23. De cijfers van 1932 en 1937 verhouden zich als volgt: het aantal tragedies daalde van 57 naar 27, het aantal toneelstukken, blijspelen en volksstukken steeg resp. van 97 naar 107, van 107 naar 117 en van 9 naar 17. De
drie leerstukken werden gereduceerd tot nul. Ketelsen (1968: 66) baseert zich op de verslagen van W. Frels
die in het tijdschrift Die Neue Literatur van 1932 tot 1940 de dramaproductie in Duitsland analyseerde. Zijn
cijfers voor de verschillende genres toneel werden in 1937 afgebroken, juist op het moment dat de tragedie
na het stopzetten van de Thingspiele weer aan een opmars begon.
24. Ketelsen (1968: 68).
25. Ketelsen (1968: 69-70).
26. De getallen voor operette in het jaar 1937-1938 waren: van Lehar werden 11 operettes uitgebracht met in totaal 3300 uitvoeringen, Johan Strauß volgde met 14 operettes in 1665 uitvoeringen. De aantallen voor Zeller en
Kollo waren resp. 2 operettes met 971 uitvoeringen en 14 operettes met 946 uitvoeringen. Ketelsen (1968: 71).
27. Het betrof Fr. Bethge Marsch der Veteranen, H. Johst Thomas Paine en E.W. Möller Der Sturz des Ministers en Das Frankenburger Würfelspiel. Ketelsen (1968: 71).
28. Berghaus’ inschatting is gebaseerd op de jaarlijkse statistieken die werden gepubliceerd in Bausteine zum
Deutschen Nationaltheater en op Alfieri, D. (1935) La vita dello spettacolo in Italia nel decennio 1924-1933 (IIXI dell’ era fascista). Rome.
29. De twaalf stellingen zijn terug te vinden in de documentatie die Joseph Wulf van het theater van het Derde Rijk heeft opgesteld. Wulf, J. (1983: 184-185).
30. Fest- of Weihespiel waren overkoepelende termen voor verschillende theatrale vormen als het spreekkoor, het bewegingskoor en het spreekbewegingskoor, die bij diverse festiviteiten als de Arbeidersolympiade en bondsfeesten van de verschillende (arbeiders)sportbonden werden opgevoerd.
31. In de Dertigjarige Oorlog werd in 1625 een rooms-katholieke priester aangesteld in de parochie van Frankenburg, waarna een opstand uitbrak, die na drie dagen werd beëindigd. Graaf Adam van Herberstorff, de
Beierse gouverneur in het gebied ten oosten van de rivier de Enns, schonk de rebellen voorwaardelijk gratie.
Alle 36 mannelijke leden van het dorp moesten dobbelen om hun leven, de verliezers werden opgehangen.
Met dit stuk leverde Möller eveneens kritiek op het katholicisme. Het wordt nog steeds om de twee jaar in
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Oostenrijk opgevoerd in de versie van Karl Itzinger en bewerkt door Franz en Michael Neudorfer.
32. Creighton, J. (1982) stelt dat Möller zijn inspiratie op toneelgebied ook nog ontleende aan de Oresteia,
Reinhard Sorge, Reinhard Goering en het Expressionisme. Op muziekgebied betrok hij zijn stof van Strawinsky, Egk, Orff, Wagner-Regeny. Daarnaast noemt hij oratorische en chorische elementen als de feestelijke optocht, de dans en de pantomime en een opvoering van de Jungfrau van Schiller, een samengaan van
toneel en opera. Creighton, J. (1982: 14).
33. De Stedingers waren vrije boeren in de buurt van Oldenburg en Bremen die in 1229-1234 door aartsbisschop Gerhard II na een zware strijd werden onderworpen. Het motief van de Stedingers werd door Hinrichs nog een keer gebruikt in zijn stuk Steding Renke, Spiel vom Opfergang eines Volkes (1939), dat eveneens
in Oldenburg in première ging.
34. Heinrich der Löwe: Walter Erich Schäfer: Der Kaiser und der Löwe (1935)
Heinrich IV: Erich von Hartz Heinrich IV (1922)
Erwin Guido Kolbenheyer Gregor und Heinrich (1934)
Heinrich VI: Dietrich Eckart Heinrich VI (1912-1918)
Erich von Hartz Heinrich VI (1924)
Curt Langenbeck Heinrich VI, Deutsche Tragödie (1936)
Heinrich von Plauen: Friedrich Bethge Rebellion um Preußen (1939).
35. Hanns Johst Propheten (1922). In 1933 was het stuk met groot succes heropgevoerd: Wulf, J. (1983: 189).
Samen met Gregor und Heinrich van E.G. Kolbenheyer bleef Propheten tot in de jaren veertig het voorbeeld
van het historische drama: Rühle (2007: 785). E.W. Möller schreef Martin Luther oder die höllische Reise (1933).
36. Daarnaast had Weimar een speciale betekenis voor de nationaalsocialisten. De eerste partijdag na de
heroprichting van de NSDAP vond hier plaats, de cultuurdagen van de Hitlerjugend werden er gehouden en
het was de woonplaats van prof. Bartels, die in 1909 de Weimarer Nationalfestspiele für die Deutsche Jugend
daar had georganiseerd en die in 1937 werden voortgezet door de Hitlerjugend. Het Nationaal Theater in Weimar was al sinds 1931 onder Franz Ulbrich in nationaalsocialistische handen.
37. De Preußencyclus bestaat uit de volgende toneelstukken: Der Große Kurfürst (première: 30 november
1934 in het Staatstheater in Berlijn, regie: Jürgen Fehling), Friedrich I (première: 10 april 1935 in het Altes Theater in Leipzig, regie: Detlef Sierck), Friedrich Wilhelm I (première: 19 april 1936 in het Staatstheater in Berlijn,
regie: Jürgen Fehling), Kaiser und König (première: 27 oktober 1937 in het Staatliches Schauspielhaus in Hamburg in een regie van Günther Haemel) en Der Siebenjährigen Krieg (première: 7 april 1938 wederom in het
Staatstheater in Berlijn met als regisseur Gustaf Gründgens).
38. Langenbeck kwam tot deze conclusie in zijn rede ‘Wiedergeburt des Dramas aus dem Geist der Zeit’,
die hij in 1939 uitsprak. In zijn woorden: ‘Shakespeare, der also die Geschichte des befreiten, des entfesselten, des ebenso egoïstischen wie preisgegebenen Individuums wieder und wieder, mit tragischer Ironie, dramatisch dargestellt hat, (…) hat (…) uns nichts Entscheidendes mehr zu sagen; denn er kann uns nicht helfen, auf dem neuen Weg vorwärts zu dringen, den wir als den richtigen erkannt haben’. Rühle (2007: 791).
39. De discussie over de vorm van het nationaalsocialistische drama wordt ook beschreven door Ketelsen
(1968: 153-163). De tegenstelling voor of tegen Shakespeare werd door hem samengevat met de termen ‘Die
Gruppe der Schicksaldramatiker’, waarmee Langenbeck, von Hartz en Möller werden bedoeld en ‘Die Gruppe de Charakterdramatiker’ waartoe Th. von Trotha en Bacmeister behoorden.
40. Voor Johst was het drama de cultuurplaats van een heroïsch gevoel en niet het middel om ideologische
wereldbeschouwingen te demonstreren. Hij streefde geen rationele, maar een gevoelsmatige dramaturgie na:
het drama zou uit een bovenzinnelijke bron opwellen en nationale en bovennationale kenmerken hebben.
Het drama moest onderdeel worden van een cultus en daardoor zou het leven. Vondung, K. (1973: 45-48).
41. Eenzelfde problematiek kwam aan de orde in de film Ich klage an uit 1941 van Wolfgang Liebeneiner.
Daarin pleegt prof. dr. Thomas Heyt (gespeeld door Paul Hartmann ) euthanasie op zijn jongere vrouw Hanna (een rol van Heidemarie Hatheyer) omdat zij lijdt aan multiple sclerose. De film was gebaseerd op motieven uit de roman Sendung und Gewissen van Herman Unger.
42. In 2003 zorgde een heropvoering van dit stuk in de Duitse provincieplaats Erlangen voor grote verontwaardiging en felle debatten in de pers en op het internet.
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43. Op 30 januari 1945 – de twaalfde verjaardag van de machtsovername – ging de film Kolberg in première. De regie was in handen van Veit Harlan en de totale kosten van de film bedroegen 8,5 miljoen rijksmark.
De film was gebaseerd op Die letzte Festung van Werner Deubel. De film vertelt de geschiedenis van de verdediging van Kolberg, een provinciestadje in Pommern, nu Kolobrzeg in Polen ten tijde van de Napoleontische oorlogen. Legendarisch zijn de woorden van burgemeester Joachim Nettelbeck : ‘Lieber unter Trümmern begraben, als kapitulieren!’, waarmee de strategie van het volhouden tot het bittere eind werd
gesymboliseerd. Jäkel was niet de enige die de strijd van de Spartanen tegen een overweldigend vijandig leger tot onderwerp van zijn toneelstuk maakte. In Nederland publiceerde Frits van Genechten aan het eind
van de oorlog De bode van de Thermopylai, dat in Nieuw Nederland verscheen. Dit stuk wordt besproken in
hoofdstuk 6. Herbert Reinecker schreef in 1944 Junge Adler, een stuk voor de Hitlerjugend. Na de oorlog werd
hij beroemd als de schrijver van de krimiseries Der Kommissar, vertolkt door Erik Ode, en Derrick met Horst
Tappert in de hoofdrol.
44. Heroische Leidenschaften uit 1929 is een bewerking van de tragedie Giordano Bruno (1903), het eerste literaire werk van Kolbenheyer.
45. Zie o.a.: Bergh, H. van den (1970) Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J.
de Voogd]. Amsterdam, 122 en Rebel, mijn hart: kunstenaars 1940-1945. [Redactie: Max Nord] (1995: 35-36).
46. Hanns Heinz Ewers was vooral bekend geworden als schrijver van horrorromans in de trant van E.T.A.
Hoffmann en Edgar Allan Poe. In de jaren dertig werd hij nationaalsocialist en door Hitler opgenomen in
de partij. Hij is ook de auteur van Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932). Er bestaat een Hanns Heinz
Ewers Gesellschaft die het werk van deze vergeten Duitse schrijver bestudeert. Zie hiervoor: http://
www.hanns-heinz-ewers.com/start.htm.
47. Eggers was redacteur van het SS-tijdschrift Das Schwarze Korps. Hij sneuvelde als lid van de 5e SS-divisie op 13 augustus 1943 ten westen van Kharkov (Sovjet-Unie). Op 3 november 1943 werd een SS-Standarte
van de Waffen SS naar hem vernoemd. De eenheid bestond vooral uit Kriegsberichter.
48. Wehner, J.M. Vom Glanz und Leben deutscher Bühne. Hamburg, 1944, 340. Geciteerd bij Ketelsen, U.K.
(1970: 349).
49. Cavallo, P. ‘Culto delle origini e mito del capo nel teatro fascista ‘. Storia Contemporanea, dl. 18, nr. 2,
1987, 302-303. Geciteerd bij Griffin, R. (1996: 20).
50. Hierop werd ook gewezen door Eatwell, R. (2003). De relatie tussen fascisme en religie wordt door hem
aangeduid met de term ‘clerical fascism’ waarmee hij doelt op de relatie tussen de katholieke kerk en de fascistische regimes.

Noten bij hoofdstuk 3
1. De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Hees, A. van (1940). Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Leiden, 62.
2. Volk en Vaderland, 10 september 1937, 7
3. Weersma, W. De cultureele taak van het tooneel. De Waag, 23 februari 1939, 131.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. In Alarm, het Haagse kringblad van de NSB werd in 1936 de brochure van Jan Ubink, De zweep kermt onder de kop ‘Is nationaal tooneel mogelijk?’ positief besproken. [Anoniem]. Is nationaal tooneel mogelijk? De
zweep kermt. Alarm, 3 juni 1936.
7. Weersma, W. Vernieuwing van ons Tooneel. De Waag, 23 maart 1939, 204.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
10. Frans, W. Onze Nederlandsche Kultuur. VII De ondergang van het Tooneel. Het nieuwe volk, 18 januari
1941, 3.
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11. Ibidem.
12. Dr. Wijnand Frans was tevens directeur van het gezelschap ‘De Bouwers’ en lid van het bestuur van Het
Tooneellyceum. In 1942 werkt hij bij Goebbels’ ministerie en een jaar later werd hij benoemd tot leider van
de afdeling toneel van ‘Vreugde en Arbeid’ in Duitsland. In die functie organiseerde hij toneelvoorstellingen
voor in Duitsland werkende Nederlanders.
13. Frans, W. Duitsche letteren van dezen tijd. De Nieuwe Gids, 1941 en 1942.
Aflevering 3: Paul Ernst en zijn epische werk. 1941, 433-444.
Aflevering 4: De dramatische theorieën van Paul Ernst. 1942, 21-29.
Aflevering 5: Paul Ernst als dramadichter. 1942, 88-99.
14. Primo, F. Tooneel en politiek. De Schouw, 1942, 199.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Goedewaagen, T. (1941). Passer en speer. Cultuurpolitieke redevoeringen. Den Haag, 42-43.
19. Frans, W. Onze Nederlandsche Kultuur. De ondergang van het Tooneel. Het nieuwe volk: 1941, 3.
20. Vree, F. van. In dienst van het Germaanse ideaal. De Volkskrant, 7 mei 2004, 23.
21. Ubink, J. Een nationaal tooneel. Haagsch Maandblad, januari 1941, 48-49.
22. Frans Primo en Adriaan van Hees leggen Thorbecke hier woorden in de mond, die hijzelf nooit heeft
uitgesproken. In een ingezonden brief in Vrij Nederland maakte Jaap Reens duidelijk dat het juiste citaat zou
moeten luiden: ‘De Regeering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’. Dat is dus duidelijk wat anders
dan wat beide heren en vele andere foutciteerders de regering verweten. Reens, J. Thorbecke en kunst. Vrij
Nederland, 9 april 1988, 15.
23. Ubink, J. Een nationaal tooneel. Haagsch Maandblad, januari 1941, 48-49.
24. Frans, W. Onze Nederlandsche Kultuur VIII. De neergang van Theater tot amusement. Het nieuwe volk,
25 januari 1941, 3.
25. Schlimme, G. Volkstooneel. De Waag, 1941: 751.
26. Heyting, A. Heden en Toekomst van het Tooneel. Vlugschrift nr. 1 van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, 3.
27. Primo, F. (1941). Theater en Dans. Den Haag, 15.
28. Primo, F. Volksch Tooneel. De Schouw, 1942: 18.
29. Hees, A. van. (1940). Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Leiden, 7.
30. Heyting, A. Heden en Toekomst van het Tooneel, 16.
31. Hees, A. van (1940: 118).
32. Kramer, H. Een nationale taak voor ons Nederlandsch tooneel. De Waag, 24 oktober 1940, 561.
33. Primo, F. Volksch tooneel. De Schouw, 1942: 18.
34. Idem, 19.
35. Schlimme, G. Het tooneel in den nieuwen staat. De Waag, 22 augustus 1940, 417.
36. [Plm.] Het Nederlandsche volksdrama. Nederlandsch Dagblad, 16 juli 1941.
37. Wolters, M. Het Nederlandsche Tooneel in oorlogstijd. De Schouw, 1943: 372.
38. Goedewaagen, T. (1941). De schrijver en deze tijd. Passer en speer. Cultuurpolitieke redevoeringen. Den
Haag, 129-130.
39. Idem, 133.
40. [Anoniem]. Toekomst van ons Tooneel. Algemeen Handelsblad, 18 juli 1941. Dit artikel is de weergave
van een interview met J.A. van Kersbergen.
41. Weersma, W. Tooneel in dienst van het volk. De Schouw, 1943: 434.
42. Wolters, M. Kunst in de kou? De Waag, 1943: 749.
43. Koetsier Muller, J. De opbouw van de toneelcultuur. Ongedateerd schrijven (waarschijnlijk augustusoktober 1940). NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
44. I.v.m. bombardement van mei 1940 en de verwoesting van het centrum moesten nieuwe schouwburgen worden gebouwd.
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45. Koetsier Muller, J. De opbouw van de toneelcultuur. Ongedateerd schrijven. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
46. Hees, A. van (1940: 11).
47. Ibidem.
48. Ibidem.
49. Ibidem.
50. Hees, A. van (1940: 14).
51. Hees, A. van (1940: 19).
52. Beide personen worden door Van Hees aangehaald met de bedoeling zijn ideeën enige historiciteit te
geven. Hees, A. van (1940: 19).
53. Hees, A. van (1940: 21-22).
54. Hees, A. van (1940: 26).
55. Hees, A. van (1940: 30).
56. Hees, A. van (1940: 85-86).
57. Hees, A. van (1940: 38).
58. Hees, A. van (1940: 42).
59. Hees, A. van (1940: 43).
60. Hees, A. van (1940: 44).
61. Hees, A. van (1940: 45).
62. Van Hees doelt hier o.a. op Willem de Beier van J.W. van Cittert. T. van Lohuizen publiceerde in 1937
Onder de Princevlag, J.A. van Kersbergen in 1938 Rebel der Nederlanden. Het toneelwerk van Van Cittert wordt
besproken in hoofdstuk 5, Van Lohuizen en Van Kersbergen worden in hoofdstuk 6 behandeld.
63. Dietz, B, Gabel, H. & Tiedau, U. [Ed.] Griff nach dem Westen. Die ‘Westforschung’ des völkisch-nationalen
Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum (1919-1960).
64. Hees, A. van (1940) 51.
65. Primo, F. (1941). Theater en dans. Den Haag, 9.
66. Primo, F. (1941). Theater en dans, 28.
67. Primo, F. (1941). Theater en dans, 12.
68. Primo, F. (1941). Theater en dans, 14.
69. Boreel de Mauregnault, J.A. Wat is er met ons tooneel? Het Nationale Dagblad, 19 februari 1944. 2. Andere klachten uit hetzelfde artikel, gebaseerd op een interview met L.F. Ledeboer van Westerhoven:
–
Directies hielden bij hun programmering nog veel te weinig rekening met het vormende aspect dat
van een toneelvoorstelling uitging.
–
De Nederlandse acteurs waren niet in staat om de klassieke stukken uit de wereldliteratuur te spelen en daarom werden ze niet op het repertoire genomen.
70. Weersma, W. De keerzijde van ons tooneel. De Schouw, 1944: 474.
71. Bongenaar, J. Naar een Nederlandsch dorpstheater. De Schouw, 1944: 256-257.
72. Idem, 257.
73. Goedewagen, T. (1949). Hoe ik nationaal-socialist werd en was, 110. NIOD, archief Goedewaagen, Doc.
I-548, map E.

Noten bij hoofdstuk 4
1. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. De politie was aanwezig om bij eventuele relletjes in te grijpen.
2. Volk en Vaderland, 25 november 1933. De Daad, kringblad van de Amsterdamse afdeling van de NSB, had
al op 23 november 1933 over de oprichting van Fascio bericht. Niet alleen de naam van het gezelschap was veelbetekenend; ook de keuze van het embleem, een roedenbundel en een bijl, wees in een duidelijke richting.
De keuze voor dit embleem kan waarschijnlijk verklaard worden uit het gegeven dat de NSB zich in de be-
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ginjaren van de Beweging meer liet inspireren door het Italië van Mussolini dan door het pas gestichte Derde Rijk van Adolf Hitler. Felten speelde vanaf 1925 t/m 1933 bij verschillende gezelschappen: gezelschap Nico
de Jong en Odeongezelschap (1925/26), Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel (1925-27) en Gezelschap
Verkade (1931-1933). In 1931/32 speelde hij in de revue De Bonte Parade. Felten was van 1931-1934 lid van de
NSB, hij was lid geworden omdat hij een betere maatschappij wilde opbouwen voor de arbeiders: ‘Zelf heb
ik ook slechte tijden meegemaakt en daarom voelde ik mij gedrongen om te vechten voor een betere maatschappij.’ Voor de oorlog was hij nog lid van de NSNAP-Van Rappard; in 1942 werd hij lid van de Germaanse
SS in Nederland. Citaat afkomstig uit: proces-verbaal, opgemaakt op 17 mei 1945 te Amersfoort. Nationaal
Archief, CABR-archief, inv.nr. 57642.
3. Op 6 november 1933 had groep 109 een propagandavergadering gehouden in De Uitkijk in Amsterdam.
Na een spreekbeurt van kameraad Korting over het onderwerp ‘Hoe ik nationaalsocialist werd’, trad een
spreekkoor op o.l.v. Felten. Volgens De Daad was het optreden een groot succes. De Daad, 9 november 1933.
Ook in andere kringen van de NSB werd al in 1933 gebruik gemaakt van spreekkoren om de vergaderingen
op te luisteren. Zo plaatste N.S.B. nieuws, het kringblad van de kring IJmuiden, op 12 oktober 1933 een oproep om leden voor een spreekkoor te werven. Sterneberg gaf in een interview met de auteur aan dat Felten
indirect bij het toneel betrokken was, hij was namelijk gehuwd met Jopie Steenbergen, de zuster van de bekende toneelspeler Paul Steenbergen. Interview Fred Sterneberg, 7 december 1984.
4. Zie voor meer biografische gegevens over George Kettmann jr., Huberts, W. (1987) en Kettmann jr., G.
(1999).
5. Kettmann typeert Felten als een ex-figurant en een werkloze bureaulist. Ook het zakelijk leiderschap van
Felten werd tussen aanhalingstekens vermeld. Kettmann jr., G. (1949: 24).
6. Ibidem.
7. Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984.
8. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1984.
