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

1. Problemen bij de beschrijving

Maxim Kröjer (1940), Ketelsen (1970) en Rühle (1974) gaan bij de beschrijving van de
geschiedenis van het nationaalsocialistische theater in het Derde Rijk van de veron-
derstelling uit dat het onverstandig is om alleen de jaren 1933-1945 in ogenschouw te
nemen. Zij pleiten er voor om toneelstukken uit de conservatieve nationale literatuur
uit de eerste drie decennia van de twintigste eeuw bij de geschiedenis van het natio-
naalsocialistische theater te betrekken om zo zijn literaire en theatrale wortels te be-
lichten. In dit onderzoek wordt dit uitgangspunt overgenomen zodat bovenstaande
vragen in een nog breder perspectief geplaatst kunnen worden. De vraag is nu niet al-
leen of de Nederlandse nationaalsocialistische theatermakers of schrijvers zich heb-
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ben laten inspireren door contemporaine bronnen uit nazi-Duitsland, maar ook of er
in hun werk sporen van een veel oudere Nederlandse traditie zijn terug te vinden.

Maxim Kröjer, pseudoniem van Paul Collet, is in het Nederlandse taalgebied de
enige eigentijdse bron waarover we beschikken.1 Hij is vooral van belang omdat hij
duidelijk het eclectische karakter van het nationaalsocialisme aantoont. Aan de hand
van de geschiedenis van Dietrich Eckart laat hij zien hoe de post-theoretische inter-
pretatie werkt.2 Duitse nationaalsocialisten rekenden Eckart (1868-1923) tot één van
de voorlopers van de nationaalsocialistische toneelschrijfkunst, zij beschouwden hem
als een miskend auteur. Hij had met Heinrich der Hohenstaufe (1915) en Lorenzaccio
(1920) twee historisch nationale drama’s geschreven die in de jaren dertig als voor-
bodes van nationaalsocialistisch theater werden gezien. Alfred Rosenberg, zijn vriend
en de filosoof van het nationaalsocialisme, zag hem als het boegbeeld van het natio-
naalsocialistische theater, want Eckart was namelijk de medeoprichter van Deutsche
Arbeiterpartij, de voorloper van de NSDAP en tenslotte had hij met het vermogen van
zijn vrouw het weekblad Der Volkische Beobachter opgekocht en getransformeerd tot
het welbekende nazidagblad.3 Om hem te eren gaven de nazi’s het openluchttheater,
dat ter gelegenheid van de Olympische spelen in Berlijn in 1936 werd gebouwd en waar
Thingspiele opgevoerd konden worden, zijn naam.

Ditzelfde manipulatief gehanteerde mechanisme zien we optreden bij de ‘her-
schrijving’ van een nationaalsocialistische dramaturgie, waarbij nationaalsocialisten
verwoede pogingen hebben ondernomen om voorlopers van hun eigen theatrale
ideeën in de geschiedenis op te sporen en deze zo te confisqueren voor eigen doelein-
den. Toch komt Maxim Höjer aan het eind van zijn in 1940 uitgegeven boek tot de
conclusie dat nationaalsocialisten er nog niet in geslaagd waren een eigen specifieke
dramaturgie te ontwikkelen.

Ketelsen (1970) pleit ervoor bij de bestudering van het drama aandacht te beste-
den aan de volksconservatieve esthetiek, die behalve door cultuurhistorische tradities
vooral bepaald werd door de ideologie van het extreme kleinburgerlijke conservatis-
me dat enerzijds gericht was op de restauratie van de politieke maatschappelijke situatie
in Duitsland, anderzijds op het veroveren van de macht en de vorming van een nieu-
we maatschappij.4

Maxim Kröjer, Ketelsen en Rühle werden in hun benaderingswijze gesteund door
Geißler (1964), die bij zijn analyse van de nationaalsocialistische literatuur vaststelt dat
de literaire kwaliteit ervan zeer bedroevend was en dat de kwalitatief beste werken voor
de machtsovername waren geschreven. Geißlers lijst loopt van Jörn Uhl (1901) van
Gustav Frenssen tot en met Der Glaube an Deutschland (1931) van Hans Zöberlein.5

Een andere bron die ons iets kan meedelen over het niveau van de toneelstukken
in de beginjaren van het Derde Rijk en hoe deze door de nazi’s zelf werden beoordeeld,
is het gegeven dat de jury van de Schiller-prijs deze in 1935 niet toekende, omdat er geen

104 Het theater van de nieuwe orde

02 hst 2 (3)  14-10-2008  11:10  Pagina 104



schrijver was wiens werk naar haar mening een ware nationaalsocialistische geest
ademde en van voldoende niveau was.

Een eenduidige rubricering van het Duitse nationaalsocialistische theater wordt
bemoeilijkt door de volgende factoren:
– Hoewel er in Duitsland in die tijd ongeveer 300 toneelstukken per jaar versche-

nen, was slechts een klein gedeelte als nationaalsocialistisch te beschouwen. Een
groot gedeelte behoorde tot de categorie van de triviale niemendalletjes met on-
derwerpen als relatieproblemen of liefdesintriges. Eenvoudig vermaak dus.

– Ketelsen (1970) en Berghaus (1996) betwijfelen of er gesproken kan worden van na-
tionaalsocialistisch theater. Terwijl Berghaus zich beroept op Italiaans onderzoek,
stelt Ketelsen dat geen enkele auteur er in was geslaagd een eigen persoonlijk oeu-
vre of dramatische stijl op te bouwen.6 Ook een indeling in genres ligt niet voor de
hand, omdat een dergelijk schema een ordening veronderstelt die er in feite niet was.
Wel onderscheidden de onderzoekers verschillende genretyperingen zoals drama,
toneelstuk, tragedie, Thingspiel en het Fest- und Weihespiel. Zij hebben geprobeerd
bepaalde teksten in een literair-historische traditie te plaatsen.7 Maar ook die poging
leverde niet het gewenste succes op omdat de schrijvers steeds andere voorbeelden
uit andere tradities navolgden en zo aantoonden dat hun denken en schrijven niet
bepaald werden door het wel of niet aansluiten bij een literaire traditie.

– Ook de poging de nationaalsocialistische ideologie als uitgangspunt te nemen
bleef niet gevrijwaard van de nodige problemen omdat deze wereldbeschouwing
zelf geen vast omschreven fenomeen was, dat gemakkelijk in een theaterwerke-
lijkheid vertaald kon worden. De afwezigheid van een systematiek was karakte-
ristiek voor het nationaalsocialisme. Het eclecticisme was zijn voornaamste ken-
merk: het zich enerzijds afzetten tegen een ideologie maar daar vervolgens weer
elementen uit overnemen voor de vormgeving van zijn eigen cultuur.

– De held van een nationaalsocialistisch drama moet dus op verschillende manie-
ren geanalyseerd worden. Zijn lotsbestemming en de manier waarop hij was
vormgegeven, waren van net zo’n groot belang als het gegeven dat hij het voor-
werp van een ideologische discussie was. De schrijvers dachten werkelijk dat er
een bijzonder verband bestond tussen de wereldbeschouwing van het Derde Rijk
en het drama en dat ook omgekeerd het drama slechts in de nieuwe nationaal-
socialistische staat ontwikkeld kon worden.8

2. De theatercrisis in de republiek van Weimar

Het theater van de republiek van Weimar verkeerde aan het begin van de jaren dertig
in een crisissituatie. Grote regisseurs als Leopold Jessner, Erwin Piscator en Ernst Jo-
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sef Aufricht zeiden het Berlijnse theater vaarwel.9 Door de invoering van de geluids-
film verdween de belangstelling voor een ‘oud’ medium als het theater vrij abrupt.
Daarnaast waren er al ver voor 1933 drie signalen zichtbaar waarin het reguliere Duit-
se theater werd afgewezen en het nationaalsocialistische theater van het Derde Rijk
werd voorbereid. De vraag is of deze signalen ook in de Nederlandse context voor-
kwamen en waaruit nationaalsocialistische theatermakers net als hun Duitse collega’s
inspiratie voor hun werk hebben geput.

Uit uitspraken van vooraanstaande nationalistische Duitse wetenschappers en
politici viel te distilleren in welke richting de kunst en dus ook het theater zich zou
moeten ontwikkelen. Een tweede signaal werd gevormd door de nationalistische ant-
woorden op de problematiek, die in Expressionistische toneelstukken aan de orde
werd gesteld. Een derde was de ontwikkeling van sommige auteurs in nationaalsoci-
alistische richting. Nauw hiermee verbonden was de behandeling van een historische
context en de onderhuids aanwezige verwijzing naar de politieke situatie van dat mo-
ment, waardoor een verschuiving in de interpretatie optrad. De toneelstukken met de
Eerste Wereldoorlog als onderwerp speelden hierbij een grote rol.

In 1919 riep Adolf Bartels (1862-1945), een nationalistische professor in de litera-
tuur, op het Germaanse ‘Volkstum’ trouw te blijven en in opstand te komen tegen de
geest der tijd. In 1921 gaf hij aan wat een gezonde Duitse literatuur moest inhouden:
datgene wat de ziel van het volk zuiver tot uitdrukking brengt, gezond houdt, versterkt
en ontwikkelt. Zijn motto was: alle literatuur moet nationaal zijn, is ze dat niet, dan
deugt ze niet. In 1927 kreeg hij steun van Richard Elsner met zijn ‘Verein deutsche Na-
tionalbühne, die in zijn jaarboeken vanaf 1929 de schetsen voor het nieuwe Duitse dra-
ma uittekende. Daarbij werd teruggegrepen op de teksten van Walter Flex, Paul Ernst,
Otto Erler en Dietrich Eckart. Het nationale theater moest het verscheurde Duitse volk
vormen en bij elkaar brengen en het opvoeden tot een ‘geestelijke en karaktervolle een-
heid’. De dichters moesten de stof van het toekomstige drama ontlenen aan het leven
en de geschiedenis van het eigen volk. In plaats van regie en sterrencultus werd de
dienst aan het kunstwerk het overheersende motto. Het speelplan moest blijk geven
van een Duitse gezindheid, de voorstellingen van het nationale toneel moesten een
symbolisch karakter hebben en de toeschouwers tot een metafysisch niveau verheffen
waardoor zij zich er innerlijk van bewust werden dat zij tot één gemeenschap be-
hoorden.

Het theater was binnen de gelederen van de NSDAP zeker niet de meest fa-
voriete kunstvorm. In 1924 stelde Adolf Hitler dat het theater de cultuur besmet-
te. Hij stelde het op een lijn met de toename van geslachtsziekten. In 1931 voegde
de partij-ideoloog Alfred Rosenberg daar een antisemitisch element aan toe door
te beweren dat joodse kunstenaars het theater in de republiek van Weimar be-
heersten. Daarmee doelde hij op theatermakers als Max Reinhardt, Leopold Jess -
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ner, Carl Sternheim, Ernst Toller e.a. Hoe meer de links georiënteerde theater-
makers het nationaalsocialisme in Duitsland met politieke agitatie aan de kaak
stelden, des te vaker beschouwden de nazi’s de stukken van deze linkse tegen-
standers als een aanval op de stabiliteit en autoriteit van de staat en op de moraal
van de burgers.

In de praktijk van het theater waren elementen van het latere nationaalsocia-
listische perspectief al vanaf de jaren twintig te signaleren. Die Überlebenden (1920)
van Heinrich Lilienfein (1879-1952) werd beschouwd als het nationalistische ant-
woord op Expressionistische stukken als Die Wandlung (1919) en Masse Mensch
(1921) van Ernst Toller (1893-1939). Het onderwerp van Die Überlebenden – de ver-
deeldheid onder het volk – was geïnspireerd op de staking van 1918/19 en de Mün-
chener radenrepubliek, maar door Lillenfein overgeplaatst in een Duits gezin, waar-
in de vader, een generaal, en zijn zoon de belangrijkste dramatis personae zijn.
Hoewel de zoon van de generaal in het begin van het stuk net als het personage uit
Tollers Die Wandlung oproept tot wereldvrede en een gijzeling verhindert, komt hij
toch, nadat hij is teleurgesteld in zijn socialistische vrienden tot het hetzelfde inzicht
als zijn vader: de offervaardigheid voor het vaderland is het ideaal waarvoor iedere
Duitser moet leven. Eenzelfde rol speelt het vaderland in Lothar Bodners Der Skla-
ve. De strekking van deze stukken was dat de Duitse mens alles moest kunnen op-
geven: vrouw, kinderen, zelfs God, maar niet het vaderland. Dezelfde problematiek
was ook na de machtsovername terug te vinden in diverse toneelstukken zoals het
in 1938 gepubliceerde Die Entscheidung van Gerhard Schumann (1911-1995), waar-
in de Ruhropstand van 1920 centraal staat. Als lid van een rood vrijkorps neemt de
student Bäumler deel aan de strijd, maar na zijn ‘bekering’ tot het nationaalsocia-
lisme is hij tot het inzicht gekomen dat hij voor Duitsland wil sterven. De kritiek op
de inhoud van Expressionistische stukken werd het sterkst verwoord in Erwin Gui-
do Kolbenheyers toneelstuk Die Brücke uit 1929 waarin enkele jongelui klagen over
het gegeven dat alleen afkeurenswaardige thema’s als seksualiteit, ontaarding van de
generaties en huwelijksproblemen op het toneel zijn te zien. Verbijsterd vragen zij
zich af waar de leider blijft die zij kunnen volgen om aan deze verderfelijke toestand
een einde te maken.

