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1. Het theaterleven tijdens het interbellum

Royaards en Verkade

Nederland kende in de eerste decennia van de twintigste eeuw twee theatergroot-
heden die als regisseur en toneelspeler een groot stempel hebben gedrukt op de speel-
stijl 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. Wil-
lem Vogelsang, zijn verdienste voor het Nederlandse theater onder woorden ge-
bracht: ‘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 be-
reikt 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 be-
doelingen of achtergronden (Hunningher, 1949: 137)’. Royaards vertaalde het l’art
pour l’art-principe van de Tachtigers naar het theater: schoonheid om de schoon-
heid. 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 criteri-
um 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. Cen-
traal 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 kleuren-
rijkdom 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 Veree-
nigd 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 Ed-
ward Gordon Craig (1872-1966) begon hij zijn loopbaan met een aantal beginnende
toneelspelers en dilettanten en leidde hen op in zijn speelstijl. Gebroken moest wor-
den met de naturalistische wijze van regisseren en spelen, omdat die het publiek ver-
hinderde innerlijk mee te leven met het getoonde. Het theater moest geen sociale con-
flicten 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 wer-
kelijke situatie en bestaande typen (de naturalistische speelwijze) moesten zij ver-
vangen 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 ei-
sen aan de toeschouwers, vroeg van hen begrip voor de ideeënwereld van de schrijver.
(…) Daarom voelde Verkade zich aangetrokken tot het “intellectualistische” reper-
toire, 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 waar-
heid’. 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 Haghe-
spelers, 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 ge-
zien. De Leeuwe (1996: 585) spreekt liever over complementair opererende personen.
Kijken we naar het repertoire dan blijkt Defresnes onderscheid geen absolute geldig-
heid te hebben, maar wel richtinggevend te zijn. Het kwam dus voor dat toneelgezel-
schappen 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, be-
tekende 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 antitotalitai-
re 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 bur-
gerlijke repertoire van dit gezelschap, dat meestal gekenmerkt werd door een natura-
listische speelstijl. De burgemeester van Den Haag, die zowel de politiek getinte bood-
schap 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 De-
fresne, en in mindere mate Van der Lugt Melsert, in de jaren dertig geëngageerd thea-
ter – 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 theaterge-
schiedenis. 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 thea-
ter was een plaats waar de waarheid getoond moest worden. Van Dalsum en Defres-
ne beschouwden zich als de chroniqueurs van hun eigen tijd, of zoals zij het ver-
woordden: ‘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 religi-
eus, 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 beel-
den 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 razend-
snel 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 verantwoordelijkheidsbe-
sef 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 ge-
meenschap. ‘Steeds heeft hij [Albert van Dalsum, AvdL] naar die gemeenschap ge-
zocht 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-Ne-
derlandsch Tooneel: Komedie van het geluk van Nikolai Evreïnov, Drie Stuiversopera
van Bertolt Brecht en Kurt Weill, Volpone van Ben Jonson in een bewerking van Ste-
fan 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 ver-
beelding. Hoewel Van Dalsum en Defresne zich aangetrokken voelden tot het Ex-
pressionisme – zij betoogden dat het reproduceren van de werkelijkheid door de ac-
teur hem zo bond dat er geen ruimte was om zijn gevoelens te uiten – worden deze
toneelstukken eerder gezien als voorbeelden van humanistisch dan van Expressio-
nistisch 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 voor-
stellingen van Vrijheid uit 1922 en Aan Gene Zijde van Walter Hasenclever, in 1924 ge-
speeld door Het Vereenigd Tooneel met Else Mauhs in de rol van Jeanne, waren eer-
der 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 di-
verse malen tijdtheater heeft geregisseerd of gespeeld met De beul als meest roem-
ruchte 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 vanwe-
ge de actuele strekking: de rassenvervolging was met de Neurenberger wetten staats-
zaak geworden in nazi-Duitsland. Ook De rozenkrans van Florence Barclay en Alexan-
dre Bisson (1936-37), gespeeld door Pierre en Enny Mols (De Vereenigde
Schouwspelers) en Boefje met in de hoofdrol Annie van Ees (Het Nederlandsch Too-
neel, 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 ont-
ving stukken als Rassen van Ferdinand Brückner (1934), Onschuldige meisjes van Lili-
an 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 onder-
werp 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 rede-
nen 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:

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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Jaar Stuk en auteur Gezelschap Reden

1933 De matrozen van Cattaro van 
Friedrich Wolf

De Jonge Spelers Muiterij op De Zeven Provin-
ciën

1934 Rassen van Ferdinand Brückner Vereenigd Rotterdamsch 
Hofstad Tooneel o.l.v. 
Cor van der Lugt Melsert

Het stuk is een felle aanklacht
tegen de jodenvervolging in
Duitsland

De gele koorts van Sidney 
Howard en Paul de Kruyf

Amsterdamsche Tooneel-
vereeniging

Het stuk behandelt de strijd te-
gen ziekteverwekkende bacte-
riën, ook figuurlijk bedoeld

1935 Onschuldige Meisjes van Lillian
Hellman

Vereenigd Rotterdamsch 
Hofstad Tooneel 

Maatschappijkritiek (vermeen-
de lesbische relatie)

1936 De witte ziekte van Karel Capek Vereenigd Rotterdamsch 
Hofstad Tooneel

Protest tegen totalitaire regimes
en dictatuur

1937 De dag des oordeels (Judgement Day)
van Elmer Rice

Amsterdamsche Tooneel-
vereeniging

De Rijksdagbrand, het stuk
werd in Den Haag en Amster-
dam verboden

Kinderen op een ijsschots van de
Hongaar Vilèm Werner

Amsterdamsche Tooneel-
vereeniging

Geen verbod, maar stuk stukge-
schreven door een vijandige
pers

1938 Pater Malchius’ Mirakel Nederlandsch Tooneel Mogelijk kwetsend voor katho-
lieke Nederlanders
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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 pu-
bliek van links georiënteerde arbeiders en het verbond zich met de socialistische ar-
beidersbeweging en haar partij, de SDAP. Daarmee onderscheidde het zich van an-
dere 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 Arbeiders-
ontwikkeling 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 Volks-
bühne” (Blockmans, 1987: 192)’.

De Jonge Spelers bestond van 1932 tot 1940 en in totaal zijn er negenentwintig ac-
teurs 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 Se-
ves, Lucas Wensing en Gerrit Lindenberg. Het repertoire sloot nauw aan bij de doel-
groep 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 te-
gen het opkomend fascisme (De matrozen van Cattaro en Professor Mamlock van Frie-
drich Wolf), sociaalpsychologische drama’s waarin de innerlijke strijd van een indivi-
dueel personage de hoofdmoot vormde (Geef acht! Parade van Fr. Angermeyer) en
lichte, vrolijke toneelstukken die als enige doel hadden amusement te bieden (Brede-
ro’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 toneel-
gezelschap Fascio in het seizoen 1933/34 gespeeld werd. Weliswaar signaleerde hij een
verschil in realiteitsbesef (‘ik neem het Jodenvraagstuk ernstig en het leege fabrieksge-
doe van Kettmann niet’) ‘maar de machteloosheid om boven de drakerige oppervlak-
te 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 ge-
voel af te gaan dan uit te gaan van het verstand, heeft Nederland echter op de ge-
noemde 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. Het-
zelfde kan gezegd worden over het tijdtheater dat Firmin Gemier voorstond. Welis-
waar 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 avant-
gardekunst, waren hier wel bekend, maar werden niet of nauwelijks nagevolgd in te-
genstelling tot het revolutionaire toneel van Vsevolod Meyerhold, dat verwantschap
vertoonde met het Duitse Expressionisme. Ook vanuit Engeland was geen modern ex-
perimenteel 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 speel-
de 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 voorstel-
lingen, 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 Ra-
nucci-Beckman) en klassiek repertoire (Johan de Meester) en speelde daarmee in op
de behoeften van het Haagse publiek: ‘De combinatie van societytoneel, van smaak-
vol licht blijspel tot ernstige tragedie, met het klassieke spel, eveneens in het ruime sca-
la 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 speel-
de voort in de traditie van het Hofstad Tooneel van Cor van der Lugt Melsert. Men
bracht voorstellingen die niet opvielen ‘door overdreven experimenteerlust, ver-
nieuwingsdrang 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 Schouw-
tooneel) vervulden hierbij een voortrekkersrol.5 In het seizoen 1917/1918 speelde het
Hofstad Tooneel louter Nederlandstalig werk, wat Huningher (1949: 142) een mira-
kel 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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eerste jaar als toneeldirecteur in Rotterdam speelde het Rotterdamsch Tooneel der-
tien Nederlandstalige stukken. Sinds 1923/24 was Van der Lugt Melsert de vaste be-
speler van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en tot 1937 speelde hij 135 Neder-
landstalige stukken.

Adriaan van der Horst speelde met zijn gezelschap o.a. Springvloed van Ina Bou-
dier-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 twee-
enveertig van de 131 werken oorspronkelijk Nederlandstalig.

In het seizoen 1925/26 brachten alle gezelschappen niet minder dan zevenen-
twintig premières van oorspronkelijk Nederlandstalig werk voor het voetlicht, maar
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toch klaagden auteurs als August Heyting en Bernard Canter dat de toneeldirecteu-
ren amper aandacht besteedden aan hun werk. Zoals we later zullen zien, hebben na-
tionaalsocialistische 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 ama-
teuristische 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 Ar-
beiders-Zangvereenigingen in Nederland opgericht, in 1910 volgde de Nederlandse
Bond van Arbeiders-Muziekvereenigingen en in 1917 de Bond van Arbeiders-Too neel -
vereenigingen.