9. Telefonische mededeling van W. de Vos-Dunselman aan de auteur, 17 december 1986.
10. Ter Braak, M. & Du Perron, E. (1964: 230).
11. In een bespreking van de affaire Fascio in Het Tooneel wordt de indruk gewekt dat Jan C. de Vos jr. zich
niet met Felten ingelaten zou hebben als hij geweten had, dat de NSB achter de hele affaire zat. Anoniem bericht in Het Tooneel, juli 1934, 32.
12. Open brief van Louis Felten aan Mussert in Zwart Front, 17 september 1934. Felten presenteerde zich als
de leider van het Nederlandsch Volksfascisme. Dat op hoog niveau binnen de NSB werd beslist over het oprichten van Fascio wordt ook bevestigd door twee brieven van Felten: Brief Felten aan Mussert, 30 januari
1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934, NIOD, NSB-archief,
123-168, map 3c.
13. De Daad, 21 december 1933.
14. Kettmann jr., G. (1949: 26). Ook Rein van Houten, directeur van Nenasu in Utrecht, zou, aldus Kettmann, in soortgelijke bewoordingen de sfeer binnen de Beweging hebben gekenschetst. Kettmann jr., G.
(1949: 25-26).
15. Deze gegevens zijn ontleend aan een brief van Mr. F.W. Nanning aan Mussert. Eind februari 1934 hadden de spelers een kort geding aangespannen tegen de leider van de NSB om alsnog hun salaris uitbetaald te
krijgen. Mr. F.W. Nanning gaf aan dat de spelers in het verleden met weinig genoegen hadden genomen en
zich enthousiast voor de Beweging hadden ingezet. Brief Mr. F.W. Nanning aan Mussert, 27 februari 1934.
NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e.
16. Zie analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage I.
17. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168 map 3c.
18. Recensie Utrechts Dagblad, 23 december 1933. Recensie Het Centrum, 23 december 1933.
19. Niet alleen in de zaal was men verontwaardigd. De Daad van 18 januari 1934 vond het een schande dat
de voorstelling geen doorgang kon vinden, terwijl hetzelfde gemeentebestuur wel een subsidie verleende aan
de Jonge Spelers voor hun voorstelling De matrozen van Cattaro.
20. Het Vaderland, 26 mei 1934. Deze actie speelde een rol in de rechtszaak die Jan C. de Vos jr. na de op-
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heffing van Fascio tegen Mussert had aangespannen. Uit de bewoordingen van Mussert tijdens de première
had De Vos opgemaakt dat de NSB achter Fascio stond.
21. Recensie Utrechtse Courant, 23 december 1933.
22. De Daad, 21 december 1933.
23. Tekstfragment pagina 7 van De dag die komt.NIOD, archief G. Kettmann. Doc. I – 882, map P.
24. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. De toespraak van Fortman is opgenomen in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage 2.
25. Recensie Het Volk, 23 december 1933.
26. Groeneveld, G. (2007) Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945. 90-91. Groeneveld heeft de
tekst van het strijdlied in zijn boek opgenomen.
27. Recensie Utrechtsch Dagblad, 23 december 1933.
28. Volk en Vaderland, 23 december 1933.
29. De Daad, 21 december 1933.
30. Ibidem.
31. Geciteerd in Volk en Vaderland, 6 januari 1934.
32. Kringnieuws, 31 januari 1934, 3.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Gedoeld wordt op J.J. van den Berg, de leider van Het Fascistisch Tooneel in Den Haag. De geschiedenis van dat gezelschap wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven.
36. Uit een mededeling van F. Sterneberg blijkt echter dat Fortman steeds door dezelfde acteur werd gespeeld. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1984.
37. Recensies uit De Telegraaf, Utrechts Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Utrechtse Courant en Het Centrum,
23 december 1933.
38. De Daad, 21 december 1933.
39. Recensie van Menno ter Braak in Het Vaderland, 20 maart 1936.
40. Dit is de mening van Kettmann jr., G. (1949: 25). In de recensie in Het Vaderland uitte Ter Braak zijn
kritiek. De rede van Fortman was een van de vele zwakke punten in de voorstelling; zij zat vol gemeenplaatsen en Ter Braak vond het onverklaarbaar dat de arbeiders na de pauze de kant van de fascistische voorman
hadden gekozen. Andere kritiekpunten waren de retorische toon en het feit dat de personages door hem betiteld werden als ledenpoppen. Recensie Menno ter Braak in Het Vaderland, 5 januari 1934.
41. In 1928 was de eerste roman van Kettmann, De glanzende draad der goden, door de Wereldbibliotheek
in een prijsvraag bekroond en vervolgens uitgegeven. In 1930 verscheen in samenwerking met Ru le Cavelier
zijn tweede boek De vlam der steden.
42. Voor een volledige speellijst, zie analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage 3. Menno ter Braak prees
het spel van Jan C. de Vos jr., Ferd. Sterneberg en Willy Dunselman. Recensie in Het Vaderland, 5 januari 1934.
43. Door Nico de Jong? Zowel Hans Mulder als Ferd. Sterneberg noemen De Jong als acteur bij Fascio. In
het programma en in de correspondentie met Felten werd hij echter niet genoemd. Later vertelde Sterneberg
dat Nico de Jong nooit had meegespeeld, maar misschien voor die rol was gevraagd. Hij zou voor de eer hebben bedankt. Hij had de rol van Fortman ook nooit kunnen spelen omdat hij daarvoor te oud was. Mulder,
H. (1978: 89). Brieven van F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984 en 10 december 1984.
44. Kettmann was in 1949 een andere mening toegedaan. Het Grand Theatre was volgens hem vier maal tot
de nok toe gevuld. Hierbij wordt hij gesteund door een bericht in Het Vaderland van 21 januari 1934, waarin
melding wordt gemaakt van de sabotage-actie van politieke tegenstanders die echter niet zo succesvol was. Het
publiek was nog in vrij grote getale opgekomen. Sterneberg en Tiemeyer herinneren zich voor praktisch lege
zalen te hebben gespeeld. Felten schatte het aantal toeschouwers in Amsterdam op 40 à 50 personen per keer,
de eerste voorstellingen uitgezonderd. Toch was de opbrengst de op één na hoogste van alle voorstellingen.
Kettmann, G. (1949: 25). Mulder, H. (1978: 89-93). Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984. Brief Felten aan Mussert, 30 januari 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e. Het Vaderland, 21 januari 1934.
45. Interview C.A. Schilp, 15 december 1984.
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46. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. J. Lamers, de journalist van Het Volk, kraakte het hele stuk
af; de situatie in Duitsland was hem zo duidelijk dat hij voor zijn lezers de vergelijking met Duitsland niet meer
hoefde te maken.
47. H. Tiemeyer in een brief aan H. Mulder, 25 oktober 1976. Mulder, H. (1978: 90 en noot 63). C.A. Schilp
spreekt in een interview met de auteur zijn verbazing uit over de interpretatie van Tiemeyer alsof zijn deelname aan Fascio een vooropgezette actie was om het gezelschap te ondermijnen. ‘Heeft hij dat na de oorlog
zó uitgelegd?’ was zijn verbaasde reactie. Interview C.A. Schilp, 15 december 1984.
48. Mulder bespreekt uitvoerig de beweegredenen van de diverse acteurs. Sterneberg heeft in een brief en
in een interview met de auteur zijn motieven om te gaan spelen bij Fascio herhaald. Mulder, H. (1978: 89-93),
Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984 en interview F. Sterneberg, 7 december 1984. Dat de acteurs
hun rollen zeer verdienstelijk speelden, staat te lezen in de recensie in Het Centrum, 23 december 1933.
49. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. Deze brief bevat een rapport over de voorstellingen van De
dag die komt.
50. Een politieke interpretatie van het werk van Shakespeare is zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog
voorgekomen. In Denemarken werd bijvoorbeeld een fascistische versie van Hamlet gespeeld. De toneelspeler
Anton Verheyen had in september 1934 met Mussert contact over een tournee met een stuk van Shakespeare (Hamlet of Coriolanus?) dat een grote propagandistische waarde zou hebben, omdat het zuiver fascistisch
was, maar dat door niemand als propagandistische tendensstuk kon worden uitgelegd. Brief Verheyen aan
Farwerck, NIOD, NSB-archief, 123-168. map 5d.
51. Felten noemt de naam van een zekere Kerckhoff, de kringleider van Amsterdam West. Hij verwachtte
van Farwerck, dat deze Mussert zo ver zou krijgen dat hij Felten van alle blaam zuiverde. Brief Felten aan Farwerck, 10 maart 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
52. In het bewuste artikel in Zwart Front deed Felten verwoede pogingen het leiderschap van Mussert ter
discussie te stellen.
53. Ook Het Vaderland maakte op 21 januari 1934 melding van dit incident. Politieke tegenstanders hadden
NSB’ers opgebeld of geschreven dat de voorstelling in het Grand Théâtre in Amsterdam geen doorgang zou
vinden. Toch was er, aldus de krant, tamelijk veel publiek op de voorstelling afgekomen.
54. Brief Felten aan Mussert, 30 januari 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e. Ook in het artikel in
Zwart Front herhaalde hij zijn beschuldigingen aan het adres van de Amsterdamse kringleiders.
55. Gegevens over deze wraakactie van Felten zijn ontleend aan Het Vaderland, 5 mei 1934.
56. De Fascistische Unie werd omgedoopt in Nederlandsch Volksfascisme. Groeninx van Zoelen had de algemene leiding, Felten werd verantwoordelijk voor de districten Amsterdam en IJmuiden. De Beweging was gericht tegen de NSB; de leden werden vooral geworven onder de arbeiders. Bericht in Het Vaderland, 2 juli 1934.
57. In het archief van Zwart Front bevinden zich de formulieren van eedsaflegging en trouw van Arnold
Meyer, Louis Felten, drs. Eugène van Wessem, W.F. Persoon, drs. B.H.M. Bervoets en Joop Dronkers. Vriens,
J. (1977: 10). Joosten, L.M.H. (19822: 265).
58. Deze beschuldiging werd door Kettmann en Felten tegengesproken. Felten had zoals blijkt uit de balans ruim ƒ130 in de onderneming gestoken. Kettmann hield aan Fascio behalve auteursrechten (ƒ36,40), twee
lauwerkransen en een thuis bezorgde gebakken kip over. Kettmann jr., G. (1949: 24).
59. Felten vermeldde in een brief aan Mussert, 30 januari 1934, dat de toneelspelers hem ervan verdachten
geld ten eigen bate aan te wenden. Daarnaast is er het feit dat Volk en Vaderland op 13 januari 1934 vermeldde dat er in Hilversum voor een goed gevulde zaal was gespeeld. Eveneens zou er al gespeeld zijn in Bussum
en Groningen. Van deze drie opvoeringen is niets in de balans terug te vinden.
60. De Daad van 25 januari 1934 noemt zelfs een aantal van zes opvoeringen. Na de fluistercampagne over het
niet doorgaan van de voorstellingen in Amsterdam had Felten deze aanval beantwoord door het Grand Theatre voor nog twee avonden te huren. Ook in De Daad van 15 februari 1934 staat vermeld dat er zes voorstellingen zijn geweest, namelijk van 20-24 januari, met op zondag 21 januari een middag- en een avondvoorstelling.
61. Financiële gegevens zijn ontleend aan een brief van Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. Een krappe
week later werd een bedrag van ƒ1.300 als tekort gemeld. Brieven Felten aan Farwerck, dd. 2 en 8 februari 1934.
NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
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62. Brief Farwerck aan Th. J. Beurze, 27 juni 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 5a. Een organisatieinspecteur van de NSB deed in september een goed woordje voor Beurze. Deze was door het afgelasten van
de voorstelling in Groningen van De dag die komt voor ƒ25 benadeeld: de kosten voor het vervoer van het decor. De inspecteur vroeg de propagandaleider of deze Beurze schadeloos kon stellen. Het was tenslotte zijn
telegram dat de afgelasting meldde en daaruit zou men weer kunnen concluderen dat er wel degelijk een relatie bestond tussen Fascio en de NSB, ook al ontkenden mr. A.J. van Vessem en dr. R. van Genechten dit in
een schrijven aan mr. F.W. Nanning. Brief organisatie-inspecteur aan Farwerck, september 1934. NIOD, NSBarchief, 123-168, map 5d.
63. Brief Jan C. de Vos jr. aan Mussert, 9 februari 1934, NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
64. Het Vaderland, 26 mei 1934.
65. Brief Felten aan Farwerck, 16 februari 1934, NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e.
66. Ibidem. In een brief aan de auteur vertelde Sterneberg dat hij niets van een delegatie afwist. Het zou
hooguit een dreigement van Jan C. de Vos jr. zijn geweest. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1985.
67. De informatie over de schikking van een maand salaris is afkomstig uit de brief van Nanning aan Mussert. De recensent van Het Vaderland (Ter Braak?) wist in zijn recensie te melden dat zij naast een maand salaris – de spelers stonden voor ƒ150 tot ƒ350 op de loonlijst – nog een extra schadevergoeding van ongeveer
ƒ100 per persoon vroegen. Onduidelijk blijft of De Vos alleen voor hem en zijn vrouw of namens de hele groep
Mussert ter verantwoording heeft geroepen. Brief F.W. Nanning aan Mussert, 27 februari 1934, NIOD, NSBarchief 123-168, map 205e. Recensie Het Vaderland, 26 mei 1934. Bespreking kort geding Jan C. de Vos jr. tegen de NSB is ook terug te vinden in Het Tooneel, juli 1934. 32.
68. Gegevens over Het Fascistisch Tooneel gebaseerd op een artikel in Het Vaderland, 20 februari 1934.
69. Zijn Anton Jansen en Durandal pseudoniemen van George Kettmann? Joka Bloemgarten-Barends deelde de auteur mee dat zij in het bezit is van een gedicht van Kettmann, dat gericht was aan Jef Last en waarin
Kettmann zijn sympathie tegenover hem betuigde nadat deze de Nederlandse nationaliteit had verloren. Op
het gedicht had een vriend van Kettmann die tijdens zijn leven alles verzamelde wat met de oorlog te maken
had de annotatie gemaakt Durandal = Kettmann. W.S. Huberts, de biograaf van Kettmann, noemt dit pseudoniem niet. Schriftelijke mededeling Joka Bloemgarten-Barends aan auteur, 19 mei 2007.
70. De Daad, 8 april 1936.
71. Volk en Vaderland, 22 februari 1936.
72. De Daad, 8 april 1936.
73. Brief C.D. Becht (chef stedelijke vergaderingendienst, Rotterdam) aan G. van Duyl, met bijlage brief
Becht aan Mussert, beiden 28 februari 1936. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70b.
74. Brief Van Hees aan ds. G. van Duyl, NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70a.
75. Anoniem artikel in Schoon schip, 11 maart 1936.
76. De Daad, 19 maart 1936.
77. Brief van Duyl aan de algemeen secretaris van de NSB, 25 februari 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map
70b.
78. Paré was na het onderhoud met Van Hees van plan een toneelvereniging op te richten. Daarvoor deelde hij op groepsvergaderingen een prospectus uit aan NSB-leden met de oproep deel te nemen aan zijn vereniging. Kameraad Paré was kandidaat-lid. Hoewel men niet dolenthousiast was op zijn komst, kon men hem
gezien de statuten en het antecedentenonderzoek niet weigeren lid te worden van de Beweging. In 1937 was
Paré directeur van het operettegezelschap van de Nederlandschen Theaterkunstkring en hij speelde op 2 juli
van dat jaar Huwelijks-idealen in Boskoop. De tekst was van zijn hand, voor de regie was Ton van Otterloo
verantwoordelijk.
79. Onhelder blijft of dit een interne afspraak binnen de partij was, want op het affiche van de voorstelling
is duidelijk sprake van een besloten voorstelling.
80. Brief hoofd dienst II kunstzaken aan Cor Paré, 24 februari 1936. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70b.
81. Voorwaarts, 14 maart 1936, 10.
82. Ibidem
83. Ibidem.
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84. De lotgevallen van de NSB-colporteur staan ook afgebeeld op het affiche. Ook over dit ontwerp werd
op hoog niveau in de NSB overleg gevoerd. Want wat bleek? In plaats van een rechtse uppercut kreeg de molestatie van de NSB’er gestalte door een klap met de linkervuist die over de rechterschouder werd toegebracht.
Zo’n klap is krachteloos. Bovendien vond men de gelaatsuitdrukking van de NSB’er te zoetig. Brief hoofd afdeling III aan hoofd afdeling X, 2 maart 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70b.
85. Voorwaarts, 14 maart 1936, 10.
86. Ibidem.
87. Anoniem artikel in Alarm, weekblad voor Den Haag en omstreken der nationaal-socialistische beweging
in Nederland, 15 april 1936.
88. Volk en Vaderland, 22 februari 1936, 8. Dat NSB’ers zich hadden herkend in de personages op het toneel
staat vermeld in een extra nummer van Schoon schip, het strijdblad van een negental kringen in het zuidelijk
gedeelte van Zuid-Holland, februari 1936.
89. De Schelde, 18 maart 1936. In 1942 stelde Van Hees in een artikel ‘Tooneellisten en de gilde-ordening’
dat theater als politiek propagandamiddel ten stelligste werd afgewezen. Een nationaalsocialistische tegenhanger van De beul zou nooit in Nederland of Duitsland gespeeld worden, was nu zijn stellingname. Bij deze
uitspraak moet de kanttekening gemaakt worden dat dit artikel een en al propaganda was voor de NKK. Gezien het verzet tegen de instelling van de NKK was het op dat moment niet verstandig de gemoederen nog
verder op de spits te drijven. Het succes van het stuk had ook andere NSB’ers geïnspireerd om een poging te
wagen een dramatische tekst te schrijven. Zo ontving Adriaan van Hees eind april, begin mei 1936 een toneelstuk van een zekere kameraad Beerling, dat door hem als ONMOGELIJK werd omschreven – en dan nog met
zes uitroeptekens er achter. NIOD, Brief Van Hees aan ds. Van Duyl, NSB-archief 123-168, map 70c.
90. Rolverdeling:
De heer de Waal
Mej. van Krevelen
Ds Brinkman
Dick van Krevelen
Salomon Meyerbach
Dick van Krevelen (d)
Willy Coelingh
Wyts de Goede (fabrikant) De heer Keers
Carel Wyts de Goede
W. van Heemstede
In de voorstelling in Den Haag werd de rol van de boekhouder gespeeld door kameraad Vlekke. Was dit dezelfde persoon als G.F. Vlekke, die in de oorlog optrad als NSB-propagandist en hoofdinspecteur voor het
lager onderwijs in Nederland? Zie hiervoor Groeneveld (2001: 275).
De begroting voor de voorstelling in Rotterdam:
Kosten voorbereiding:
ƒ 250 (waarvan ƒ120 reiskosten voor Adriaan van Hees)
Kosten opvoering
ƒ 555 (waarvan ƒ350 zaalhuur)
Ontvangsten voorstellingen ƒ1.020 (ong. 900 bezoekers per voorstelling)
Het batig saldo bedraagt
ƒ 215
Brief gewestelijk Propaganda-inspecteur aan hoofd afdeling X, 9 maart 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70b.
91. Bericht in Zwart Front, orgaan van het Nederlandsche volks-fascisme ‘Zwart Front’ , 13 februari 1937.
92. Zwart Front, orgaan van het Nederlandsche volks-fascisme ‘Zwart Front’, 28 mei en 4 juni 1938 (gecombineerd nummer).
93. Clercq, R. de (1936). De noodhoorn. Amsterdam, 96-97.
94. Guus de Greef schreef ook een vervolgverhaal in De Stormmeeuw: Berni Barendse en z’n kostschooltijd.
95. Zie hiervoor www.dbnl.org.
96. De Stormmeeuw, 3 februari 1938, 11-12.
97. Mededeling in Jongeren marcheren, april 1934, 12.
98. De Nederlandsche nationaal-socialist, 22 augustus 1936.
99. Brief Van Hees aan ds. Van Duyl, 28 december 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 71a.
100. Notities van Melchert Schuurman jr. en inspecteur dienst I, afd. 10 (H. v.d. Berg), 1 augustus 1938.
NIOD, NSB-archief 123-168, map 72b.
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101. De gegevens over Kameraadschap zijn gebaseerd op een brief van J. van As aan Mussert, 10 juni 1934.
NIOD, NSB- archief, 123-168, map 5a.
102. Brief van de toneelvereniging Kameraadschap aan Mussert, 10 juni 1934 en brief Mussert aan Farwerck,
14 juni 1934. NIOD, NSB- archief 123-168, map 5a.
103. In de eerste decennia van de twintigste eeuw was dit stuk van Fabricius al meerdere keren opgevoerd.
In 1935 stond het op het repertoire van het Haagse toneelgezelschap ‘Hulp en Steun’. In 1938 werd De rechte
lijn opgevoerd door een gezelschap (waarschijnlijk het Hollandsch Tooneel) dat onder leiding stond van
Louis de Vries. Het stuk werd gespeeld tijdens een tournee van dit gezelschap door West-Indië in de zomer
van 1938. Hans Tiemeyer, Gerard Hartkamp, Koba Kelling en Annie Follender maakten deze tournee mee.
De Vries (*Amsterdam, 18 oktober 1871 - †Nice, 10 maart 1940) had dit stuk al eerder gespeeld in 1916 aan het
begin van zijn carrière tijdens een tournee door Nederlandsch Oost-Indië. Het Vaderland, 9 februari 1935, 3
mei 1938 en 10 maart 1940.
