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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 eer-
ste, 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 stel-
len…. 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 prin-
cipieele 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 kin-
deren is niet alleen uw macabere oorlogsprivilegie…. (…) Maar toen wij eindelijk de der-
de bedoeling van uw inval begrepen, uw geest in plaats van de onze, toen zijn wij opge-
sprongen 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 ge-
ruischloos 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 on-
zichtbaren, burgers en burgeressen van ons vaderland, dat is – trots alle verraders en red-
ders 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 onbeken-
de 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 to-
neelvoorstelling 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 wei-
nige 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 per-
soonlijk 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 drei-
ging hebben deze kunstenaars zoveel mogelijk van hun keuze geprofiteerd. De ‘on-
verschilligen’ 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 conti-
nuïteit van het kunstleven’ of ‘Niemand kan van ons eisen dat we helden zijn.’ Ver-
wijtend 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 onver-
zoenlijken’ genoemd werden. Zij zagen direct in wat de Duitse maatregelen inhielden
en aanvaardden de volledige consequenties van hun weigering om tot de Nederland-
sche 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 over-
heersing door buitenlandse mogendheden door de eeuwen heen. Een mythe was ge-
schapen: de acteurs en actrices die doorgespeeld hadden kregen het stempel ‘fout’, de-
genen 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 gehou-
den, had de veelzeggende ondertitel: ‘De Kultuurkamer of de schuifdeuren’. Zij on-
derstreepte 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 bijdra-
ge 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 Wereld-
oorlog’, die van 4 maart 2005 tot en met 2 april 2006 in het Theater Instituut Neder-
land 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 plaats-
gevonden: 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 Steke-
lenburg 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 ge-
speeld. Dat er door de meeste toneelspelers gewoon was doorgespeeld, bleef onver-
meld, 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 ge-
schiedenis 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 maat-
schappijkritische stukken de grote toneelspelers en regisseurs uit het interbellum.
Daarnaast noemt hij het nationaalsocialistische toneelgezelschap Fascio en de socia-
listische 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 reac-
ties 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 aan-
dacht. 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 aan-
stippen. Van Berkel (1991) belicht in haar doctoraalscriptie De volkse greep op het Ne-
derlandse toneel 1940-1945 het theater in de oorlogsjaren. Zij beschrijft daarin de na-
tionaalsocialistische ideologie en cultuurpolitiek en het daaruit voortvloeiende
kunstbeleid waarbij ze ook het vizier richt op een aantal nationaalsocialistische ge-
zelschappen. 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 huiskamer-
voorstellingen. De reacties op voorstellingen bleven ook niet beperkt tot het citeren
van clausen die bij het publiek in de zaal onverwachte, vaderlandslievende of Duits-
vijandige 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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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 za-
len. Fons Rademakers vertelde in een interview met Ageeth Scherphuis over het ver-
schil 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 oor-
log 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 oor-
log. 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 cij-
fers 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 ste-
den – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen en Eindho-
ven – 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 be-
droeg 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 thea-
tergeschiedenis aan te vullen en daarmee vollediger te maken. Tot op heden zijn de to-
neelstukken waarin ‘onverschilligen’ en ‘labielen’ speelden zelden onderwerp van his-
torisch onderzoek geweest. Hetzelfde geldt voor de propagandastukken waarvoor de
‘onnozelen’ en de ‘opportunisten’ zich leenden en waardoor ze op grond van die ac-
tiviteiten werden uitgesloten van het naoorlogse theaterleven. Dit onderzoek is een
eerste poging ook hun geschiedenis te beschrijven. Maar er kunnen meer vragen ge-
steld worden.

Klaus Mann heeft met zijn boek Mefisto (1936) een indringend portret geschetst
van Hendrik Hofgen, een talentvol acteur van een links georiënteerd theatergezel-
schap. 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 we-
reldwijde 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 natio-
naalsocialistische groepen de gelegenheid te baat hebben genomen om hun ideolo-
gie ten tonele te brengen, is niet beschreven, laat staan dat bekend is wat hun reper-
toire was.

Dat een onpartijdige berichtgeving in de pers tijdens de bezetting onmogelijk was,
is reeds uitgebreid beschreven.10 Wat die recensenten opmerkten over het theaterle-
ven in de oorlog is tot op heden een ongeschreven bladzijde in de theatergeschiede-
nis 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 toneel-
spelers 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 in-
houdelijke 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 beant-
woord worden.

Het theater van de nieuwe orde beschrijft niet de volledige geschiedenis van het thea-
ter tijdens de bezetting. Dat onderwerp is te veelomvattend. Het repertoire van de ge-
zelschappen die doorspeelden na de instelling van de NKK komt weliswaar aan bod
in hoofdstuk 8, maar een samenhangende theatergeschiedenis van het Residentie Too-
neel, het Centraal Tooneel, de toneelgroep Albert Gerlach en andere gezelschappen
moet nog geschreven worden. Omdat een beschrijving van het theater van Neder-
landse nationaalsocialisten het uitgangspunt was, is ook de aandacht voor het Deuts-
ches Theater in den Niederlanden beperkt gebleven.12