Niet alleen in het nationalistische theater kwamen deze themata voor. Ook de
avant-gardist Arnolt Bronner (1895-1959), een vriend van Bertolt Brecht, nam onder-
werpen uit de recente Duitse geschiedenis als thema op in zijn theaterstukken Rhei-
nische Rebellen (1925) – over de separatistengevechten in het Rijnland – en Reparati-
onen (1930) – een bittere komedie over de herstelbetalingen die de Duitsers aan de
geallieerde overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog moesten voldoen. Van Expres-
sionistisch avant-gardist ontwikkelde Bronner zich tot rechts-conservatief om zich in
de laatste jaren van de oorlog aan te sluiten bij het verzet. Na de oorlog was hij com-
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munist en vestigde hij zich in de DDR, waar Bertolt Brecht hem aan een baantje als
filmrecensent hielp.

De ontwikkeling van auteurs in nationaalsocialistische richting was het meest
herkenbaar bij Hanns Johst (1890-1978), die zich van Expressionistische anarchist op-
werkte tot de meest geliefde toneelschrijver van Adolf Hitler. Deze zou zijn Thomas
Paine uit 1927 – een stuk dat gebaseerd is op een sterke leidersfiguur, die wilskracht en
geestdrift bij zijn volk oproept – wel zeventien keer hebben gezien. De bewondering
was wederzijds, want Johsts Schlageter (1933) dat op 20 april 1933 – de vierenveertig-
ste verjaardag van de Führer – zijn première beleefde, was aan Hitler opgedragen. Ook
een aantal schrijvers van socialistische spreekkoren – Karl Bröger (1886-1944), Max
Barthel (1893-1975) en Heinrich Lersch (1889-1936) – ontwikkelden zich in nationaal-
socialistische richting en leverden met Thingspiele hun bijdrage aan het theater van
de nieuwe orde. Tot de voorlopers van het nationaalsocialistisch drama werden o.a.
gerekend: Heinrich Zerkaulen (1892-1954), Eberhard Wolfgang Möller (1906-1972),
Friedrich Bethge (1891-1963), Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962), Hans Kyser
(1882-1940) en Kurt Kluge (1887-1940).

Zo duidelijk als de signalen in Duitsland waren, zo diffuus waren ze in Nederland. Na-
tuurlijk waren er ook hier wetenschappers en intellectuelen – men denke bijvoorbeeld
aan prof. dr. G.J.P.J. Bolland en zijn fameuze rede De teekenen des tijds uit 1921 – die niets
moesten hebben van de democratische samenleving. Latere collaborateurs als prof. dr.
Robert van Genechten en mr. A. J. van Vessem waren actief in de al in 1917 opgerichte
Dietsche Bond die het ideaal van een Groot-Nederland nastreefde. Maar in tegenstel-
ling tot sommige Duitse wetenschappers hebben zij zich niet uitgesproken over een ge-
zonde, nationale literatuur, muziek- of theaterpraktijk. Dat was echter wel het geval bij
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, die vanaf zijn oprichting in 1923 voor
een nationaal toneel streed. Volgens Heyting, De Prez en Van Bolhuis, de leidingge-
vende personen van de Bond, was het Nederlandse toneel ziek, omdat het Nederland-
se volk als volk ziek was. Volgens hen was toneel de spiegel van het volk en wanneer één
van beide ziek was, werd de ander daardoor meegesleept. Tientallen jaren was ons volk
ondervoed geraakt door middelmatige, minderwaardige en decadente kunst.10 De Bond
had deze problematiek al jarenlang aan de orde gesteld, August Heyting had in 1934 ge-
schreven dat de dramatische kunst in een niet te verre toekomst een machtige factor van
beschaving kon worden, waarvoor ‘een alles-hervormende vernieuwing en zelfher-
schepping van ons volk, een zich overal baanbrekend idealisme, een vernietiging der
groeps-afscheidingen, een versmelting der partijen tot een naar samenwerking strevend
volk, een wering van alle slaafsche ondergeschiktheid aan buitenlandsche machten en
krachten’ nodig was.11 In dezelfde bewoordingen liet De Prez (1937) zich uit. Ook in
Vlaanderen waren dergelijke geluiden te horen.12 De ijveraars voor een nationaal toneel
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wilden een nieuwe theaterrenaissance waarin Nederlandse stukken zouden worden op-
gevoerd die konden wedijveren met de Griekse tragedies en het theater van Shake-
speare. In hun optiek waren deze grootse momenten uit de Europese theatergeschie-
denis vanwege de religieuze, morele en politieke tendensen voorbeelden van een
nationaal theater. Bij een concrete invulling van hun streven dachten zij aan het Vlaam-
sche Volkstooneel dat in 1920 door dr. Oscar de Gruyter opgericht was en later onder
leiding van Johan de Meester en Staf Bruggen ook in Nederland grote bekendheid
kreeg.13 Het streven van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers valt te be-
schouwen als een pendant van Richard Elsners ‘Verein deutsche Nationalbühne’. Bei-
de organisaties wilden het volk opvoeden tot één volksgemeenschap door toneelstuk-
ken te brengen die de belangrijkste episodes uit de nationale geschiedenis behandelden.
De nadruk lag daarbij op toneelstukken waarin historische voorbeeldfiguren het na-
tionale karakter van een voorstelling moesten vergroten.

Ook een ander signaal, de ontwikkeling van sommige auteurs in nationaalsoci-
alistische richting, viel in Nederland waar te nemen. Verschillende toneelschrijvers
schoven in de loop van de jaren dertig in nationaalsocialistische richting op. Daarbij
zijn twee groepen te onderscheiden: de idealisten en de opportunisten. Tot de eerste
categorie behoren schrijvers als Martien Beversluis en Klaas Smelik, de tweede wordt
gevormd door vooraanstaande leden van de Bond van Nederlandsche Tooneel-
schrijvers, aangevuld met figuren als J.W. van Cittert. De eersten waren oorspronke-
lijk linksgeoriënteerde auteurs die uit overtuiging overstapten naar het nationaalso-
cialistische kamp. De laatsten zagen vooral in het nationaalsocialisme de mogelijkheid
hun al langer gekoesterde wens om gespeeld te worden in vervulling gaan en maak-
ten van de gelegenheid gebruik om hun tot dan toe onbeduidende carrière nieuwe
glans te verlenen. In tegenstelling tot de situatie in Duitsland dient echter gezegd dat
de meeste auteurs, die in de bezettingstijd naar het nationaalsocialisme overhelden,
in hun toneelstukken voor de oorlog geen duidelijke (ultra)nationalistische geluiden
hebben laten horen. Hun omslag in politieke zin valt daarom niet te traceren in hun
vooroorlogse toneelwerk. Pas aan het eind van de jaren dertig of vlak na de Duitse in-
val gaven zij openlijk blijk van de keuze die ze hadden gemaakt.

Talloos zijn de Duitse voorbeelden waaraan duidelijk gemaakt kan worden hoe de
verschuiving van de interpretatie in nationaalsocialistisch richting in zijn werk ging.
Onderzoekers als Maxim Kröjer (1940) en Rühle (1974) hanteren daarbij de me-
thodiek van de vergelijking, waarbij zij twee toneelstukken met een gemeenschap-
pelijk onderwerp analyseren op de politieke inhoud. Maxim Kröjer onderwierp Eli-
sabeth von Engeland van Ferdinand Bruckner en Rebell in England van Hans Schwarz
aan zo’n vergelijkend onderzoek. Bruckners stuk rekende hij tot de ‘nieuwe zake-
lijkheid’ en de verhouding tussen koningin Elisabeth I en de hertog van Essex moest
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volgens hem voornamelijk geïnterpreteerd worden op basis van de onderdrukte ero-
tische gevoelens. Bij Schwarz was de nationale eer in het geding. De hertog van Es-
sex koos de kant van het volk en kwam in opstand tegen zijn koningin en daarmee
tegen het parlementaire stelsel. Rühle vergeleek Massname van Bertolt Brecht en Ba-
ranow oder Die Gerechtigkeit in Russland van Eberhard Wolfgang Möller. Beide
auteurs behandelden hetzelfde thema: de verhouding van het individu tot de groep,
het collectief. In tegenstelling tot Möller gaf bij Brecht de beschuldigde de partij-
discipline prijs.14 Een derde voorbeeld was de vergelijkende analyse van Panama van
Wilhelm Herzog met Panamaskandal van Eberhard Wolgang Möller. Beide toneel-
stukken hadden het Panamaschandaal uit 1893 als onderwerp.15 In allebei de stukken
wordt de corrupte Franse democratie getoond, in beide speelt De Lesseps, de stich-
ter van het Suezkanaal, een belangrijke rol. In het stuk van Herzog droegen sommige
lieden die zich voordeden als democraat de schuld. Möller ging verder. Hij verweet
de democratie dat deze een respectabel man als De Lesseps kapot gemaakt had en
toegestaan had dat de kleine spaarders hun geld in deze onderneming hadden ge-
stoken en vervolgens geruïneerd werden. Bij de interpretatie moet eveneens inge-
calculeerd worden dat de toeschouwers de crisis rondom het Panamakanaal met de
Franse democratie in de hoofdrol vergeleken met de situatie in de republiek van
Weimar.

Ook bij de toneelstukken die de lotgevallen van de soldaten in de Eerste Wereld-
oorlog beschreven, viel zo’n verschuiving van de politieke boodschap waar te nemen.
Aan het eind van de jaren twintig werd in Duitsland en Oostenrijk de vraag gesteld
waarvoor de soldaten op de slagvelden eigenlijk gevallen waren.16 De toeschouwers
werden door de weer tot leven gekomen gesneuvelden in Wunder vor Verdun (1931)
van de Oostenrijkse auteur Hans (von) Chlumberg (1897-1930) met deze vraag ge-
confronteerd. Bij hun terugkeer in de moderne, naoorlogse wereld zagen de gevalle-
nen alleen genotzucht, corruptie en haat. Diep teleurgesteld keerden ze naar hun gra-
ven terug: ze waren voor niets gevallen, de wereld stuurde aan op een nieuwe oorlog.
Vanwege de pacifistische tendens verstoorden nationaalsocialistische groepen zeer
vaak de opvoeringen van dit toneelstuk.

In het begin van de jaren dertig veranderde de teneur. De toneelschrijvers schil-
derden de soldaten nu af als de eerste martelaren die voor de nieuwe tijd – het natio-
naalsocialistische Duitsland – waren gevallen. De toneelstukken kregen steeds meer
het karakter van een dodenherdenking en kregen bijgevolg een bovenindividueel, re-
ligieus aspect, waarbij de herdenking uitgroeide tot een eredienst voor Duitslands zo-
nen en dus voor het vaderland. In deze stukken waren de eerste kenmerken van het
nationaalsocialistische drama te herkennen: de groepen marcherenden, de liederen,
de Pruisische discipline en een leidersfiguur die vanwege de eisen die hij stelde op de
sympathie van het volk kon rekenen.17
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Maxim Kröjer besteedt eveneens aandacht aan het verschil in benadering van
de lotgevallen van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Hij merkt op dat er een he-
melsbreed verschil bestaat tussen de pacifistische benadering van Frits von Unruh
(1885-1970) en Ernst Toller enerzijds en die van Sigmund Graff (1898-1979) en Carl
Ernst Hintze (Die endlose Strasse, 1940), Möller (Douaumont oder die Heimkehr des
Soldaten Odysseus, 1928), Betghe (Reims, 1930) en Marneschlacht (1933) van Paul Jo-
seph Cremers (1887-1941) anderzijds. In deze toneelstukken werd de Eerste We-
reldoorlog gezien als een pijnlijk noodlot dat de moderne mens moest aanvaarden
om er gelouterd uit te voorschijn te komen. Daarom ligt volgens Maxim Kröjer een
vergelijking met het drama uit de Klassieke Oudheid voor de hand. ‘De Duitse
mensch brengt zonder morren het offer dat het vaderland hem vraagt. Dit valt ge-
heel in de lijn met de nationaal-socialistische ideologie, die mannen kweeken wil vol
zelfbeheersing. Zulke menschen zijn niet de slaaf van hun hartstochten. (…) (Maxim
Kröjer, 1940: 112).’

Rühle (1974) komt tot de conclusie dat in het nationaalsocialistische theater per-
sonages optraden die een besliste, trefzekere houding uitstraalden waarin plicht en
verantwoording jegens de gemeenschap de belangrijkste karaktereigenschappen wa-
ren. De psychologisch zwakke figuren die aan maatschappelijke ziekteprocessen te
gronde gingen, behoorden tot het verleden. De internationale verbroedering maakte
plaats voor een gerichtheid op het nationale. Tegenover de literaire sensatiezucht van
het Expressionisme ontstond het welzijn van de gemeenschap. Dat werd het pro-
gramma van het nieuwe nationaalsocialistische theater.