104. De Daad, 14 februari 1935.
105. Beide bewerkingen staan vermeld in: Loos (1923: 93-101).
106. Volk en Vaderland, 9 maart 1935.
107. Ibidem. In een artikel in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1969-1970. 110-118 schreef Johan Fabricius dat zowel het hoofdpersonage Wilko de Hond als zijn tegenspeler, de zakenman Hardius, gebaseerd waren op personen uit de vriendenkring van zijn vader. Wie model
stond voor Wilko de Hond blijft onvermeld, alhoewel sommigen ook gemeend hebben dat dit personage bepaalde trekken met de schrijver had aangenomen. Hardius is terug te voeren op Jan Dinger. Artikel is ook
digitaal gepubliceerd: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/69-70/fabricius.htm
108. Ibidem.
109. Norel, D. van, Aan de vruchten kent men de boom. Het Arbeiders Tooneel, jrg. 5. 77-78.
110. Rolverdeling:
Wilko de Hond
F.G. Boersma*
Dolly de Hond
Mevr. M. Koker-Schouten
Dieuwke Eylinga
Mevr. A. v.d. Maar-De Boo
Mary Eylinga
Mej. E. Stegeman
Mr. Hardius
H. Jonkers
Steven Tyssen
M. Boelen
Kraneck
H. Sluyter**
Van Buuren
B. Kelk
Louis Volders
J.J. van der Wal
Koert Falk
L. Reeker jr.
Bron: Volk en Vaderland, 9 maart 1935.
* F. G. Boersma speelde tijdens een vergadering van groep Zuid 9 in café Kalmbach fragmenten uit de Gijsbrecht van Vondel voor. Grote bijval, aldus De Daad, 31 mei 1934, 5. Boersma was ook de leider van groep Z
II van de NSB in Amsterdam.
** H. Sluyter zien we later terug als speler bij het Noord-Hollandsch Tooneel.
111. Deze briefroman was in de jaren dertig en veertig redelijk populair. Zo was Ludwig Bender verantwoordelijk voor de verfilming ervan in 1939 en het Centraal Tooneel had het stuk op het repertoire staan in
het seizoen 1940-1941 met Mary Dresselhuys in de hoofdrol. De regie was in handen van haar man Cees Laseur. De toneelbewerking was van Hans van der Waal.
112. Brief Van Hees aan hoofd afdeling 10, 27 mei 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70c.
113. Polly Perkins, een blijspel van Douglas Murray, werd in die jaren veelvuldig door dilettantentoneelverenigingen gespeeld. Op 23 november speelde de Vereniging Bethel Jeugd het onder regie van A.J. Mackay
in het gebouw De Vereeniging in de Willemstraat in Den Haag. Een paar dagen later – op 26 november 1938
– werd het gespeeld door de toneelvereniging D.T.S. op een feestavond voor de afdeling ’s-Gravenhage en omstreken van de Vereniging tot Ondersteuning van Burgerlijke Ambtenaren H.O.R.A. in theater De Seinpost
in Den Haag. Het Vaderland, 18, 23 en 24 november 1938.
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114. Speellijst
Prins Willem van Oranje
J. de Maar
Rotmeester Eyloff
J. W. Grote jr.
Moeder Cathrijn
Mevr. van Gellekom
Oude Leen
Mevr. v.d. Maar
Bron: Volk en Vaderland, 18 november 1938.
115. Van Hees (1940: 62). Van Kersbergen (1939).
116. Volk en Vaderland, 18 november 1938.
117. Citaat uit het programmaboekje overgenomen uit artikel in De Daad, 18 november 1938. Aanwijzingen voor de regisseur staan vermeld in de recensies van De Daad en Volk en Vaderland, 18 november 1938.
118. Deze vergelijking werd gemaakt in De Daad, 9 september 1938. Het spelen van dit stuk had ook een didactische functie. De lezers van De Daad werd aangeraden de voorstelling te bezoeken omdat zij te weinig kennis hadden van de vaderlandse geschiedenis. De strijd van Willem van Oranje tegen de Spaanse overheersing,
het uitmoorden van de steden Naarden en Zutphen en het beleg van Leiden zouden tot de kennisbasis van
iedere NSB’er moeten behoren.
119. Volk en Vaderland, 18 november 1938.
120. Dit stuk was in 1936 al in Amsterdam opgevoerd door toneelgroep ’t Kompas. De artistieke leiding van
dit gezelschap was in handen van Annie Brugman, zakelijk leidster was Leonie Reiman. Naast deze twee dames behoorden tot deze groep o.a. Minny Erfmann-Sasbach, Ans Koppen, Jules Verstraete, Jacques Reule,
Ludzer Eringa, Hans Tiemeijer, Theo Vink, Bob Verstraete en Albert Mol. Het Vaderland, 29 maart 1936.
Rolverdeling:
Ko Heldoorn
Lou Mirani
Leonie Reiman
Maud
C. van Schaik
Daniel Defoe
Wim Grote
Tom Defoe, zijn zoon
Willy van Gellekom
mrs. Cantley
W.A. Krom
de koning
Regie: Leonie Reiman
Recensie Volk en Vaderland, 27 januari 1939.
121. Gegevens ontleend aan De fascist, het blad van de Algemene Nederlandse Fascisten Bond, 15 en 22 december 1933.
122. De Daad, 7 juni 1934, 4.
123. De toneelvereniging ADREM had zijn Pierrot Komedie op 23 november 1935 gespeeld voor de leden van
de Haagse kunstkring. Regie: Frans de Prez. Het Vaderland, 24 november 1935.
124. In een recensie in De Dietsche gedachte werd Willem de Zwijger getypeerd als een reeks monologen. Staf
Bruggen, in de rol van Willem van Oranje, was bijna ‘oningeperkt-alléén-aan-het-woord’; zijn tegenspelers
Egmont, Alva, Philips II en Uilenspiegel bleven daardoor oppervlakkige personages die weinig tegenspel konden bieden. Broekman, J.H. ‘Het tooneelspel Willem de Zwijger door Paul de Mont’. De Dietsche gedachte,
1932-1933, 121.
125. Moeder Aarde. Een interview met den schrijver van het landspel. Landbouw en Maatschappij, 9 juli 1936.
Geciteerd bij Nijkeuter, H. (2001) De ‘pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde
Lantschap, 1816-1956. 356.
126. Recensie Volk en Vaderland, 23 juli 1937.
127. Gegevens over de boerendag te Rolde en het spel Eenheid zijn gebaseerd op artikelen in Het Nationale Dagblad, 14 en 15 juli 1937.
128. Ibidem.
129. Recensie Het Nationale Dagblad, 6 september 1937.
130. De Agrarische Post maakte op 23 mei 1941 melding van de opvoering van het landsspel De oude strijd. In september van hetzelfde jaar volgde een bespreking van een oogstspel. Agrarische Post, 23 mei en 25 september 1941.
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131. Lindeman (1939: 23).
132. Rolbezetting:
Tijl Uilenspiegel
Lamme Goedzak
Claes, de vader van Tijl
Kerlinne, de zienster
Nele, haar dochter
De Baljuw
Meester Scharrelaar
De Uil

497

Staf Bruggen
John Duvosel
Maurits Hoste
Maria van Peteghem
Tilly van Speybrouck
Anton vander Plaetse
Aug. Prevost
Fons Derre
Herman Verlinden
Staf Bruggen was in Nederland in de jaren dertig een bekende toneelpersoonlijkheid. In 1933 speelde hij ter
gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje met zijn gezelschap op uitnodiging
van het DSV Willem de Zwijger. Daarvoor speelde hij hier Lucifer van Vondel en Le Bourgeois-Gentilhomme
van Molière. Gegevens ontleend aan M. ter Braak. ‘Staf Bruggen en zijn werk’ en ‘Een spel van Vlaamsche
geestdrift’. Het Vaderland, 24 en 26 september 1935.
133. De Daad meldde in 1939 een optreden van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak op een groot zomernachtfeest in Krasnapolsky. Medewerking verleenden eveneens Louis van Dommelen, Leo Reeker en Jean
Janssens. Het orkest stond onder leiding van Johan Smit. De Daad, 9 juni 1939.
134. Staf Bruggen wilde met zijn gezelschap de smaak van het publiek opheffen tot het peil van de gespeelde stukken en het was geenszins zijn bedoeling de stukken aan te passen aan de smaak van het gemiddelde
publiek. Het repertoire van het Vlaamsche Volkstooneel voor het seizoen 1935-1936 bestond uit louter Nederlandstalige stukken. Drie Noord-Nederlandse schrijvers: Kinderen van ons volk van Anton Coolen, De
Gendarm van Europa van Ben van Eysselsteijn en De stad van God van Frans de Prez. Het laatste stuk werd
gespeeld met het gezelschap Nieuw Geluid. Willem Putman, Paul de Mont en Willem Esders vertegenwoordigden Zuid-Nederland. Braak, M. ter, Staf Bruggen en zijn werk. Het Vaderland, 24 september 1935.
135. Ter Braak recenseerde ook een voorstelling van De Jonge Spelers die in 1935 een bewerking van het Tijl
Uilenspiegelverhaal op de planken brachten in een bewerking van Richard Flink. Bij deze socialistische toneelgroep was Tijl de toekomstige held van de gewetensvrijheid, zoals Ter Braak dat omschreef. Ook deze
voorstelling had een retorisch karakter en moest het in kwaliteit afleggen tegen die van het Vlaamsche Volkstooneel. Tijl leek daarin meer op de ‘echte’ Tijl, daarnaast was de voorstelling gevarieerder, bevatte meer humor en bood betere spelmogelijkheden aan de acteurs. Braak, M. ter, Tijl Uilenspiegel, een tweede bewerking.
Het Vaderland, 2 november 1935. Tijl Uilenspiegel was in 1936 één van de dramatis personae in het lustrumspel De groote geus van mr. J. Sjollema, dat in de regie van Albert van Dalsum werd opgevoerd in Utrecht. Ook
hierin werd een ontmoeting tussen Willem van Oranje en Tijl verbeeld.
136. Schoon schip, 3 juni 1936.
137. Ibidem.
138. Volk en Vaderland, 17 juli 1936.
139 . Ibidem.
140. De inhoud van het oratorium ‘Opgang’ werd besproken in Alarm, 1 juli 1936.
141. Vercnocke (1937/1938) en Vercnocke (1938/1939).
142. Beide citaten werden vermeld in een recensie in Het Vaderland, 12 juli 1938.
143. Het Nationale Dagblad, 12 juli 1938.
144. Ibidem.
145. Opmerkelijk is de schrijf-/drukfout in het tussenkopje. Daar staat te lezen: ‘Handen af van Duitschland’. Ibidem.
146. Het Nationale Dagblad, 7 juli 1938.
147. Ibidem.
148. Het Vaderland, 12 juli 1938.
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Noten bij hoofdstuk 5
1. Tot de groep behoorden o.a. Hans Tiemeyer, Henri Emmelot, Anton Grijnders, Theo Vink en Gerard
Hartkamp. Gegevens zijn gebaseerd op informatie in de database van het Theater Instituut Nederland:
www.tin.nl/wo2/. Zie ook: analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 2.
2. Zelfs in april 1941 werd nog gewezen op de miserabele omstandigheden waarin sommige acteurs vanwege
hun nationaalsocialistische overtuiging terecht waren gekomen. In de toneel- en radiowereld werd hun overtuiging doorgebriefd aan de directie. Van Hees heeft de economische positie van de meeste toneelspelers misbruikt, zei Ko van Sprinkhuysen tijdens het crisisberaad op het departement. Hij schold hen uit voor schlemielen en steuntrekkers, hij wilde helemaal niet met ex-werklozen werken. Brief Jan Mulder, 5 april 1941 en
handgeschreven notulen van een gesprek op DVK vertegenwoordigd door Frans Primo met Jan Mulder, Ko
van Sprinkhuysen, Piet Rienks en Henri Kiefmeijer, 25 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
3. [Anoniem] Jonge tooneelkrachten slaan de handen ineen. Het Nationale Dagblad, 3 juni 1940.
4. Niet voor de poes… speelde men meer dan vijftig keer voor Vreugde en Arbeid. Brief Mulder aan F. Primo, 19 mei 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e. Bij het bekend worden van het aantal voorstellingen voor het
tweede speeljaar en de nationaalsocialistische geaardheid van het gezelschap (het grote publiek mocht dit niet
weten, men speelde voor alle arbeiders) werd de tournee voor Vreugde en Arbeid geschrapt. Brief J.A. van der
Werken, leider van Vreugde en Arbeid aan J. Mulder, 28 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
5. Het Vaderland meldde op 24 januari 1942 dat het stuk van Hinrichs was bewerkt door Henri Menning,
een lid van het gezelschap.
6. Utrechts Nieuwsblad, 28 januari 1943.
7. Petermann fährt nach Madeira (een propagandastuk voor de organisatie Kraft durch Freude, verfilmd
in 1936), Tilly vor Oldenburg (1939), Der Musterbauer (1941) en Sware Tid (1944). Für die Katz was een boerenkomedie in de trant van zijn eerdere werken Swienskomödie (in het hoogduits verschenen als Krach um
Jolanthe, 1930) en Die Metzelsuppe (1931). Swienskomödie werd op 6 en 7 oktober 1941 door een toneelgezelschap uit Kiel gespeeld in Coevorden en Meppel. Dat Hinrichs in het oosten van het land een populaire toneelschrijver was, blijkt uit het feit dat ook zijn Niet voor de poes in een vertaling van J.H. Sweers (Veur de Kadde) op de Centrale Tooneeldag in maart 1942 in Assen door de Jonge Landstand werd gespeeld. Nijkeuter, H.
(2001). De ‘pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. Academisch proefschrift, Universiteit Groningen, 477478. Zie ook: http://irs.ub.rug.nl/ppn/224242644.
8. Niet voor de poes… werd in totaal eenenvijftig maal opgevoerd. Na de tournee door Friesland volgden zevenendertig optredens voor Vreugde en Arbeid. De laatste voorstelling vond plaats op 26 april 1941 in de Sociëteit in Doetinchem. Gegevens gebaseerd op aankondigingen in Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1941 en NIOD, DVK-archief, map 180e. De speellijst van de tournee met Niet
voor de poes… voor Vreugde en Arbeid is opgenomen in Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 als bijlage 1.
9. Gegevens gebaseerd op titelloze autobiografie, geschreven voor A. Ruijtenberg, 29 juni 1944 en procesverbaal, opgemaakt door Hendrik Menkveld te Hilversum, 26 april 1948. Nationaal archief, CABR-archief,
inv. nrs. 64269 en 94255.
10. Later, in juli 1941, ontstond er een ruzie in de groep. Van Hees zou te autoritair en onkameraadschappelijk zijn en hij vertrok daarom bij De Voortrekkers. Gegevens van de interne verhoudingen binnen De
Voortrekkers zijn gebaseerd op de notulen van een vergadering tussen Mulder, Sprinkhuyzen, Rienks, Kiefmeyer en Primo op het departement, 25 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
11. Brief A. van Hees aan F. Primo, 4 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
12. Die Deutsche Kleinstädter werd niet gespeeld door De Voortrekkers omdat het decor en de rekwisieten
veel te duur waren.
13. Gusta Chrispijn-van Melteren maakte vanaf 1 januari 1941 geen deel meer uit van de Voortrekkers meldde Het Vaderland op 31 december 1940. Waarschijnlijk wordt hier Gusta Chrispijn-Mulder bedoeld. Piet
Rienks trad vanaf december 1940 toe tot de Voortrekkers, hij was eerst voor een maand geëngageerd. Hij was
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afkomstig van Het Nederlandsch Tooneel dat onder leiding stond van Cor van der Lugt Melsert. Later werd
hij door zijn directeur welwillend ter beschikking gesteld van deze nieuwe toneelgroep waar hij in Niet voor
de poes... een van de hoofdrollen zou spelen. In 1942 was Rienks de leider van de Voortrekkers tijdens een tournee met Eindelijk werk voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland.
14. Brief A. van Hees aan F. Primo, 4 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
15. Het Nationale Dagblad, 9 november 1940.
16. Rolverdeling Niet voor de poes…. zie: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 1.
17. [J.J.H.] De Voortrekkers melden zich! Het Nationale Dagblad, 20 november 1940.
18. Schuil, J.B. Niet voor de poes…. Haarlems Dagblad, 29 januari 1941
19. Het Nationale Dagblad, 30 november 1940. In december 1940 werd het stuk gespeeld in Apeldoorn, Enschede, Meppel, Lemmer, Hilversum en Hoorn.
20. [Anoniem] Volkstooneel en volksch tooneel. De Voortrekkers introduceren den Oldenburgschen Bouber. Rotterdams Nieuwsblad, 17 februari 1941.
21. Op de begroting voor het jaar 1941/1942 bedroeg de post recettes ƒ8632,07. De totale ontvangsten dat jaar
waren ƒ9516,53. Van september 1941 tot en met mei 1942 ontvingen De Voortrekkers van het DVK ƒ26.800,83
subsidie, wat garant stond voor 2/3 van de totale personeelskosten. Brief Mulder aan het Hoofd van de Afdeling Theater en Dans, 23 juni 1942. NIOD, DVK-archief, map 180e.
22. Onderwerp van het spel is de strijd van Paul Krüger tegen de Engelse onderdrukking van de Boeren in
Zuid-Afrika. Ook het bestaan van Engelse concentratiekampen kwam ter sprake. In 1941 werd Kriegers roman in Duitsland verfilmd onder de titel Ohm Krüger in een regie van Hans Steinhoff, Herbert Maisch en Karl
Anton. Wulf, J. (19832). Theater und Film im dritten Reich. Frankfurt, Berlijn en Wenen, 412. Giesen, R. &
Hobsch, M. (2005) Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg. Berlijn, 308-313. Tusschen twee volken werd wel op
de radio uitgezonden. Dick Verkijk geeft in zijn studie over de radio in oorlogstijd een rolverdeling. De bekende toneelspelers van De Voortrekkers en Het Noord-Hollandsch Tooneel gaven acte de présence in de
verschillende scènes. Verkijk, D. (1974). Radio Hilversum, 1940-1945. Amsterdam, 797.
23. Chaulet kreeg een contract aangeboden voor twaalf maanden en een gegarandeerd vast inkomen van
ƒ200. Later zou hij toch lid worden van het Noord-Hollandsch Tooneel.
24. Brief Primo aan Mulder, 9 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
25. In de analyses en bijlagen bij hoofdstuk 6 wordt deze revue uitgebreid besproken. Gegevens ontleend
aan een brief van Beversluis aan Mussert, 22 februari 1942. NIOD, DVK-archief, map 182d. Ook Mordechai,
een ander toneelstuk van Beversluis, werd zowel voor de uitvoering als voor de uitgave door een verbod van
het DVK getroffen. Zie voor verdere gegevens over dit stuk hoofdstuk 6.
26. Rolverdeling Eindelijk .... werk, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 2. Van deze auteur werd
in 1934 het blijspel Aanpakken! Eén twée, húp! (Jugend voran) gespeeld door het gezelschap van Cor Ruys. Het
speelplan voor het seizoen 1941/1942 bestond uit:
Pieter Langendijk
De Wiskunstenaars
Pieter Langendijk
Krelis Louwen
J. de Nobel
Boer wil ik blijven
Henri ’t Sas
Zand of klei
Jochem Huth
Die vier Gesellen
August Hirichs
Wenn der Hahn kraeht
Karl Bunje
Familienanschluss
Paul Vulpius
Eindelijk ….. werk
August von Kotzebue
Kleine stad
27. De Daad, 19 september 1941. Voor de recensent van Volk en Vaderland (3 oktober 1941) was dit ook het
thema.
28. Het Nationale Dagblad, 17 juni 1941.
29. De Stormklok, een Rotterdams NSB-periodiek van district 23, riep tevens het werkloosheidsprobleem
onder NSB’ers in de jaren dertig terug in herinnering: ‘Wij nationaal-socialisten weten en beseffen, wat het
beteekent, soms jarenlang zonder werk te moeten rondloopen, de hand ter bedeling te moeten uitsteken, ter-
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wijl het slachtoffer van de bestaande mistoestanden is, en weet te zijn, een bruikbaar lid der maatschappij’.
De Stormklok, 15 september 1941.
30. Onze taak, Wekelijksche mededeelingen aan de leden van district 24 Den Haag, 5 juni 1941.
31. Idem, 5 september 1941. Alle citaten uit deze alinea zijn uit dit districtsblad afkomstig.
32. De Daad, 19 september 1941. Ook De Stormklok beoordeelde dit blijspel als een uiting van gezonde kunst,
wars van alle joodse gedoe. De Stormklok, 15 september 1941.
33. Ibidem.
34. [Anoniem] Nieuw Tooneel. Tooneelgroep ‘De Voortrekkers’ in den Stadsschouwburg. Volk en Vaderland, 3 oktober 1941.
35. Brief van het departement aan Mulder. NIOD, DVK-archief, map 180e.
36. De Stormmeeuw, december 1941, 294.
37. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Je moet maar durven! hetzelfde stuk was als Eindelijk … werk! In de kranten werd geschreven dat De Voortrekkers met Je moet maar durven juist een succesvolle tournee in Nederland hadden afgerond. Je moet maar durven! is echter ook de titel van een blijspel van Eugène Labiche. Het
gezelschap voor de Duitslandtournee bestond uit: Jan Mulder, Ko van Sprinkhuysen, Lou van Dommelen,
Karel Baars, Bert van der Linden, Job Jansen, Henri Menning, Henk Sluyter, Henk Kiefmeyer, Wilhelm
Swankhuisen, Elly Stekelenburg, Ada van Duyl, Mien van der Lugt Melsert en Adry Dozy. Bericht in o.a. Het
Vaderland, 18 december 1941. Op 19 januari speelden De Voortrekkers Je moet maar durven! in een kamp in
Waldmanslust, een dorp vlak bij Berlijn. Door de ziekte van Elly van Stekelenburg werd dit stuk vervangen
door Niet voor de poes.