Deze laatste bond kende in 1934 86 afdelingen volgens een opgave van de Cultu-
rele Raad en 107 afdelingen volgens Het Arbeiders Tooneel, dat van 1930 tot 1936 ver-
scheen. 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 le-
den, maar de meeste leden telde de bond in 1934: 1400 leden, verdeeld over 107 afde-
lingen. 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 Co-
peau 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 Ar-
beiders 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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Daarnaast informeerde Jan Lemaire jr. de lekespelers over het spreekkoor, dat socia-
listische 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. Ideolo-
gisch gezien paste het spreekkoor bij socialistisch arbeiderstoneel omdat het uitging van
de collectiviteit van de toneelgroep. In die zin zou de Bond van Arbeiders-Tooneelver-
eenigingen 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 jon-
ge socialisten naar hartelust en zij zochten daarbij naar nieuwe dramatisch-theatrale
vormen. Die vonden ze in het lekenspel, een weinig ingestudeerd toneelspel bestaan-
de 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 vol-
gende definitie: ‘Lekenspel is de onmiddellijke, niet door vakstudie ontdekte en uit-
gewerkte, 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-

32 Het theater van de nieuwe orde

De AJC speelt het spreekkoor “Opstandelingen”. In het midden van de foto: Ben Groeneveld. IISG

01 hst 1 (4)  14-10-2008  11:10  Pagina 32



de, min of meer gesloten levensgemeenschap. Het lekenspel is de ongekunstelde, on-
bevangen, spontane en natuurlijke vormgeving. Het groeit uit en met een bepaald le-
vensgevoel, een bepaalde gezindheid van een of andere gemeenschap. Het is uit de ge-
meenschap 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-eman-
cipatorisch doel: de arbeidende klasse losweken uit de kapitalistische maatschappij en
voorbereiden op een betere socialistische maatschappij. De theatercultuur die zij pro-
pageerde 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 nationaalsocialis-
me. In plaats van afscheiding werd de AJC gedwongen te streven naar integratie.

Groeneveld ging van de veronderstelling uit dat de fantasie van de speler geprik-
keld 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 be-
dreven werd, verschilde ook. De regisseur en de spelers bij de AJC moesten vooral po-
sitieve elementen in het stuk opnemen: gemeenschapszin, aanvaarden van verant-
woordelijkheid, het zelf onderzoeken en aankweken van karaktereigenschappen als
eerlijkheid, trouw, openhartigheid enz. Naast propagandistische lekenspelen onder-
scheidde Groeneveld levenslustige spelen zoals De toverfluit van R. Oostra en komi-
sche 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 op-
stand van de arbeiders als thema had. Het belangrijkste spel was echter Goudvreug-
de’s ontwaken dat in 1924 geschreven was door Marie W. Vos en jaarlijks werd opge-
voerd.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 over-
genomen. Bekend en indrukwekkend was het spreekkoor Moloch van Bruno Schön-
lank 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 bewe-
gingsspel werd opgevoerd en in 1927 als De soldaten werd uitgegeven. Naast ervaren
coryfeeën als Henriette Roland Holst-van der Schalk en Adama van Scheltema wa-
ren 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-Tooneel-
vereenigingen was de Arbeiders Theater Bond Holland (ATBH), een door de CPH ge-
controleerde 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 kor-
te gespeelde teksten tot concrete politieke acties opriepen. De problemen werden di-
rect en vereenvoudigd voorgesteld, liederen en commentaren gaven uitleg bij het ge-
toonde. 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 tus-
sen partij en arbeidersstrijd toont de volgende lijst:
1. district Amsterdam: zes groepen (Alarm, Ontwaakt, Tribune Front, Maxim Gor-

ki, 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/Wor-
merveer en groepen in Haarlem, Amersfoort en Aalsmeer)

3. district Zuid-Holland: zeven groepen (Rood Front/Leiden, Rosa Luxemburg, Dy-
namo, 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 Noorder-
licht/Groningen)

Hierbij moeten nog meegeteld worden: Agitprop uit Den Haag (1931), De Roode Vo-
gels (1931) en Heil Moskou (1932) uit Amsterdam, Paraat uit Hilversum (1932) en De
Blauwe Blousen uit Utrecht.

Agitpropoptredens vonden vooral na 1930 tijdens de zondagochtendbijeenkom-
sten van de VVSU (Vereeniging van Vrienden van de Sovjet Unie) plaats. Zo’n bij-
eenkomst begon meestal met een toespraak waarin propaganda werd gemaakt voor
de Sovjet Unie, waarna de vertoning van een Russische film volgde en een revolutio-
naire montage van journaalfragmenten. Zang, declamatie, dans, acrobatiek of agit-
propscènes wisselden deze drie onderdelen af. Verschillende intenties kwamen in de
agitpropscènes samen:
– voorlichting en informatie over politieke en economische ontwikkelingen van-

uit marxistisch oogpunt,
– het opwekken van haat tegen de klassenvijand door middel van karikaturiserin-

gen 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 decla-
maties de eerste spreekkoren, die als voornaamste doel ‘de redevoeringen en het de-
bat van de vergadering overzichtelijk en duidelijk moesten weergeven’.11 Het spreek-
koor eindigde meestal met een oproep tot georganiseerde strijd of het samen met het
publiek zingen van een revolutionair strijdlied. De eerste spreekkoren waren nogal sta-
tisch van vorm en pas na verloop van tijd splitsten zich uit de groep enkele spreken-
de, naar voren tredende spelers af die de rol van protagonist voor hun rekening na-
men. 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 kon-
den zien om de problemen op te lossen’.12

De agitpropscènes kenden een expositie-, een agitatie- en een propagandage-
deelte. 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 Duit-
se agitpropgroepen (o.a Blaue Blousen in 1932) en de deelname van de Nederlandse
agitpropgroep De Zeven Provinciën aan de Internationale Arbeiders Theater Olym-
piade in Moskou (25-31 mei 1933). De naam van de groep was een regelrechte verwij-
zing naar de muiterij op het Nederlandse kanonneerschip, die na tien dagen met een
bombardement werd beëindigd. De delegatie bestond uit agitpropspelers, leidingge-
vende functionarissen van de communistische partij en een aantal linkse beroeps-
kunstenaar 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 Chris-
tengemeenschap werden gespeeld, kunnen als tegenhanger van het communistische
spreekkoor worden gezien. De zilveren trompet, het blad van de Graalbeweging, be-
richtte op 5 april 1932: ‘Bij den “Internationalen Arbeiders Tooneelbond”, die onder
leiding van de Komintern staat, zijn op het ogenblik ruim 500 toneelclubs aangeslo-
ten 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 tus-
schen den katholieken Geest die in ons leeft en ons bezielt en al onze andere levens-
uitingen!’ 13

In 1921 richtte de Nijmeegse hoogleraar pater Jacques van Ginneken s.j. de Graal-
beweging 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 be-
werkstelligen, te beginnen in Nederland. Of, zoals Van Kersbergen het verwoordde:
‘het Christendom uitdragen en getuigenis geven van wat in jezelf leefde. Het enthou-
siasme, 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 (arbei-
ders)meisjes wilde verbeteren, én een culturele beweging die zoals we zagen in het ci-
taat 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 gees-
telijkheid 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: op-
tochten 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 bin-
nen gericht, omdat zijn opvolger, mgr. J.P. Huibers, de plaatselijke geestelijkheid weer
meer zeggenschap gaf. De beweging werd opgenomen in de Katholieke Actie, waar-
bij 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 ze-
venduizend Graalleden op 23 april 1933 in het Xerxesstadion te Schiebroek werd op-
gevoerd. 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 katholie-
ke vrouw dat zij geboren was om te lijden en zich weg te geven. Het Graalspel Sint Lid-
wina telde vijf taferelen en was gebaseerd op een middeleeuws mysteriespel waarbij
spreekkoren door bewegingskoren werden ondersteund. Omdat het eerste en het laat-
ste tafereel in de hemel spelen, was de tribune aan de korte zijde van het veld als he-
mel 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 vas-
te bespeler van de Amsterdamse Schouwburg op het Leidseplein, de rest ging naar
andere gezelschappen die in de hoofdstad optraden. Toen Royaards in 1923 te-
rugtrad uit de Stadsschouwburg in Amsterdam – hij weigerde het sterk vermin-
derde 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 jaar-
lijks met ong. ƒ20.000. Daarna verdween de toneelsubsidie van de gemeentelij-
ke begroting om enkele jaren later in de vorm van kleine bedragen weer op te dui-
ken 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 Ko-
ninklijke 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 aan-
zien van de kunsten en de christelijke partijen waren de mening toegedaan dat staats-
bemoeienis enkel kon bestaan in het uitoefenen van censuur. De Tweede Kamer ver-
wierp steeds iedere steun aan het toneel.

De subsidies van de gemeenten staken schril af tegen de opbrengsten uit de ver-
makelijkheidsbelasting. 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 uitge-
trokken voor subsidie aan dramatische kunst. Daaronder verstond hij: toneel, opera,
operette, ballet en kunstdans. De totale subsidie die door deze negen steden werd ver-
strekt, bedroeg ƒ667.013,59. Wat de subsidiebedragen voor de vijf grootste steden be-
droegen 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 inten-
tie 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 ver-
anderen – toch mogen we op basis van al deze cijfers de conclusie trekken dat de over-
heid 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 beïn-
vloedden. 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 lie-
ver de Bouwmeester-Revue met de komiek Johan Buziau als publiekstrekker. Voeg daar-
bij 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 steun-
trekkers. Een aantal van hen zal daarom het spelen bij een nationaalsocialistische to-
neelgroep 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 uit-
spraak bevatten over de groote vraagstukken van het geweld en de onderdrukking, van
het machtsmisbruik en de rechteloosheid, door bestuursinstanties en politieke groe-
pen 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 dra-
ger van cultuurwaarden, d.w.z. zijn opvoedende taak, vervullen. Tegen deze ontwik-
keling 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 ont-
plooiing wordt verstikt (Hunningher, 1949: 196).’ Het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog 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 dien-
den te opereren.