3. De mythische en rituele functie van het theater

Berghaus (1996: 50) komt tot de conclusie dat niet de pers en de radio, maar het thea-
ter voor een fascistische of nationaalsocialistische regering het meest geëigende mid-
del was om het volk te smeden tot een hechte volksgemeenschap. Het theater moest
inspelen op het onuitgesproken verlangen van de massa naar een nieuwe maatschap-
pij en tegelijkertijd de presentatie van de ideologie voor die gemeenschap zo aantrek-
kelijk mogelijk vormgeven. De partij maakte daarbij gebruik van een mythische taal
en door deze te actualiseren in rituele voorstellingen was het rendement van deze po-
litieke propaganda veel effectiever dan met rationele propaganda ooit bereikt kon
worden. Mussolini beweerde dan ook dat het theater een van de meest directe mid-
delen was om door te dringen in het hart van het volk.

Enige nuancering is hier echter op zijn plaats. In filmgeschiedenissen wordt een-
zelfde rol toegekend aan de geluidsfilm, net als de radio een relatief nieuw medium.
‘Der Film spielte als Mittel der Propaganda im NS-Regime eine entscheidende Rolle,
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er war ein wesentlichter Faktor politischer Beeinflussung.’ stellen Giesen en Hobsch
(2005: 6) in hun overzicht van de propagandaspeelfilms in het Derde Rijk. Daarvoor
al had Erwin Leiser in zijn documentaire Deutschland erwache hetzelfde geopperd,
waarbij hij tevens gewezen had op de rol van Goebbels en zijn propagandaministerie.18

Bovendien was de acteur in het theater een onberekenbare factor. In tegenstelling
tot zijn collega op het witte doek kon hij nuanceringen aanbrengen in de gespeelde
tekst, die niet altijd door censuurmaatregelen waren te ondervangen. Gelet op de
strenge controle van de schrijvende pers en radio moet geconcludeerd worden dat na-
tionaalsocialisten alle media zeer belangrijk vonden en deze gebruikten voor hun pro-
paganda.

Criticus Peter J. Mellen beschrijft het effect van de grootscheepse voorstellingen in
Nazi-Duitsland: ‘In the ritual drama the Nazis employed dramatic narrative, symbolic
gesture and elaborate staging staging techniques in order to arouse in the audience a will-
ing acceptance of the irrational beliefs of the myth. Rituals were used to disseminate and
win acceptance for the myth because the ritual’s dramatic form allows the use of the log-
ic of associated response, a felt logic which finds truth in emotional response. Being high-
ly charged, dramatically structured, narrative based events, the rituals elicited form the
audience member, not only belief, but a desire to put those beliefs into action.’19

Ook drama-auteur Hanns Johst legde de nadruk op het rituele karakter van na-
tionaalsocialistisch theater. Aan het eind van de jaren twintig beschreef hij de voor-
naamste functie van het theater van de nieuwe orde: ‘We desire again to experien-
ce theatre perfor mances that offer more than scenic actions and tableaux. We want
to be put into contact with a Weltanschauung, with the metaphysical substance of
the world. We want to ascend and follow the soaring flight of a soul that liberates
us and instils a new, incomparable sen sation of well-being in us. (...) We are all em-
broiled in a frantic whirlpool of an unfathomable fate. That’s why we need this [the-
atre] experience as a confirmation of an alleviating and redeeming force, which in
vain we have hoped for in our endless and exhaust ing fight for survival in our every-
day existence. But in the theatre, in the community of like-minded, sympathetic
brethren-in-faith, we can experience, as represented and predestined truth, this
dream of a sudden dissolution of the afflictions, which shortly before seemed to be
crushing our lives.’20

Johsts verwijzing naar een Verlosser die een einde zou maken aan de ‘primitieve
psychische toestand’ en ‘kinderlijke hulpeloosheid’ was precies de rituele functie die
van het theater van de nieuwe orde werd verwacht. Verlossing van de ‘uitzinnige draai-
kolk van een onpeilbaar lot’ en bevrijding van de ‘kwellingen die ons leven schijnen
te verpletteren’. De wensdroom werd voorgesteld als een al vervulde waarheid. Deze
wensgedachten waren geen vorm van escapisme, voor Johst en andere dramaschrij-
vers waren ze een formule om de verwezenlijking van een ideale nieuwe orde te be-
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werkstelligen. Dat deze een magische kwaliteit had, stond buiten kijf en zo probeer-
den zij de werkelijkheid te beïnvloeden.

4. Het nieuwe nationaalsocialistische drama

Het lag voor de hand dat de nationaalsocialistische theatermakers de inhoudelijke the-
ma’s van hun werk koppelden aan elementen uit de nationaalsocialistische ideologie.
Dat het leven uit strijd bestond, was een van de essenties van de nationaalsocialistische
leer en dit Darwinistische gegeven bracht Hitler zelf onder woorden in het begrip
‘macht’, waarin de dood van de zwakkere het leven voor de sterkere betekende.21 Deze
struggle for life-gedachte werd verbonden met de idee van de handhaving en verster-
king van de eigen krachtige persoonlijkheid van het volk, dat hierin gesteund en ge-
leid werd door personen die voorbestemd waren om er leiding aan te geven. Op de
partijdag van 1934 formuleerde Hitler de ideologische thema’s van het nieuwe drama
met de woorden: offer, moed, dapperheid, trouw, geloof en heldendom. De vraag is
of deze door Hitler genoemde themata ook in het theater van Nederlandse natio-
naalsocialisten zijn terug te vinden.

Een tweede kenmerk van het nieuwe nationaalsocialistische drama was dat de cul-
tus van de grote persoonlijkheid, die door het drama van de twintiger jaren was losgela-
ten, in ere werd hersteld en gekoppeld werd aan de organisch uit de massa voortgekomen
Leider, die in staat werd geacht de gemeenschappelijk wil van het volk in daden om te zet-
ten. In feite moeten we constateren dat twee van de drie uitingen van de rationaliseren-
de tendentie ‘Dynamik’ – ‘Macht’ en ‘Führer’ – als meest essentiële bouwstenen moeten
worden beschouwd van het nationaalsocialistische drama. Bij dit tweede kenmerk moe-
ten we tevens constateren dat het optreden van een leidersfiguur niet het alleenrecht van
nationaalsocialistische auteurs was. Op dit punt was er in de eerste drie decennia van de
twintigste eeuw een sterke traditie aanwezig in het Duitse theater. De auteurs die zich la-
ter in nationaalsocialistische richting ontwikkelden, konden terugvallen op historische
persoonlijkheden die als voorbeeld konden dienen voor de leidersfiguren in het nieuwe
drama: Luther in Propheten (1922) van Hanns Johst, Giordano Bruno en Heinrich VI in
de gelijknamige drama’s van resp. Kolbenheyer uit 1929 en Dietrich Eckart uit 1912-1918.

Een derde vernieuwing was de veranderde ‘Haltung’, waarmee bedoeld werd dat
de toeschouwer van een nationaalsocialistisch toneelstuk de betekenis die hij aan een
toneelstuk gaf, verbond met de nationaalsocialistische ideologie. Op 27 november 1936
zei Goebbels voor de Reichskulturkammer hierover: ‘Die dichterische Gestaltung
nimmt ihre stärksten Impulse nicht so sehr aus dem Stoff, den sie formt, als vielmehr
aus der Haltung, die bei der Formung des Stoffes zum Ausdruck kommt (Rühle, G.
1974: 34).’22 Concreet betekende dit dat bijvoorbeeld de Amerikaanse Onafhankelijk-
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heidsoorlog niet gezien moest worden vanuit het standpunt van het ontstaan van een
democratie, maar veeleer vanuit het mystieke gegeven van de geboorte van een volk.

Als we kijken naar de verschillende soorten toneelstukken, dan moeten we vast-
stellen dat er ook iets in het repertoire veranderde. In het jaar van de machtsoverna-
me bleef het aantal tragedies en leerstukken in vergelijking met 1932 ongeveer gelijk.
De toneelstukken namen in aantal met 47% toe tot een totaal van 143, de volksstuk-
ken zelfs met 122% tot een totaal van twintig, terwijl het aantal blijspelen terugliep van
107 naar vijfenzeventig, een afname van 30%. Bekijken we de toe- of afname over een
langere periode, dan moeten we constateren dat het aantal toneelstukken, blijspelen
en volksstukken licht steeg, dat het aandeel van de tragedie met bijna 53% daalde en
dat het leerstuk helemaal verdween.23

De toename in de toneelstukken werd veroorzaakt doordat toneelschrijvers de
gebeurtenissen van het heden probeerden te verwoorden in historische drama’s. Dit
aantal nam toe van zesenzeventig in 1932 tot 121 in 1933; in heel Duitsland werd de toe-
name voor bijvoorbeeld het seizoen 1938-1939 door Ketelsen zelfs geschat op 61-81%.
Lag de verhouding tussen het historische drama en het contemporaine stuk in 1932 op
1:1,8; in 1940 was deze veranderd in bijna 0,9:1. Dat er tussen de Duitse toneelgezel-
schappen grote verschillen konden optreden, laat een vergelijking van de cijfers van
het Preußisches Staatstheater Berlin en de Stadsbühne Bochum zien:

Gezelschap24 1936-1937 1938-1939 1940-1941 1942-1943
T* C** T C T C T C

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preußisches Staatstheater Berlin 15 2 14 6 11 3 11 3
Stadsbühne Bochum 24 11 20 8 11 8 9 11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T*: toneelstuk  C**: contemporain toneelstuk

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

Het aantal opvoeringen van nationaalsocialistische toneelstukken in Duitsland in de
periode 1933-1938 wordt weergegeven in onderstaande tabel25:

Auteur Opvoeringen Theaters
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H. Johst 1337 183
E.W. Möller 437 86
Fr. Bethge 506 64
P. Ernst 282 46
C. Langenbeck 82 25
P.J. Cremers 117 22
E. Bacmeister 57 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 9: Nationaalsocialistisch toneel in Duitsland, 1933-1938.
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Hoewel op het eerste gezicht de conclusie voor de hand lijkt te liggen dat er een gro-
te productie nationaalsocialistische stukken over het Duitse publiek werd uitgestort,
steken deze getallen schril af in vergelijking met het aantal gespeelde operettes.26 Zelfs
in Berlijn lukte het in de jaren 1934-1939 slechts een drietal nationaalsocialistische
auteurs een viertal stukken opgevoerd te krijgen.27 Betwijfeld moet worden of op ba-
sis van deze getallen de conclusie gerechtvaardigd is dat de overheid een strakke regie
voerde om het nieuwe nationaalsocialistische drama te promoten.

Ook de pogingen, die een fascistische of nationaalsocialistische regering ondernam
om haar ideologie te vertalen in een mythische taal en deze te actualiseren in rituele
voorstellingen in de hoop het volk tot een hechte volksgemeenschap te smeden, waren
niet altijd even succesvol. Griffin (1996) noemt dit streven één van de doelen van het
fascisme: de schepping van een charismatische nationale gemeenschap. Berghaus
(1996) komt op grond van onderzoek tot de conclusie dat 90% van de theatervoor-
stellingen in Duitsland en Italië niet fascistisch was naar vorm en inhoud, hoewel de
functie ervan sterk geïntegreerd was in een breder fascistisch concept van ritualisering.28

In de twaalf jaren van zijn bestaan maakte het theater van het Derde Rijk een vier-
tal dramaturgische ontwikkelingen door. Het Thingspiel was de nieuwe theatrale

2. Het nationaalsocialistische theater in nazi-Duitsland 115

Houtsnede Eberhard Wolfgang Möller (l.) en Hanns Johst (r.).
P.S. Maxim Kröjer. Het Nationaal-Socialistisch Tooneel.

02 hst 2 (3)  14-10-2008  11:10  Pagina 115



vorm die in de eerste jaren tot stand kwam. Rond 1937, toen de revolutie in rustiger
vaarwater was gekomen, woedde in nationaalsocialistische kringen de discussie over
de ondersteunende rol van het historische stuk. Deze werd gevolgd door een debat tus-
sen Ernst Bacmeister en Curt Langenbeck over de tragedie. Aan het eind van de oor-
log werden een aantal ‘Zeitstücke’ voor het voetlicht gebracht met het doel de toe-
schouwers een hart onder de riem te steken.

Het Thingspiel

Na de machtsovername in 1933 werd Duitsland overspoeld met toneelstukken die als
het ware hadden liggen wachten tot de nationaalsocialistische tijd daar rijp voor was.
Alleen al in het eerste jaar van de machtsovername beleefden de volgende toneel-
stukken hun première: P.J. Cremer Rheinlandtragödie (14-1), Eugen Ortner Aufbruch
aus Österreich (18-1), H. Ch. Kaergel Andreas Hollmann (9-2), Max Ziese Siebenstein
(29-3), Kurt Kluge Ewiges Volk (4-4), Hans Kyser Schicksal um York (11-4), Richard Eu-
ringer Deutsche Passion (13-4, radiouitzending), Hanns Johst Schlageter (20-4), Gus-
tav Goes Aufbricht Deutschland (Potsdam), H. Harrer Horst Wessel (Greifswald), E.
Klausnizer Sonne über Bautzen, Max Halbe Heinrich von Plauen (Marienburg), E.W.
Möller Rothschild siegt bei Waterloo (radiouitzending), Friedrich Forster Alle gegen Ei-
nen, Einer für Alle. (9-9), Heinrich Zerkaulens Jugend von Langemarck (10-9) en Hans
Rehberg Johannes Keppler (3-12) (Rühle, G. 1974: 55). Deze opsomming bevat een aan-
tal Thingspiele, waarvan Euringers Deutsche Passion het eerste was.