38. Losse bladzijde in het DVK-archief, ongedateerd. NIOD, DVK-archief, map 180e. De voorstelling in
Waldmannslust, een tot Berlijn behorend dorp aan de lijn Berlijn-Oraniënburg, werd bezocht door 600 mensen. Bericht in Het Vaderland, 24 januari 1942.
39. Elly van Stekelenburg werd getroffen door een malaria-aanval en moest op doktersadvies terug naar Nederland. Brief Mulder aan het Hoofd van de Afdeling Theater en Dans, 29 januari 1942. NIOD, DVK-archief,
map 182d.
40. Brief Goedewaagen aan Mulder, 12 mei 1942. NIOD, DVK-archief, map 180e.
41. Korte inhoud Adel in livrei: De rijke slager van het dorp wil het kasteel van de verarmde jonker kopen.
Jonker en huisknecht wisselen van rol. Zijn dochter wordt verliefd op de huisknecht (= de jonkheer). Rolverdeling Adel in livrei in de regie van Karel Baars:
Karel Baars
Marcel, een kamerdienaar
Ko van Sprinkhuysen
Gerrit Bolhuis
Bert van der Linden
Alfred de Beaucour
Ada van Duyl
mevr. Bolhuis
Mien van der Lugt Melsert Elsje, hun dochter
Lou van Dommelen
Henri de Beaucour, de oom van Alfred.
Adel in livrei werd in de zomer van 1942 in kasteel Vorden en in de studio van Profilti in Den Haag verfilmd
onder de titel Drie weken huisknecht. De belangrijkste rollen werden gespeeld door Paul Steenbergen en Mathieu van Eijsden. Jan Teunissen, de leider van het Filmgilde en hoofd van de Rijksfilmkeuring, werd door
de filmmaatschappijen Polygoon en Profilti benaderd of het stuk van Henk Bakker verfilmd kon worden. Na
overleg met en ondanks negatieve adviezen van de Duitsers werd besloten de film te produceren. De filmpremière vond plaats in maart 1944, de kritieken waren vernietigend. Gegevens verfilming ontleend aan De
ﬁlmkrant, juli/augustus 2002, nr. 235 en http://www.filmtotaal.nl/. Adel in livrei werd voor, tijdens en na de
oorlog door verschillende amateurtoneelgezelschappen gespeeld: Arbeiders Tooneelvereeniging Ontwikkeling (Harmonie, Leeuwarden, 19 februari 1939), Rederijkerskamer Het Noorden uit St. Jacobiparochie (St.
Annaparochie, 4 januari 1943), L.T.V. (Harmonie, Leeuwarden, 6 november 1945) en N.H. Kweekschoolclub
(Harmonie, Leeuwarden, 11 april 1951).
42. [Anoniem] Misselijk blijspel. Het nieuwe volk, 2 november 1940, 1.
43. De kwestie van de politieke voorkeur van De Voortrekkers speelde al vanaf augustus 1941, toen Jan Mulder in een interview met Het Nationale Dagblad zich liet ontvallen dat De Voortrekkers in feite een natio-
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naalsocialistische toneelgroep was. J.A. van der Werken zegde daarop meteen de samenwerking met het gezelschap op. Het kostte Vreugde en Arbeid al moeite genoeg om genoeg toeschouwers te trekken voor de verschillende culturele activiteiten.
44. Adel in livrei was eind jaren dertig, begin jaren veertig een redelijk populair stuk. In 1938 werd het opgevoerd door Die Haghe in Excelsior in Den Haag, een jaar later door de toneel- en cabaretvereniging Odia
(Optimum dare in actis) in het Seinpost theater in Den Haag. In de eerste oorlogsjaren werd het gespeeld door
amateur-gezelschappen als De Residentiespelers o.l.v. J. Haal, het Vita Nuova-tooneel van de Nederlandsche
Veehouderijcentrale en Kunst na den Arbeid.
45. Wolters, M. ‘De Nederlandsche stukken op het Nederlandsch tooneel sinds mei 1940’. De Waag, 6 februari 1942, 868 en 869. Wolters vergist zich in de publicatiedatum van Für die Katz; deze klucht stamt uit 1938.
46. Recensie Het Nationale Dagblad, 20 maart 1942.
47. Glotzbach, A. Boekbespreking van Het kan verkeeren in De Schouw, 1943: 53.
48. Rolverdeling Het kan verkeeren, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 3.
49. Gegevens ontleend aan recensie van L. F. Ledeboer van Westerhoven in Ontwakend volk, mei/juni 1944,
51-52.
50. Wagener, W. Het kan verkeeren…. Omroep-tooneeltournee. Rotterdams Nieuwsblad, 24 maart 1942.
51. Wolters, M. Driemaal Nederlandsch en een verwaarloosd jubileum. De Waag, 1942: 998-999.
52. Prez, F. de (1942). Het kan verkeeren. Amsterdam, 74-76.
53. Idem, 78-79.
54. Rapport C. Veerhoff, als bijlage opgenomen in een brief van de Vos aan Primo, 11 september 1942.
NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
55. Roozendaal, C. Nederlandsch tooneel herleefd. Het Nationale Dagblad, 25 maart 1942. Recensente vroeg
zich af of de Spelers van den Omroep hun collega’s in den lande geen valse concurrentie aandeden. Zij hadden tenslotte een goed inkomen en dat kon niet gezegd worden van de acteurs en actrices die aan gewone toneelgezelschappen waren verbonden.
56. Na opvoeringen in Den Haag en Hilversum:
9/4
Rotterdam
Kleine Comedie
15/4
Amsterdam
Stadsschouwburg
18/4
Assen
Concerthuis
25/4
Maastricht
Stadsschouwburg
2/5
Leeuwarden
Harmonie
3/5
Groningen
Stadsschouwburg
8/5
Utrecht
Stadsschouwburg
15/5
Arnhem
Stadsschouwburg
16/5
Den Bosch
Casino
Luistergids, 2 april 1942.
57. Verkijk, D. (1974) en hoofdstuk 7.
58. Hoof, F. van (1997) Dubbele tongen en giftige pennen. Het verhaal van een NSB-kind. Houten. 42. Verkijk, D. (1974: 361). Verkijk omschrijft de toneelgroep als ‘de amateurtoneelgroep van de Sportgemeenschap.
De beide voorstellingen werden bezocht door 450 en 400 toeschouwers, volgens hem het totale omroeppersoneel. Het Vaderland kondigde op 4 mei 1940 aan dat dit kluchtspel in de maanden juli en augustus in Heeswijk als openluchtspel door dilettanten onder leiding van de schrijver zou worden ingestudeerd. Of die voorstellingen zijn doorgegaan, is niet bekend.
59. Jaarverslag Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam over het jaar 1941-1942. TIN, Inventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf. Inv. nr. 3.2.
60. Aan het GTA waren als actrice verbonden: Annie van der Lugt Melsert-van Ees, Magda Janssens, Charlotte Köhler, Vera Bondam, Tilly Perin-Bouwmeester, Joséphine van Gasteren, Elise Hoomans, Myra Ward,
Carla de Raet, Lize van der Poll-Hamakers, Caroline van Dommelen, Marie van Westerhoven, Jenny van
Maerlant, May Vollenga, Nel Snel, Hélène Berthé, Aline Markus, Ellen de Thouars en Rita Veth. De acteurs
van het gezelschap waren: John Gobau, Frits van Dijk, Louis van Gasteren, Anton Roemer, Louis de Bree, Jan
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van Ees, Henri Eerens, Johan Elsensohn, Ludzer Eringa, Willem de Vries, Jaap van der Poll, Johan te Wechel
en Guus Dick Riegen. Johan de Meester en Cruys Voorbergh traden op als regisseur bij de afdeling Opera.
Gegevens ontleend aan Jaarverslag Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam over het jaar 1941-1942. TIN, Inventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf. Inv. nr. 3. 2.
61. Alleen de actrice Carla de Raet en August Defresne, die als dramaturg aan het GTA verbonden was, weigerden. Blom, P. (1996). 19 februari 1942: Laatste dag aanmelding toneelspelers Kultuurkamer. In: Erenstein,
R. [Red.]. Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, 653. Amsterdam.
62. De geplande data waren: 9 oktober 1943: Amsterdam en Den Haag, 16 oktober 1943: Nijmegen en Rotterdam, 23 oktober 1943: Utrecht, 3 januari 1944: Den Haag, 8 januari 1944: Haarlem, 15 januari 1944: Assen,
5 februari 1944: Rotterdam en 12 februari 1944: Utrecht en Zwolle. Brief S.M.S. de Ranitz aan E.J. Voûte, 23
juli 1943. NIOD, DVK-archief, map 180a.
63. De database van het TIN is gepubliceerd op www.tin.nl/wo2, de inventarisatie van Linda Bouws verscheen in Scenarium, 6, 137-138.
64. Jaarverslag 1941-1942 en 1942-1943. TIN, Inventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf.
Inv. nr. 3. Brief GTA aan afdeling Theater en Dans, 10 september 1943 over het repertoire 1942/1943. NIOD,
DVK-archief, map 180a.
65. Zie voor een overzicht van het gehele repertoire van het HNeT en het GTA bijlage 4-8.
66. De Toorts, 6 mei 1942.
67. De Daad, 17 juli 1942.
68. Mededeling in De werker, weekblad voor het district Utrecht van de nationaal-socialistisch beweging der
Nederlanden, 13 februari 1942.
69. De kameraad, juni 1943.
70. Voor de begroting en de bezetting van dit gezelschap, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage
9. NIOD, DVK-archief, map 178a.
71. Ibidem.
72. Brief van F. Primo aan C. van Ravenswaay, burgemeester van Utrecht, 17 april 1942. NIOD, DVK-archief, 180 Ca.
73. Ibidem. Zie voor de begroting: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 10.
74. De gegevens van de te engageren acteurs en actrices berusten op twee, waarschijnlijk door De Vos opgestelde, toelichtingen bij de exploitatiebegroting voor het Utrechtse gezelschap. Naast de al genoemde namen zijn door De Vos ook Jan Retèl of (Henk?) Rigters, Jan v.d. Linden en Hans v.d. Werff op de begroting
gezet. Brief F. Primo aan C. van Ravenswaay, 17 april 1942, NIOD, DVK-archief, 180 Ca. Exploitatie-begrooting Tooneelgezelschap Utrecht, (ongedateerd), NIOD, DVK-archief, 180 Cb.
75. De Vos had zelfs de administratieve krachten van de hoorspelafdeling een contract aangeboden. Bij de
radio was men dus op verschillende niveaus op de hoogte van de plannen van Jan C. de Vos jr.
76. Brief Goedewaagen aan C. van Ravenswaay, 30 april 1942. NIOD, DVK-archief, map 180Ca.
77. Brief Jan C. de Vos jr. aan F. Primo, 7 mei 1942. NIOD, DVK-archief, 180 Ca.
78. Brief van Winkler aan De Ranitz, 17 februari 1943. NIOD, DVK-archief, 180 Cc.
79. Statuten NHT, artikel 2. In deze statuten werd met geen woord gerept over het spelen van nationaalsocialistische stukken of het uitdragen van een nazi-ideologie. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
80. Vos jr. Jan C. de, Het Noord-Hollandsch Tooneel. Maandblad van de Nederlandsche-Duitsche kultuurgemeenschap, februari 1943, 13-14.
81. Een jong tooneel met een jongen geest. Vraaggesprek met Jan C. de Vos jr. in: Het Nationale Dagblad,
11 maart 1943.
82. Modderman, S. In nieuwe banen? De Waag, 1942: 1299.
83. Nota van Van der Klugt aan Goedewaagen, 9 juli 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Ca.
84. Brief van Goedewaagen aan De Vos, ongedateerd, waarschijnlijk 10 september 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Ca.
85. Primo, F. Kritische verwarring. De Waag, 1942: 1387.
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86. Een jong tooneel met een jongen geest. Vraaggesprek met Jan C. de Vos jr. in: Het Nationale Dagblad,
11 maart 1943.
87. Ibidem.
88. Vos jr. Jan C. de, Het Noord-Hollandsch Tooneel. Maandblad van de Nederlandsche-Duitsche kultuurgemeenschap, februari 1943, 14.
89. Tiemeyer, H. (1970). Weg met de Witz. Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Leiden en
Haarlem, 938. Mulder, H. (1978: 248-252). Recensenten van De Waag, De Schouw en (soms) Cinema & Theater volgden het NHT vaak kritisch.
90. Brieven van Jan C. de Vos jr. aan Goedewaagen, d.d. 2 november en 5 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
91. Maandrapport van Jan C. de Vos jr., 4 augustus 1943. NIOD, DVK- archief, map 180 Ce.
92. Rapport van Primo, 9 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
93. Ibidem.
94. Ibidem.
95. Brief Jan C. de Vos jr. aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 13 januari 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
96. Totale recette: ƒ132,80. 36 NSB’ers betaalden :
25 kaartjes à ƒ1,–
ƒ 25,00
9 kaartjes à ƒ0,75
ƒ 6,75
2 kaartjes à ƒ0,65
ƒ 1,30 +
–––––––
ƒ 33,05
20% vermakelijkheidsbelasting ƒ 6,61
–––––––
ƒ 26,44
Oppervlaktebelasting voor
de reductiekaarten
ƒ 20,00
–––––––
ƒ 6,44
Brief C. Veerhoff aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 18 maart 1943. NIOD, DVK-archief, map
180 Cc.
97. Brief van Jan C. de Vos jr. aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 19 januari 1943. De geciteerde passage is terug te vinden in een van de aangehechte recensies. NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
98. Jan Goverts, interim hoofd van Theater en Dans op het DVK, beschouwde dit schrijven van De Vos als
gekleurde informatie. Antwoord Goverts aan Bergfeld (in concept). NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
99. In totaal werd Witte van Haemstede veertien keer, Watersport dertig keer, Rose Bernd drieëntwintig keer
en Grootmoeder Wendenkron acht keer gespeeld. Overzicht voorstellingen Noord-Hollandsch Tooneel, opgesteld door Sandee, 17 januari 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
100. Korte samenvatting van de bespreking van 16 april 1943 te Haarlem over het ‘Noord-Hollandsch Tooneel’. NIOD, DVK-archief, map 21b en 180 Cd.
101. Ambtelijke nota van Wolters, 16 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 185b.
102. Rapport F. Primo, 9 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb. Conceptbrief van het wnd.
hoofd van de afdeling Theater en Dans aan dr. Bergfeld, februari 1943. NIOD, DVK- archief, map 21b. Veerhoff beschouwde zichzelf als een middelmatig speler. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler
i.o.v.Wolters, 8 mei 1944. Nationaal Archief, 2.14.46: Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 19451952. inv. nr. 160.
103. In een door haarzelf opgesteld ‘Rapport inzake werkzaamheden en houding van Cecilia Bach’ verklaarde Cilly Bach na de oorlog door De Vos te zijn benaderd voor een engagement bij het Gemeentelijk
Theaterbedrijf Utrecht. Ze wist niet dat De Vos NSB’er was. De Vos had haar voorgespiegeld dat het gezelschap zou bestaan uit grote namen en bood haar een contract van ƒ250 per maand en verzekerde haar
dat alle jonge spelers kans hadden op goede rollen in goede stukken. Omdat haar sociale positie slechter
was dan ooit tevoren en omdat ze ambulant werk zenuwslopend en onbevredigend vond, tekende ze. Pas
later bleek in welk wespennest ze zich had gestoken. Naar eigen zeggen had ze vaak ruzie met De Vos, bo-
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vendien weigerde ze op te treden in propagandafilmpjes. Vanwege haar houding trad ze de laatste twee
maanden van haar contract niet meer op. In 1943 verstrekte ze een joodse vrouw een persoonsbewijs en tijdens razzia’s herbergde ze onderduikers. Haar aanvankelijke schorsing van vijf jaar werd op 9 december
1946 opgeheven. Wel werd ze zonder strafmaat schuldig bevonden aan het spelen voor een nationaalsocialistisch toneelgezelschap. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952.
Inv. nr. 113.
104. Brief van C. Veerhoff aan E. Simon, 2 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 21b.
105. Brief van Jan C. de Vos jr. aan Bergfeld, 3 augustus 1943. Idem. Adolphe Engers was al voor de oorlog
een bekende toneelspeler. Zo speelde hij bij het Hofstadtooneel de hoofdrol in De Pickwickclub van Dickens
(bewerking: Johan de Meester) en Tartuffe. Ook speelde hij vanaf 1918 (De kroon der schande) in meer dan
vijftig Duitse en Nederlandse films. Zijn laatste film was De spooktrein (1939) waarin hij de rol van professor
Alberto speelde.
106. Notitie van Bergfeld aan De Ranitz, medio augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Ce.
107. Brief De Vos aan de afdeling Theater en Dans, 19 augustus 1943. NIOD, DVK- archief, map 180 Ce.
108. Hageboud gaf in een verklaring voor de Centrale Ereraad aan dat zijn weigering betrekking had op de
politieke kant die het NHT opging. Hij kreeg daarop de keus om als arbeider of als acteur naar Duitsland te
gaan en koos voor het laatste. Hij speelde van september ’43 tot september ’45 bij Landestheater RudolfstadtArnstadt in Thüringen. Nationaal Archief: Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952. Inv.
nr. 160.
109. Interne notitie van prof. Snijder aan De Ranitz, 29 april 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Cd.
110. Ibidem.
111. Conceptbrief van het waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans aan Dr. J. Bergfeld. NIOD,
DVK-archief, map 21b.
112. Verslag van het onderhoud met Jan C. de Vos jr. ten departemente op donderdag 30 september 1943.
Aanwezig waren de wnd. secretaris-generaal, Jhr. Mr. S.M.S. de Ranitz, Jan C. de Vos jr. en het wnd. Hoofd
der afdeeling Theater en Dans, M. Wolters. NIOD, DVK- archief, map 180 Da.
113. De volledige lijst: Harry Anspach – Wolken am Himmel (Onweerswolken), Thomas Asselijn – Jan
Klaasz of Gewaande dienstmaagd, J. von Bokay – Ich habe eine Frau geschützt, C.J. Braun – Een zondagsvrouw, Arthur Brausewetter – Ik ben dr. Eckart, Jacob Cats – Spaansch heidinnetje, J.W. van Cittert – Het
wonder, Marcellus Emants – Domheidsmacht, Otto Erler – Thor’s Gast, Friedrich Forster – Alle gegen Einen, Einer für Alle, W. Frank – De moord in de Oriënt-Express, Robert van Genechten – Van den Vos Reynaerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus, Eugen Gerber – De sleutelbewaarder, Henri Ghéon – Genesius, Anton Harnik – De verkochte grootvader, Gerhart Hauptmann – Die versunkene Glocke, Alfred Hegenscheidt
– Starkadd, August Heyting – Karel ende Elegast, August Hinrichs – Der Musterbauer (De modelboerderij),
Hans Hömberg –- Im Cognac gibt es keine Tränen, Henrik Ibsen - Haermaendene paa Helgeland (Noorsche
Krijgstocht), Lex Karsemeyer – Wie kust de mummie?, A.B.M. Lamboo – Wie van de drie?, Felix Lützkendorf – Opfergang, Multatuli (Eduard Douwes Dekker) – Woutertje Pieterse, Paul Sarauw – Hercules, Per
Schwenzen – Die weite Reise, H.J. Schimmel – Juffrouw Serklaas en Struenzee, William Shakespeare – De
koopman van Venetië, Heinz Steguweit – Der Herr Baron Fährt ein, August Strindberg – Dödsdansen (Dodendans), Sophocles – Philoktetes, Herman Sudermann – Johannisfeuer, Ludwig Thoma – Moral, Wilhelm
Utermann – Das Dementi, Albert Verwey – Johan van Oldenbarneveldt, Joost van den Vondel – De Leeuwendalers. De twee jeugdtheaterproducties: Johan H. Been – Bewerking van het boek Paddeltje, en Ada van
Duyl – Flippie Flink.
114. Lützkendorf, Forster en Schwenzen worden als zodanig gekwalificeerd in Kröjers Het Nationaal-Socialistisch Tooneel, 36-37, 41-42 en 46.
115. De joodse koopman Shylock uit Koopman van Venetië was volgens de NSB een geschikt personage om
het antisemitische karakter van het stuk te benadrukken. Bij het stuk van Heinz Steguweit was het nationaalsocialistisch karakter terug te voeren op één claus, die door de beoogde regisseur L.F. Ledeboer van Westerhoven naar een Nederlandse context was vertaald.
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Du scheinst zu vergessen was in Deutschland los ist.
Man fordert von jedem Volksgenosse, gleich welcher
Schicht und Klasse, die Pflicht der praktischen Arbeit.
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Vertaling Ledeboer
U schijnt te vergeten, dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Men verlangt, dat iedere volksgenoot, onverschillig van welke rang of stand, zijn plicht doet
ten opzichte van practisch werk. Men noemt dat Arbeitsdienst.

116. Brief van H.C. Nije, plv. vormingsleider der NSB, aan De Ranitz, 2 maart 1944. NIOD, DVK-archief,
map 25Dk.
117. Dit blijkt o.a. uit een vergelijking van de begrotingen over de speeljaren 1942/43 en 1943/44. Deze begroting is als bijlage 11 in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 opgenomen.