In rechtsautoritaire en nationaalsocialistische periodieken werd in de jaren dertig
herhaaldelijk gepoogd te definiëren wat het begrip ‘cultuur’ inhield. Enkelvoudige de-
finities 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 cul-
tuur waren volgens jhr. J. A. Boreel de Mauregnault het spiegelbeeld van die van de volks-
gemeenschap. Omdat deze uit verschillende delen was opgebouwd, bestonden er ook
verschillende culturen die door hem ‘volkscultuur’ en ‘verfijnde cultuur’ werden ge-
noemd. 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. Te-
vens moest deze definiëring duidelijk maken dat de door de nationaalsocialisten ge-
wenste 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 indus-
triearbeider 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 ‘persoonlijkhe-
den’, de tot een eigen vorm gekomen enkelingen, die kunst produceerden op ‘de hoog-
ten, waar het eenzaam is’ en veelal slechts in verwijderd contact met de volksmassa
leefden; anderzijds waren er de ‘naamlozen’, de onbekende bewaarders van eeuwen-
oude cultuurtradities, de eenvoudige ambachtslieden, bij wie handwerk en schoon-
heid vanzelfsprekend samenhingen, de dansers, de muzikanten en spelers, voor wie
cultuur meer ‘spel’ dan ‘vak’ was.19 Goedewaagens onderscheid tussen de ‘persoon-
lijkheden’ en de ‘naamlozen’ kwam overeen met wat Boreel de Mauregnault als ‘ver-
fijnde 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 in-
nerlijk 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 hinder-
nissen, het ééne, boven alles trouw gediende beginsel, uit te dragen en algemeene gel-
ding 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 ver-
bonden 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 der-
tig 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 ver-
houding 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 cha-
otische delen. Vanuit die gedachtegang valt het te begrijpen dat nationaalsocialisten
een kunstwerk niet louter esthetisch, maar ook politiek beoordeelden op zijn aan-
vaardbaarheid 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 gemeenschapsopenba-
ring’.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 ont-
wikkelen en ingang doen vinden bij de achterban. Bij hun poging deze nieuwe cultuur
vanuit een Groot-Nederlands standpunt te beschrijven probeerden ze in de cultuur-
geschiedenis 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 cultuurge-
schiedenis in de hoop daar elementen in aan te treffen die als een nationaalsocialisti-
sche 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-orde-
cultuur op te bouwen door deze af te zetten tegen de democratische cultuur van de ver-
zuilde 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 levens-
uiting en daarin overheerste het gevoel was de redenering. Volgens deze opvatting
sloot het nationaalsocialistische cultuurbegrip aan bij een cultuurstroming als de Ro-
mantiek.

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 cul-
tuur dus niet nieuw en hoefden de Nederlanders niet beducht te zijn voor een te na-
tionaalsocialistische 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 nationaalsocialisti-
sche 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)ge-
schiedenis 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 trotsee-
ren 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 ve-
geteerend leven.’29

In december 1942 was het Nederlandse volk wederom in het midden van het we-
reldgebeuren 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 onwankelba-
ren wil bezield is, zijn innerlijke krachten tot ontplooiing te brengen.’ Een volk zal al-
leen 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 al-
leen 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 my-
the van ons volk zijn, vaak verduisterd door grof materialisme, vertroebeld door kitsch
en joodsche bluf, verwrongen ook door in het nauw gedreven, verschooierde en ver-
sjagrijnde 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 nati-
onaalsocialistische 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 en-
tameren.34

De vraag of nationaalsocialisten er in geslaagd waren de volkse cultuur bij de Ne-
derlandse bevolking ingang te doen vinden beantwoordde Goedewaagen positief. In
een artikel dat oorspronkelijk in de Berliner Börsenzeitung verscheen, stelt hij dat bij-
na alle kunsten veranderingen ten goede lieten zien.35 In de beeldende kunst signa-
leerde hij nieuwe aan het landschap en de volksgemeenschap gebonden vormen in
plaats van de overheersing van de technische en utilistische abstractie van vooroor-
logse beeldhouwwerken. In de schilderkunst had het kubisme afgedaan en het Ex-
pressionisme werd omgebogen naar een diepterealisme in de trant van Raoul Hyn ckes
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) be-
schreven 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 eendags-
vliegen 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 volksgemeen-
schap 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 be-
grepen moest worden. Hoe konden zij immers bewijzen dat de Germaanse cultuur su-
perieur was? Deze christelijke oorsprong ontkennen zou afbreuk doen aan tweedui-
zend 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 ty-
perende 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 wa-
ren gedwongen. Bovendien had Lodewijk de Vrome alle oude Germaanse culturele ge-
schriften verbrand. Slechts een enkele tekst zoals het IJslandse Edda-lied en de Nibe-
lungensage waren bewaard gebleven. Restanten van de strijd tussen de westerse en
oosterse cultuur waren zelfs terug te vinden in het tweede deel van het Nibelungen-
lied, 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 ver-
beelden en is daarmee eigenlijk een christelijk personage geworden. Deze nationaal-
socialistische 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 be-
vrijding 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 be-
schaving zou verrijzen.

Een tweede probleem was de vraag hoe aangetoond kon worden dat de Ger-
maanse cultuur gelijkwaardig of liever nog voortreffelijker was aan die van de oude
Grieken. In de cultuurgeschiedenis van de Klassieke Oudheid onderscheidden natio -
naalsocialistische cultuurtheoretici drie perioden: de Grieks-Romeinse, de Bijbels-
Oosterse en de Noordse oudheid. Omdat de Grieks-Romeinse oudheid de vroegchris-
telijke 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 op-
lossing 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 cultuurgeschie-
denis 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 Egyp-
tische en de Mesopotamische. Twee stromen stonden aan de bakermat van de Griek-
se beschaving van de Klassieke Oudheid: een westelijke stroming die zich langs de
Middellandse Zee uitbreidde en een noordelijke, Germaanse stroming die via Honga-
rije 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 Ne-
derlandse 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 revolu-
tie van 1933 als klassiek, getuige de toespraak die Henri Bruning voor nationaalsocia-
listische letterkundigen op 2 oktober 1943 hield. Door de keuze voor de Klassieke Oud-
heid 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 dien-
de 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 zul-
len 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 natio-
naalsocialistische cultuur wel een Germaanse oorsprong moest hebben. Sommige na-
tionaalsocialisten 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 cul-
tuur. 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 Ger-
maanse cultuur waren nog terug te vinden in het Oud-Saksische Heliand, waar Chris-
tus 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 recht-
spraak 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 pei-
len naar de raadselen van de eigen ziel, en, eenmaal de waarheid gevonden, het ruste-
loos 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 middel-
eeuwen 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 na-
tionaalsocialisten terug op elementen uit deze middeleeuwse cultuur. Anderen sloten
zich aan bij het gedachtegoed dat afkomstig was uit groepen die al decennialang on-
derzoek 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 op-
voeder (1890) pleitte voor een verschuiving in dezelfde richting: Duitsers moesten hun
gerichtheid op het land, i.e. hun bodemverbondenheid inwisselen voor een gericht-
heid op de wijde horizonten van de zee.42 Willem Haighton typeerde de opstand te-
gen Spanje als een strijd om het behoud van onze hoogste waarden zoals vrijheid van
geweten en een vrije ontplooiing van de volkse persoonlijkheid. Onze onafhankelijk-
heidsstrijd 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 volg-
den uit onzen Germaanschen aard en verwezenlijkten bewust wat als onbestemd ver-
langen 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. cultuurge-
schiedenis, 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 dy-
namiek van den Germaanschen geest duldt niet een vorm die van buiten af wordt op-
gelegd, 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 heb-
ben voor het Germaanse wezen en bovendien alles wat voortvloeit uit het Germaan-
se denken en voelen beschouwen als aanstellerij, comedie, theater worden hier aan-
geduid 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 Ger -
maansch-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 cul-
tuur 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 ro-
manticus (‘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 er-
felijke aanleg beheerste zijn leven omdat dat bepaald werd door het bloed. Een posi-
tieve ontwikkeling, aldus Delsing.

Cultuur bepaald door ras en bodemverbondenheid
Bij de ontwikkeling van een nationaalsocialistische cultuur grepen nationaalsocialis-
tische 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-Eu-
ropese schrijvers en wetenschappers de theorie te kunnen afleiden dat cultuur uit
bloed en bodem geboren werd. Dat het ras de westerse cultuur beïnvloedde, was al-
lereerst door Joseph Arthur, comte de Gobineau (1816-1882) en later door N. J. Dani-
lewski (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 tege-
lijk 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 cul-
tuur op den duur de cultuur in West-Europa zou vervangen. Houston Stewart Cham-
berlain (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 lang-
zamerhand veredelde. Om die veredeling te bereiken verkondigde Chamberlain het
standpunt dat daaraan een fase van bloedmenging voorafging. Om die zuivere ras-
toestand 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 ener-
zijds 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 voor-
heen had plaats gevonden.

Het verschil tussen ontaarde en aan het ras gebonden kunst verklaarde hij van-
uit 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, mu-
latten et cetera. Onder het mom van een dieppsychologische betekenis toonden kun-
stenaars 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 kunste-
naar qua ras was, hoe mooier de mensen waren die hij afbeeldde. 51

De veronderstelling dat de cultuur in de nationaalsocialistische staat van de toe-
komst 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 wor-
den aangehaald, want beide waren te veel uit elkaar gegroeid. Hoe dat moest gebeu-
ren bediscussieerde men ook voor de oorlog in de nationaalsocialistische pers. Nati-
onaalsocialisten 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 na-
tuur opgegroeide mens tegenover het leven tot onderwerp van hun boeken hadden ge-
maakt. 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 ge-
worden, was de samenleving en de volksche saamhoorigheid door die geestesont-
wikkeling 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 ge-
slacht en de dorpsgemeenschap in het raam van de geheele volksgemeenschap, waar-
devollere dingen waren dan de zuivere materieele zijde der dingen; waar dus een hoo-
ger 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 geconfis-
queerd, 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 ver-
kiezen boven de ‘fabrieksstadproletariër’.