De term Thingspiel was afkomstig van de Keulse theaterwetenschapper Carl Nies-
sen en ontleende zijn naam aan het Thing, een oud-Germaanse gewijde plaats waar ver-
gaderingen en feesten werden gehouden. Thingspiele vonden sinds de zomer van 1933
plaats onder de verantwoordelijkheid van de ‘Reichsbund der Deutschen Freilicht- und
Volksschauspiele’. President daarvan was Otto Laubinger, de leider van de theateraf-
deling van het ministerie van volksvoorlichting en propaganda, die na zijn overlijden
in 1935 werd opgevolgd door Rainer Schlösser. Aanvankelijk kende het Thingspiel geen
vast omschreven vormregels; die voerden Schlösser en E.W. Möller pas in 1934 door.

Eichberg (1976: 62-63) beschrijft zeven kenmerken van het Thingspiel:
– Het Thingspiel had vaak de vorm van een oratorium, omdat het voornamelijk be-

stond uit zang-, spreek- en bewegingskoren. Ook andere theatervormen als pan-
tomime, allegorieën, tableaux vivants, vlagvertoon en andere feestelijke plech-
tigheden werden in het Thingspiel opgenomen naast dans, ballet, rondedans,
gymnastiek en elementen van het sportfeest. In feite was het Thingspiel een eclec-
tisch totaalkunstwerk.

– Het Thingspiel werd opgevoerd in Thingstatt dat de vorm had van een amfi-
theater of arena. De dramatische handeling was voor de toeschouwers van alle
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kanten te volgen, omdat de achtergrond en de coulissen ontbraken. In plaats
daarvan vormde het landschap een natuurlijk decor.

– Door het grote aantal spelers – het Frankenburger Würfelspiel (1936) van E.W.
Möller kende zevenentwintig spreekrollen en 1200 lekenspelers! – ontstond er een
wisselwerking tussen acteurs en publiek. De lekenspelers luisterden naar de uit-
gesproken teksten en omgekeerd was het 20.000 man tellende publiek een be-
slissend bestanddeel van de dramatische handeling. De grens tussen toeschou-
wers en spelers werd hierdoor opgeheven.

– Het chorisch spreken en de marsmuziek accentueerden het wegvallen van de
scheiding tussen spelers en publiek. Vooral het zingen van nationale liederen in
de slotscènes versterkte de eenheid tussen publiek en spelers.

– De massaliteit was een wezenlijk onderdeel van de structuur van het Thingspiel.
Door de nieuwe functie van het publiek, werd de verhouding tussen het indivi-
du en de massa, i.c. de volksgemeenschap, opnieuw bepaald. De massaliteit werd
een wezenlijk onderdeel van de structuur van het Thingspiel. Welke gigantische
vormen de massaliteit aannam, blijkt uit de opvoering van Die Ramme, een sta-
dionspel van Gustav Goes in oktober 1933 in Berlijn: 17.000 acteurs en figuranten,
allemaal gekleed in uniform traden op voor 60.000 toeschouwers.

– De massaliteit van het spektakel was er de oorzaak van dat op het toneel geen in-
dividuen, maar types werden uitgebeeld. De spelers voerden een politiek leerstuk
op. Onderwerp van het Thingspiel was de volksgemeenschap en de naamgeving
van de rollen ging niet verder dan aanduidingen als ‘de werkloze’, ‘de kapitalist’
of ‘de naamloze soldaat’ en deed denken aan een gelijksoortige praktijk in de Mid-
deleeuwse mysteriespelen. De aankleding van de spelers versterkte de abstracte
symboliek. Zo waren de jazeggers en de neezeggers in Der Weg ins Reich (1935) van
Kurt Heynickes alleen van elkaar te onderscheiden door het verschil in uniform
dat ze droegen.

– De confrontatie van de meestal naamloze spelers had iets weg van een tribunaal,
waardoor ook de naam tevens verklaard is. Thing was de plek waar de oude Ger-
manen bij elkaar kwamen om te vergaderen en recht te spreken.

Richard Euringer (1891-1953) schreef in de zomer van 1934 een twaalftal stellingen in
de Völkischer Beobachter. Ze waren verwoord in het bombastische woordgebruik van
de nationaalsocialisten en gaven vooral aan wat een Thingspiel niet was. Een belang-
rijke notie hiervan – Thingspiele waren geen kunst, maar cultus – is niet in de lijst van
kenmerken van Eichberg opgenomen.29

Voor de Thingspiele werden speciale Thingstätten gebouwd. In 1934 waren er
twintig in aanbouw. De grootte varieerde, maar er waren er die gemakkelijk meer dan
15.000 toeschouwers konden herbergen. De grootste en de belangrijkste werd ter ge-
legenheid van de Olympische spelen in Berlijn gebouwd en vernoemd naar de in 1923
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overleden voorloper van het nationaalsocialistisch drama: Dietrich Eckart. Hoe groot
het enthousiasme voor het nieuwe Duitse drama was, bleek ook uit een prijsvraag,
waarbij toneelschrijvers in spe nieuwe Thingspiele konden inleveren. Ze stuurden
meer dan 10.000 toneelteksten op, maar erg origineel waren ze niet, de meeste had-
den hetzelfde concept als Deutsche Passion, dat iedereen kort daarvoor op de radio had
kunnen beluisteren.

Als verklaring voor deze spontane uitbarsting van nationaalsocialistisch theater
kunnen de volgende drie oorzaken worden genoemd:
– De toegenomen belangstelling voor het openluchttheater liep in het begin van de

jaren dertig gelijk op met een afnemende interesse voor het repertoiretheater. De
toeschouwer zei het benauwde kijkkasttoneel vaarwel en ging enerzijds op zoek
naar een kunstwerk waarin voor de natuur een grotere rol was weggelegd; daar-
naast zocht hij een volkstheater dat voor alle lagen van de bevolking toegankelijk
was en dat zorg kon dragen voor een gemeenschappelijk gevoelde belevenis.

– Uit de katholieke en protestantse lekenspelen sprak een sfeer van: weg van de lite-
ratuur van de grote stad en op zoek naar oude spelvormen als de middeleeuwse
mysteriespelen die in het Expressionistische theater een herwaardering beleefden.

– Om de arbeiders voor het nieuwe regime te winnen was het verstandig die cul-
tuuruitingen te kopiëren die in het nabije verleden hun waarde hadden bewezen.
De spelvormen die ontwikkeld waren in de communistische agitpropbeweging
– spreekkoren, marsen en agitatie – kwamen volgens de nationaalsocialistische
theatermakers hiervoor zeker in aanmerking. Theatrale vormen als een vlaggen-
parade, spreekkoren en bewegende schijnwerpers die massa’s toeschouwers be-
schenen, deden denken aan het theater van de communisten.

Met de hierboven genoemde oorzaken is tevens het eclectisch karakter van het nieu-
we nationaalsocialistische theater aangeduid. Om de open plek op te vullen die na de
nationaalsocialistische machtsovername op het gebied van de cultuur was ontstaan,
greep men terug op theatrale tradities die in het verleden hun waarde voor grote mas-
sa’s belangstellenden hadden bewezen. Daarbij deed zich het interessante verschijn-
sel voor dat de theatermakers hun toevlucht zochten tot elementen uit de cultuur van
het socialisme, communisme en christendom en die voor eigen doeleinden vertaal-
den, terwijl ze zuiver ideologisch gezien felle tegenstanders waren van deze ideolo-
gieën. Maar ook ceremonies uit de sportwereld werden moeiteloos ingepast in het
nieuwe Thingspiel. De opmars van een menigte sporters, het vlagvertoon, het spelen
van de hymne en de fakkelloop werden theatrale elementen van het Thingspiel. Eich-
berg (1976: 62-65) somt de volgende kenmerken op die nationaalsocialisten van het
theater van de politieke tegenstanders hebben overgenomen:
– Het Thingspiel was een totaalkunstwerk, een combinatie van beweging of dans,

spreekkoor en verschillende muziekvormen.
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– Het Thingspiel werd gespeeld in een openluchttheater.
– Er was geen scheiding tussen publiek en spelers waardoor het doel van de ‘voor-

stelling’ – samen met elkaar iets ondergaan, iets beleven – werd versterkt.
– Dezelfde muzikale en spreektechnische (chorische) technieken werden ge-

bruikt.
– De massaliteit was het opvallendste kenmerk: duizenden amateurspelers en fi-

guranten traden op voor tienduizenden toeschouwers.
– De handelende figuren streden voor een betere toekomst. De verlossing van de

volksgemeenschap door één leider was een karakteristiek die ontleend was aan de
Middeleeuwse mysteriespelen. Deze werden vooral door de katholieke jeugdbe-
weging in hun lekenspelen ten tonele gebracht en gaven het theater door deze ka-
rakteristiek een religieuze lading.

– Het socialistische ‘Festspiel’ eindigde vaak met het gemeenschappelijk zingen van
de Internationale en een fakkeloptocht, het nationaalsocialistische Thingspiel
werd meestal besloten met het gezamenlijk zingen van strijdliederen of het volks-
lied.

– Bij het socialistische ‘Fest- of Weihespiel’ en het Thingspiel lag de nadruk op de
cultuskarakter.30

– Een toespraak van de leider van de politieke partij kon onderdeel uitmaken van
de revolutionaire theatervorm.

Rondom het nieuwe nationaalsocialistische drama ontstond een cultuurpolitieke
richtingenstrijd. Nationaalsocialistische voormannen als Joseph Goebbels, Alfred Ro-
senberg en Herman Goering wilden ieder vanuit hun bevoegdheid een vinger in de
culturele pap. Goebbels controleerde met de Rijkskultuurkamer de nationale kunst.
Twee weken na de machtsovername verkondigde hij dat het nieuwe Duitse theater
heroïsch en nationaal zou zijn en een bindende factor moest vormen voor de volks-
gemeenschap. De partij-ideoloog Alfred Rosenberg streefde met zijn ‘Amt für die
Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erzie-
hung’ een star volkse, zeer conservatieve, op een idealistisch realisme stoelende kunst-
opvatting na waarin het ontstaan van een kunstwerk voortsproot uit de geest van de
volksgemeenschap, het Germaanse ras en het volkseigene. Herman Goering was ver-
antwoordelijk voor het Preußische Staatstheater in Berlijn en Kassel. Ieder omringde
zich met een aantal beschermelingen: Eberhard Möller stond onder bescherming van
Goebbels en Rainer Schlösser, Hans Rehberg genoot de protectie van Goering en zijn
intendant Gustaf Gründgens, terwijl Hanns Johst tot de groep Rosenberg behoorde,
die op de achtergrond weer gesteund werd door Heinrich Himmler. Het zou verkeerd
zijn te veronderstellen dat deze strijd om het nieuwe nationaalsocialistische drama de
gelederen deed splijten, niets is minder waar. Hoewel verschillend in opvatting, wa-
ren ze verenigd in hun afkeer van het modernisme.
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Hoe een Thingspiel zijn uiteindelijke vorm kreeg, kan het best gedemonstreerd
worden aan de hand van het Frankenburger Würfelspiel van E.W. Möller, want hij was
degene die het model van het Thingspiel vervolmaakte. Zoals gezegd moesten vorm
en inhoud van het Thingspiel voor alle lagen van de bevolking eenvoudig en toegan-
kelijk zijn, waarbij de vorm belangrijker werd geacht dan de inhoud. In dit spel, dat
gebaseerd is op een historische gebeurtenis, voert Möller boeren ten tonele die een
rechtsoordeel moeten vellen over een historische misdaad.31 Het publiek maakte on-
derdeel uit van de theatrale handeling, het moest het oordeel bevestigen. Het drama-
tische in Möllers versie was uitgegroeid tot een halfreligieuze, nationale eredienst met
meer dan 20.000 ‘gelovigen’. De diverse elementen die Möller uit verschillende cul-
turele tradities in zijn stuk verwerkt had, vormden tezamen het nieuwe element. Aan
het middeleeuwse religieuze gerechtsspel voegde hij een antiek koor, dans en opera-
muziek toe, zodat het op een oratorium leek. De fabel had hij ontleend aan Burgers van
Calais (1913) van Georg Kaiser (1878-1945), de vormgeving aan Max Reinhardt (1873-
1943) uit diens ensceneringen van Jedermann (Hugo von Hofmannsthal) en Mirakel
(Carl Vollmoeller), het spel in de toeschouwerruimte aan Dantons dood (Georg Buch-
ner), eveneens in de regie van Reinhardt.32

Goebbels legde aan de hand van een metafoor uit dat de vorm van een drama be-
langrijker was dan de inhoud. Zijn cultuuropvatting was duidelijk: de politiek was de
hoogste vorm van kunst. Zoals een dichter met levenloze woorden een gedicht maak-
te en een beeldhouwer uit dode steen een beeld, zo vormde de politicus de massa om
tot een volk. ‘Vormen’ was volgens Goebbels het leidmotief voor de kunst en politiek
van het Derde Rijk. Het theater kreeg van hem de taak een nieuwe Duitse mens te vor-
men voor de twintigste en de daarop volgende eeuwen.