118. De publieke belangstelling voor het NHT is moeilijk te achterhalen vanwege de tegenstrijdige berichtgeving. De Vos sprak in zijn maandelijkse rapporten aan het DVK van een grote belangstelling terwijl hij tegelijkertijd herhaalde malen aan aanderen door liet schemeren dat het reuze tegenviel. In oktober 1942 verzocht hij
J. van Gorkom, werkzaam bij de Abteilung Rundfunk van het Rijkskommissariaat, om steun, omdat ‘het voor
ons gezelschap een bijzonder moeilijke taak is om door de tegenstand van het anti-gezinde publiek heen te breken, te meer daar de pers ook sterk tegenwerkt, en dat het dus voor ons van het grootste belang is om voorstellingen te krijgen waar eenige inkomsten en een belangrijk aantal toeschouwers van te verwachten zijn’. In december 1943 meldde Veerhoff in het maandelijkse rapport dat voor de voorstellingen in Hoogezand en
Winschoten geen enkel kaartje was verkocht en dat ook de zaalhouders tegenwerkten: centrale verwarming was
kapot op de dag van spelen, alle hotels waren bezet (Helmond), terwijl dat niet het geval was. In juni 1944 werden pamfletten verspreid waarin beweerd werd dat de voorstellingen in Limburg en Hilversum door landverraders gegeven werden. In de eerste maanden van zijn bestaan ontving het NHT ƒ20.858,37 aan recettes: september: ƒ429,69; oktober ƒ333,49; november: ƒ8.426,32; december: ƒ4.295,89; januari ƒ3.205,39 en februari ƒ4.167,89.
In oktober 1943 berichtte G. W. Winkler aan De Vos dat hij over de periode mei tot en met oktober aan recettes
ƒ28.242,09 had ontvangen. Dat werd als een groot succes gezien, want een jaar daarvoor bedroeg het totaal aan
recettes over dezelfde periode ƒ763,18. Brief De Vos aan J. van Gorkom, 2 oktober 1942. Maandrapport van Veerhoff (over november 1943), 7 december 1943. Brief Veerhoff aan de bestuurder van het Gilde voor Theater en Dans
der Nederlandsche Kultuurkamer, 19 juni 1944. NIOD, DVK-archief, map 180De. Brief G.W. Winkler aan De Vos,
ongedateerd. Nationaal Archief, CABR-archief. Inv. nr. 107735 (PF Amsterdam G. 12890).
119. Brief van Jan C. de Vos jr. aan Plekker, 12 november 1943. NIOD, DVK-archief, map 25p.
120. Conceptbrief van De Ranitz aan Jan C. de Vos jr. NIOD, DVK-archief, map 180 Db.
121. Brief van H.G. Nije aan ir. C.J. Huygen, secretaris-generaal van de NSB, 22 december 1943. NIOD, DVKarchief, map 21b.
122. Brief van De Ranitz aan Jan C. de Vos jr., 21 januari 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dc. De kringleider van Jan C. de Vos noemt 28 februari 1944 als ontslagdatum. Als reden vermeldde hij dat De Vos voor
duizenden guldens had gefraudeerd. Op 1 mei 1944 kreeg De Vos toch nog een kans om als toneelspeler aan
de slag te gaan bij het NHT maar na dienstweigering werd hij voor de tweede keer op staande voet ontslagen.
Ook werden klachten tegen hem ingediend omdat hij een zestal actrices lastig zou hebben gevallen of met hen
een verhouding zou hebben. Brief E.D.C.F. Middelaar (kringleider kring 32 Heemstede), 1 augustus 1944. Nationaal Archief, CABR-archief. Inv. nr. 107735 (PF Amsterdam G. 12890).
123. Zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 12.
124. Na de oorlog vertelde Annie Frauenfelder de Ereraad voor de toneelspeelkunst dat ze gehoord had dat
de leiding van het NHT fout was, maar dat de meeste spelers loyaal waren. Net als Cilly Bach probeerde ze
onder haar contract uit te komen door zich veelvuldig ziek te melden of te weigeren op tournee te gaan. Op
20 december 1946 werd Frauenfelder veroordeeld tot een speelverbod van 1 jaar en 3 maanden. Haar verweer
dat ze per ongeluk bij het gezelschap terecht was gekomen, werd door de Ereraad niet geaccepteerd. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 151.
125. Begroting gezelschap Willem van der Veer seizoen 1944-45, tweede versie; zie Analyses en bijlagen bij
hoofdstuk 5: bijlage 14.
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126. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944, 6. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
127. Zie voor de begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer en Carl Veerhoff: Analyses en bijlagen
bij hoofdstuk 5: bijlage 13.
128. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944, 7. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
129. Karel Baars, Jo van Erp, en bagagemeester Fabritius reageerden positief. Tine Opscholtens wilde eerst
meer weten en Ada van Duyl, Jan Jaspers, Henny Kemler, Paul Meijer, Ton van Otterloo en Sheila Clarijs wilden niet. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
130. Het volk, 15 juni 1944.
131. Uitgesloten werden: 1 jaar: Frits van Dijk, Henri Eerens, Julia de Gruyter, Anton Roemer, Ben Royaards,
Dogi Rugani en Dirk Verbeek; ½ jaar: Vera Bondam, Jacques van Bijlevelt, Louis Grimberg en Tilly PerinBouwmeester; 3 maanden: Herman Bouber, Piet Bron, Johan Kaart, Cees Laseur, Ank van der Moer, Anton
en Cor Ruys; 2 maanden: Johan de Meester, Guus Oster en Cruys Voorbergh. Gegevens ontleend aan Nationaal Archief 2.14.46, Ministerie van O&W en Archieven v/d/ Eereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst
(1939) 1945-1952, Inv. nr. 84.
132. Gegevens zijn gebaseerd op: Brief J.C.G. Wesseling aan Ton van Aelst, Den Haag, 10 januari 1946; Brief
Bureau Inlichtingen van 21 augustus 1945; Brief J.F.A. Nieuwesteeg, hoofd Packard ‘Irene’. Ressorterende onder het Netherlands Intelligence Department aan Bureau Nationale veiligheid, 19 oktober 1945; Verklaring
van O. van Straaten, 3 september 1945; Brief van Vereenigde Eereraden van de kunstenaarsberoepen, Den
Haag, 6 februari 1946. Al deze documenten zijn geraadpleegd in het Nationaal Archief, Ministerie van O&W
en Archieven v/d/ Eereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952, inv. nr. 75.
133. Gegevens zijn gebaseerd op: Nationaal Archief, CABR, inv. nr. 106023 en 86131; Archief NIOD, knipselmap KBI 1381. Haar betrokkenheid bij de Grand Guignol-avonden worden besproken in: Freriks, K. (2005).
Drie aardappelen en een kaars. In: Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. Amsterdam, 180-214.
134. Nationaal Archief, CABR, inv. nr. 107344 en 86289.
135. Van een première kan men in dit geval echter niet spreken. Witte van Haemstede werd voor de oorlog
door De Thespiswagen in Den Haag gespeeld. De gegevens van de première in Den Haag zijn o.a. gebaseerd
op een recensie in Het Nationale Dagblad, 22 september 1942.
136. Cittert, J.W. van (1942). Witte van Haemstede. Amsterdam, 51.
137. Idem, 8.
138. Het sterkst kwam deze transpositie ter sprake in de recensie van G.G. Kune in de Delftsche Courant. Hij
schreef: ‘Daarbij komt, dat de schrijver deze middeleeuwsche figuur beginselen laat verkondigen, die kennelijk het stempel anno 1942 dragen. En dergelijke anachronistische profetiën, hoe goed bedoeld wellicht ook,
kunnen er niet in slagen den toeschouwer de overtuiging bij te brengen, dat hier van spontaniteit en niet van
gekunsteldheid sprake is’. Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gestencilde brochure, uitgegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers.
139. Cittert, J.W. van (1942). Witte van Haemstede. Amsterdam, 11.
140. Idem, 17.
141. Idem, 20.
142. Ibidem.
143. Idem, 31.
144. Idem, 33.
145. Idem, 38.
146. Idem, 42.
147. Idem, 45.
148. Idem, 48.
149. Idem, 49.
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150. Het luisterspel Witte van Haemstede werd uitgezonden op 11 april 1943, 14.00-14.45 uur op Hilversum
II. In een paar opzichten wijkt het luisterspel af van het origineel. Onder invloed van de wetten van de radio
is de tekst ingekort en zijn een drietal rollen verdwenen. De ‘ideologische’ veranderingen betreffen de verwijzingen naar de leidersfiguur, het Oostland en de rol van het volk. Het luisterspel begint met een een gedicht waarin de figuur van Witte wordt voorgesteld als een volksleider, die het graafschap Holland een nieuwe tijd zal binnenvoeren. Daarnaast geeft Witte de opdracht tot de bouw van een aantal schepen voor de
handel met Oostland. Hij is tevens de bouwer van het Schepenhuis op de Dam in Amsterdam. Door deze wijzigingen wordt hij een krachtiger leider dan in het oorspronkelijke toneelstuk. De bevrijding van Witte vindt
niet plaats door Overlande, want dat is geen personage in het luisterspel, maar door mannen, de keerlen. Door
deze ingreep wordt de verbinding tussen leider en volk versterkt. J.W. van Cittert. Witte van Haamstede. Bewerking: W. Hoffman. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943-1798.
151. Oosterbeek, N. Witte van Haemstede. Het Vaderland, 21 september 1942.
152. Ibidem.
153. Het Nationale Dagblad, 7 november 1942.
154. Keulers, P.H. Das Theater für Nordholland in Haarlem eröffnet. Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 22 september 1942.
155. Schilp, C.A. Witte van Haemstede. Utrechtsch nieuwsblad, 6 november 1942.
156. Inleiding bij J.W. van Cittert, Witte van Haemstede, Amsterdam, 1942, 5. Deze inleiding is geschreven
door de redactie van het culturele tijdschrift Cinema & Theater.
157. Modderman, S. In nieuwe banen? De Waag, 1942: 1299-1300.
158. Boekbespreking van L.F. Ledeboer van Westerhoven in Ontwakend volk, juni/juli 1944, 51-52.
159. Brief De Vos aan Goedewaagen, 24 september 1942. NIOD, DVK- archief, map 180 Cb.
160. Brief Jan C. de Vos jr. aan Goedewaagen, 5 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
161. Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gestencilde brochure, uitgegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. Brochure werd besloten met een overzicht van
geselecteerde citaten uit een veertiental kranten, die juist moesten aantonen dat er naast de negatieve kritiek
ook positieve opmerkingen over Witte van Haemstede waren gemaakt.
162. De vier fasen van de bezetting en de drie strategieën van nazificatie zijn ontleend aan Blom, J.C.H.
(2007). In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Amsterdam. 31 e.v.
163. Blom, P. (1996). 19 februari 1942. Laatste dag aanmelding toneelspelers Kultuurkamer.Toneel en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In: Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. [Eindred. R.L. Erenstein]. Amsterdam, 654.
164. Zelfs tot aan het einde van de oorlog deed het DVK zijn best om ‘gezond’ toneel te laten spelen. Zo trad
op 30 maart 1945 het Haagsch Tooneel onder leiding van Paul Meyer op met Huwelijksreis zonder man (Die
heimliche Brautfahrt) van Leo Lenz. Tot deze NSB-toneelgroep behoorden Mien van der Lugt-Melsert en haar
man Ko van Sprinkhuijsen, Marianne Venselaar, de echtgenote van Paul Meyer, Henry Pronk en Alfred Anderson. Bron: www.geheugenvannederland.nl. Naar eigen zeggen maakten ook Karel Baars en Adri Dozy ook
deel uit van dit gezelschap. Nationaal-archief, CABR-archief, inv. nrs. 105417 en 91871.
165. Kersbergen, J. A. van. Midwinterzonnewende. Nieuw Nederland, februari 1940, 571.
166. Idem, 572.
167. Idem, 573.
168. Idem, 574 e.v.
169. Idem, 574.
170. Idem, 575.
171. Idem, 577.
172. Idem, 578.
173. Ibidem.
174. Idem, 579.
175. De reconstructie van het midwinterzonnenwendefeest is gebaseerd op een aantal artikelen in diverse
kring- en districtsbladen en in Het Vaderland, o.a. 21 december 1941.
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176. Zwart rood banier, 15 januari 1942. De inleiding werd verzorgd door Adriaan van Hees, daarna marcheerden de WA’ers naar buiten naar een terrein aan de Varviksingel (Enschede).
177. De zwarte soldaat, 24 december 1941, 2.
178. Gedenk, gepubliceerd in: De zwarte soldaat, 24 december 1942, 11.
179. Ibidem.
180. Ibidem.
181. In december 1942 en januari 1943 werd er hevig gevochten in deze sector van het Russische front. Op
23 januari 1943 braken de Russen tussen Smolensk en het Ilmenmeer door de Duitse linies.
182. Gedenk, gepubliceerd in: De zwarte soldaat, 24 december 1942, 11.
183. Kettmann, G. jr. De top van het jaar, 4. NIOD, archief Kettmann 882, map i.
184. In het archief van het DVK worden de volgende acteurs en actrices genoemd: Bernard Engering. Bertus van Tricht, Christina Mathilde Theunisse, Anna Verwey, Johanna Schoenmaker, Maria Pernis- van Biljouw, Alida Stam, Annie Voshart, Netty Kuyper, Attie Storm, P.E.J. Langeree en echtgenote, T. Teunisse, J.A.
de Visscher, Anna Cordova, Leo Dupré en de kameraadskes Schoenmakers en Coby v.d. Heijden. Gegevens
over Haagsch Nationaal Socialistisch Tooneel zijn gebaseerd op de statuten, opgesteld door L.F. Ledeboer van
Westerhoven en een brief van Harry Holm aan L.F. Ledeboer van Westerhoven, 22 april 1942. NIOD, DVKarchief, map 180 Bh. In Onze taak, het wekelijkse mededelingenblad van het NSB-district 24, was sprake van
twee gezelschappen: het Haagsch Tooneel (Ledeboer van Westerhoven) en het Kluchtgezelschap Ha-Ha o.l.v.
Harry Holm. Het Haagsch Tooneel speelde een eenakter, het Kluchtgezelschap ‘een paar dol vermakelijke
kluchten’: De boksmatch en De laatste repetitie. Onze taak, 14 mei 1942.
185. De opstand, 22 november 1942. De nationaal-socialistische vrouw beschreef een boerenbruiloft die op 1
maart 1942 werd opgevoerd voor en door de N.S.V.O. te Maastricht en die eveneens door kameraadske Nierstrasz was samengesteld. De nationaal-socialistische vrouw, 15 april 1942, 14.
186. De auteur van deze teksten was de schrijfster J.B.-V, mogelijk Johanna Verstraate de tweede echtgenote van Beversluis. Het is ook goed mogelijk dat Beversluis zelf of samen met zijn vrouw de teksten schreef
en die onder dit pseudoniem presenteerde. Een aanwijzing is het gegeven dat na Beversluis’ vertrek bij De
Zeeuwsche stroom, aangekondigd in het nummer van 27 augustus 1942, nog slechts één aflevering van Noe zeie
ze is verschenen en wel op 10 december 1942. In totaal zijn er twintig dramatische samenspraken verschenen.
187. De Zeeuwsche stroom, 13 november 1941.
188. Dat het duo Keuvel en Klessebes ook in andere kringen werd gepersifleerd, bewijst een melding in Maas
en Merwe. Tijdens een kameraadschapsavond op 12 januari 1942 traden een zekere kameraad Groeneweg en
kameraadske Pols op als het populaire duo Keuvel en Klessebes. Maas en Merwe, 1 februari 1942.
189. Het Nationale Dagblad, 18 november 1940.
190. De revue werd op 11 januari 1941 ook aangekondigd in Het Nationale Dagblad en op 24 januari 1941 in
Volk en Vaderland. Voorstelling werd bezocht door Van Geelkerken, Van Haersolte, de districtleider van Den
Haag, dr. Schwebel, de Beauftragte van de Rijkscommissaris en dr. G.F. Schuon, Kreisleiter der NSDAP. In
het artikel in Volk en Vaderland is sprake van nog een tweede opvoering. ‘Alles voor het Vaderland’ was de
leuze van de WA. Bij de begrafenis van WA-man Peter Ton stond deze leus te lezen op het rouwlint bij de bloemenkrans van Mussert. Gegevens over de revue zijn gebaseerd op genoemde bronnen.
191. Alles voor het vaderland: programma uitvoering vendel Peter Ton, 1941. Bibliotheek NIOD, Amsterdam.
192. Het Nationale Dagblad, 3 oktober 1941.
193. De kribbebijter vertelt het verhaal van een zoon die door zijn vader in een aanval van woede wordt onterfd en het huis uit gezet, omdat deze is getrouwd met een typiste. Met behulp van zijn zus en een oom worden vader en zoon herenigd. In 1935 werd in Nederland de film, waarin Cor Ruys, Mary Dresselhuis en Frits
van Dongen de hoofdrollen speelden, met de gelijkluidende naam uitgebracht. De regie was in handen van
Henry Koster en Ernst Winar.
194. Zie voor de liedcultuur van de NSB: Groeneveld, G. (2007) Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB
1931-1945. Nijmegen.
195. Zomer-Zangfeesten der NSB. [voorw. R. van Genechten; samenst. der gesproken en voorgedragen teksten: Adriaan van Hees] Utrecht, 1942, 10.
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196. Idem, 13.
197. Idem, 23.
198. Declamatie van kameraad Adriaan van Hees. 5de Hagespraak – Goudsberg Lunteren – 22 zomermaand
1940. Tekst van kameraad J.A. van Kersbergen. Leiden, 1940. NIOD.
199. Ibidem.
200. Ibidem.
201. Kersbergen, J.A. van (1942). Lichtkogels. Utrecht, 8.
202. Gelder, H. van (2005) Ongehoord 1940-1945. Amusement en propaganda tijdens de bezetting. Amsterdam, 4 cd-box.
203. Creighton, J. (1982). Toneel en ideologie in nationaal-socialistisch Duitsland. Scenarium 6, Zutphen,
15-17.
204. Eickhoff, M. (2003). De oorsprong van het ‘eigene’. Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme. Amsterdam. Henkes, B. (2005). Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948. Amsterdam.

Noten bij hoofdstuk 6
1. De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Hees, A. van (1940). Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Leiden, 62.
2. [Anoniem] Symbool, liberale klets in één bedrijf. De Bezem, 28 februari 1932. Kettmann, G. jr. Inge, toneelspel in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Z.pl., z.j. Manuscript gevonden in nalatenschap George Kettmann jr., in beheer bij M.J. Kettmann, Ede.
3. [Anoniem] De drie getrouwen of hoe men in een demo-liberalen staat carrière maken kan. Zwart Front,
24 september 1934.
4. [Anoniem] Een telefoongesprek. De Oranjepost, weekblad voor Gelderland en Overijssel der Nederlandsche Socialistische Beweging in Nederland, 26 november 1936.
5. De tekst Zoo zijn er is gepubliceerd in Onze Taak, 6 oktober 1938.
6. Zie de hierin opgenomen verhalen van Albert Kuyle (Werkverschaffing), H.M. van Randwijk (Rationalisatie) en J. Rebel, het pseudoniem van Jan Mens (Rafels). Scholten, H. (1982). Voor wie de Lutinebel luidt.
Verhalen uit de crisistijd 1930-1940. Baarn, 104-118, 158-171 en 172-178.
7. [B.v.O] Huisbezoek van den armenraad. Het hakenkruis, officieel strijd-orgaan der nationaal-socialistische
Nederlandsche Arbeiders-Partij, 1 juli 1932.
8. Ibidem. De naam Lotisoco verwijst naar Alfred Haighton, die commissaris was bij deze kansspelverzekering. Haighton wilde in 1932 zijn De Bezem-groep laten fuseren met de NSNAP van Adalberto Smit, Ernst
Herman ridder van Rappard en Albert de Joode. De ambtenaar suggereert hier dat de middenstander wellicht zou kunnen profiteren van de komst van miljonair Haighton.
9. [H.K. (Henk Kuitenbrouwer) en E.N.]. Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel. De Bundel,
1937-1938, 293-294. Goseling was sinds juni 1937 de katholieke minister van justitie in de regering Colijn. Door
zijn houding en invloed besloot de Nederlandse regering in februari 1938 tot nog strengere maatregelen om
zo de komst van ‘nieuwe Nederlanders’ te verhinderen. Michman, D. (1982). De joodse emigratie en de Nederlandse reactie daarop tussen 1933 en 1940. Dittrich, K. & H. Würzner [red.]. Nederland en het Duitse Exil,
1933-1940. Amsterdam, 96.
10. Anoniem. ‘Het nieuwe komt, het oude gaat’. Onze taak, kringblad van district 24 van de NSB Den Haag,
29 decemeber 1938. Kapitalen en nadruk overgenomen van originele tekst.
11. [Anoniem] Martien Beversluis, uit en over zijn werk. Het Vaderland, 24 januari 1944.
12. Brief Beversluis aan Margot Wansink, 2 februari 1944. NIOD, Archief Amsterdamsche Keurkamer, Correspondentie met Beversluis. Map U 25 d.
13. Ibidem.
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14. De dialoog met Flip en Flap stond in De Bezem, 22 april 1932; Het gesprek tusschen vader en zoon werd
gepubliceerd in Jongeren marcheeren, juni 1934, Thomasvaer en Pieternel traden op in De Nieuwe Gemeenschap, januari 1935, Houzee, propagandaweekblad voor het zuiden, 28 december 1935, De Bundel, 1937-1938 en
Van Honk, 25 december 1943; de dialoog van Herman en zijn oom Hendrik verscheen in De Oranjepost, 26
november 1936; de dialoog tussen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak verscheen in Het Nationale Dagblad
en werd geschreven door George Kettmann jr., Giel de Strante en Mien van Ante figureerden in de rubriek
‘Brabantsch praatje’ in De Opstand, Districtsblad voor het District Noord-Brabant der N.S.B., omvattende de
Kringen: Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Oss en Tilburg, diverse afleveringen in 1944; de
lotgevallen van Pier de Wieze en Leunie Seute werden geschreven door Martien Beversluis in De Zeeuwsche
stroom. In hoofdstuk 5 is vermeld dat een aantal van deze afleveringen door amateurs ten tonele is gebracht.