Nederlandse nationaalsocialisten moesten er naar streven de eigen volksge-
meenschap 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 thee-
krans jesmentaliteit, met het zich terugtrekken achter de veilige muren van ons klei-
ne 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 red-
ding.

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 nationaalso-
cialistische dilettanten verschrikkelijk veel onzin geschreven hadden over wat volk-
se 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 vrij-
making door het nationaal-socialisme wordt nagestreefd, een nieuwe stijl ontwik-
kelen, 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 be-
gint met een leidend beginsel achter die werkelijkheid, achter onze werkelijkheid,
zooals het noordras haar in zijn volkeren ziet, tot uitdrukking te brengen [cursive-
ring van Van der Made, AvdL].’55 Op het DVK en in de nationaalsocialistische peri-
odieken besprak men de onderbouwing van de cultuurpolitiek in rastheoretische zin.
Soms was de gedachtegang zeer rechtlijnig: tussen de volkeren bestond geen gelijk-
heid, 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 Goe-
dewaagens departement.

Toen nationaalsocialisten in 1942 terugkeken hoe de Nederlandse cultuur was ge-
zuiverd 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 nieu-
we, echte nationaalsocialistische cultuur, waarbij differentiatie en verfijning in cul-
tureel opzicht zou plaatsvinden. Dit betekende dat er in de diverse gebieden van het
Derde Rijk verschillende nationaalsocialistische culturen naast elkaar zouden voor-
komen. Deze verschillen in cultuur sloten naadloos aan bij de gedachte dat het ver-
schil 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 spra-
ke 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 om-
geving, die door nationaalsocialisten werd verafschuwd. Het onderscheid tussen natio -
naalsocialistische 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 Zei-
ten. Alte und neue Beziehungen zum Reich voor de term ‘civilisatie’ te gebruiken als te-
genhanger van ‘cultuur’. Hij stond op het standpunt dat in de vooroorlogse maat-
schappij 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 ver-
siersel.59 De overheid bemoeide zich amper met kunst en cultuur, het innen van be-
lastingen 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: symbo-
lisch, hiërarchisch en organisch.60

Wat nationaalsocialisten in de kunst en cultuur van het interbellum vooral af-
wezen, was het internationalistische karakter ervan, haar universele karakter accep-
teerden 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, Ra-
cine of Voltaire de meest Franse en Dostojevski de meest Russische auteur.61 Deze na-
dere omschrijving was echter de brug naar een redenering waarin het volkseigen ka-
rakter van de kunst werd aangekondigd. Hiermee verklaarden ze dat internationale
kunst niet bestond, wat zij bewezen achtten doordat bij alle experimenten toch na-
tionale karaktertrekken waren opgetreden en wanneer dat niet het geval was, consta-
teerden ze dat die experimenten waren doodgebloed. Ook ten tijde van de oprichting
van de NKK eind 1941, begin 1942 verdedigden nationaalsocialistische cultuurideolo-
gen de nieuwe ordening van de cultuur. In de demo-liberale vooroorlogse staat wa-
ren de slogans ‘kunst is internationaal’ en ‘kunst is een persoonlijke uitdrukking’ ge-
meengoed. 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 ha-
merden nationaalsocialisten op de interpretatie van het begrip ‘vrijheid’, dat zij ont-
leenden aan de Germaanse cultuur van de prehistorie en vroege middeleeuwen. Het
begrip ‘vrijheid’ in het liberale tijdperk werd gelijkgesteld met ongebondenheid, struc-
tuurloosheid. De Germaanse mens kende vrijheid ook, maar dan vrijheid in gebon-
denheid; de structuur van het leven, de wereld en de persoonlijkheid bepaalden de vrij-
heid. 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 mid-
deleeuwse denken, waarbij de gemeenschap en de objectieve waarheid op de voor-
grond 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 den-
ken, want dan alleen is het mogelijk het subjektivisme te overwinnen en weer een ern-
stig 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 nationaalso-
cialisten het begrip ‘de negatieve mens’.

In de nationaalsocialistische cultuurbeschouwing was de Franse Revolutie van
1789 als resultante van het Verlichtingsdenken uit de achttiende eeuw verantwoorde-
lijk voor het liberalisme en de ontaarde democratie. Vooral het principe van de ge-
lijkheid werd fel bestreden, want in een maatschappij moest leiding en gezag zijn, wil-
de 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 negatie-
ve 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 bete-
kend 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 ge-
voeld, bewijzen ook de Nagelaten bekentenissen van Anton Mussert. In zijn verant-
woording beschrijft hij dat één van de verworvenheden van de Verlichting, de trias po-
litica, 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 naderen-
de 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 platge-
walst worden tussen de mammon Amerika en de mammoet Rusland, waarbij de Eu-
ropese geest en traditie het onderspit zouden delven.

Bij de introductie van De Schouw, het ‘Orgaan van de Nederlandsche Kultuur-
kamer 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 cul-
tuur. Achter ons liggen straks de steeds leeger, ijler en kortademiger wordende ly-
rische dichters, de burgerlijk psychologische 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 bo-
dem 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 Neder -
landsche 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 cultuurbolsjewis-
me bestreden te worden. In zijn ogen toonden zij de mens als ‘een enkel door drif-
ten, complexen en onbewuste voorstellingen bewogen wezen, zonder een innerlijk-
zuivere kern, zonder idealen (…) ondergeschikt aan wat omstandigheden en drift
ingaven’.66 Hoewel met de inval van de Duitsers een nieuwe periode was aangebro-
ken, kon hij toch niet optimistisch zijn over de cultuur van de nieuwe orde. Hij voor-
zag dat het verval zich nog verder zou voortzetten. Er was slechts een kleine groep Ne-
derlanders 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 re-
volutie alleen een verandering van de uiterlijke omstandigheden, een reorganisatie
van de maatschappij, ‘alles wat eigenlijk de bewegende kracht achter de uiterlijkhe-
den vormt, houden zij angstvallig buiten een confrontatie met den geest, die deze re-
volutie beheerst’.67

Door voortdurend te hameren op het verval van de westerse cultuur werd de cul-
tuur van de nieuwe orde voorgesteld als het revolutionaire antwoord op het cultuur-
pessimisme van het interbellum. Het feit dat deze revolutie ook haar aanloopproble-
men 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 cultuurschep-
pende 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 cul-
tuur 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 cen-
trale 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 nati-
onaalsocialisten terug op de Tachtigjarige Oorlog waarin Nederland vanuit deze waar-
den de strijd had aangebonden tegen het absolutistische Spanje en de rooms-katho-
lieke kerk. In de drie eeuwen daarna had Nederland langzamerhand deze volkse
waarden verloochend. Met schrik constateerde Goedewaagen dat de cultuur in het be-
gin van de twintigste eeuw was afgegleden tot ‘Americanisme, vernegering, interna-
tionalisme, psychologisme en mechanisme, kortom (…) kultuurbolsjewisme en ni-
hilisme’.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 zui-
vere 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 in-
terbellum. 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’ wor-
den, 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 Goede-
waagen 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 Goede-
waagen in een toespraak op 10 september 1941 in Enschede.74 En hij vervolgde: ‘haar vrij-
heid komt neer op het gehoorzamen aan de plicht het kenmerkend Nederlandsche te ge-
ven 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 natio-
naalsocialisten 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 cul-
tuur 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 ge-
roepen.

Naast deze vier culturele taken had de staat ook een sociale taak: de zorg voor zo-
wel amateur- als beroepskunstenaars. Een verbetering van hun positie zou indirect een
verbetering van de cultuur inhouden, was het motto. Dit wilde weer niet zeggen – zo-
als de liberale staat in haar optreden liet zien – dat de beste kunst geboren werd als kun-
stenaars, 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 nationaal-
socialistische 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 – na-
tionaalsocialisten gebruikten hiervoor liever de term ‘vormend’ – en ideologisch ter-
rein Deze taakstelling had hij ontleend aan de middeleeuwse gilden en kon samen-
gevat 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 cita-
ten gebruikt.77
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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 be-
leid dat deels overlap vertoonde met ideeën die bij meerdere groepen in de vooroor-
logse samenleving leefden.

Deze taken pakten op theatergebied concreet als volgt uit.
– De staat moest de kunstenaars geldelijk en moreel steunen. Zo kregen de toneel-

spelers 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 in-
gesteld.

– De staat moest de kunstenaars voor ‘volksvreemde’ invloeden behoeden. Con-
creet betekende dit dat de overheid een verbod uitvaardigde om toneelstukken
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Taken Middeleeuwse gilden Gilden van de NKK

Ethische taak Het versterken van het saamhorigheids-
besef van de gildebroeders en hun ver-
antwoordelijkheidsgevoel ten opzichte
van hun vak.

Het versterken van het verantwoordelijk-
heidsbesef tegenover het vak en het volk. 

Sociale taak Het helpen van zieke of arme gildebroe-
ders en het steunen van de weduwen en
wezen van de overleden gildebroeders.

Het op de bres staan voor de sociale posi-
tie hunner leden en de economische be-
langen van scheppenden en bemiddelaars,
van producenten en distribuenten van
kultuurgoed in de samenleving beharti-
gen en die belangen tegen elkaar afwegen.

Economische taak De bescherming van consument, distri-
buent en producent.