Dit boek behandelt, zoals de ondertitel aangeeft, het theater van Nederlandse na-
tionaalsocialisten. De ondertitel luidt niet de geschiedenis van het nationaalsocialis-
tisch theater in Nederland, want bij de beschrijving van het theater tijdens de bezet-
ting is het allereerst van belang vast te stellen welke criteria gehanteerd kunnen of
moeten worden om een gezelschap, auteur of toneeltekst het stigma nationaalsocia-
listisch 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 veronderstel-
ling 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 wil-
den 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 na-
tionaalsocialistische cultuur verstonden, welke rol die dan moest vervullen en of het
mogelijk zou zijn om de theaterwereld om te buigen in nationaalsocialistische rich-
ting zijn vragen die in dit boek centraal staan.
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Tijdens de bezetting zijn niet alleen Nederlandse toneelgezelschappen gesubsi-
dieerd, 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 be-
roepstoneelgezelschappen en gelegenheidsgroepjes geweest, die wel degelijk toneel
hebben gespeeld met de intentie de nationaalsocialistische denkbeelden te promo-
ten. Omdat tot nu toe vaak de kwaliteit van doorslaggevende betekenis is geweest
voor opname in een theatrale canon, lijkt het wel alsof theaterwetenschappers de con-
clusie 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 verschillen-
de bronnen onderzocht. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van de archieven van
de verschillende nationaalsocialistische instanties als het Department van Volks-
voorlichting en Kunsten, de Nederlandsche Kultuurkring, de Nederlandsche Kul-
tuurkamer, de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap en de Nederlandsche
Kultuurraad. Wat verstonden zij onder cultuur en hoe zou die een nationaalsocialis-
tische signatuur kunnen krijgen? De meest bruikbare bronnen waren nationaalsoci-
alistische tijdschriften zoals De Schouw die tijdens de oorlog door deze instanties wer-
den uitgegeven.

Een tweede bron vormen de partij- of kringbladen van de verschillende natio-
naalsocialistische groeperingen.14 Werd er in de gelederen van de NSB, Zwart Front,
NSNAP en andere splinterpartijen over een Nederlandse nationaalsocialistische cul-
tuur 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 partij-
politieke organisatie kende een viertal afdelingen waarvan die van de volkse cultuur
weer opgesplitst was in een viertal diensten: dans, muziek, beeldende kunsten en re-
derijkerstoneel.15 Onder deze laatste dienst viel niet alleen het amateurtoneel, toen-
tertijd lekentoneel geheten, maar ook de organisatie van kameraadschapsavonden, die
opgeluisterd konden worden met verschillende theatrale activiteiten.
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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 Nederland-
se nationaalsocialisten onder cultuur verstonden en welke kenmerken deze natio-
naalsocialistische 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 op-
gericht en daarmee was de NKK een feit. Over de oprichting van de NKK is in het ver-
leden 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 vak-
groep Toneel.

Welk theaterbeleid voerde het DVK en hoe werd dat vorm gegeven? En wat de-
den Nederlandse regisseurs toen bekend werd dat de subsidie voor theater fors werd
uitgebreid? Hoe werd in nationaalsocialistische kringen gereageerd op de minder be-
reidwillige houding van de kunstenaars tegenover de NKK en welke strategieën moes-
ten worden aangewend om dit nieuwe instituut ingang te doen vinden bij de Neder-
landse bevolking? En hoe positief waren de Duitse ambtenaren van het
Rijkskommissariaat over de gevoerde politiek van hun Nederlandse nationaalsocia-
listische 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 be-
schrijving van de verschillende nationaalsocialistische instellingen die zich hebben be-
zig 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 pro-
paganda te bedrijven. Ook al hebben nationaalsocialisten zich vooral in de jaren der-
tig 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 ont-
wikkeld voor de vormgeving van een toekomstig theater van de nieuwe orde. Na de
Nederlandse capitulatie verschenen spoedig de eerste publicaties waarin vooraan-
staande 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 Goe-
dewaagen, 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 ge-
schrift blijken wat er veranderd moest worden. Hun plannen hadden niet alleen be-
trekking op het repertoire, ook het toneelbestel moest op de schop.

Waaruit hun ideeën bestonden en hoe een toekomstig nationaalsocialistisch to-
neelbestel er uit zag, wordt beschreven in hoofdstuk 3. Daaraan voorafgaand geeft
hoofdstuk 2 een overzicht van de geschiedenis en de dramaturgie van het nationaal-
socialistisch 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 to-
neelbestel 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 Fas-
cio De dag die komt van George Kettmann jr. De beschrijving van de nationaalsocia-
listische theaterpraktijk in de jaren dertig start dan ook met de geschiedenis van dit be-
roepsgezelschap. 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-Hol-
landsch 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 mede-
werking aan deze voorstellingen? Wat was de receptie in de nationaalsocialistische
pers? Hebben deze gezelschappen voor de samenstelling van hun repertoire leentje-
buur gespeeld bij hun Duitse geestverwanten?

De theaterpraktijk wordt ook vanuit het standpunt van de toneelschrijvers be-
schreven. 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 geschre-
ven, 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 toe-
bedeeld 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 kring-
huis? 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 re-
pertoire en de receptie van de gespeelde stukken van nationaalsocialistische beroeps-
en 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 nationaalso-
cialistische 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 gezelschap-
pen 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 natio-
naalsocialistische theatrale receptie valt te distilleren. Uit de kritiek kan wellicht afge-
leid worden op welke criteria recensenten hun mening baseerden en wat nog belang-
rijker 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 es-
thetica 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 volg-
den 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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