Qua vormgeving wijkt de dialoog van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak af van de andere omdat de vermelding van de rollen ontbreekt.
15. De nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel vormt een onderdeel van de klucht De Bruiloft van Kloris en Roosje dat na de Gijsbreght in de Amsterdamse Stadsschouwburg werd opgevoerd. Thomasvaer werd
voor het eerst gespeeld door Thomas van Malsem, die in het begin van de achttiende eeuw De bruiloft van
Kloris en Roosje als naspel van de Gijsbreght introduceerde. Zijn vrouw Petronella Kroon vertolkte als eerste
de rol van Pieternel. Jan Salie in de betekenis van een sukkel, iemand zonder energie stamt uit het gelijknamige klucht Jan Saly uit 1622. Potgieter heeft dit personage een definitieve aureool van lamlendigheid en zedenverval gegeven in zijn Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). De dialogen van de personages Keuvel en
Klessebes werden door nationaalsocialisten (kameraad Groeneweg en kamaraadske Pols) nagespeeld op kameraadschapsavonden. Maas en Merwe, 1 februari 1942.
16. Deze dramatische teksten verschenen meestal rondom 1 mei (Dag van de Arbeid, een door de nationaalsocialisten van socialisten en communisten overgenomen feestdag), 20 april (de verjaardag van de
Führer), 21 juni (midzomerzonnewende), 21 december (midwinterzonnewende).
17. [R.] Het Utrechtsche hoekje. Flip en Flap. De Bezem, 22 april 1932.
18. [Anoniem] Dialoog. Jan Salie en z’n krantje. De Bezem, 5 augustus 1932.
19. H.K. [Henk Kuitenbrouwer?] en E.N. Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel. De Bundel, 19371938: 292-293.
20. Vries, W. de. Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel. Van Honk, Weekblad
voor de Nederlandsche werkers in Duitsland, 25 december 1943. De vetgedrukte woorden zijn overgenomen uit
de oorspronkelijke tekst.
21. [Th. P.] Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel. De Nieuwe Gemeenschap, januari 1935.
22. Pieternel doelt hier op het feit dat Max de Marchant et d’Ansembourg 11 weken de toegang tot de Eerste Kamer werd ontzegd, omdat een aantal joodse kamerleden zijn afkomst niet vertrouwde. D’Ansembourg, genaturaliseerd tot Pruisisch staatsburger op 23 november 1912, vocht in de Eerste Wereldoorlog aan Duitse zijde.
23. [Anoniem] Pieternel en Thomasvaer in 1935-1936. Houzee, propagandaweekblad voor het zuiden. 28 december 1935. De vetgedrukte woorden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke tekst.
24. Op 1 december 1942 verscheen de eerste dialoog van het duo Giel de Strante en Miel van Ante in de reeks
‘Brabantsch praatje’. In 1942 werden twee dialogen gepubliceerd, in 1943 vijftien dialogen en dertien in 1944.
Waarschijnlijk zijn er meer dramatische dialogen gepubliceerd. De uitgebrachte jaargangen van De Opstand
zijn onvolledig in het archief van het NIOD bewaard gebleven.
25. [Anoniem] Brabantsch praatje. De Opstand, Districtsblad voor het District Noord-Brabant der N.S.B., omvattende de Kringen: Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Oss en Tilburg, 12 juni 1944.
26. In totaal zijn er tussen 14 januari 1943 en 17 juni 1943 acht afleveringen van deze politieke samenspraak
verschenen. Het is niet bekend of deze samenspraken bij kameraadschapsavonden ten tonele zijn gevoerd.
27. De Zeeuwsche Stroom, 21 oktober 1943.
28. Na de oorlog werd in De Wende de dramatische dialoog onder de titel Gesprekken met mijn zoon in ere
hersteld. Een vader en een zoon bespreken actuele problemen (de vrijlating van de drie van Breda of het niet
bestraffen van gealieerde bombardementen op Duitse steden) vanuit revisionistisch perspectief. De Wende,
nrs. 2 en 3 (november-december 1972) 15-17 en nr. 4 (januari 1973) 47-49.
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29. Kettmann, jr., G. Dat is het volk. Nieuw Nederland, 1938/39: 242-245. Archief NIOD, Doc I-882, map p.
30. Toorn, M.C. van den (1975). Dietsch en volksch. Groningen, 61.
31. Armando & H. Sleutelaar (1967). De SS-ers. Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, 339.
32. Het Nationale Dagblad, 31 december 1936, 2.
33. Ibidem.
34. Zie voor Vlaanderen Als Roeland luidt en Guide van Dampière van Ferdinand Vercnocke en het spreekkoor Dietsche jeugd rukt aan van Wies Moens.
35. Braak, M. ter, Oranje, tooneelspel van Frans de Prez. Het Vaderland, 23 december 1936. Het voorspel
van de Tachtigjarige Oorlog zag er volgens Ter Braak anders uit dan De Prez de toeschouwers voorspiegelt.
Datzelfde werd opgemerkt over de personages Willem van Oranje en Anna van Saksen. Over het personage van de prins merkte Ter Braak op: ‘Deze zwakke theoretische ideaalfiguur Oranje is getrouw gespiegeld
volgens de begrippen van de geschiedenisboekjes der jeugd.’ Over de kwaliteiten van De Prez als toneelschrijver merkte Ter Braak bij De stad van God op dat De Prez gerekend moet worden tot ‘een voorbij tijdperk, waarin we ons moeilijk meer kunnen verplaatsen; De stad van God is een late uitloper van de romantiek der vorige eeuw en als men den heer De Prez zijn werk hoort lezen, heeft men het gevoel, dat de
Beweging van Tachtig er nog niet geweest is, zoo bloemrijk is de beeldspraak en zoo conventioneel de
spreuksgewijze toegediende moraal.’ Braak, M. ter, De stad van God, een drama van Frans de Prez. Het Vaderland, 24 april 1936. De stad van God is in 1936 in Vlaanderen gespeeld door het gezelschap Nieuw Geluid
van Staf Bruggen. In oktober 1938 werd een aantal keren door Nettie Ubbink zijn tekst Veertig jaar koningin voorgedragen. In december 1938 werd Frans de Prez gekozen tot secretaris van de letterkundige afdeling van de Haagse Kunstkring.
36. Prez, F. de, Oranje. Dietbrand, jrg. 4 (1937). Het negende, tiende en elfde toneel uit het eerste bedrijf werden gepubliceerd. Op 9 maart 1933 werd het stuk door de toneelspeler Johan Boezer voor de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers voorgedragen. In de recensie van Het Vaderland, 10 maart 1933 wordt vooral
de keuze voor juist deze periode in het leven van Willem van Oranje geschikt geacht voor een dramatische
bewerking: ‘de periode van zijn grooten innerlijken strijd en alles-overwegende besluiteloosheid, vóór hij den
weg van het openlijk en gewapend verzet tegen de Spaansche tyrannie klaar en duidelijk voor zich zag.’ De
drie bedrijven spelen zich af in het paleis van de prins in Brussel, het stadhuis van Antwerpen en slot Dillenburg. Op 27 maart 1934 was Frans de Prez samen met Hans de Loo en Annie de Wolf de regisseur van een toneelavond van de joodse toneelclub Het Zwaluwennest, waarbij Der Jasager van Kurt Weill (muzikale leiding:
Hans de Loo) en enkele bijbelse scènes werden gespeeld. Op 2 mei 1933 wordt door dezelfde Joodse toneelclub zijn blijspel Jessie gespeeld in een regie van de auteur zelf.
37. Beversluis, M. De Cracht van ’t Landt bestaedt. De Stormmeeuw, 31 maart 1938.
38. De Antwerpese dichter Jef van Eyck plaatste Heytings Harald de skalde op gelijke hoogte met Gudrun
van Albrecht Rodenbach.
39. Schreurs m.s.c., J. Het koekoeksjong. Volk, 1938-1939: 232-242, 270-281 en 308-317.
40. Thor’s gast maakt onderdeel uit van een groot aantal Duitse toneelteksten die de Germaanse voortijd
tot onderwerp hebben. Andere teksten zijn: Brunhild en Chriemhild (Paul Ernst, 1909 en 1918), Hildebrand
(Heinrich Lilienfein, 1918), Alboin und Rosamunde (Walter Stang, 1939), Rüdiger von Bechelaren en Ermanerich (Hans Baumann, 1939 en 1943), Totila (Wilhelm Kube, 1920) en Gudruns Tod (Gerhard Schumann, 1943).
Rühle, G. (2007). Theater in Deutschland 1887-1945, 786.
41. Erler, O. (1944). Thor’s gast. Amsterdam, 7.
42. Idem, 108-109.
43. Schlimme, G. August Heyting, een nationaal dichter. De Waag, 1940: 317. Schlimme, G. Het Tooneel in
den nieuwen staat. De Waag, 1940: 417.
44. Venema, A. (1990: 78).
45. Het stuk werd o.a in 1931 in Parijs gespeeld (Fermin Gemier in de rol van Napoleon), in 1934 in Berlijn
(Werner Krauss als Napoleon), Londen (1932), Stockholm en Wenen (1933).
46. De hoofdrol in de Italiaanse versie werd gespeeld door Corrado Racca, de regisseur was Giovacchino
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Forzano. De Duitse film werd geregisseerd door Franz Wenzler met Werner Krauss als Napoleon en Gustaf
Gründgens als Fouché.
47. Brief J. van Ham, 20 februari 1942. Geciteerd bij Venema, A. (1990: 77).
48. [Anoniem] Honderd dagen van Napoleon. Het Vaderland, 24 augustus 1935.
49. Mussolini, B en G. Forzano (1942). Honderd dagen, 30. Manuscript. NIOD, DVK-archief (102), map 177Dc.
50. Idem, 34.
51. Dit drama van Heyting werd in eigen beheer door zijn eenmansuitgeverij Trifos in 1939 onder auspiciën
van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers uitgegeven in Den Haag.
52. Fragment uit brief Heyting wordt geciteerd in Eyck, J. van Harald de skalde. Tragi-Komedie in Vijf Bedrijven en een Tusschenspel. Z. pl. Z.j., 17.
53. Ibidem. Onderstreping is van J. van Eyck.
54. Eyck, J. van, August Heyting als dramatisch dichter. Simson, een richter Israëls. Deel 1: Simson en Dalila.1.
55. Eyck, J. van, August Heyting als dramatisch dichter. Simson, een richter Israëls. Deel 2: De dood van Simson. 8.
56. Genechten jr., F. van (1944). De bode van de Thermopylai. Nieuw Nederland. Maandblad voor Economie, Staatkunde en Cultuur, 65.
57. Idem, 68-69.
58. Idem, 69.
59. Idem, 79-80.

Noten bij hoofdstuk 7
1. Kierdorff, W.G. 24 uur Londen. Luisterspel, uitgezonden op17 mei 1942 op Hilversum II van 18.30-19.00
uur. NIOD, archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 2357.
2. Kierdorff was tijdens de oorlog hoofd van de Cultuur Politieke dienst, een onderafdeling van de afdeling Ontwikkeling en Voorlichting. Hij schreef na de oorlog onder het pseudoniem Pim Hofdorp verschillende detectives met de Haagse commissaris Aremberg als hoofdpersoon.
3. De term ‘luisterspel’ werd toentertijd geprefereerd boven ‘hoorspel’ omdat luisteren een bewuste activiteit van de luisteraar vraagt, terwijl horen een onbewuste is. Zie inleiding over radiodramaturgie in: Hoof,
H. van en Smelik, K. (1943) Twee luisterspelen. Amsterdam.
4. Voor de aanval op Nederland hadden Arthur Freudenberg en zijn propaganda kompagnie (PK)
‘Holzhammer’ in Duitsland de opdracht gekregen zich zo snel als mogelijk was meester te maken van de Hilversumse zenders en onderhandelingen te starten met de leidinggevenden van de omroep.
5. Citaten zijn afkomstig uit een rede van mr. S.M.S. de Ranitz, de derde secretaris-generaal van het DVK.
Het Algemeen Handelsblad, 8 april 1943. Geciteerd bij Van der Veld, H. (1992) Wordt er nog naar ons geluisterd? Het Nederlandse hoorspel, van zelfstandige kunstvorm tot nazipropaganda. Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.
6. Idem, 133 en 174.
7. Ook P.G. Rijser spreekt van een steeds grotere toename van propagandistische uitzendingen. Als voorbeelden heeft hij de programmering van en tweetal willekeurige data (9 december 1941 en 18 april 1943) en
een met opzet gekozen dag (1 mei 1942) opgenomen. Zeman, Z.A.B. (1966) De propaganda van de nazi’s. Hilversum/Antwerpen, 185-186.
8. Toorn, M.C. Van den (1991: 16-18).
9. [Anoniem] ‘De cultureele ontwikkeling en de radio’. Luistergids, 7 augustus 1942, 6-7.
10. Ibidem.
11. In juli 1942 waren 31 van de 48 topbestuurders van de omroep lid van de NSB, bij de chefs en afdelingshoofden van de programmadienst lag het percentage nog hoger: 23 van de 26 waren nationaalsocialist.
12. Van den Toorn beroept zich op: Hoffmann, G. (1972). NS-Propaganda in den Niederlanden. Organisation und Lenkung der Publizistik unter deutscher Besatzung 1940-1945. München, Berlijn. 247 e.v.
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13. De indeling van Van den Toorn komt in grote lijnen overeen met die, welke Blom heeft geschetst in
Blom, J.C.H. (2007). In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Amsterdam. 31 e.v. Blom onderscheidt i.t.t. Van den Toorn vier fasen, de laatste fase van de oorlog bij Van den
Toorn wordt door Blom onderverdeeld in twee perioden waarbij het breukvlak ligt bij de herfst van 1944. Zie
hiervoor hoofdstuk 5.
14. Rammelt, T. (1941). Het luisterspel bekeken. Hilversum, 16.
15. Idem, 17.
16. Van der Veld, H. (1992: 24). Vogt zelf beweerde overigens dat een ander stuk het eerste hoorspel was:
‘In 1924 ging het eerste hoorspel uit dat door de Nederlandse omroep is uitgezonden. Ik kan het weten, want
ik heb het zelf geschreven, de productie ervan gehad, de spelers uitgezocht en ze geregisseerd.’ Het stuk heette: Het Turfschip van Breda. www.hoorspelshop.nl (geschiedenis) en http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorspel.
17. In Duitsland werden ook cursussen voor luisterspelauteurs ontwikkeld. Dr. Kurt von Boeckmann, de
intendant van de Reichs-Rundfunk in Berlijn, bood twaalf talentvolle auteurs een cursus aan waarin alle technieken van het luisterspel (microfoontechniek, geluidstechniek, grammofoon- en geluidsfilmopname, akoestiek enz.) aan bod kwamen. Rammelt, T. (1941). Het luisterspel bekeken. Hilversum.
18. Rammelt, T. (1941: 13). Rammelt geeft weer wat er op de ‘Conférence d’Experts’ (juni 1939) over dit onderwerp werd gezegd.
19. Zowel Stroman (1973) als Rammelt (1941) noemen deze oorzaak.
20. Jan C. de Vos jr. werd op zijn beurt in het midden van 1942 weer vervangen door Jan Koetsier Muller.
21. Zie voor de biografie van de drie luisterspelpioniers de lemma’s in het Biografisch Woordenboek van Nederland. Salomon de Vries jr. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/vries. Willem van Capellen: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/capellen. Kommer
Kleijn: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/kleijn.
22. Van Nierop was de enige anti in dit gezelschap (Verkijk: 557).
23. De NO zond van deze auteurs de volgende luisterspelen uit: Het spook van de opera (Theophile de Bock),
Het vrouwtje van Stavoren (Hasco Dekker); De vliegende Hollander, een luisterspel in drie delen (Theep de
Groot) Expres Amsterdam-Brussel, privé-cabine nr. 17. (Cyriel Verheyen), Glorie van den arbeid (H.B. Wildevuur), Corruptie (Edo Odet) en Van Vastelavond tot Paschen (Karel van Dorp). Van Hasco Dekker werden
meerdere luisterspelen uitgezonden: Er voeren acht scheepjes, 1573: Slag op de Zuiderzee, 1574: Cornelis Corneliszoon Evertsen, 1664-1665: De retourvloot van Pieter de Bitter en Johan van Galen, alle uitgezonden in de serie: Onder de luifel, kroniek der Hollandsche zeehelden. Kwartier der bezinning 1584, een luisterspel over Willem van Oranje en Hongkong, een politiek luisterspel. Karel van Dorp schreef nog twee luisterspelen voor de
serie Landmans lust: Sinte Katrijne melken en Isaac Hollandus. De duivel in de Krimpenerwaard.
24. Gegevens lidmaatschap NSB gebaseerd op nota Wolters en namenlijst Carel Briels. Nota M. Wolters
aan S.M.S. de Ranitz, 10 mei 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dd. Namenlijst waarop Carel Briels de houding van toneelspelers en regisseurs heeft beschreven. TIN, Archief Carel Briels, archiefdoos I. Biografische
gegevens over Piet Rienks worden vermeld in Klöters, J. Ceesje Speenhoff. Het verhaal van een actrice. In: Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. [Red. H. van der Veen]. Amsterdam. 2005. Verkijk noemt deze drie acteurs als sympathisant. Verkijk, D. Ook NSB’ers misbruikten Rembrandt. NRC, 11 juli
2006.
25. Hitler werd als lid nummer 7 ingeschreven bij de NSDAP.
26. Op 30 januari schreef Goebbels in zijn dagboek: ‘Es ist fast wie im Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns.’
Goebbels, J. (1934). Vom Kaiserhof zur Reichkanzlei. München. 251. Geciteerd bij Wessels, W. (1985: 434).
27. Voorbeelden: ‘Deutsche ohne Deutschland’ (Deutschlandsender), ‘Deutschland – seine Gestalten und
Führer’ (Süddeutsche Rundfunk AG), ‘Männer formten deutsche Geschichte’ (Reichssender Hamburg) en
‘Bilder aus der deutsche Vergangenheit’ (Reichssender Köln). Wessels noemt dit type luisterspel ‘Biographien’ en rangschikt het onder het thema ‘Rückversicherungen’. Wessels, W. (1985: 475-480).
28. Stache, R. (1943). Rothstein & Co.(Filiale London). Erfurt. 7. Geciteerd bij Wessels, W. (1985: 498). De
boekuitgave van de luisterspelen van Stache verscheen in de reeks ‘Thüringer Untersuchungen zur Judenfrage’.
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29. Op 29 juni 1941 werd het luisterspel De tocht naar Chatham uitgezonden waaraan Minny Erfmann, Philippe la Chapelle en Eduard Palmers meewerkten, op 15 juli 1941 volgde Rembrandt van Rijn van A.H.L. Nuver met Eduard Palmer als Rembrandt in een regie van Kommer Kleijn.
30. Een paar titels: G.H. Knap. Nederlanders in Worms. Van Siegfried en van andere Nederlanders. Philips
van Marnix, heer van St. Aldegonde en de dappere daden van twee jonge Nederlanders ten Rijksdage. Regie: Jan
C. de Vos. Uitzending: 16 september 1941. Jef Popelier. Tussen twee volken (een luisterspelserie over ‘oom Paul’
Krüger, de Zuid-Afrikaanse Boerenleider die de opstand tegen het Britse bestuur leidde). Regie: Jan C. de Vos.
Uitzending: 23 september 1941. Klaas Smelik. Een Hollands drama anno 1910. Uitzending: 14 oktober 1941.
Frans de Prez. Kapitein Bremond. Regie Jan C. de Vos. Uitzending: 16 oktober 1941. Hasco Dekker. Pionier
(hoorspel over het leven van een Nederlandse held, i.c. Jan Brandt, de zoon van een Amsterdamse koopman).
Uitzending: 26 oktober 1941. Klaas Smelik. Kameraden (tijdsbeeld 1939). Regie Jan C. de Vos. Uitzending: 30
oktober 1941.
31. De uitslag van de prijsvraag uit 1941 waaraan 216 inzenders hadden meegedaan, werd op 31 mei 1942 via
de radio bekend gemaakt. De volledige uitslag:
Groep A. Stukken van sociale, opvoedkundige of geschiedkundige aard:
Eerste prijs: Hasco Dekker, Het vrouwtje van Stavoren.
Tweede prijs: mevr. J. Hoekstra-Klumper, Sprookje of werkelijkheid.
Derde prijs: Edo Odet, Corruptie.
Ereprijs: H.B. Wildevuur, De glorie van den arbeid.
Groep B: ontspanningsluisterspelen:
Eerste prijs: Theophile de Bock, Het spook van de opera.
Tweede prijs: C.D. de Bruijn, De roode ring.
Derde prijs: Cyriel Verleyen, Express Amsterdam-Brussel.
Groep C: luisterspelen van grote omvang:
Eerste prijs: Theep de Groot, De vliegende Hollander.
Tweede prijs: J.H. v.d. Linden, Volk in nood.
Derde prijs: Hasco Dekker, Wie doodde dr. Wijnand Geerlings?
Het vrouwtje van Stavoren werd op 12 september 1942 uitgezonden, Het spook van de opera op 6 september
1942. De driedelige serie De vliegende Hollander startte op 19 september 1942.
32. In Maaike’s ontrouw van Jan de Kock sterft een van de hoofdpersonen een gewelddadige dood. De luisteraars konden enkele vragen beantwoorden, die door de auteur verwerkt werden tot een nieuw luisterspel.