Juridische taak Het oplossen of berechten van geschil-
len tussen gildebroeders door functio-
narissen 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 op-
leiding 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 beschermheili-
ge, het onderhouden van hun eigen al-
taar in de kerk en het houden van lijken-
diensten 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.
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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 va-
rianten 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 tus-
sen de volksgemeenschap en zichzelf herstelde. Hij werd omschreven als ‘een
mensch, die dankzij een Goddelijke gave (talent) in staat is, de hoogste en edelste ge-
voelens van den mensch vast te leggen in een kunstwerk, dat op zijn beurt de ge-
voelens van de toeschouwers ervan in gelijken zin wekt, bevrucht en tot grooter rijp-
heid en spankracht opvoert’.78 Tijdens de bezetting paste men de definitie aan; het
woord ‘kunstenaar’ kreeg enerzijds de betekenis ‘hij die kunstwerken schept’, an-
derzijds 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 be-
langrijker, 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 nationaalsocia-
lisme te kiezen, kwam volgens nationaalsocialistische scribenten voort uit de enge ver-
bondenheid tussen nationaalsocialisme en kunst, want ‘beiden [vonden] hun oor-
sprong (…) 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 waar-
aan ze dachten, was de zedelijke gevoelsdrang.

Een volkse kunstenaar moest met zijn kunst de volksgemeenschap proberen te die-
nen 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 op-
vatting 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. Vrij-
heid 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 volks-
geest, 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 cul-
tuurpolitiek kon deze misstand corrigeren. ‘De kunstenaars moeten in de samenleving
weer samen gebracht, welke ook hun persoonlijke artistieke visie zijn mag. Elk kun-
stenaar 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 opge-
nomen 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 op-
vallend dat Nederlandse – of zoals in dit geval Vlaamse – nationaalsocialisten zich be-
riepen 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 posi-
tiviteit, 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 Ger maanschen bloede in hun
strijd tegen chaos en Aziatisme. Een cultureele omwenteling is ook in Nederland aan-
staande.’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 samen-
leving 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, om-
dat ze nog erg op hun persoonlijke vrijheid waren gesteld, moesten ze toch met zach-
te 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 in-
vloed 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 hele-
maal geen sprake van dwang, vonden nationaalsocialisten. Het enige waar de kun-
stenaars 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 kun-
stenaar in de nationaalsocialistische staat uitgetekend: hij was vrij, maar tevens ge-
bonden 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 kun-
stenaar 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 kun-
stenaars die veel individualistischer waren ingesteld. Daar hadden nationaalsocialis-
ten 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 ont-
plooiing der persoonlijkheid slechts werd beperkt door egoïstische doelmatigheids-
overwegingen; wij hebben het individualisme afgewezen, dat den kunstenaar de woor-
den ‘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 gemeen-
schap. Maar daarom hoefde een volkse kunstenaar nog niet slaafs het volk na te vol-
gen. 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 be-
grijpen. 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 teruggegre-
pen op de woorden van de socialistische schrijver Adama van Scheltema: ‘Dienaars
moeten de kunstenaars zijn, dienaars der gemeenschap, met een wel omschreven af-
zonderlijke 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 volksge-
meenschap 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 cul-
tuur 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 cultuursprei-
ding, de tendens in de diepte bouwde het cultuurgoed uit. Het was van groot cultu-
reel belang dat zo veel mogelijk mensen deelgenoot werden van de cultuur. De kun-
stenaar 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 tot-
standkoming van een nationaalsocialistische cultuur in Nederland.

4. De nationaalsocialistische cultuurpolitieke instanties

Na de capitulatie had Nederland op bevel van Hitler met het Rijkskommissariaat on-
der leiding van dr. Arthur Seyss-Inquart een burgerlijk bestuur gekregen.95 Onder hem
ressorteerden vier Generalkommissare die richtlijnen over het te voeren beleid voor-
schreven aan de ‘inheemse’ overheid. De kunstensector viel onder de verantwoorde-
lijkheid van Fritz Schmidt, de Generalkommissar zur besonderen Vewendung. Hoe-
wel 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 be-
wezen.96 In het eerste oorlogsjaar benoemde de bezettende macht Duitsgezinden op
hoge posten in het overheidsapparaat en op 1 september 1941 voerde ze ondanks pro-
testen van secretaris-generaal mr. Frederiks het leidersbeginsel in. Ook op cultureel
gebied voerde het ‘inheemse’ bestuur diverse maatregelen door. Op 24 juli 1940 in-
stalleerde zij een filmkeuring, op 19 augustus werden de uitgeverijen aan banden ge-
legd 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 instel-
lingen 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 win-
nen 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 kon-
den worden. Op deze manier wilde hij voorkomen dat de benaderden uiteindelijk al-
leen maar weerstanden opwekten. Een van de mensen die op wetenschappelijk en cul-
tureel 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-Wasse-
naar’ 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 theo-

reticus,
– Dr. J. Smit – de rector van het Hervormd Lyceum te Amsterdam,
– Dr. F.A.J. Vermeulen – een ambtenaar van het rijksbureau voor monumenten-

zorg.
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 Rot-
terdam. Ook prof. dr. Tobie Goedewagen maakte vanaf het begin deel uit van Snij-
ders 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 selec-
te gezelschap was: samenwerking met de Duitse overheid op het gebied van de ver-
nieuwing van de Nederlandse cultuur. Hij benadrukte dat de kring zorg wilde dra-
gen 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 hal-
ve 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 Ne-
derlandsche 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 on-
der volk dan niet het totaal van alle Nederlandse staatsburgers verstaan moest wor-
den. 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 Ne-
derlandse volk Duits leerde spreken en schrijven. Prof. Snijder hield een groot ge-
deelte 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 ge-
wenst.

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 voor-
bereiden 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 cul-
tuurpolitiek. Naast de zeven leden bezochten Duitse autoriteiten, waaronder Seyss-
Inquart, 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 tijd-
schrift 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 name-
lijk 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 gemid-
delde 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 natio-
naalsocialistische 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 afkom-
stige leden stapten over naar het Genootschap Nederland en Europa, maar de be-
langrijkste 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 Wetenschap-
pen gesplitst in twee nieuwe departementen: het departement van Opvoeding, We-
tenschap 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 amb-
tenaren van het oude ministerie overstapten naar OWK moesten voor het DVK nieu-
we 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 achter-
grond.104 Een verbod van Goebbels was er de oorzaak van dat het plan van Seyss-In-
quart niet is doorgegaan. Het DVK was een analogie van het Reichsmi nisterium 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 Goede-
waagen: ‘Niets anders dan wat Gij, Tachtigers, hebt gewild: ons volk in de vaart der vol-
keren 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 Goeb-
bels over, dat uitsluitend gericht was op de propagandistische taak van de cultuur. Dat
het Nederlandse cultuurbeleid toch afweek van het Duitse moet toegeschreven wor-
den aan de invloed van Goedewaagen.

Het DVK zetelde op de Princessegracht 21 en 22 en in de om de hoek gelegen pan-
den 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 bui-
tendienst. 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 af-
delingen: 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 be-
gin verheugen in een voortdurende controle van het bureau Schrifttum van het Rijks-
kommissariaat; 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 rede-
rijkerstoneel met G.W. Winkler aan het hoofd. Frans Primo was hoofd van deze af-
deling, maar werd na zijn vertrek opgevolgd door Max Wolters. In gevolge het lei-
dersbeginsel vielen alle afdelingen rechtstreeks onder de secretaris-generaal. De
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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 leg-
de de te nemen besluiten voor aan de secretaris-generaal.

Goedewaagen gaf in zijn naoorlogse terugblik op zijn functioneren als secretaris-
generaal van het DVK en als president van de Kultuurkamer ruiterlijk toe dat het ver-
enigingen 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 po-
sitie van de president van de Kultuurkamer was door deze verstrengeling van be-
voegdheden veel te sterk ten opzichte van de gilden die het ‘democratisch’ element ver-
tegenwoordigden.

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 cul-
tuurleven 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 vergelij-
ken. 106

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 di-
verse conflicten tussen Mussert en Goedewaagen. Het Duits-georiënteerde propa-
gandabeleid 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 aan-
slag 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 be-
noemd 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 ambtena-
ren 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 Gro-
ningen en vond zijn intrek bij het gewestelijk bureau van de Kultuurkamer. Het werk
voor de sector Volksvoorlichting werd vanuit die stad geregeld, een aantal ambtena-
ren 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 in-
zake de nazificering van de cultuur of dat het toch de Duitsers waren die steeds de lij-
nen uitzetten. Hoewel het DVK voor het oog het beleid bepaalde, was het bij belang-
rijke beslissingen schatplichtig aan het Rijkskommissariaat. Zo hebben we al gezien dat
Seyss-Inquart Goedewaagen ontsloeg als secretaris-generaal van het DVK. Bij hache-
lijke kwesties werd diverse keren de hulp ingeroepen van dr. J. Bergfeld van het Rijks-
kommissariaat en meestal was hij het die de uiteindelijke beslissing nam. Een paar
voorbeelden. De oprichting van de Kultuurkamer werd voorbereid door Goedewaa-
gen, dr. Bergfeld, prof. Wehofsich, die als hoofd van de afdeling Kultur en als Kul-
turreferent werkzaam was bij het Rijkskommissariaat. Toen bekend werd dat toneel-
spelers 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 Goede-
waagen 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 Neder-
lands theaterleven wilde entameren.

Toen het Noord-Hollandsch Tooneel de half-joodse acteur Adolphe Engers wil-
de 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 weer-
gave van de werkelijkheid getypeerd moet worden dan als een verzameling bouwste-
nen van nationaalsocialistisch theaterbeleid.

Beperken we ons nu tot het DVK. In het eerste jaar van zijn bestaan besteedde de amb-
telijke 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 stich-
ting van vakgroepen, de controle op de speelplannen en de arisering van de gezel-
schappen 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. Som-
mige toneelleiders maakten van de gelegenheid gebruik om zich bij het DVK te pre-
senteren in de hoop subsidiegelden voor hun gezelschap op te strijken. Zo schreef Jo-
han 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 anti-
joods 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 onkos-
ten (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 open-
luchttheater in het Zuiderpark.