De groep rondom Alfred Rosenberg vond de inhoud, i.e. de nationaalsocialisti-
sche inhoud, het belangrijkste criterium. Rosenberg probeerde met het feestspel Die
Stedinger van de Oldenburgse heimatdichter August Hinrichs (1879-1956) een tegen-
hanger te creëren tegenover de door Goebbels gepropageerde Thingspiele.33 Voor die
gelegenheid werd de ‘Stedingehre’, een nieuw openluchttheater op de Bookholzberg
in Oldenburg, door hem op 13 juli 1935 ingewijd. De Stedingehre zou de gedenkplaats
moeten worden waar de eer van die middeleeuwse boeren en hun strijd voor Duits-
land werd herdacht.

De controverse tussen de partij-ideoloog Alfred Rosenberg en Joseph Goebbels
werd in het nadeel van de laatste beslist, omdat Hitler als een boven de partijen staan-
de scheidsrechter zijn voorkeur uitsprak voor de meer volkse richting van Rosenberg.
(Ketelsen, 1968: 37). Rosenberg zag het theater van de nieuwe orde als de moderne
remplaçant van het klassieke Griekse drama. De Doriërs werden door hem begroet als
een Germaans broedervolk. De tijd voor een wedergeboorte van de Griekse cultuur,
waarin het schoonheidsideaal van de Germaanse mens zich verenigde met dat van de
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Griekse mens, was aangebroken. Naast deze inhoudelijke, op ras gebaseerde onder-
bouwing droegen politieke ontwikkelingen hoogstwaarschijnlijk bij aan zijn over-
winning. Creighton (1982) wijst in dit verband op de naweeën van de Röhm-putsch
van 30 juni 1934. Met het uitroeien van de linkse top van de NSDAP, die gevormd werd
door Röhm, Strasser en aanvankelijk ook Goebbels, veranderde er iets op cultureel ge-
bied. Nieuwe aanhangers hoefden niet meer met propagandistische toeters en bellen
binnengehaald te worden. Het wat ontwikkelder publiek keek door de uiterlijkheid
van de vorm heen en was alleen te winnen met een ideologische inhoud. Daarom werd
de inhoud van een culturele uiting belangrijker dan de vorm.

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom de Thingspiel-beweging rond
1936/37 aan enthousiasme inboette en ten slotte naar de achtergrond verdween. Vol-
gens Rühle (1974) kon het Thingspiel zich niet verder ontwikkelen omdat de groep Ro-
senberg er niet in slaagde de Germaanse basis in deze stukken te versterken, de chris-
telijk-katholieke achtergrond ervan bleef voor de nationaalsocialisten verdacht.
Eichberg (1976) noemt de spontaniteit van het Thingspiel als een van de redenen waar-
om het verboden werd of in onbruik raakte. Een vergelijkbare ontwikkeling signaleert
hij in Rusland met de verdwijning van de proletkult. Creighton (1982) suggereert dat
na de succesvolle implementatie van de nationaalsocialistische revolutie na een aan-
tal jaren de tijd was aangebroken om ook een ander publiek dan de middenstand voor
de nationaalsocialistische ideologie te winnen. Daarom werden de Thingstätte weer
verlaten en wendden de nationaalsocialisten hun schreden naar de oude schouwbur-
gen van de gegoede burgerij. Karn (1997) veronderstelt dat de idee om met het thea-
ter de nationaalsocialistische ideologie te propageren was uitgewerkt. Het ideologisch-
inhoudelijke aspect overlapte volgens haar het artistiek-esthetische. De discrepantie
tussen vorm en inhoud bleef in het Thingspiel bestaan, van een synthese was geen
sprake. Na verloop van tijd kwamen er toneelstukken beschikbaar waarin een aantal
nationaalsocialistische ideologemen zoals het leidersbeginsel en het ontstaan van een
volksgemeenschap beter verwoord werden dan in de Thingspiele. De reden daarvoor
was gelegen in het statisch karakter van die stukken, aldus Braun (2004), waardoor er
een treffender formulering en inhoudelijke beschrijving mogelijk was. De ideologische
inhoud kon beter en duidelijker voor het voetlicht worden gebracht met behulp van
de nieuwe media als film en radio. Zij zouden vanaf het eind van de jaren dertig een
steeds belangrijkere rol gaan spelen bij de mobilisering van de massa.

Het historische stuk

In de overgang naar een andere nationaalsocialistische theaterpraktijk bepaalde Rai-
ner Schlösser de discussie. Hij stelde voor om de subjectieve interpretatie van de re-
gisseur op te heffen, de overdreven en naturalistische speelstijl af te schaffen, de dra-
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matische dichter een belangrijker plaats toe te kennen en de invloed van de toneel-
speler te beperken. Daarvoor in de plaats wilde hij groots opgezette historische dra-
ma’s in architecturale decors met een bovenindividuele thematiek.

De keuze voor een historisch drama kwam voort uit de gedachte dat de regis-
seur of toneelschrijver zich helemaal moest inleven in een historisch personage om
dat vervolgens uit te werken tot een heroïsche voorbeeldfiguur. Dramaturgie werd
nu niet meer alleen begrepen als het ordeningsprincipe van een karakteristieke dra-
matische stof, maar uitdrukkelijk ook als de zingeving ervan. In het historische dra-
ma hoopten de nationaalsocialisten de voorbeelden te vinden om daarmee de he-
dendaagse staat verder vorm te geven. ‘Die starke Wiederbelebung des historischen
Dramas nach 1933’ vat Rühle (2007: 785) samen, ‘ist also nicht primär eine Flucht aus
der Zeit, wie man ihr vorwarf. Es ist der Vollzug der Aufforderung, große Lebens-
muset für die Gegenwart zu entwerfen. Anders gesagt: der Versuch, aus dem histo-
rischen Drama das geschichtliche Drama zu entwickeln, das auf die Interessen des
Staates bezogen ist.’

Het bekendste nationaalsocialistische historische stuk was Gregor und Heinrich
(1935) van Erwin Guido Kolbenheyer. Het beschrijft de confrontatie tussen paus Gre-
gorius VII en Hendrik IV en de boetegang van de Duitse keizer naar Canossa. De strijd
tussen beide personages is bijzaak, in het stuk gaat het om de botsingen van ideeën-
werelden waarbij het Duitse rijk, gelijk aan de historische werkelijkheid, uiteindelijk
als winnaar uit de bus komt. Dit geschiedkundig gegeven sloeg niet alleen terug op het
verleden, maar wierp tevens zijn schaduw vooruit op de onoverwinnelijkheid van het
nieuwe Derde Rijk. Omdat de personages uit een historisch stuk meer dan alleen zich-
zelf representeerden – zij stonden voor een idee – was het logisch dat toneelschrijvers
met het op deze manier aanhalen van grote figuren uit het Duitse verleden tegelijker-
tijd een nieuwe mythologie opbouwden. Dit verschijnsel wordt in de theaterweten-
schap ‘transpositie’ genoemd en zal later uitgebreid worden beschreven.

De nationaalsocialistische toneelauteurs legden bij de stukken die hun basis von-
den in het grote Duitse verleden vooral de nadruk op de late middeleeuwen. Heinrich
der Löwe, Heinrich IV, Heinrich VI en Heinrich von Plauen waren de hoofdperso-
nages in de toneelstukken van Walter Erich Schäfer (1901-1976), Erich von Hartz
(1886-na 1952), Erwin Guido Kolbenheyer, Dietrich Eckart, Curt Langenbeck (1908-
1953) en Friedrich Bethge.34 Luther als symbool voor de Duitse leider was de hoofd-
persoon in Der junge Luther (1925) van Heinrich Boehmer en in twee stukken van Johst
en Möller.35 Een andere categorie die deel uitmaakte van de Duitse mythologie werd
gevormd door Duitse leidersfiguren in het buitenland: Struensee (in Otto Erlers ge-
lijknamige stuk uit 1916 en E.W. Möllers Der Sturz des Ministers, 1937), Maximilian von
Mexiko in het gelijknamige stuk van Fritz Helke (1905-1967), Jakob Leisler (terug te
vinden in Langebecks Der Hochverräter (1938) en Hans Friedrich Bluncks Kampf um
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Neuyork, (1940), Marschall Münnich in Die Petersburger Krönung (1941) van Friedrich
Wilhelm Hymmen (1913-1995). Uit deze stukken moesten de toeschouwers de con-
clusie trekken dat de Duitsers eeuwenlang hun Duitse bloed buiten de grenzen van
Duitsland hadden vergoten, omdat Duitsland toen nog geen natie was.

De grootste figuur van de Duitse mythologie die onderwerp was van vele theater-
stukken was ongetwijfeld Frederik de Grote. De grote Pruisische keizer was de prota-
gonist in verschillende drama’s uit de twee decennia die aan de machtsovername voor-
afgingen. Een paar voorbeelden: Katte (1914) van Hermann Burte (1879-1960),
Preußengeist (1915) van Paul Ernst (1866-1933), Friedrich der große (1917) van Friedrich
von Boetticher en Vater und Sohn (1922) van Joachim von der Goltz (1892-1972). Ook
verderop in de jaren twintig keerde de grote Pruisische keizer terug in de historische dra-
ma’s: Geschlagen (1923) van Hans Frank, Ordnung im Chaos (1928) van Walter von Molo
(1880-1958), Fritzische Rebellion (1930) van Ernst Geyer en Friedrich bei Leuthen (1933) van
Julius Degenhardt en Prinz von Preußen (1934) van Hans Schwarz (1890-1967).

Uit deze opsomming blijkt dat het historische stuk zeker geen uitvinding van de
nationaalsocialistische toneelschrijvers was, maar dat zij bij hun zoektocht naar ge-
schikte voorlopers aansluiting hebben gezocht bij een al langer bestaande traditie:
door de grootheid van een historische persoon of gebeurtenis te schetsen poogden to-
neelschrijvers nationalistische gevoelens bij het publiek op te roepen. Een groot deel
van de hierboven genoemde stukken was geschreven voor 1933 en dat bewijst eens te
meer dat Ketelsen (1968 en 1970) en Rühle (1974), maar ook Maxim Kröjer (1940) de
juiste benaderingswijze hebben gekozen bij hun onderzoek naar het nationaalsocia-
listisch theater van het Derde Rijk.

Ook ten aanzien van het historische toneelstuk ontspon zich een discussie over
de theatrale vorm, die in Duitsland getypeerd wordt met de vraagstelling ‘Weimar of
Shakespeare’ (o.a. Rühle, 2007: 789-792). De terminologie verwijst naar de vraag of
de nieuwe nationaalsocialistische toneelschrijvers in de voetsporen van Goethe en
Schiller, die in Weimar met elkaar gesprekken over dramaturgie voerden, moesten
treden of Shakespeare moesten navolgen.36 In zijn Unsterblichen Gespräch über das
Tragisches onderschreef Rainer Schlösser de vormvoorschriften die Hans Rehberg
(1901-1963) in zijn Preußencyclus had gebruikt en die Rehberg als romantisch of
Shakespeareaans betitelde, omdat hij zijn personages in een poëtische taal liet spre-
ken en zich baseerde op de historiestukken van Shakespeare.37 Rehberg demon-
streerde in zijn stukken het mysterie van de macht, niet als een product van de wil zo-
als nationaalsocialisten het graag hadden gezien; hij belichtte het vanuit de reactie van
de mens. Daarom werd de geschiedenis van Pruisen niet in een geschoonde, maar in
een ongekuiste versie weergegeven met motieven als haat, verraad, meineed, moord,
ijdelheid etc. De andere discussiant was E.W. Möller die strengere voorschriften had
ontwikkeld voor zijn Frankenburger Würfelspiel en die als de klassieke of Weimarer
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vorm werden aangeduid. Ook andere Duitse toneelschrijvers als Hanns Johst (‘Von
Sinn und Sendung des Theaters’) en Friedrich Bethge (‘Preußen und Weimar’) namen
aan deze discussie deel.

In de Preußencyclus wordt de vraag gesteld wat een staat tot staat maakt en in het
verlengde daarvan komt een tweede vraag aan de orde: Wat maakt iemand tot held en
hoe kan dat op het toneel worden gevisualiseerd? Door Frederik de Grote als mens op
te voeren die net als de gewone toeschouwer onderhevig is aan het lot en in staat is spijt
te betuigen of persoonlijke teleurstellingen te verwerken, wordt van hem een genie ge-
maakt. Deze benadering had meer effect dan welke heldhaftige idealisering ook.