Het totale prijzenbedrag bedroeg ƒ160. Het Vaderland, 25 augustus 1943.
33. Toorn, M.C. Van den (1991: 15-36).
34. George de Vries. Een bom valt. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943- tekst 901. Uitgezonden op 18 februari 1943, 18.15-18.30 uur op Hilversum II.
35. Bas Bouman. De sociale voorman maakt u wegwijs. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943tekst 2524, 2-3. Uitgezonden op 11 juni 1943, 19.15-20.00 uur.
36. De serie was gebaseerd op de Engelse serie Paul Temple van Francis Durbridge. Het eerste Nederlandstalige luisterspel in die reeks, Spreek met Vlaanderen en het komt in orde, werd uitgezonden in februari
1939. Voor het uitbreken van de oorlog volgden nog: Paul Vlaanderen en de mannen van de frontpagina (mei
1939) en Paul Vlaanderen en het Z-4 mysterie (april 1940).
37. Anton Betzner. De stoomploeg verovert de wereld. Luisterspel over het leven van ir. Max Eyth, Uitgezonden op 8 januari 1943. Gustaaf Adolf Littech. Glas. Uitgezonden op 15 januari 1943. Hellmuth Kassing. De
strijd van Louis Pasteur tegen microben en bacillen. Uitgezonden op 22 januari 1943. Hanns Joachim Tannewitz. Hout. Uitgezonden op 5 februari 1943.
38. [Anoniem] Koen en het imperium. Luisterspel over Jan Pietersz. Coen, naar een roman van K. Norel.
Henri Knap. Cornelis Houtman. Uitgezonden op 5 februari 1942. Harmen Bonsma & Piet Maree. In een blauwgeruite kiel. Luisterspel over de jeugd van Michiel de Ruyter. Uitgezonden op 29 april 1942. Klaas Smelik. Kerstfeest in het ‘behouden huys’. Uitgezonden op 26 december 1942. W.G. Kierdorff. Als de leeu van Hollant brult.
Luisterspel over de tocht naar Chatham. Uitgezonden op 19 juni 1943.
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39. W.G. Kierdorff. Duytschen Hans. Luisterspel in twee delen over Hans Memlinc. Uitgezonden op 3 april
1942. Tekst ontleend aan: Memlinc, de laat-Gotische droom van Jozef Muls. Paul Hardy. Rembrandt gedagvaard. Bewerking van het toneelstuk Rembrandt vor Gericht van Hans Kyser. Uitgezonden op 24 mei en 25
augustus 1942. Hans Hannema. Hei, ’t was in de mei. Luisterspel in grote rolbezetting over Hooft en Bredero. Uitgezonden op 21 juli 1942. Henri van Hoof. Tussen het Noorden en het Zuiden klinkt een lied. Luisterspel
over de componist Hendric Isaac. Uitgezonden op 13 september 1942. Henri van Hoof. Orlando di Lasso. Uitgezonden op 27 september 1942. Martien Beversluis. Soo wyt men ooren vint, die Dietschen klanck verstaen.
Klankbeeld over Vondel. Uitgezonden op 17 november 1942. Walter C.F. Lierke. Albrecht Dürer. Mensch en
meester. Vertaling: Walter Hintz. Uitgezonden op 27 november 1942.
40. Luistergids, 30 oktober 1942, 6.
41. Rembrandt werd onzedelijk gedrag verweten, omdat hij ongehuwd samenwoonde met Henrikje Stoffels. Hij werd zelfs voor dief uitgemaakt omdat hij zes goudstukken uit de spaarpot van zijn dochter had gestolen om een van zijn kunstwerken terug te kopen. In de Duitse Rembrandtfilm van Hans Steinhoff kreeg
de directe propaganda gestalte door een scène met drie joodse handelaren, die voor weinig geld zijn schilderijen opkochten. Later werden deze door kunsthandelaar Uylenburgh met grote winst verkocht op de internationale markt.
42. Geciteerd bij: Van der Ven (1992: 43-44).
43. Jan van Rheenen. Heling. NIOD, archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 4575.
44. W.G. Kierdorff schreef, soms onder het pseudoniem Horst Hagenheim, verschillende politieke luisterspelen in de reeks 24 uur Londen. In Curch and oil werden Engelse missionarissen ingezet bij de speurtocht
naar petroleum in Perzië. Dit spel van Hasco Dekker werd uitgezonden op 2 september 1942.
45. De verschillende luisterspelen van Henri van Hoof uit de reeks ‘Helden van Zuid-Afrika’: Daan Smitt
voor heette vuren, Het verraad van Dingaan en de wraak van de Boeren, De heldhaftige jeugd van Paul Krüger,
De strijd om de Spionkop: Hoe Blikoortje en Viljoen 9 Engelschen gevangen namen. De strijd om den Spionkop:
De vierkleur wordt op den top geplant en Ek is een geboren Transvaler. Met dit laatste luisterspel werd de executie van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Jopie Fourie door de Engelsen op 20 december 1914 in 1943 herdacht. Jan van Doorn schreef in 1943 Christiaan de Wet bij Sannapost, W.G. Kierdorff, Dis-Hij, een luisterspel ter herdenking van Paul Krüger (uitzending: 10 oktober 1943). Walther C.F. Lierke was met zijn Cecil
Rhodes een van de Duitse auteurs van wie een luisterspel over dit onderwerp werd uitgezonden. Datum van
uitzending: 16 juni 1942.
46. Wildevuur, H.B. Op voor een nieuwe toekomst. De Glorie van den Arbeid. NIOD, Archief Nederlandsche
Omroep (103), 1942- tekst 3977, 9-13. Uitgezonden op 18 oktober 1942, 14.00-14.20 uur op Hilversum II.
47. Beversluis, M. Drieklank van den arbeid. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 1694.
Uitgezonden op 1 mei 1942, 18.45-19.30 uur op Hilversum II.
48. Dat zijn werk het onze zij. Luisterspel ter gelegenheid van de vijfenvijftigste geboortedag van Adolf Hitler. Uitgezonden op 20 april 1944, 18.05-18.45 uur op Hilversum I. Nationaal Archief, CABR-archief, inv. nr.
94074.
49. Hoof, H. van. Dr. Joseph Göbbels. Een schrijver en strijder voor zijn volk. Een herinnering en een toekomstbeeld. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 5401. Uitgezonden op 28 oktober 1942,
19.50-20.15 uur op Hilversum I.
50. De auteur was Joost van Vegten, de uitzending vond plaats op 23 februari 1944. Van Vegten was ook de
auteur van Wikingen, een klankbeeld naar het boek Germanenstorm van Kurt Edward Ball (uitzending: 9 juni
1943).
51. Vries, G. de. Is de WA volksvijandig? Bewerking: Jan van Rheenen. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 4654. Uitgezonden op 25 september 1942, 19.15-19.30 uur op Hilversum II.
52. Zo werd op 12 april 1942 Ruim baan van W.T. Stuut uitgezonden, een luisterspel over drie mannen van
de NAD.
53. Hoekstra, J. Geen doode dingen, maar levende herinneringen. Luisterspel ter gelegenheid van een tentoonstelling over sibbekunde in de Bijenkorf te Den Haag. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103),
1942- tekst 3461. Uitgezonden op 28 juli 1942, 15.00-15.20 uur op Hilversum I.
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54. Churchill’s tweede front en Hoera! … het tweede front van Philip van de Wetering worden bewaard in het
archief van de Nederlandsche Omroep. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943-1432 en 1433. Datum: 8, resp. 9 maart 1943. In Rotterdam rouwt beschrijft dezelfde auteur de gevolgen van een groot Engels
bombardement op Rotterdam waarbij vele doden zijn te betreuren. De Nederlandse regering in ballingschap
kan bij monde van minister Van Lith de Jeude niet wachten dit ‘heugelijke’ nieuws aan koningin Wilhelmina over te brengen. Dit spel werd op 7 april 1943 uitgezonden en drie dagen later herhaald. NIOD, Archief
Nederlandsche Omroep (103), 1943-2000.
55. In het kader van de Rembrandtcultus schreef hij De Nachtwacht.
56. Bouws gaf aan die uitnodiging gehoor en schreef vooral regionale luisterspelen als De Amersfoortsche
kei en Het wittebroodskind van Utrecht en een aantal luisterspelen in de reeks Het ambacht, waarin o.a. een
smid, een molenaar en een boekbinder over hun beroep vertelden.
57. Geciteerd bij Van der Veld, H. (1992: 44).
58. Schuitemaker maakte voor zijn luisterspelen gebruik van andere bronnen als gedichten en voordrachten. Voor de NO werden van hem o.a. uitgezonden: Ut de âlde doaze, Winterjoune-nocht en De kreambesite.
Van den Broek was de auteur van De strijd om de Koningshoeve, Een boer verhuist en Janus en Mie veinde mekaoren. Beide auteurs werkten mee aan de streekdag voor hun regio, waarbij de NO luisterspelen en reportages wijdde aan Friesland, resp. Noord-Brabant.
59. Knap, Ger H. Het hoorspel de aangewezen vorm voor herschepping van het sprookje. Luistergids, 17 april
1942, 4-5.
60. Kettmann jr., G. Morgenschemer in Amsterdam. Het luisterspel is uitgezonden op 6 februari 1942 en 1
januari 1944. Rolverdeling:
spreker
Rich. Menger
de dichter Reinier
Jacq. de Haas
de schilder Juriaan
Fred. Menger
de Stedemaagd
Mien Duymaer van Twist
de sjouwer
Jan Lemaire
de schipper
Piet Rienks
de koopman
Philippe la Chapelle
NIOD, archief Kettmann, map Doc. I-882/I 2.
61. Idem, 2, rg. 45-57.
62. Idem, 11, rg. 34-37.
63. Smis, G.P. Het vertrouwen. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942-400. Uitgezonden op 11
februari 1942, 10.40-11.00 uur op Hilversum II.
64. Mededeling van Henri van Hoof in de Luistergids, 16 oktober 1942 bij de introductie van de serie Levende
letters.
65. In Menschen tusschen wad en wouden werd het interview met de auteur op een Friese boerderij afgewisseld met toneelspelende Friese boeren en boerinnen te midden van hun stamboekvee. Waar eeuwen fluisteren had als onderwerp de opgravingen van het kasteel van Rotterdam. Een interview met een archeoloog
werd onderbroken door scènes waarin de middeleeuwse kasteelbewoners te beluisteren waren.
66. Nieuw Nederland, 1942-1943: 241-255. Knap was eigenaar van een eigen productiebureau, de ‘Internationale Radio Dienst’. Voor de oorlog werkte hij op freelance-basis mee aan de Holland-Indië-uitzendingen
van Philips-Phoni. Vanaf 13 juni 1940 probeerde hij om via de Rundfunkbetreuungsstelle en de Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda in Den Haag omroepland binnen te dringen. Zijn belangstelling ging
vooral uit naar boerenprogramma’s. De titel van een van zijn luisterspelen Landmans Lust was jarenlang de
titel van een boerenrubriek in bloed- en bodemsfeer.
67. Idem, 254 en 255.
68. Wildevuur, H.B. Op voor een nieuwe toekomst. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942tekst 3977. Uitgezonden op 18 oktober 1942, 14.00-14.20 uur op Hilversum II.
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1. Thijssen, L. (1943). Soldatenfiguren in den Prinz von Homburg bij het Deutsches Theater. Cinema & Theater, 23 (40), 4. Thijssen was oud-hoofdredacteur van het Duitsgezinde De Residentiebode en werd in 1944 redacteur van het nationaalsocialistische propagandablaadje De Gil.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ibidem. Prinz Friedrich von Homburg was het openingsstuk van de eerste rijkstheaterweek in 1934 en in
zijn openingsrede noemde Goebbels het hoofdpersonage een voorbeeldfiguur voor nationaalsocialisten. In
naoorlogse enscenering diende de prins als contrastfiguur voor de vertwijfelde dichter en mens Heinrich von
Kleist (Botho Strauß en Peter Stein, 1972). Martin Walser (1998) benadrukte juist de gewetensvrijheid als het
centrale thema, want de ter dood veroordeelde prins beslist zelf of hij instemt met het doodvonnis of niet.
In de enscenering van Gerardjan Rijnders van de gelijknamige opera van de Duitse componist Hans Werner Henze uit 1960 werd Prinz Friedrich von Homburg een familiedrama waarin een jongeman in opstand
kwam tegen zijn vader. Keim, S. (2005) Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg in der Kritik. In:
Kleist Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn. Heilbronn. Arian, M. In het toneel moet je alle middelen weglaten. De Groene Amsterdammer, 14 februari 2004.
5. Wolters, M. De greep naar het groote tooneel. De Waag, 1942: 1012-1013.
6. Wiers, W.J. Tooneelcritiek. De Schouw, 1943: 96-97.
7. Weersma, W. En wat nu met het theater? De Waag, 1940: 340.
8. Primo, F. Tooneel en politiek. De Schouw, 1942: 199.
9. [Anoniem] Het tooneel moet spiegel van ons volk zijn. Het Nationale Dagblad, 10 april 1941, Roozendaal,
C. Nederlandsch tooneel herleefd. Het Nationale Dagblad, 25 maart 1942, Graaff, Chr. de Voorvaderlijk leven ten tooneele. De Schouw, 1942: 477-478 en Weersma, W. Hoog-conjunctuur voor het Nederlandsche stuk.
De Schouw, 1943: 331.
10. Wolters, M. Tooneel òp het tooneel, tooneel òm het tooneel. De Waag, 1942: 1008-1009. Zie ook: Wolters M. De greep naar het groote tooneel. De Waag, 1942: 1012-1013.
11. Weersma, W. Volkstooneel. De Schouw, 1944: 218.
12. Wolters, M. Tooneel in Friesland. De Waag, 1943: 347-348.
13. Tol, A.E. van den. De taak der kunst-critiek. De Waag, 1940: 383.
14. Ibidem.
15. Wiers, W.J. Tooneelcritiek. De Schouw, 1943: 97.
16. Goedewaagen, T. (1943) Passer en speer. Kultuurpolitieke redevoeringen. Den Haag, 185.
17. Anonieme recensie Het Nationale Dagblad, 1 februari 1937.
18. Gegevens zijn gebaseerd op: Wolters, M. De Nederlandsche stukken op het Nederlandsch Tooneel sinds
mei 1940. De Waag, 1942: 868-869.
19. Wolters, M. De Nederlandsche stukken op het Nederlandsch Tooneel sinds mei 1940. De Waag, 1942:
868-869. Wouter Weersma meldde een jaar later in De Schouw dat er in het seizoen 1942-1943 zevenentwintig Nederlandstalige stukken waren te zien, waaronder elf premières.
20. Wolters, M. Drie Emmekens, de Meester’s ‘Mariken’ en de Middeleeuwen. De Waag, 1941: 753-754.
21. Een gedetailleerdere beschrijving van het werk van Saladin Schmitt in Bochum geeft Rühle 2007: 847-853.
22. Prez, F. de. Recensie van De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse van Michiel de Swaen.
Het Nationale Dagblad. 6 maart 1942. Met ‘Geslaagde operaties’ werd verwezen naar Operatie geslaagd van
A. den Hertog; met ‘Olivieren en Adrianen’ naar het stuk Adriaan en Olivier van Leonard Huizinga.
23. Ibidem.
24. Wolters, M. Hoewel door een Nederlander geschreven. De Waag, 1942: 952-953.
25. Modderman, S.B. Adam in ballingschap. De Waag, 1942: 1347.
26. Ibidem.
27. Wolters, M. Roomsch of Europeesch. De Waag, 1944: 12-13.
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28. Ibidem.
29. Modderman, S. B. Het Bochumer Theater speelt Minna von Barnhelm. De Waag, 1941: 591.
30. Wolters, M. Taal der sterren. De Waag, 1943: 189.
31. Wolters, M. Agnes Bernauer en de zending der Bochumers. De Waag, 1942: 841-842.
32. Idem, 842.
33. Wolters, M. Gerhart Hauptmann’s Florian Geyer. De Waag, 1941: 673-674.
34. Wolters, M. Der Nibelunge Nôt. De Waag, 1944: 301-302.
35. Idem, 302.
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. Rühle, G. (2007: 881). Opvoering 18 oktober 1940 in het Schiller Theater in een regie van R. Jürgen
Fehling. Ook in Duitsland werd Halbe toentertijd geprezen als een waardige representant van de West-Pruisische aarde. Het stuk werd in 1943 in België door verschillende gezelschappen gespeeld.
41. N.H. den Hertog besprak Als ’t water wast op 12 oktober 1943 in Het Nationale Dagblad, Max Wolters
recenseerde het stuk in De Waag, 1943: 669. De dramatische handeling draait om een erfeniskwestie. De oudste broer, Peter, heeft het testament van zijn vader verduisterd en zo zijn beide broers bedrogen en is daardoor in het bezit gekomen van de oude boerderij. Zijn jongste broer Jacob werkt bij hem als knecht en voelt
zich te kort gedaan. Renate, de vrouw van Peter weet van het bedrog af, maar zij zwijgt het stil. Als Walter de
derde broer na lange jaren weer terugkeert op de boerderij ontbrandt het conflict. Walter strijdt met Peter
op de dijk bij de Weichsel en doodt hem.
42. Hertog, N.H. den, Recensie Als ’t water wast. Het Nationale Dagblad, 12 oktober 1943.
43. Wolters, M. De werkelijkheid ten tooneele. De Waag, 1943: 669.
44. Fidelio. Adam in ballingschap. Het Nationale Dagblad, 13 oktober 1942.
45. Ibidem.
46. Recensie van Frans de Prez van Madame Bovary, Het Nationale Dagblad, 16 mei 1942.
47. Roozendaal, C. Flauberts Madame Bovary. Het Nationale Dagblad, 28 april 1942.
48. Hertog, N.H. den, Madame Bovary. Geen voorbeeld doch symptoom. Het Nationale Dagblad, 29 oktober 1942.
49. Ibidem. Dezelfde bewoordingen werden aangetroffen in een recensie over Madame Bovary van Corrie
Roozendaal in Het Nationale Dagblad, 28 april 1942.
50. In De IJsheiligen knoopt de vrouw van een professor een relatie aan met diens assistent, die op zijn beurt
verloofd is met de dochter van de professor. Hertog, N.H. den, De IJsheiligen in den Amsterdamschen Stadsschouwburg. Het Nationale Dagblad, 3 november 1942.
51. Beide citaten zijn afkomstig uit: Prez, F. de (1942). Betje regeert in het Corso-Theater Den Haag. Cinema & Theater, 22 (36), 18. In het seizoen 1947-1948 werd Betje regeert nogmaals gespeeld door De Schouwspelers met wederom Ellen Durieux in de hoofdrol.
52. Recensie Volk en Vaderland, 2 juli 1937.
53. Hees, A. van, Nederlandsch tooneelstuk ‘De Zondaar’ oogst verdiend succes. Het Nationale Dagblad,
25 november 1941.
54. De personages in Het hart van Henry Bernstein zijn volgens Van Hees slecht ingekleurd: zij hebben geen
achtergrond, een doel of een echt ideaal in hun leven. Hij veracht ‘dit soort gevoels-zwelgerij’. [A.v.H.] Henry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936. De typering ‘ontwortelde mensen’ is te vinden in: Hees, A. van, Met Sint Juttemis. Het Nationale Dagblad, 6 januari 1937. Het betreft een recensie van
Met Sint Juttemis van Rodney Ackland, dat op 1 januari 1937 in première ging bij het Centraal Tooneel. Ook
De reis van Henry Bernstein werd in Het Nationale Dagblad neergesabeld. Het werd omschreven als ‘liederlijk’, een ‘orgie van verjoodschten Franschen geest, of beter is misschien verfranschten joodschen geest’. Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam. 1970, 81.
55. [A.v.H.] Henry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936.
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56. [A.v.H.] Staatsvijand nr. 1. Het Nationale Dagblad, 21 april 1937.
57. Hertog, N.H. den, Antigone van Sophocles. Treurspel van het Noordsche noodlot. Het Nationale Dagblad, 9 maart 1943.
58. Ibidem.
59. Ook Chr. de Graaf wijst in zijn recensie op het Germaanse karakter van Antigone: ‘Er moet in die Grieken van de vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling wel iets geleefd hebben dat nu nòg in òns leeft, iets
dat tot het wezen van den Europeeschen aard moet behooren.’ En: ‘Hier spreekt een geest, die zich scherp
onderscheidt van de naburige Aziatische en die veel meer verwantschap vertoont met die van het Noorden.’
Graaf, Chr. de (1943). Antigone. In: Cinema & Theater, 23 (11), 4-5.
60. Wolters, M. Attische en Amsterdamsche problemen. De Waag, 1943: 156-157.
61. Ibidem.
62. Ibidem. Polyneikes en Eteokles, de twee zonen van Oedipous, strijden na de dood van hun vader om
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wordt hij in tegenstelling tot Eteolkles, niet begraven waardoor hem de toegang tot de onderwereld wordt ontzegd. Ondanks het bevel van Kreoon besluit Antigone haar broer te begraven. Ze wordt door Kreoon levend
opgesloten in een rotsgraf waar ze zelfmoord pleegt.
63. Schlimme, G. Volkstooneel. De Waag 1941: 751.
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65. Ibidem.
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67. Ibidem.
68. Ibidem.
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72. Hertog, N.H. den, Vrouwenzand. Het Nationale Dagblad, 25 februari 1943.