Ruim een jaar later werd zijn bede verhoord, het DVK verstrekte onder een tien-
tal voorwaarden een subsidie van ƒ3.000 per maand om de séjourkosten en de sala-
rissen van de acteurs voor een jaar te dekken. Het gezelschap moest elke maand een
nieuw stuk opvoeren. Daarnaast moesten artistieke rapporten, speelplannen, finan-
ciële overzichten en afschriften van arbeidsovereenkomsten en salarissen regelmatig
aan het hoofd van de Afdeling Theater en Dans worden overlegd. Boezer ging met bij-
na 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 in-
komsten uit een tweetal tournees (à ƒ135 per voorstelling) die De Schouwspelers in ok-
tober, november 1942 en februari 1943 maakten voor Vreugde en Arbeid.107

Op 15 september 1941 werd het joden verboden deel te nemen aan openbare bij-
eenkomsten en gebruik te maken van openbare inrichtingen voor zover zij bestemd
waren om de bevolking ontspanning, tijdverdrijf en voorlichting te bieden. Schouw-
burgbezoek 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, direc-
teur 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 Duits-
land bleek uit zijn repertoirekeuze van voornamelijk Engelse, Amerikaanse en Fran-
se stukken. Verder had hij vier halfjoden en een voljodin geëngageerd en was hij ge-
trouwd 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 gezel-
schap was verwijderd, geëngageerd mocht worden voor de hoofdrol. Er was namelijk
volgens Verbeek niemand die deze rol zou kunnen spelen. Goedewaagen conclu-
deerde 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 ge-
zelschappen werden onder de loep genomen. Zo werd vastgesteld dat de Vereenigde
Haagsche Spelers katholiek georiënteerd was en vooral in de kleinere provincieplaat-
sen 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 ont-
bond.

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 oeuvre-
prijs voor de erkenning van en bewondering voor het oeuvre van een Nederland-
se 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 ver-
ordeningen van de overheid moest gecontroleerd worden. Nog steeds vonden de amb-
tenaren van het DVK het van belang cultuurpolitieke uitingen uit het land te verza-
melen. 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 cul-
tuurpolitie werd werkelijkheid met de oprichting van het bureau Buitendienst, waar-
van de medewerkers vanuit alle hoeken van het land over mogelijke overtredingen be-
richtten, 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 rei-
zend 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 om-
gedoopt tot rederijkerstoneel – werd gevolgd door het plan om met een tiental rede-
rijkerskamers 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 Kul-
tur 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 Goos-
sens’ Volkstooneel uit Den Haag, het gezelschap Theo Vink uit Amsterdam, het Too -
neel gezelschap 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 cultuur-
politiek gerealiseerd werd en het verbod om Engelse, Amerikaanse en Russische to-
neelstukken niet meer te spelen werd opgevolgd.

Een inventarisatie van het repertoire van de voornaamste Nederlandse toneel-
gezelschappen 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 stuk-
ken 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 toneelge-
zelschappen 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, afhanke-
lijk 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 te-
genstander 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 sympathi-
seerden met zo’n organisatie en met het publiek dat op die voorstellingen afkwam. Het
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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 ver-
taling 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 We-
stra, zijn collega in Den Haag. Deze reageerde zeer verbolgen, te meer omdat Het Re-
sidentie 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 ver-
laten. Hij beëindigde zijn brief met de vraag of deze schouwburg misschien ter be-
schikking 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 pro-
beerde 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 tus-
sen secretaris-generaal De Ranitz, Goverts, het hoofd van de afdeling Theater en Dans,
en vertegenwoordigers van de belangrijkste gezelschappen – GTA, Het Residentie Too-
neel 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 ne-
gatief over de gevoerde cultuurpolitiek. Hoewel zij aangaven dat de toneelspelers aan-
vankelijk wel vertrouwen hadden in het departement, vonden zij dat het DVK de-
structief 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. Bo-
vendien 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 pro-
blemen 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 ga-
gegarantie. 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 zo-
dat de gezelschappen een goed en gezond repertoire konden opbouwen. Door de nieu-
we 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 secre-
taris-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 sal-
do 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 be-
weerde 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 beschuldi-
gen. Op 2 mei 1945 besloot Frans de Prez Het Vereenigd Tooneel een eenmalige sub-
sidie 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 op-
voeringen 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 verge-
lijkbaar 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 volgen-
de seizoen de vaste bespeler zou worden. Dat had hij te danken aan zijn verdienstelij-
ke voorstellingen in de Kloosterhof bij de Utrechtse Dom en bij studenten. Het depar-
tement stelde daarna een ontwerpbegroting op en kwam tot de slotsom dat driekwart
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van het nadelige saldo van ƒ131.600 voor eigen rekening kwam. Voor de gemeente res-
teerde 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 zo-
wel 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 Ver-
straete, 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 heb-
ben. Hij kreeg nu de kans om na bijna achttien jaar een eigen professioneel toneelge-
zelschap op te richten, maar tegelijkertijd moest hij vrezen dat het publiek weg zou lo-
pen. 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 Hen-
ri 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 ze-
ven middagvoorstellingen aangeboden.118 Hoewel Hooykaas na de oorlog ontkende
dat hij de vaste bespeler van de Schouwburg was geweest, werd hij toch door de ere-
raad 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 theater-
besluit. Hierin stond o.a. dat de secretaris-generaal van het DVK de directie van de to-
neelgezelschappen zou controleren op de culturele gerichtheid op de volksgemeen-
schap. Hij had tevens de bevoegdheid richtlijnen te geven over de samenstelling, het
repertoire, de benoemingen en subsidies van de gezelschappen. Werden deze richtlij-
nen niet uitgevoerd, dan kon hij het gezelschap een speelverbod opleggen. Het Deuts-
ches Theater viel niet onder deze regeling, want daarover had het DVK niets te vertel-
len. 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 Rhei-
nisches Landestheater Arnheim niet onder het nieuwe toneelbesluit. Veel van de an-
dere plannen, waaronder het uitbrengen van een verzamelwerk van alle oorspronke-
lijke Nederlandse speelbare toneelstukken, zou niet meer worden uitgevoerd.

Hoewel vraagtekens gezet kunnen worden bij het functioneren van het departement,
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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 be-
droeg, 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 pe-
riode 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 afde-
lingen 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 Om-
dat 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 wa-
ren 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 departe-
ment verzoeken indienden om in bepaalde plaatsen een toneelgezelschap op te rich-
ten. Christine van Meeteren stuurde in december 1940 een rapport in om met Ons Ne-
derlandsch Tooneel voorstellingen te mogen verzorgen in de Princesse Schouwburg
in Den Haag.124 De nadruk zou daarbij liggen op het spelen van oorspronkelijk Ne-
derlandstalig toneel. Zij dacht daarbij aan werk van Ina Boudier-Bakker, Jo van Am-
mers-Küller, Multatuli e.a. Zij wilde starten met Saartje Burgerhart van Wolf en De-
ken, 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 bedra-
gen. Zij rekende de leiding van het pas opgerichte DVK voor dat bij dertig voorstel-
lingen per maand in een volle schouwburg het batig saldo ƒ9.590 zou bedragen, rea-
listischer 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 gezel-
schap oprichten, Het Rotterdamsch Tooneel, dat voornamelijk komedies zou gaan
spelen. De stichting van zijn gezelschap was goedgekeurd door Robert van Genech-
ten. De gemeente Rotterdam wilde het gezelschap steunen, maar zonder een defini-
tieve 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 samen-
werking gezocht met de auteurs die de voorstelling Het Hart van Rotterdam hadden
verzorgd. Daarnaast zocht het Rotterdamsch Tooneel zijn heil in het bewerken van be-
staande romans, zoals Madame Curie van Eve Curie, Der Tor van Bernhard Keller-
mann, Der Student von Prag van Hanns Heinz Ewers. Bij de keuze van het repertoire
zou de dramatische bewogenheid voorop staan, dus geen intellectualistische pro-
bleemstukken, 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. We-
derom mislukte zijn plan.

En Jan Koetsier Muller had plannen voor een gezelschap in Den Haag.130 Na de op-
richting 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 admini-
stratief directeur werd bijgestaan. Het artistieke personeel bestond uit: één dramaturg,
twee regisseurs, achttien acteurs en tien actrices, twee decorontwerpers, één kostuum-
ontwerper, 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 omge-
ving (Delft). Er konden per jaar minstens twaalf toneelstukken worden uitgebracht, be-
staande uit klassieke werken uit de Nederlandse en de wereldliteratuur. Daarnaast zou-
den 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 toe-
lichting schreef hij, dat hij het Nederlandse volk optimistisch wilde stemmen en te-
gelijkertijd 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 ge-
zelschap 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 Thea-
ter 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 to-
neelspelers 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 mogelij-
ke 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 rich-
ten. De twaalf toneelspelers per gezelschap zouden gerekruteerd kunnen worden uit
de directe omgeving. De genoemde en omliggende gemeenten uit de regio waren be-
reid 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 op-
hoesten. Goedewaagen won advies in bij het Rijkskommissariaat, dat hem aanraad-
de 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 toneelgezel-
schappen in het zuiden van het land zouden ontstaan om de invloed van de geeste-
lijkheid 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 po-
gingen in het werk stelde een Noord-Brabants provinciaal toneelgezelschap op te rich-
ten. Sassen had daarvoor steun gevraagd aan Panhuys, de Kulturreferent van de Si-
cherheitsdienst 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 -re-
gisseur Kees Spierings bedoeld? – hadden ook plannen voor een provinciaal Brabants
ensemble. De Groot had een uitvoering bijgewoond van De Schouwspelers, een re-
derijkersgezelschap 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 hoor-
spel 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 spra-
ke was, want de beroepsgezelschappen uit de Randstad speelden in Brabant meestal
voor besloten verenigingen, hetgeen samenhing met de exploitatievorm van de mees-
te schouwburgen.135

Toen de Haagsche Schouwburg in november 1942 werd gevorderd voor het Deuts-
ches Theater in den Niederlanden moest het Residentie Tooneel uitwijken naar de Prin-
cesse-Schouwburg. Dirk Verbeek diende daarop een plan in voor een nieuw toneelge-
zelschap 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 aan-
delen bezat en het dus niet in een NV kon worden omgezet, zoals hij in zijn plan voor-
stelde. 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 zor-
gen dat er meer opdrachten zouden worden verstrekt aan Nederlandse toneelschrijvers
en zocht ook samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten en het Resi-
dentie Orkest. Ook was het de bedoeling dat het gezelschap een nieuwe Haagse to-
neeltraditie creëerde in de vorm van een Gijsbreght of een Mattheus Passion op het Bin-
nenhof of in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.