Was het nog zo dat in 1934 Thilo von Trotha, die politiek gezien aansluiting had
gevonden in het kamp van Rosenberg, Shakespeare betitelde als de grootste schep-
per van het noordse karakterdrama en de grote bevrijder van de Germaanse geest,
toch waren er ook andere geluiden te horen. De toneelschrijver Curt Langenbeck die
in Alexander (1934) en Heinrich VI (1935) ook op zoek was naar nieuwe vormen voor
zijn toneelstukken kwam tot de conclusie dat Shakespeare hem geen antwoord kon
geven op de vraag naar de zin van het noodlot.38 Langenbeck, en met hem Erich von
Hartz en E.W. Möller, zocht daarop zijn heil bij het Griekse drama.39 In 1937 was de
stemming omgeslagen toen Möller de Shakespearomanie bestempelde als het groot-
ste ongeluk dat de nieuwe Duitse dramaturgie was overkomen. Shakespeare was
geen Germaans auteur, zijn werk was typisch on-Duits en volksvreemd. Möller had
zich verzekerd van de steun van Paul Ernst die hij vlak voor zijn dood had bezocht.
De nationaalsocialistische dramaschrijver moest juist streven naar een hogere speel-
stijl, was Ernsts oordeel. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lag een toe-
nadering tot het antieke Griekse drama met zijn noodlotsidee meer voor de hand om
de ideologie te propageren op het toneel. Voor deze ommezwaai in de discussie
zorgde de toneelschrijver Joseph Magnus Wehner. Dat betekende echter niet dat
Shakespeare nu helemaal had afgedaan, Schlösser rekende hem in 1938 nog tot de
specifiek eigen Duitse, of veeleer Germaanse cultuur. De vraag of het mogelijk was
zijn dramaturgie te verbinden met een historische stof bleef onbeantwoord en de
discussie eindigde daarmee onbeslist.

De neoklassieke tragedie

Met de opbouw van een Duitse mythologie – het ten tonele voeren van grote histori-
sche figuren – was de rol van het historische toneelstuk uitgespeeld. Dat wil niet zeg-
gen dat er geen historische toneelstukken meer geschreven en opgevoerd werden,
maar zelfs het in het midden van de oorlog geschreven Heinrich IV van Georg
Schmückle (1942/43) en Die letzte Festung van Werner Deubel (1942) lieten geen ver-
dere ontwikkeling van het genre zien. In het begin van de jaren dertig waren er slechts
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twee historische drama’s – Kolbenheyers Gregor und Heinrich (1934) en Langenbecks
Heinrich VI (1935) – die boven een historische weergave van de historische stof uit-
stegen. Beide auteurs waren er in geslaagd hun drama ook een politieke betekenis te
geven. De meeste andere pogingen reikten niet verder dan een clichématig niveau
door de voortdurende herhaling van de thema’s van Hanns Johst: eer, vrijheid, trouw
en leiderschap. In 1938 waarschuwde Langenbeck er al voor dat het drama boven het
historische gegeven uit moest stijgen: niet het grote historische individu, maar het ideo -
logeem waarin het leven opgevat werd als strijd moest het onderwerp van het drama
zijn. In feite betekende dit dat de auteur er bij het schrijven van zijn toneelstuk voor
moest zorgen dat de toeschouwers zich niet alleen concentreerden op het historische
gegeven, maar tevens de koppeling naar de nationaalsocialistische ideologie maakten.
De tragedie was hét geschikte genre om het heroïsche vorm te geven.

Een andere ontwikkelingslijn die leidde tot de herontdekking van de Griekse tra-
gedie waren de theorieën die Paul Ernst in Weg zur Form (1906) beschreven had en die
door de inspanningen van E.W. Möller weer algemeen goed waren geworden. Nieu-
we waarden als trouw, eerbied, opoffering, geloof en plicht – eveneens nationaalsoci-
alistische ideologemen – moesten het onderwerp van het nieuwe drama worden en die
waren alleen terug te vinden in de klassieke tragedie. Hierboven is al gewezen op de
politieke ontwikkelingen: de nationaalsocialistische staat was van 1933-1937 opge-
bouwd en nu brak de fase van consolidatie aan. Geprobeerd werd in navolging van
Goethe en Schiller de tragedie als nieuwe kunstvorm te integreren in de cultuurpoli-
tiek van het Derde Rijk. Wederom kon men teruggrijpen op een al langer bestaande
traditie: de klassieke drama’s van Reinhard Goering (1887-1936), de positieve bespre-
kingen over de tragedie door Hanns Johst, Alexander van Curt Langenbeck en het
Frankenburger Würfelspiel waarin door E.W. Möller het klassieke koor in ere was her-
steld.40 Hitler en Rosenberg hadden bovendien bij openbare optredens in 1933 en 1934
benadrukt dat er met de nationaalsocialistische revolutie een heroïsch tijdperk was
aangebroken dat voor de aandachtige toehoorder vergelijkbaar was met de Griekse
tragedie waarin de klassieke held optrad. Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog werd naar een vorm gezocht waarin het aanvankelijke heroïsme van 1933 een
nieuwe impuls kon krijgen. Thema’s als dienst, strijd en offer voor het vaderland
vormden de zingeving van de nieuwe cultus. De onzekere, dreigende afloop van de
oorlog waarin de mens zich des te meer afhankelijk voelde van het noodlot vormde
de ideale basis voor de opwaardering van de klassieke tragedie.

E.W. Möller en C. Langenbeck waren de belangrijkste schrijvers, later werden zij
opgevolgd door jonge dramaturgen uit de Hitlerjugend als Fritz Helke (1905-1967),
Friedrich Wilhelm Hymmen (1913-1995), Heinz Schwitzke (1908-1991), Hans Bau-
mann (1914-1988) en Gerhard Schumann (1911-1995). Aanvankelijk legden zij de na-
druk op het zichzelf opofferende, plichtbewuste personage dat het wezen van zijn volk
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belichaamde en dat glorieus overwon of heldhaftig ten onder ging.
Bij de verwezenlijking van de nationaalsocialistische tragedie ontstond wederom

onenigheid. De discussie werd gevoerd van 8 november 1938 tot 24 mei 1940 door Ernst
Bacmeister (1874-1971) en Curt Langenbeck. In zijn voordrachten Die Tragödie ohne
Schuld und Sinne (8 november 1938, Lübeck) en Die neue Tragödie aus dem Willen des
Geistes (24 mei 1940, Berlijn) had Bacmeister het over heroïsche personages, die hun
tragisch noodlot de baas leken te zijn, maar die wisten dat zij geen beroep konden doen
op een godheid waardoor ze terug vielen op hun zelfverantwoordelijkheid. Zijn hel-
den gingen ten onder aan de krachten van de duisternis, terwijl ze zich inzetten voor
het algemeen belang.

Langebeck antwoordde met zijn voordracht Wiedergeburt des Dramas aus dem
Geist der Zeit, uitgesproken op 27 november 1939 in München. Hij zag de rol van het
noodlot vanuit een ander, meer toekomstgericht perspectief. Hoewel de mens met een
niet uit te wissen schuld aan het noodlot werd geboren, had hij de keuze om met scep-
sis of berusting ten onder te gaan of door het moedig tegemoet te treden op zoek te
gaan naar een nieuw leven, naar een nieuwe toekomst. Een groot gedeelte van zijn ar-
gumentatie ontleende Langebeck aan het Griekse drama van de Klassieke Oudheid.
De tragedie was in zijn ogen het middel bij uitstek om het karakter van een volk, het
stadium van zijn ontwikkeling en het wezen van zijn geloof af te lezen. Het verdwij-
nen van de zuivere tragedie weet hij aan het ontstaan van het christendom, vandaar
dat hij bij zijn zoektocht uitkwam bij de oude Grieken. Hij kwam tot de conclusie dat
de Grieken overtuigd waren van de eenmaligheid en onomkeerbaarheid van het be-
staan. De mens moest geloven dat de dood het sluitstuk van zijn leven was en dat er
geen sprake was van een wedergeboorte. Wel geloofde de mens in een godheid, maar
hij zou hebben ervaren dat deze onrechtvaardig was en geen medelijden toonde, maar
eerder gewelddadig was. Op grond hiervan moest de mens tot de conclusie komen dat
het bestaan per definitie gevaarlijk en bedreigend kon zijn. Vandaar dat het leven voor-
namelijk uit strijd bestond. Vanuit deze gedachtegang poogde Langenbeck deze thea-
tervorm open te stellen voor de ideologie van het nationaalsocialisme. Ook ideologe-
men als noodlot en bloedoffer vonden hun plaats in zijn theorie. De goden hadden
voor een mens, een geslacht of volk beschikt of het noodlot onderdeel uitmaakte van
het bestaan. Meestal lag een schuldenlast of een direct misdrijf aan zo’n noodlot ten
grondslag. Om een vervloekt bestaan af te wenden kon een zoenoffer – in de natio-
naalsocialistische ideologie: een bloedoffer – het noodlot keren. Op grond hiervan trok
Langenbeck de conclusie dat een tragedie zonder het noodlot niet denkbaar was.

Hoewel deze opvattingen van elkaar verschilden, waren ze beide toch een poging
om de dreigende situatie waarin het individu zich bevond en waarin het met zijn ver-
nietiging rekening moest houden zin te geven door te wijzen op het gegeven dat alleen
het geheel – i.e. de volksgemeenschap – telde en dat haar toekomst in het geding was.
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En zo leverden de nationaalsocialistische tragedieschrijvers een substantiële, ideolo-
gische bijdrage aan de strijd.

Het actuele toneelstuk

Talloos zijn de voorbeelden waarin de nazidichters tijdens de twaalf jaar van het Der-
de Rijk op het toneel de ideologische en politieke propaganda reproduceerden. Vrij
snel na de machtsovername presenteerden zij de toeschouwers een wereld waarin de
nazi-ideologie als een volkse werkelijkheid werd voorgesteld. Er werd een beeld ge-
schetst hoe het er in een voltooide nationaalsocialistische wereldorde uit zou zien. Hel-
muth Unger (1891-1953) rechtvaardigde in zijn toneelstuk Opferstunde (1934) de ras-
senwetgeving van het nieuwe bewind.41 Dat gebeurde op de volgende manier: Gerda
en Hilda zijn zussen en Hilda wil trouwen met Fritz, een student medicijnen. Voor
haar is het huwelijk de voorbereiding op het moederschap. Gerda is uit Amerika over-
gekomen omdat ze heeft gehoord dat hun beider moeder erfelijk ziek is. Fritz wordt
gevraagd een uitspraak te doen over de consequenties van het voorkomen van erfe-
lijke ziektes in een huwelijk, hij is tenslotte de vakman. Maar dat beladen onderwerp
wordt in eerste instantie in algemene bewoordingen aangesneden, zonder expliciete
verwijzingen naar de persoonlijke situatie van beide zussen. Het stuk werd daardoor
op een hoger niveau getild, want wat er volgde, was eigenlijk de opvatting van de na-
tionaalsocialistische staat. De objectiviteit was zo gewaarborgd, want Fritz wist niet dat
hij zich had uitgelaten over zijn eigen voorgenomen huwelijk. Het logisch gevolg was
dus dat de relatie tussen Fritz en Hilda werd verbroken, want een kinderloos huwe-
lijk was geen ideaal alternatief in Hitler-Duitsland.

De strijd van de NSDAP om de macht was het onderwerp van verschillende stuk-
ken. Net als communisten en socialisten probeerden de nationaalsocialisten de ac-
tuele politieke strijd in verschillende theatrale vormen uit te beelden. In Die Ent-
scheidung (1938) van G. Schumann werd de strijd tussen de nationaalsocialisten en
hun linkse tegenstanders teruggebracht tot het conflict tussen de student Bäumler en
de leider van een communistische cel. Bäumler heeft zich uit idealistische overwe-
gingen eerst aangesloten bij een communistische strijdgroep. Wanneer de aanvoer-
der hem opdracht geeft zijn vriend en vroegere strijdmakker Schwarz, die nu een con-
trarevolutionaire groep aanvoert, te vermoorden, doorziet Bäumler de koude
intellectueel, die net als hij het democratische stelsel via een revolutie wil opblazen.
Maar deze leider mist de echte band met het volk, hij is alleen geïnteresseerd in macht
en streeft daarom een leeg idee na. De student loopt over naar de groep van natio-
naalsocialisten.

Het nationaalsocialistische ideologeem – het leven is strijd – werd gevisualiseerd
in Schlageter (1933) van Hanns Johst. Het stuk behandelt de geschiedenis van een voor-
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malige officier uit de Eerste Wereldoorlog en vrijkorpsman, die in 1923 verschillende
sabotageacties in het door de Fransen bezette Roergebied pleegde. Hij werd ter dood
veroordeeld en op 26 mei van datzelfde jaar gefusilleerd. Het stuk was ongekend po-
pulair in Duitsland. Het werd Hitler bij zijn verjaardag op 20 mei 1933 als cadeau aan-
geboden en in zijn aanwezigheid gespeeld. Het stuk werd vervolgens in meer dan 115
theaters in meer dan 1000 steden en dorpen in Duitsland opgevoerd en leverde Hanns
Johst eeuwige roem en 50.000 Reichsmark aan tantièmes op.

Het inspelen op de actuele politieke situatie van dat – of een iets verder weg lig-
gend – moment leidde niet tot groots theater. De inhoud van zo’n actueel toneelstuk
bestond voornamelijk uit politieke leuzen en de typering van de belangrijkste per-
sonages zorgde er voor dat diepgang achterwege bleef. Actuele toneelstukken werden
in tegenstelling tot historische of tijdloze werken door de nazi’s veel strenger onder-
worpen aan censuur. Invloedrijke nazibonzen zouden aanstoot kunnen nemen aan
de politieke inhoud ervan. Ook ideologische motieven speelden een rol bij de ac-
ceptatie van deze theatervorm. Heden en verleden waren voor de theoretici van het
Derde Rijk geen verschillende constanten, ze lagen eerder in het verlengde van elkaar,
want zij interpreteerden de geschiedenis aan de hand van begrippen als ras en volk.
Heden en verleden vormden ideologisch gezien een continuüm. De kunst had de op-
dracht om het tijdelijke vorm te geven en tegelijkertijd het boventijdelijke, het eeu-
wige zichtbaar en herkenbaar te maken voor de toeschouwers. Bij stukken die zich
in het zeer recente verleden of in de eigen tijd afspeelden, vormde dat laatste een ex-
tra moeilijkheid.