73. Voorbespreking Gysbreght van Aemstel van Joost van den Vondel in Het Nationale Dagblad, 31 december 1942.
74. Prez, F. de, Recensie Operatie geslaagd. Het Nationale Dagblad, 7 oktober 1941.
75. Lammers, L. Een ‘ooievaar’ in den Princesseschouwburg. Het Nationale Dagblad, 19 april 1944.
76. Wolters, M. Spoken zien bij dag. De Waag, 1943: 120-121.
77. Ibidem.
78. Fidelio. Het meisje van Arels (l’Arlesiènne). Het Nationale Dagblad, 11 maart 1941.
79. Hertog, N.H. den, Als ’t water wast. Drama van Max Halbe opgevoerd door Het Residentie Tooneel. Het
Nationale Dagblad, 12 oktober 1943.
80. Vooral in de archeologie en in de volkskunde waren nationaalsocialisten op zoek naar het Nederlandse volkseigene waarvan ze hoopten dat het noordse of Germaanse trekken zou bevatten. Zie hiervoor: Dekker, T. (2002). De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. Amsterdam. Eickhoff, M. (2003). De oorsprong van het ‘eigene’. Nederlands vroegste verleden, archeologie en
nationaal socialisme. Amsterdam. Henkes, B. (2005). Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de
Nederlandse identiteit 1918-1948. Amsterdam.
81. Wolters, M. Volkstooneel. De Waag, 1942: 1056-1057.
82. [Anoniem]. De vreemdeling van Antoon Coolen te Aken opgevoerd. Het Nationale Dagblad, 16 april 1937.
83. Weersma, W. Tijd-theater. De Waag, 1938: 240-241.
84. Ter Braak vond de voorstelling niet uitstijgen boven de gemiddelde Expressionistische revue, die vooral in het tweede deel gestalte kreeg. Het optreden van de beul aan het eind van het stuk werd door hem geïnterpreteerd als een omgekeerd Christussymbool, waarbij het Lagerkvist alleen om het effect was te doen. Over
de theatrale bewerking van de novelle zei hij: ‘De effecten in de novelle van Pär Lagerkvist zijn al verre van
fijn; op de planken worden zij ronduit óf vervelende, verwarde kost (zooals in de eerste helft) óf pathetische
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in drakenbloed gedoopte humbug voor een demonstratief applaus (waaraan het gisteren ook niet ontbrak).’
De zeer positieve ontvangst door het Haagse publiek stemde niet overeen met de mening van Ter Braak. Recensies Menno ter Braak over De beul van Pär Lagerkvist. Het Vaderland, 18 en 20 november 1935.
85. NRC, 23 januari 1936. Er bestaat een verschil tussen de tekst van Lagerkvist die de mensheid te gronde laat
gaan, een negatief slot dus en de tekst van de Amsterdamsche Tooneelvereeniging, die juist een positief slot
kent met de oproep aan de mensheid om zich te bekeren. In een bespreking van het stuk op de radio ziet een
zekere ds. B.J. Aris zelfs een zuiver christelijke gedachte in het stuk verwerkt. Hij vindt dat ‘wie de hoofdgedachte ervan goed heeft begrepen, zich beschaamd zal voelen over al het geweld, dat nog op de wereld is en hij
den schouwburg zal verlaten met een gevoel van schuld, en zonder haat zal hij zich als vrijwilliger stellen in het
leger dergenen die geen ander verlangen hebben dan dat de beul op aarde gedaan krijgt’. Van Dalsum formuleert het standpunt dat ‘het den tooneelkunstenaar geboden [is] meer voor den waarachtigheid van den inhoud in te staan, dan acht te geven op de aesthetische waarde van den vorm, waarin deze inhoud gekleed is.
Het l’art pour l’art standpunt is er een, dat voor het tooneel van nu zeker niet meer opgaat.’ Het thema, de strijd
van geweld versus vrede, koppelt van Dalsum aan de taak van het toneel. Hij zegt: ‘Wie het tooneel (…) tracht
te disqualificeeren als morbide, defaitistisch, als deflatie van den geest, als links extremistisch, richt zich niet
alleen tegen dit tooneel, maar ook tegen de humanitaire beginselen, waarop het wil steunen. Het beteekent dat
hij niets liever zou wenschen, dan een tooneel dat den mond is gesnoerd’. [Anoniem] Radiorede van Albert
van Dalsum over ‘De Beul’. Het Vaderland, 21 december 1935. Het verschil tussen de Amsterdamse bewerking
en de oorspronkelijke tekst wordt duidelijk door het openingstafereel van de voorstelling dat het H. Avondmaal voorstelt. Braak, M. ter. ‘De Beul’ en godslastering. Het Vaderland, 6 december 1935.
86. Werumeus Buning schreef op 11 november 1935 in De Telegraaf : ‘Ik voor mij heb in den schouwburg
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zoo vrij niet in een kunst te gelooven waarvan men misselijk wordt, met welk betoog men ze ook verdedigen
wil. (…) De noodzaak van de kunst echter is, meer dan ooit in zulk een tijd, het brengen van ordening en redelijk inzicht. (…) Deze opvoering echter brengt niets dan troebelheid, chaos, grove sensatie en verwarden
geest. Men kan zulk een oordeel verwerpen als persoonlijk en weinig gemotiveerd, niemand echter heeft het
ooit als een te persoonlijk oordeel beschouwd of het noodig gevonden te motiveren dat hij niet van rotte eieren houdt.’ Geciterd bij Venema, A. (1988: 340). L. van den Broeke, de criticus van het katholieke De Tijd
wijdde vijf artikelen aan De beul waarin hij er steeds op hamerde dat het stuk verboden moest worden. Recensies in De Tijd van 26 en 28 november en 2, 3 en 5 december 1935.
87. Opvoering van het communistisch, godslasterlijk tooneelstuk “DE BEUL” onder bescherming van de Overheid. Nationaal-socialistische brochure. Z. pl., z.j. [1935/1936]: 2 en 3.
88. Bericht in Het Tooneel, april 1935, 12.
89. Volk en Vaderland, 7 december 1935. Geciteerd in Opvoering van het communistisch, godslasterlijk tooneelstuk ‘de beul’ onder bescherming der Overheid, 5.
90. Ibidem.
91. Op 4 februari 1933 brak muiterij uit op het Nederlandse oorlogsschip ‘De Zeven Provinciën’. Zie hiervoor: Blom, J.C.H. De muiterij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland. Amsterdam, 20052.
92. Opvoering ‘de beul’, 4.
93. Idem, 5.
94. Idem, 3.
95. Idem, 5.
96. Hees, A. van, In Holland staat een huis. Het Nationale Dagblad, 11 november 1936, 4.
97. Idem, 8.
98. De Rijkseenheid, staatkundig economisch weekblad ter versterking van de banden tusschen Nederland en
de Indiën, 11 december 1935.
99. Sassen, A. Volk en tooneel. De weg, weekblad van Nationaal Front. 30 november 1940. Het pamflet van
Van Bolhuis wordt in dit artikel besproken.
100. [A.v.H.] Het nest. Mantel der liefde moet innerlijke voosheid verbergen. Het Nationale Dagblad, 4 februari 1937.
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116. Wolters, M. Eenmansvoorstellingen. De Waag 1942: 932-933.
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126. Recensie van De achtste vrouw van Blauwbaard. Het Nationale Dagblad, 9 juni 1941. Acteurs: Willy de
Vos-Dunselman, Tine Opscholtens, Just Chaulet, Hans van der Werff en Theo van Vliet.
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1. Helman, A. Het ontstaan van Vrij Volk. In: Coolen, A., Defresne, A., Dekker, M., Helman, A. & Van SchaikWilling, J. (1945) Vrij volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. Amsterdam. 5-7.
2. Kuyvenhoven, F. (2007) De staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van OCW 1932-1992. Amsterdam/Leiden.
3. Mien Duymaer van Twist was een van de weinige vooraanstaande toneelspeelsters die na de oorlog nog
een paar rollen heeft gespeeld.
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Gemaskerde, De 360
Geschlagen 123
Gestolen fiets, De 245
Geuzenvendel op den thuismarsch, Het 203, 204
Gianni Schicchi 240
Gloriant 398
Glorie van den arbeid 372, 388
Golven brachten een kind, De 369
Goudvreugde’s ontwaken 34
Graalspel Sint Lidwina 37
Gregor und Heinrich 122, 125
Groeiende Storm 204
Groote Geus, De 90, 145, 154
Grootmoeder Wendenkron 257, 272, 286, 288, 449
Gudrun 330
Guldensporenlied, Het 203, 219
Günz 129
Gwijde van Dampière 220, 222
Haastig recht 238
Haermaendene paa Helgeland 260
Hagespraak 301
Hamlet 15, 209, 282, 412, 413, 415, 433
Hans en Grietje 297
Harald de skalde 308, 309, 330, 331, 333, 336
Hart van Rotterdam, Het 78, 398
Hart, Het 410
Heinrich der Hohenstaufe 104
Heinrich IV 124
Heinrich VI 124, 125
Heinrich von Plauen 116
Heksenjacht 137
Heling 370
Hengelpartij, Een 245
Henrik en Pernille 228
Herfstspel 296
Heroische Leidenschaften 131
Herr Baron Fährt ein, Der 260

Hexenlied, Das 381
Hier spreekt Mahatma Ghandi. De martelgang
van Britsch Voor-Indië 372
Hilariteit in de rechtszaal 428
Hochverräter, Der 122, 130-132, 135, 139
Hoe was het, hoe is het, hoe wordt het 299
Hoedje van Marius, Het 417
Hoera…werk! 223
Honderd dagen 334, 335, 342, 452
Horst Wessel 116, 361, 378
Huisbezoek van den armenraad 313
Huwelijksaanzoek, Het 245
Hypnose 175
IJsheiligen, De 407
Ik ben zoo … 204
Ik heb een mensch gedood 31
Im Cognac gibt es keine Tränen 260
Impromptu 173
In de klauw van Juda 381
In het Gouden Haantje 243
In Holland staat een huis 422
In politiek 212
Infanten, De 404
Inge 452
Iphigenie in Delphi 99
Is de WA volksvijandig? 378
Isaac Hollandus, de duivel in de Krimpenerwaard 380
Jacht op de kraai 367
Jacob van Artevelde 216
Jacoba van Beieren 154
Jan Salie en z’n krantje 319
Jan Stavast 200, 221, 441
Jan van Schaffelaar 245
Je moet maar durven! 230
Jedermann 120
Jeugdstorm is paraat, De 203, 204
Jodocus 369, 389, 446
Johan van Oldenbarneveldt 154, 260
Johannes Keppler 116
Jong Dietschland spreekt 203, 204
Jonkvrouw de la Seiglière 270, 286
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Jugend von Langemarck 116
Junge Luther, Der 122
Kaas en Broodspel. Van boerenjammer en boerenstrijd in ‘diertijd’, Het 360
Kaiser Konstantins Taufe 130
Kameel gaat door het oog van een naald, Een
26
Kameraden 372
Kampf um die Nation 357
Kampf um Neuyork 136, 451
Kan verkeeren, Het 232-235, 238, 272, 345, 414,
449
Karavaan 26
Katte 123
Kerstmis 1934 312
Kilometerpaal 7, 4 428
Kinderen op een ijsschots 27
Kinderen van ons volk 156, 173
Klaasje Zevenster 399
Klein Duimpje 379
Klokkengieter, De 417
Klucht van de gehangene, De 76
Klucht van de koe, De 28, 398
Komedie van het geluk 26
Königin Isabella, Die 393, 404, 443
Koningspruimen of Driemaal is scheepsrecht 34
Koopman van Venetië, De 260, 261
Kortavond in de Krimpenerwaard 360
Krelis Louwen 225
Kribbebijter, De 299
Kultur in Amerika 359
Kwartier van den arbeid 364, 379
Landman’s lust 346, 354, 359, 366, 371, 380,
381, 388
Lanseloet 398
Lazarus de Rijke 308
Lekke ketel, De 369
Lente 377
Leonidas 129
Leste nieuws van de klapbanke, ’T 324, 341
Letzte Festung, Die 124, 129
Leuchtfeuer 129
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Lied van alle tijden, Een 75
Lied van de jeugd, Het 304
Liefde onder de olmen 26
Lieske mus mer trouwe 244
Liluli 408
Lorelei 1937 427
Lorenzaccio 104
Lot van den boer, Het 381
Lucifer 137, 157, 316, 398
Macbeth 166
Madame Bovary 406
Mademoiselle Panama 410
Man die trouw bleef, De 379
Man met de zenuwen, De 245
Mannen van Tveholmen, De 360
Marathondans, De 55, 156, 428
Maria Stuart 240, 241
Mariken van Nieumeghen 398
Marneschlacht 111
Massa-Mensch 32
Massname 110
Matrozen van Cattaro, De 27, 28
Max Blokzijls luisteraars … Antwoorden 385
Meeuwenvaan waait aan de Maas, De 203
Meiden, De 11
Meneer van Straaten wil het naadje van de
kous weten 379
Menschen bij de zee 368
Menschen tusschen wad en wouden 385
Menschen van goeden wil, De 316
Merijntje en zijn Verraad 399
Mevrouw van Straaten wil het naadje van de
kous weten 379
Midwinterzonnewende 289, 441, 453
Mie en Ko 212
Minna von Barnhelm 402
Minnezweep, De 275
Mirakel 120
Modelboerderij, De 260, 263
Moeder 156
Moeder Aarde 214
Molen van Sanssouci, De 243
Moloch 34
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Monument, Het 299
Moord in de Oriënt-Express, De 260
Moral 260, 263
Mordechai 317, 342, 343
Motoren 376
Naaktstudie, De 245
Naamlozen van 1942, De 14
Naar het licht 377
Naar Oostland willen wij rijden 381
Nachtwacht, De 368
Nathan der Weise 166
Nebel überm See 358
Nederlanders in Europa 385, 387
Nest, Het 424
Neurode 139
Nibelunge Nôt, Der 404, 443
Niet voor de poes... 224-227, 229, 231, 233,
450
Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel
320, 322, 369
Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel 314, 321
Noah of de ondergang der eerste weerelt 397
Nocturne 360
Noe zeie ze 324
Noorsche Krijgstocht 260
Not Gottes 331
Om de koningsmacht 196, 213
Ome Loeks 156
Onbekende land, Het 30
Onder de luifel, kroniek der Hollandsche zeehelden 367
Onder de Princevlag 210, 225, 329, 452
Onschuldige meisjes 27, 429
Ontwortelden, De 381, 388
Op Hoop van Zegen 31, 341
Op voor een nieuwe toekomst. De Glorie van
den Arbeid 372, 388
Operatie geslaagd 398, 400, 414, 417
Opfer, Das 134, 135
Opferstunde 127, 139
Opgang 218, 219

Ora et labora 31
Oranje 329, 342
Oranje en Neerland … één 204
Ordnung im Chaos 123
Oresteia, De 48, 394
Othello 26
Oude is nieuw, het nieuwe oud, Het 385
Overgang 34
Paddeltje 260
Panama 110
Panamaskandal 110
Pantoffelhelden 265, 286
Paradijs, Het 398
Pas op wat je vrouw doet 245
Pater Malachius’ mirakel 27
Peer Gynt 48, 240, 412
Pension ’t Stekeltje 363, 370
Perzen, De 148, 394
Pest in Beieren, De 275
Peter en Pauwels 398
Petersburger Krönung, Die 123, 128, 132, 134
Phaea 418
Philoktetes 253, 261
Phyllis 253, 261
Pierrot Komedie 213
Ploegbaas, De 244
Politie wint altijd, De 260, 367
Politiek der liefde, De 245
Polly Perkins 210, 222
Preu engeist 123
Prins Willem van Oranje 210, 211, 222
Prinz Friedrich von Homburg 391-393
Prinz von Preu en 123
Professor Mamlock 28, 186, 418
Propheten 113
Psycholoog, De 245
Publiek geheim, Een 257, 286, 288, 449
Radio-hoorspel in woorden, Een 366
Ramme, Die 117
Rassen 27
Rebel der Nederlanden, De 210, 225, 307, 308,
315, 329, 343, 452
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Rebell in England 109
Rebellion um Preußen 136
Rechte lijn, De 208-210, 222
Rechtsgeding van Onzen Heer, Het 70
Reims 111
Reparationen 107
Rheinische Rebellen 107
Rheinlandtragödie 116
Roaitske 156, 173
Robinson mag niet sterven 211, 222
Roode divan, De 410
Roode draad, De 381
Roodkapje 382
Roofvogels 156
Rose Bernd 253-255, 357, 264, 268, 286
Rothschild siegt bei Waterloo 116, 135
Rotterdam, hoe het leeft en streeft 372
Rozenkrans, De 26
Ruilkantoor, Een 360
Rumoer in Michigan 361
Saartje Burgerhart 77
Sabijnse Maagdenroof, De 245
Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel 321
Samurai 129
Sara Burgerhart 210, 222, 399
Scapin 26
Schakels 31
Schelmstreken van Scapin, De 26
Schepping der wereld, De 244
Schicksal um York 116
Schlageter 108, 116, 127, 139
Schwert, Das 130, 133, 140
Siebenstein 116
Sigaar, De 230
Simson en Dalila 336
Simson, een richter Israëls 309, 331, 336
Sinte Katrijne melken 380
Sirenen über New York 359
Sklave, Der 107
Slaet op den Trommele 303
Slagveld, Het 34
Sleutelbewaarder, De 259, 261
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Slimme Jan of Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in 33
Sluwe advocaat Pathelijn, De 28
Sneeuwwitje 297, 379
Sociale voorman maakt u wegwijs, De 364
Soldaten, De 34
Sollicitant, De 244
Sonne über Bautzen 116
Spaansch heidinnetje 260
Spaansche gebroeders, De 26, 418
Spaanschen Brabander, De 234, 235, 414
Spel met menschen 372
Spoken 414, 415
Spook van de opera, Het 362
Springvloed 30
St. Joan 26
Staatsvijand nr. 1 410
Stad van God, De 234
Starkadd 260, 261, 330
Stedinger, Die 120
Steenen hart, Het 382
Steenen spreken, De 377
Steven Bouwen 275
Storm 341
Storm op de Koningshoeve 80
Stralende dageraad 25
Strooppot, De 380
Struensee 260
Stukje bij beetje. Hoe boerenland in jodenhand
geraakte 371, 381
Stürmer. Ein deutsches Schicksal 138, 140
Sturz des Ministers, Der 122
Suikerfreule 212
Symbool, een liberale klets in één bedrijf 309, 310
Temps viendra, Le 183
Thomas Paine 108
Thor’s gast 260, 261, 265, 331, 333, 342
Tijl II 217
Tijl Uilenspiegel 175, 219, 222
Top van het jaar, De 294, 295
Toverfluit, De 33
Treue 129
Troon wankelt, Een 315
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Türkenlouis, Der 135, 140
Tusschen twee volken 227
Twee edellieden van Verona, De 263, 286, 288, 450
Twee wezen, De 26
Twintigje, Het 380
Überlebenden, Die 107
Ulenspiegel 217
Van der Zee’s gaan logeren, De 360
Van huis tot huis 361, 379
Van papas ende tartouffles 367
Van Vastelavond tot Paschen 380
Varen, varen 297
Varkenshoeder, De 381
Vater und Sohn 123
Verloopen tij 360, 369
Vertrouw en Bouw 275
Vertrouwen, Het 372, 384
Verwachting 368
Victor’s nachtmerrie 324
Villano en su rincon 275
Vliegende Hollander, De 362
Voddenkoper van Parijs, De 156
Volk bricht auf 132, 135, 140
Volpone 26
Vondel onthuld 316
Voor Outer en Heerd 96
Voor zonsondergang 99
Voorste legioen, Het 426, 431
Vreemdeling, De 417
Vrij Volk 11-14, 435
Vrijheid (A. Jansen) 193-199, 206, 313, 441
Vrijheid (H. Krantz) 25, 26
Vrouw die verloor, De 30
Vrouwenzand 156, 405, 413, 414
Vrouwtje van Stavoren, Het 173, 297, 362
Vuurslag, De 381
Waar eeuwen fluisteren 385
Waar is mijn dochter? 417
Waarom het eikenblad een eereteken werd 382
WA-man thuis, De 298

Wandlung, Die 107
Warenar 82, 398
Ware Nederlander, De 244
Wat een tijd, wat een tijd 204
Wat is Zwart Front? 205, 206
Watersport 266, 272, 286
We eten vandaag kip 245
Wederzijds Huwelijksbedrog, Het 157, 398
Weg ins Reich, Der 117
Weg is beter dan de herberg, De 398
Weite Reise, Die 260
Welkom in Holland 369
Westerman en Zn. 261, 286, 444
Westerschouwen, ’t zal je rouwen 381
Wetenschap dient de mensheid, De 367
Wie is dr. Vlimmen 385
Wie kust de mummie? 260, 265
Wiek van Wiekshörn 156
Wij trekken de velden in 377
Willem de Beier 248, 275
Willem de Zwijger 213, 222
Winter gaat in zaken, De 374
Witte van Haemstede 228, 253, 254, 264, 267,
272, 274-277, 285, 286, 288, 343, 449
Witte ziekte, De 27, 409, 424
Wittebroodsweken 257, 269, 286
Wölfe, Die 129
Wonder, Het 260
Woutertje Pieterse 260, 399
Wulgesycke 173
Wunder vor Verdun 110
Zaad kiemt, Het 203, 300
Zauberflöte, Die 239
Zeelands doodendroom 381
Zerbrochene Krug 71
Zeven zwarte zwanen 366
Zevende gebod, Het 31
Zij die nableven 31
Zondaar, De 398, 409
Zonnewende 295, 377
Zuid-Oostelijk van New Foundland 369
Zwarte handel lokt, De 355, 369, 370, 374, 376, 447