Al deze plannen werden niet gerealiseerd, wel geeft dit overzicht aan dat ver-
schillende 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 han-
delden 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.

80 Het theater van de nieuwe orde

01 hst 1 (4)  14-10-2008  11:11  Pagina 80



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 si-
tuatie 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 op-
richting 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 Ver-
bond van Nederlandse Journalisten omgedoopt tot een vakgroep van de NKK. De an-
dere 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 ge-
dwongen opgave van al het uitgeverijpersoneel bij Goedewaagens departement zou dit
probleem opgelost zijn, ware het niet dat de leiders van het Persgilde bij de verschil-
lende 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 gil-
den zouden dan in januari volgen. De beoogde gildeleiders werd gevraagd of ze bin-
nen een week een volledig schema van hun organisatie en de personeelsbezetting kon-
den 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 vervan-
gen 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 Pers-
gilde 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 ideolo-
gie van het nationaalsocialisme: ‘In de nationaal-socialistische volksgemeenschap is
het principe steeds gelijk: zelfstandigheid van levenskringen in verantwoording te-
genover 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 gro-
tere kring ontleende hij aan het program dat Mussert op 14 december 1941 had ont-
wikkeld en waarin deze zei dat de enkeling tot zijn recht kwam als het volk georgani-
seerd 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 beun-
hazerij en oneerlijke concurrentie. Een tweede doelstelling die eerder aansloot bij het
nationalistische aspect van de ideologie vormde de uitsluiting van de joden om de ras-
zuiverheid in de kunstenwereld te waarborgen.

De oprichting van de NKK werd begeleid door een groots opgezette propagan-
dacampagne waarin Goedewaagen in korte tijd een groot aantal delen van het land be-
zocht en daar toespraken hield waarin hij probeerde zoveel mogelijk mensen te win-
nen voor de cultuurpolitiek van de NKK. Deze toespraken werden op de radio
uitgezonden en later vastgelegd in zijn tweedelige bundel cultuurpolitieke redevoe-
ringen Passer en speer. Achter de schermen werd de oprichting van de NKK voorbe-
reid 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 gewes-
telijke 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 amb-
tenaren dat over een zestal afdelingen werd verspreid: Personeelszaken en organisa-
tie, juridische zaken met aan het hoofd: jhr. S.M.S. de Ranitz, de administratieve af-
delingen 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 in-
stantie waren de meningen verdeeld. De vraag was hoe het behartigen van de belan-
gen 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 con-
clusie gekomen dat centralisatie de voorkeur verdiende boven decentralisatie. Dat be-
tekende dat de administratie, ledenregistratie, boekhouding en behandeling van per-
soneelszaken werden gecentraliseerd. Later werd dit geconcretiseerd tot de volgende
zaken: de inschrijving van de leden der NKK, het algemeen financieel beheer en de be-
grotingen, 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 discussi-
eerde over de vraag of de vakafdelingshoofden van het DVK wel of niet zitting moch-
ten 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 gil-
deleider 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-een-
heid. 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 gildebe-
stuurder “ondergeschikt” is. De bestuurder is immers in feite een deel van het lei-
dinggevende 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 be-
stuurder 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 eigen-
lijk 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 be-
voegd 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, beoor-
deeld en benoemd worden. Als alle functionarissen door de president van de NKK
moesten worden benoemd, was men bang voor verstarring. Aan de andere kant moes-
ten 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 be-
sluitvorming werd veroorzaakt door de positie waarin de Nederlandse nationaalso-
cialistische beleidsmakers zaten: enerzijds waren ze voorstanders van een Nederlands
nationaalsocialistisch cultuurbeleid, anderzijds waren ze met handen en voeten ge-
bonden aan de Duitse machthebbers van het Rijkskommissariaat aan wie ook Goe-
dewaagen zijn beslissingen moest voorleggen. Al deze onduidelijkheden zorgden er
voor dat de topfunctionarissen van de NKK bij het minste of geringste hun gelijk wil-
den halen bij kameraden buiten de NKK. Voor elk wissewasje zochten zij hun toe-
vlucht 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 uitslui-
tend de vakbekwaamheid bij de toelating wordt beoordeeld, is een logisch gevolg van
de taak der Kultuurkamer, die zich immers uitsluitend tot de vakkundige, economi-
sche en maatschappelijke aangelegenheden der kultuurberoepen beperkt. Aan het De-
partement 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 on-
duidelijkheid. Aan de ene kant was de NKK georganiseerd volgens een verticaal orde-
ningsprincipe 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 vol-
gens het gemeenschapsbeginsel en niet volgens het leidersbeginsel.142 De gilde- en vak-
groepleiders regelden niet van bovenaf, maar vertegenwoordigden de wil van de ge-
meenschap. 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 organisa-
tiefactor die toezicht uitoefende, tegenstrijdige belangen coördineerde en het geheel
van de in het gilde samengevatte vakgroepen tegenover de leiding van de NKK verte-
genwoordigde. In de vakgroep klopte het levende hart van de kunstenaar zelf. Daar-
naast 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 ge-
westelijke organisatie in bureaus. Er was geen contact tussen de verschillende leden in
het land en de gewestelijke bureaus, de oorlogsomstandigheden waren daarvoor ver-
antwoordelijk. 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 kor-
te 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 te-
gensprekende adviezen, opdrachten en aanwijzingen kreeg. Het ontbreken van capa-
bele 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 ver-
schillen 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 overgeno-
men. Wel werd er ter voorbereiding van de oprichting van de NKK een scholings-
weekend gehouden in het badhotel in Baarn waarvoor ook dr. Hans Hinkel, Haupt-
geschaftsführer 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, be-
tekende 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 – bij-
voorbeeld een kring Den Haag of een kring Rotterdam – veel zinvoller zijn, een inde-
ling 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 be-
stuurders een salaris ontvingen en dat de gildeleiders hun functie meer als een ereti-
tel 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 von-
den 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 woor-
den 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 ge-
noemde 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 geweste-
lijke bureau moest het culturele leven in de streek worden gestimuleerd. Dat deze bu-
reaus nodig waren, werd niet alleen beargumenteerd vanuit de nationaalsocialistische
cultuurpolitiek, ze waren ook nodig omdat ‘de afgestampte geest van het Nederland-
sche volk’ verheven moest worden, omdat deze ‘totaal vermaterialiseerd is en buiten
zijn dagelijksche beslommeringen, kultureel genot in het gezin en daarbuiten nau-
welijks meer kent’.147 De gildehuizen konden ook worden ingeschakeld in het con-
troleapparaat van de NKK en in de sociaaleconomische activiteit van het Voorzie-
ningenfonds, voor de beoordeling van aspirant-leden en hun werk, bij de
arbeidsbemiddeling voor kunstenaars en steunverlening. Ook de organisatie van volk-
se feesten bij Nederlandse hoogtijdagen behoorde tot de taak van de gewestelijke bu-
reaus. 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 aange-
meld 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 opge-
doken.

Het feit dat Goedewaagen en Primo de hulp inriepen van dr. Bergfeld had tot ge-
volg dat toneelleiders als Dirk Verbeek, Cees Laseur, Herman Bouber en Cor van der
Lugt Melsert capituleerden. Slechts Pierre Balledux van de Vereenigde Haagsche Spe-
lers, Ko Arnoldi en Albert van Dalsum weigerden toe te treden tot de NKK en ont-
bonden daarop hun gezelschap.

Op 7 april 1941 kreeg het bestuur van de Nederlandsche Organisatie van Too-
neel kunstenaars (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 stuur-
de 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 subjec-

tiviteit bij toelating van kunstenaars werd uitgesloten. In principe was de NOT te-
gen 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” be-
staan 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 le-
den het ingenomen standpunt wilden onderschrijven.151 Van de 368 verzonden brie-
ven kwamen er 338 retour. 307 Toneelspelers deelden de mening van het bestuur, der-
tien 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. Uit-
eindelijk 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 toneel-
wereld 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 pro-
vincie 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, om-
dat daarmee alleen de cultuurpolitiek van het DVK ondersteund werd; 

– er onderscheid gemaakt moest worden op grond waarvan acteurs wilden sa-
menwerken 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 voor-
waarden was voldaan:
– het nationaalsocialistische karakter van de cultuurpolitiek van de nieuwe macht-

hebbers 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 Groo-
te 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 oor-
log 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 ge-
steund 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 om-
schreven als aanhangers van de Nederlandse Unie, politieke tegenstanders dus.155 In kor-
te 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 Too -
neel lyceum stond niet als beroepsorganisatie te boek en het feit, dat hij de driemaan-
delijkse vakantieperiode aangreep om acteurs een paar grijpstuivers bij te laten ver-
dienen, 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 ge-
nomen dat hij Brand in de Jonge Jan van de Herman Heijermans, een joodse sociaal-
democraat 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 toneel-
wereld waren verspreid, afkomstig waren uit de kringen rond de Amsterdamse to-
neelspelers. Toen Briels met zijn bankgaranties acteurs voor zijn gezelschap wilde
strikken, hield het verspreiden van de pamfletten op. De sfeer verhardde: Het Neder-
landsch Tooneellyceum werd verboden, Briels werd gearresteerd door de SD en ge-
vangengezet. Half oktober 1941 kwam hij vrij.156