De actuele situatie speelde in het theater nog een andere rol. Hoe de Duitse pu-
blieke opinie moest reageren op het opstarten van operatie Barbarossa in 1941 werd
duidelijk aan de hand van Die Petersburger Krönung van Fr. W. Hymmen. Dat het
arische ras wel in botsing moest komen met het minderwaardige, Slavische ras werd
dramatisch vorm gegeven met de geschiedenis van de Duitse ingenieur Münnich.
In opdracht van de tsarina Anna heeft hij de leiding bij de aanleg van een kanaal.
Door zijn Duitse kundigheid en bekwaamheid is hij bij het Russische hof niet erg ge-
liefd. Het arbeidende volk vereert hem echter als een god. De tragiek van Münnich
is gelegen in het feit dat hij het rasverschil tussen zichzelf en de Russen niet wil of
kan zien. Daardoor maakt hij zich schuldig voor de geschiedenis. Als hij het Russi-
sche volk wil helpen, verschijnt zijn moeder uit het verre Oldenburg en roept hem
terug naar zijn geboortestreek waar een watersnood dreigt. Hij erkent dat hij vol-
gens de rassendoctrine schuldig is, want hij heeft zijn energie aangewend om een la-
ger ras te helpen en daardoor heeft hij de door de natuur geschapen orde in gevaar
gebracht. De held is daarmee zijn eigen tegenspeler geworden. Aan het einde van het
stuk komt hij terug op zijn dwaling, hij erkent dat de verhoudingen tussen de ras-
sen onveranderbaar zijn.
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In de laatste oorlogsjaren kozen drie schrijvers Japan als de plaats van handeling
voor hun dramatische stof. Tussen 1942 en 1944 verschenen Bushido van Arthur
Schneider, Samurai (1943) van Mirko Jelusich (1886-1969) en Treue van Curt Lan-
genbeck. Dat was niet alleen te verklaren uit het bondgenootschap dat Japan met
Duitsland en Italië had gesloten. Ook de vrij uitzichtloze oorlogssituatie van dat mo-
ment moet in ogenschouw worden genomen, want de zelfmoordeskaders van de ka-
mikazepiloten en de geschiedenis van de samurai werd door velen bewonderd. Andere
voorbeelden van actueel drama waren Das Dorf bei Odessa (1942) van Herbert Rei-
necker (*1914) of Die Wölfe (1944) van Hans Rehberg.42 Aan het eind van de oorlog ver-
schenen er meer toneelstukken waarin gepropageerd werd de strijd vol te houden: Die
letzte Festung (1942) van Werner Deubel (1894-1949), Leonidas van Werner Jäkel, Günz
van Friedrich Schacke en Leuchtfeuer (1944) van Herbert Reinecker.43

5. De dramaturgie van het nationaalsocialistische drama

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

De dramatische personages

Nationaalsocialistische kunst mocht geen kopie van de werkelijkheid zijn, ze mocht
geen Wochenschau worden, maar ze moest een oorspronkelijk beeld van het leven ge-
ven, dat daardoor in zijn diepste wezen werd doorgrond. Nationaalsocialistische kunst
moest inspelen op een emotie, die op een religieuze manier werd beleefd en daardoor
voor de toeschouwers ook een religieuze betekenis kreeg. De bedoeling was dat de
auteur zich van de werkelijkheid afwendde en tot iets meer in staat was, hij moest be-
paalde ideologemen die voor nationaalsocialisten heilig waren zoals strijd, levens-
ruimte en de soldateske mens tot symbool verheffen. De heroïsche mens moest als al-
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legorie van de Germaans-Duitse levenswijze op het toneel worden geplaatst. De tra-
gedie moest de dramatische held, die met het door de goden gegeven noodlot wor-
stelde, gestalte geven en zijn glorieuze overwinning of heroïsche ondergang tot school-
voorbeeld stellen voor iedere nationaalsocialist. Het heroïsche vertoonde zich meer in
de bereidheid het offer van de dood te dragen dan in het opgetogen besef de over-
winning te hebben behaald.

De belangrijkste drama-auteurs van het Derde Rijk hebben in geschriften en ar-
tikelen gepoogd een definitie te geven van een dramatische held. Volgens Curt Lan-
genbeck was de dramatische held een mens, die koste wat kost het lot wilde bestrijden,
die als ‘gedoemd verliezer’ trouw bleef aan de wet en de volkse eer en heroïsch ten on-
der ging. De held, zoals Erich von Hartz hem zag, stortte zich hartstochtelijk in de strijd
om het bestaan; de strijd om het leven kwam bij zijn held uit de grond van zijn hart. Zijn
held ervoer een intense spanning ten aanzien van de tragiek van de wereld, die hem tot
een strijdbare houding dwong, waardoor hij als het ware uitgroeide tot een tragische
redder van de wereld. Volgens Ernst Bacmeister was de dramatische held in overeen-
stemming met zijn rol als lichtdrager bereid strijd te leveren tegen duistere en donke-
re krachten. (Ketelsen, 1968: 136-137). In de ‘Opfertragödie’ was de heroïsche held niet
uit op de overwinning, maar richtte hij zich veeleer als een martelaar op zijn eigen on-
dergang. Deze benadering had Paul Ernst al verwoord en werd door de hierboven ge-
noemde dramaschrijvers nagevolgd. Voor de dramatische helden van de neoklassieke
tragedie – Jacob Leisler in Der Hochverräter, Gaiso in Das Schwert (beide van Langen-
beck) en Krüger in Beton (Hymmen) – gold dat hun sterven het eigenlijke doel van hun
handelen was.

Ketelsen (1970: 66-82) onderscheidt bij zijn onderzoek naar de dramaturgie van
het nationaalsocialistische drama zes verschillende typen helden: de positieve held, de
openbaringsheld, de held, die in het noodlot gelooft, de charismatische leidersfiguur,
de volksleider en de Siegfriedachtige held. In zijn onderzoek berichtte hij hoe deze hel-
den zich van elkaar onderscheiden en wat hun functie in het nationaalsocialistische
drama is.

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

De openbaringsheld
Het tweede type zien we in Heroische Leidenschaften (1929) van Erwin Guido Kol-
benheyer.44 Tijdens zijn verblijf in Duitsland ontwikkelt Giordano Bruno een op de
natuur geïnspireerd pantheïsme, waardoor de kerk hem beschuldigt van ketterij. Na
vele omzwervingen valt hij in handen van de inquisitie, die hem zeven jaar verhoort
en martelt, maar Giordano weigert ondanks alle verlokkingen niets van zijn acht stel-
lingen die men als ketters beschouwt te herroepen. Zelfs de paus moet zich gewonnen
geven wanneer hij in een visioen ziet dat Socrates en Christus Giordano als martelaar
in hun midden opnemen. Zijn dood op de brandstapel is niet voor niets geweest, zijn
volgelingen zullen zijn ideeën steeds opnieuw verkondigen.

We zien hier eenzelfde conceptie als bij het vorige type: een individu staat in het
middelpunt van het universum. Terwijl Bacmeister een personage ten tonele voerde
dat gekenmerkt werd door het feit dat hij zichzelf beschouwde als een geestelijk we-
zen, vond de hoofdpersoon bij Kolbenheyer zijn levenskracht in zijn aangeboren re-
latie tot het goddelijke.

Typerend voor het drama van het Derde Rijk was de gedachte dat de mens niet
meer als een sociaal wezen werd gezien dat zich met andere leden van de maatschap-
pij onderhield of een radertje vormde in een mechanisch maatschappelijk proces. In
werkelijkheid vond er een inwendige strijd in de held plaats tussen zijn levenskracht
en een niet nader gepreciseerd noodlot, dat de schrijvers met christelijke termen pro-
beerden te omschrijven.

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

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

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

De held als Siegfried
Langenbeck beschreef in Das Schwert (1940) een voorbeeld van het laatste type: de op
Siegfried gelijkende held. Vorst Gaiso voert al drie jaar oorlog en de situatie is zorg-
wekkend. Gaiso wil de strijd om een volkse levensruimte koste wat het kost voortzet-
ten, zijn broer Evruin wil onderhandelen met de tegenstander. Als Gaiso zijn broer niet
kan overtuigen van het feit dat ook hij een door het lot aangewezen leider van zijn volk
is, vermoordt hij hem. Hij onderzoekt of Gerri, de leider van de jonge mannen, bereid
is de strijd om het levensrecht van zijn volk verder te voeren, want om zich te verzoe-
nen met de broedermoord wil Gaiso zich aan het noodlot offeren. Gerri bewijst dat
hij een stralende held is, die het recht van het volk wil bevechten. Hij is zich echter niet
bewust van het feit dat hij een held is.

Vanuit ideologisch standpunt gezien was de cultuur en vooral de toneelkunst een
onderdeel van de totale nationaalsocialistische wereldbeschouwing: de Noordse mens,
die zich in een noodlottige strijd bevond met de machten van de chaos, hield heroïek
stand, maar ging tenslotte toch ten onder in een volkse dood. Deze volksconservatie-
ve heldencultus had niet als doel de mens in psychologische of sociaalmaatschappe-
lijke zin voor het voetlicht te brengen. De toneelschrijver had de bedoeling de pro-
blematiek op een veel hoger niveau aan de orde te stellen. De dramatisch held werd
in een tijdloze, eeuwige wereld geplaatst waarin hij overgeleverd was aan de grillen van
het noodlot. Daarmee deed de held ook afstand van de verantwoordelijkheid voor zijn
daden die immers door het lot werden bepaald. De schrijvers weken uit naar een we-
reld, bijv. de oertijd, waarin de mens nog geheel met zijn wezen overeenstemde.

Nationaalsocialistische heldinnen
Vrouwen speelden slechts zelden een centrale rol in het drama van het Derde Rijk, de
belangstelling concentreerde zich voornamelijk op de mannelijke held, die streed en
worstelde met de machten van het noodlot. De rol van de vrouw werd gereduceerd tot
haar biologische functie: het in stand houden van de soort. Ketelsen (1970: 82-98) geeft
een tweetal typen: de zieneres, die tevens optreedt als de dienster van het noodlot en
daarnaast de zachtaardige, ingetogen vrouw.

De dramatische heldin van het eerste type was zich in het diepst van haar ziel be-
wust van het noodlot. Zo’n figuur vinden we terug in Das Schwert van Curt Langen-
beck in de figuur van Awa, de moeder van Evruin. Van iedere individualiteit ontdaan
– zij praat over zichzelf in de tweede persoon – wijst zij op de macht van het noodlot.
Alsof ze van een andere planeet komt, waart zij rond in de geschiedenis die op het to-
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neel wordt vertoond. Deze figuur stelde de schrijver in staat de handeling naar een my-
thisch niveau te projecteren.

Ook in stukken waarin de vrouw een grotere rol speelde, steeg ze boven deze rol
uit. Ze ontwikkelde zich tot een priesteres van het onafwendbare noodlot, zoals in Das
Opfer (1941) van E. W. Möller. Agnetha, de vrouw van de rechter en schoondochter
van de moederfiguur heeft de rassenwet overtreden doordat ze lang geleden een Sla-
vische jongen uit medelijden heeft helpen vluchten, terwijl de goden zijn dood van-
wege raszuiverheid verlangden. Deze jongen is nu als een plunderende kapitein van
het keizerlijke leger teruggekeerd. Hij verlangt dat de vrouw die hem vroeger gered
heeft, wordt uitgeleverd en wil door een huwelijk met haar het Duitse volk met ras-
senschande bezoedelen. De stamoudsten willen aan de wens van de vorst voldoen,
maar de moeder komt tussenbeide om de eer van het ras hoog te houden. Agneta of-
fert zich tenslotte voor de raszuiverheid van het Duitse volk op, waardoor de Slavische
kapitein tot inzicht komt en zich aan de zijde van Duitsland schaart. De Duitse le-
vensruimte en raszuiverheid zijn gered.

Het tweede type waren we al tegengekomen in de figuur van Anna von Mec-
klenburg uit Die Petersburger Krönung van Fr. W. Hymmen. Anna is bereid het re-
gentschap in Rusland op zich te nemen omdat zij de roeping van Münnich heeft her-
kend en de noodzaak van zijn opdracht heeft begrepen. In een gesprek met de vroegere
tsarina Elisabeth blijkt het verschil in karakter tussen beide vrouwen. De ingetogen-
heid van Anna is een voorafschaduwing van haar eigenlijke taak: het moederschap.
Een vergelijkbare rol is weggelegd voor het meisje Thurid in Thors Gast (1937) van Otto
Erler (1872-1943). Dit toneelstuk verscheen in 1944 in Nederlandse vertaling bij uitge-
verij Hamer en wordt in hoofdstuk 6 nader besproken.