Er waren ook toneelleiders die een ander keuze maakten. Johan Boezer, de zake-
lijk 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’ in-
schrijving bij het Theatergilde te omzeilen door in hun contract de volgende clausu-
le op te nemen: ‘indien overheidsmaatregelen de positie van den contractant-acteur
wijzigen, o.a. wanneer zijn beroepsuitoefening afhankelijk wordt gesteld van zijn deel-
uitmaken van een gilde, dan vervalt dit contract of is althans de clausule inzake con-
tractbreuk buiten werking getreden’.158

En dan waren er acteurs, actrices en gezelschappen die doorspeelden. Joan Rem-
melts 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 ophou-
den 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 doorspeel-
den 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 geor-
ganiseerd. Hans van Meerten had na het verbieden van het NOT verdere plannen ge-
maakt. 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 aan-
gewezen: 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 af-
deling 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 bij-
na 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 kun-
stenaars:
– kunstenaars die zich te goeder trouw hadden gemeld, maar daarvoor een be-

langrijke 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 te-

ruggetrokken;
– kunstenaars die zich niet hadden gemeld en zich uit alles schijnbaar hadden te-

ruggetrokken, 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 uitgeslo-
ten als ze niet wenste mee te werken aan de totstandkoming van de NKK. W.S.M. Ton-
non, een ambtenaar van de NKK, meldde half maart 1941 dat er in vele kunstenaars-
kringen 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 Rijks-
kommissariaat 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 be-
leidsmakers van het DVK en de georganiseerde toneelspelers. De totstandkoming van
de NOT werd door Primo gezien als een bewuste poging van het toenmalige minis-
terie 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 tegen-
standers, de verspreiders van de anonieme pamfletten, schreef Primo: ‘De gedach-
tengang van den brief aan de intellectueelen is kennelijk die van de zg. cultuur-bol-
sjewisten 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 verschillen-
de theaterdirecteuren in hun onderneming steunen; zoodoende verkrijgt deze Jood-
sche clique groote invloed op de mentaliteit van de tooneelartisten die zij aldus in ge-
vaar poogt te brengen tegen de plannen der overheid.’168

Bij een beantwoording van de vraag wat de NKK met name op theatergebied vol-
gens de nationaalsocialistische beleidsmakers had bereikt, stelde Goedewaagen aller-
eerst 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 door-
gedrongen. De stukken die wel gespeeld werden, boden niet het artistieke peil dat men
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mocht verwachten. Bovendien kende Nederland geen grote theatertraditie: de gezel-
schappen waren niet groot en waren geen lang leven beschoren, ook de toneeloplei-
ding was onvoldoende. Op sociaal gebied constateerde hij dat de positie van de to-
neelspelers onzeker was en dat de meesten een mensonwaardig bestaan leidden. Zijn
kritiekpunt op economisch gebied behelsde de te hoge toegangsprijzen, deels ver-
oorzaakt door de te grote concurrentie van de film. Daarom was het theater in Ne-
derland 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 arbeids-
contracten, verbeterde rechtsposities en salarisregelingen gekregen. De resultaten op
andere cultuurpolitieke gebieden waren: 
– De Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers was nu ondergebracht bij de vak-

groep 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, klein-
kunst 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. Gildebestuur-
der W.J. Wierts kwam in 1942 met een beleidsnota van achttien programmapunten,
zodat de jarenlange artistieke en sociale verwaarlozing van deze beroepsgroep onge-
daan kon worden gemaakt.171

De oudste vakgroep binnen het gilde was die der gezelschapsdansleraren die be-
gin 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 veroor-
deeld.172 De dansleraren hadden veel te lijden gehad van het ‘dansverbod’ in het eer-
ste 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 be-
hartiging 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, rekwi-
siteurs, inspiciënten, belichtingsmeesters, souffleurs, toneelmeesters, decorontwer-
pers, kostuumontwerpers, leiders van decor- en kostuumateliers, leiders van het kap-
werk 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 uit-
gangspunt 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 be-
lang 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 zor-
gen het sociale belang van de tooneelspelers gewijd zullen zijn. Het nationaal-cultu-
reele 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 en-
kele uitgangspunten van het nationaalsocialistische gedachtegoed waren terug te vin-
den, 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 be-
hoorlijk, zij hadden echter geen pensioenrechten opgebouwd, ook waren ze niet ver-
zekerd in geval van ziekte of invaliditeit. Toch voelden zij er niets voor zich bij de vak-
groep 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 af-
gewenteld. Alleen de laatste groep sloot zich bij de vakgroep aan, zij hoopten op po-
sitieverbetering. 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 kunst-
vorm 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 materi-
alisme, dat wil zeggen: levert zichzelf uit aan vijandelijke machten van den Germaan-
schen 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 be-
reikt. Hij weet dit aan het gebrek aan organisatorisch talent van de vakgroepleider, Au-
gust Heyting. Tevens constateerde hij dat deze in de toneelwereld persona non grata
was geworden.177

Wel verzochten toneelschrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig werk de vak-
groep 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 ge-
worden 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 ver-
dienden.178 Zijn smeekbede was of zijn werk misschien door een beroepsgezelschap ge-
speeld zou kunnen worden. Zijn roep om hulp werd gehoord, want bij de toneel-
prijsvraag 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 his-
torische stukken die ontsproten waren uit zijn Zeeuws-Vlaamse land.179 Zijn Voor Ou-
ter 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 Rederij-
kers tooneel 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, decorin-
richting, literatuur en declamatie. Net zoals in het verleden zouden er eerst gewestelij-
ke wedstrijden worden georganiseerd die later zouden uitmonden in een landjuweel.

De amateurverenigingen, nu rederijkersverenigingen genaamd, moesten voor-
namelijk toneel van eigen bodem spelen om zo het volk tot de ware volkse geest te ver-
heffen. 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 menig-
vuldigheid en verscheidenheid van de Germaansche ruimte in Europa de oude Hol-
landsche kultuur tot een nieuwen en hoogen bloei zouden zien opgroeien en ontlui-
ken.’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 tij-
dens 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 gelijk-
waardige 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 vast-
klampten 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 Kul-
tuurraad 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 Generalkommis-
sare Schmidt, Rauter en Wimmer. Daarop circuleerden de namen van de schilder Jan
Sluyters, de schrijvers Anton Coolen en Martinus Nijhoff en regisseur Johan de Mees-
ter die voor de uitnodiging bedankten. Zij werden van de lijst geschrapt. Uiteindelijk
werden er drieëntwintig uitnodigingen verstuurd die vergezeld gingen van de mede-
deling dat een weigering door Seyss-Inquart bijzonder hoog opgenomen zou worden.
Desalniettemin weigerden vier gegadigden: de dirigent Eduard van Beinum, de beeld-
houwer prof. J. Bronner, de architect prof. N. Lansdorp en René Smeets, lid van Na-
tionaal 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 ger-
manist 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 Al-
gemeen Handelsblad en lid van het voormalige Nationaal Front, mr. A. Meerkamp van
Embden (rijksarchivaris in Zeeland), de architect ir. J. Gratama, dr. D. Hannema (di-
recteur 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 la-
ter 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 Goede-
waagen, 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 uit-
geverij, volks- en heemkunde en cultuurpolitieke publicistiek.184 De Kultuurraad was
vooral een adviesorgaan dat zich uitsprak over een nieuwe ordening van de Neder-
landse Academie van Wetenschappen, de nieuwe spelling, de benoeming van de nieu-
we directeur voor het Rijksmuseum in Amsterdam, de bezetting van de juridische uni-
versitaire 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 positie-
ve richtlijnen had gegeven doch uitsluitend een ‘politioneel-politieken maatstaf’ han-
teerde. Vooral het GTA mocht zich in de belangstelling van de Kultuurraad verheu-
gen. 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 activi-
teiten er niet voor wilde opgeven. Hij stelde wel voor Van der Lugt-Melsert te ver-
vangen 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 ko-
men 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 boven-
dien bleek dat hij van Seyss-Inquart persoonlijk en van de Wehrmacht en vele ande-
ren niets dan lof kreeg toegezwaaid voor zijn GTA was hij niet bereid het gemeente-
lijke beleid ten aanzien van het gezelschap te veranderen.

Naast een controle op het repertoire verzamelde de Kultuurraad diverse gege-
vens 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 in-
tendant te worden van een groot gezelschap, het liefst bleef hij ‘zijn vaste stampubliek
van anglofiele-Unie-intellectueelen vermaken’.188 Shakespeare speelde hij om au se-
rieux 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 ge-
zelschap, want bij zijn voorstellingen kwam het vaak tot geniepige demonstraties, al-
dus 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 za-
kenman 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 vroe-
ger vooraan op de barricaden, maar als werkgever was hij de meest gesloten, asocia-
le en financieel onbetrouwbare van alle toneeldirecteuren. Zijn verandering in hou-
ding 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 ge-
zelschappen.

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 on-
derscheid tussen de regisseurs die Royaards navolgden en die hij typeerde als ‘die-
naren der schoonheid’, en zij die meer in de stijl van Verkade werkten en die hij om-
schreef 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 the-
atrale subcultuur van partijpolitieke of ideologische organisaties hebben overgeno-
men 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 aange-
toond. Dat dit niet altijd even effectief gebeurd is, werd voornamelijk veroorzaakt
door de grote rivaliteit tussen de verschillende organisaties, de veelvuldige wijzigin-
gen 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 fac-
tor dient hier de kwestie van de verantwoordelijkheid genoemd te worden. Voor ie-
dere belangrijke beslissing moest de ambtelijke top van het DVK en NKK toestem-
ming 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. Ne-
men 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 spelcon-
cepten en theatrale inhouden zijn terug te vinden. Voor we die vraag kunnen beant-
woorden zullen we ook moeten beschrijven in hoeverre invloeden vanuit nazi-Duits-
land een rol hebben gespeeld in de theaterpraktijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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