De negatieve personages
Negatieve personages als de vijand van het ras, de beschavingsheld, de intrigant aan
het hof en de negatieve heerser vormen de laatste groep dramatis personae die Ketel-
sen (1970: 98-124) onderscheidt. Zij waren niet de antagonisten van de dramatische
held. Deze stond immers in het middelpunt van de dramatische handeling en beli-
chaamde in zich die eigenschappen, die volgens de nationaalsocialistische wereldbe-
schouwing positief moesten worden gewaardeerd. Een personage dat als negatie van
de positieve held optrad, kon tegenover hem geen gewicht hebben, want op grond van
het ras was hij per definitie een volksvreemd wezen. Daarnaast kwam het voor dat het
negatieve personage het karakter aannam van de internationaal ingestelde moderne
mens uit het democratische tijdperk, dat aan het nationaalsocialisme voorafging. De
functie van dit personage moet meer gezien worden als dé mogelijkheid voor de schrij-
ver om de positieve held nog heroïscher op de voorgrond te plaatsen. Hij was geen te-
genspeler, eerder een contrast. Want zoals eerder gezegd, het dramatisch conflict vond
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niet plaats tussen gelijkwaardige personages, het speelde zich veeleer in de held zelf af.
Het conflict was een innerlijk en een metafysisch conflict geworden. Het beeld van de
ontindividualiseerde mens van de moderne industriële maatschappij was zo het ken-
merk geworden van het nationaalsocialistische drama. Hierbij stuiten we op een voor-
beeld van het tegenstrijdige karakter van de nationaalsocialistische ideologie. Uit de
gehate moderne, democratische maatschappij namen de nationaalsocialisten ele-
menten over die ze verwoed probeerden te bestrijden.

Het allereerste type is de vijand van het ras. We kwamen hem eerder al tegen in
Das Opfer van E.W. Möller in de figuur van de Slavische jongen die als kapitein van
het leger plunderend door het Duitse land trekt. Tegenover de rechtschapen Duitse
rechter wordt hij de verpersoonlijking van de Untermensch. Hij staat niet in het mid-
delpunt van de dramatische handeling, hij is slechts aanleiding tot het dramatisch con-
flict, dat zich – op interpretatieniveau – in elke Duitse ziel afspeelt: de Germaanse
rechtschapenheid en de harde strijd voor de raszuiverheid.

In Rothschild siegt bei Waterloo (1936) van dezelfde auteur trad het tweede type,
de beschavingsheld, op. De laffe en gewetenloze joodse bankier Rothschild verspreidt
op de beurs van Londen het gerucht dat de Engelsen de slag bij Waterloo hebben ver-
loren. Engeland huldigt hem als schijnheilige redder van de natie, hij is de uitvinder
van een nieuwe strategie. Op de achtergrond financiert hij de oorlog, deze tactiek
wordt de voorafschaduwing van de nieuwe kapitalistische maatschappij. Dapperheid
in de strijd en eer maken plaats voor financiële transacties. De oorlog is verworden tot
een groot schaakspel. O’Pinnel, zijn brave en rechtschapen boekhouder, maakt de
plannen van de bankier bekend en groeit zo uit tot een stralende Siegfriedachtige held.

De intrigant aan het hof, het derde type, trad voornamelijk op in historische stuk-
ken, en werd aan het publiek gepresenteerd in Der Türkenlouis van Friedrich Roth
(1897-1970). Ludwig Wilhelm, markgraaf van Baden, heeft zich in de strijd tegen de
Turken danig geweerd en vechtend voor Duitsland levert hij strijd tegen Lodewijk
XIV. Het hof van keizer Leopold wordt beheerst door een buitenlandse kliek, die aan-
gevoerd wordt door de Boheemse vorst Lobkowitz en zijn Italiaanse hulpje graaf Mar-
sigli. De Duitsgezinde hoflieden, graaf Jörger en de Swabische gezant Kulpis hebben
weinig tot geen invloed. De geslepenheid van de rasvreemde hovelingen en de recht-
schapenheid van de Duitse soldaten staan tegenover elkaar. Ondanks de stralende
kwaliteiten van de Duitsers slagen deze vertegenwoordigers van de echte Germaanse
levenswijze niet in hun opzet. De arrogante, onhoffelijke, met zichzelf ingenomen ma-
joor Ingoldsby uit Der Hochverräter behoort tot hetzelfde type.

In Volk bricht auf zien we het laatste type – de negatieve heerser, in dit stuk heer-
seres – verschijnen. De volksleider Abälard levert vooral strijd met Helena, de dochter
van Guiskard, de hertog van de Noormannen die bij Byzantium aan de pest gestorven
is. Zij wil keizerin van het volksvreemde Byzantium worden, de manschappen laten
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haar volkomen koud. Zij gebruikt hen als middel om dat ene doel te bereiken. Zij is een
ontworteld manwijf dat de band met de oergrond en het volk heeft verloren. De echte
volksleider werd volgens de nazi-ideologie immers uit de ziel van het volk geboren.

Een bijzonder type negatieve heerser zien we in die toneelstukken waarin de
strijdfase van het nationaalsocialisme centraal staat. De ideologische vijand, gesym-
boliseerd in de communistenleider Alex uit Die Entscheidung, is zo’n voorbeeld.

De dramatische bouwstenen van het nationaalsocialistische drama

De transpositie
Een karakteristiek kenmerk dat in het nationaalsocialistische drama veelvuldig op-
treedt, is de transpositie: de dramatische handeling moest niet alleen geïnterpreteerd
worden op basis van het getoonde, steeds speelde een tweede interpretatie op een an-
der niveau mee. Deze laatste interpretatie had de bedoeling de meestal historische ge-
schiedenis te verbinden met de politieke realiteit van de toeschouwers. Door de ver-
binding van het verleden met het heden kreeg de dramatische handeling
eeuwigheidswaarde. Een historisch thema kreeg een mythisch karakter, werd zelfs een
mythe doordat op deze manier de macht van het noodlot werd getoond, het theater
was de plaats waar de cultus van het noodlot werd gecelebreerd.

Hoe deze techniek werkte, wordt geïllustreerd met de volgende voorbeelden. In
de tragedie Rebellion um Preußen (1939) van Friedrich Bethge werd de nationaalsoci-
alistische visie op de republiek van Weimar in een historisch vervreemdend perspec-
tief uitgetekend. De Duitse ridderorden hebben de slag bij Tanneberg tegen Jagiello
van Polen verloren, maar aan de Marienburg hebben ze een psychologische over-
winning behaald. De traagheid en besluiteloosheid van de politieke leiding leiden tot
de vrede van Thorn. Heinrich von Plauen, de grootmeester van de orde, wil deze in
het geheim opnieuw bewapenen, maar hij wordt in zijn politiek belemmerd door zijn
strijdmakkers. Zij willen de verplichtingen van de vrede van Thorn tot elke prijs na-
komen, daarom verhinderen ze ook een reorganisatie van de orde. De jonge edelen
stellen zich echter achter Heinrich von Plauen op. Dit verhaal vertelde in feite ook de
geschiedenis van de republiek van Weimar: de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog,
de schandelijke vrede van Versailles, het optreden van Rathenau en zijn geestver-
wanten, het parlementaire stelsel dat niet in staat was tot reorganisatie van het leger
en het optreden van een jonge partij als de NSDAP die daar wel in slaagde.

In de nationaalsocialistische dramaturgie waren talloze stukken te vinden waar-
bij de toeschouwers direct of indirect de verwijzing naar het heden wel moesten op-
merken. De poging van Leisler, de Duitse leider van de kolonisten in New York in
Kampf um Neuyork (1940) van Hans Friedrich Blunck (1888-1961) om de Amerikaan-
se vrijheidsgedachte te verweven met de Duitse Rijksgedachte mislukte. Na de komst
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van de Engelse gouverneur Sloughter komt Leisler met hem in conflict. Door de ko-
loniale geschiedenis van Amerika te vergelijken met de nationaalsocialistische revo-
lutie, werd de politiek van de NSDAP voor de toeschouwers als een historische nood-
zakelijkheid gelegitimeerd en geïdealiseerd.

Het verschijnsel van de transpositie was niet louter voorbehouden aan het nati-
onaalsocialistisch theater. Het is een algemeen kenmerk van geëngageerd theater: de
schrijver kan op een indirecte, verhullende manier kritiek leveren op misstanden in
zijn maatschappij door gelijksoortige situaties uit het verleden tot onderwerp te ma-
ken van zijn toneelstuk. Soms kunnen de tijdsomstandigheden – en dat was zeker het
geval tijdens de Tweede Wereldoorlog – een onbedoelde transpositie bij het publiek
oproepen. In de verschillende theatergeschiedenissen worden daarvan talloze voor-
beelden gegeven: Vondels Lucifer en Hauptmanns De beverpels werden door het pu-
bliek als anti-nazistisch geïnterpreteerd.45 Een bekend naoorlogs voorbeeld is The Cru-
cible van Arthur Miller uit 1954, dat in het voorjaar van 2007 onder de titel Heksenjacht
in Nederland werd opgevoerd. Hoewel de handeling de heksenvervolgingen in 1692
in Salem, Massachusetts als onderwerp heeft, interpreteerden critici en toeschouwers
het stuk bij de opvoering vooral als Millers kritiek op de communistenjacht tijdens de
periode van het McCarthyisme.

De schijndialoog
Bij de analyse van de verschillende personages in het nationaalsocialistische drama is
vastgesteld dat het dramatische conflict in de dramatische held gevonden moest wor-
den. Het contrast tussen de held en een negatief personage was meestal geen conflict.
Deze niet-relatie had ook consequenties voor de onderlinge dialogen. In feite werd de
tekst die de dramatische held uitsprak beheerst door ideologische oneliners. Hetzelf-
de gold voor zijn dramatische tegenstander. Hij uitte zich in de clichébewoordingen
van de politieke tegenstander. De dialoog in het nationaalsocialistische drama was in
feite een schijndialoog. Een vergelijkbare situatie was terug te vinden in sommige to-
neelstukken van het Nederlandse vormingstheater uit de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw. De kapitalist sprak zijn reactionaire teksten, de revolutionaire held las
aan het eind van het stuk voor uit Das Kapital van Karl Marx, zwaaide daarop met een
rode vlag en beëindigde het stuk met de Internationale.

In Ewiges Volk (1933) van Kurt Kluge (1887-1940) geeft het Oostenrijkse opper-
bevel aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de strijdende troepen in Karinthië het
bevel zich terug te trekken op Wenen. Het aan de Serviërs verloren gebied wil men
met diplomatieke onderhandelingen terugkrijgen. Luitenant Michael heeft zich na
enig aarzelen geschaard aan de kant van de vrijkorpsen. Deze bestaan voornamelijk
uit soldaten en boeren en zij verachten het terugtrekkingsbevel. Dan verschijnt ge-
neraal Baumgart, eveneens een Karinthiër, op de plaats van handeling. Hij wil dat
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men hem gehoorzaamt, maar tegen de volkswil van de plaatselijke soldaten en boe-
ren kan hij niets inbrengen. Daarom kiest hij ook hun kant. Zijn motivatie om niet
te gehoorzamen aan de bevelen van de legerleiding wordt niet rationeel verklaard,
zijn desertie is niet voortgekomen uit strategisch overleg. De gesprekken die de ge-
neraal voert, nemen eerder de vorm aan van een belijdenis die uit vaste steekwoor-
den bestaat en alleen iets zegt over de relatie leven en dood: uit de dood ontstaat een
nieuw leven.

In het Thingspiel was de volksgemeenschap in haar totaliteit de belangrijkste dra-
matische persoon. Het volk sprak recht over datgene wat werd vertoond en doordat
de scheiding tussen toeschouwers en spelers was opgeheven, groeide de manifestatie
voor allen uit tot een cultische ervaring. De personages praatten niet met elkaar, hoog-
stens met het koor of met de toeschouwers. De dialoog met derden leidde altijd tot een
eenvoudige conclusie: op basis van de ideologische argumentatie kon er alleen spra-
ke zijn van overwinning of nederlaag.

De rol van het koor
Nationaalsocialistische toneelschrijvers zagen het koor of chorale elementen als het
middel bij uitstek om de ideologie uit te dragen. Een mooi voorbeeld is het koor van
SA-mannen in Stürmer. Ein deutsches Schicksal (1933) van Hanns Heinz Ewers (1871-
1943) en Paul Beyer.46 De politie heeft het SA-lokaal op wapens doorzocht, wat de SA-
mannen als een provocatie opvatten. Om hun woede af te reageren zingen de man-
schappen een strijdlied, waarin de geest van de volksgemeenschap en de wil tot de
overwinning wordt bezongen. Voor de toeschouwers wordt duidelijk dat de bezon-
gen idealen met de machtsovername van 30 januari 1933 al verwezenlijkt zijn.

Het koor in het nationaalsocialistische theater was ontleend aan het neoklassie-
ke drama van Paul Ernst, het Expressionistische drama en aan de arbeiderskoren uit
het begin van de 20e eeuw. Het neoklassieke koor – gebruikt door Curt Langenbeck
en Erich von Hartz – was een episch element in deze drama’s en had een dichterlijke,
stemmingsverhogende en rustgevende functie. Het koor uit de Expressionistische dra-
ma’s vinden we terug bij Kurt Eggers (1905-1943) en Kurt Heynicke en zijn voor-
naamste functie was het oproepen tot agitatie.47 De traditie van de arbeiderskoren
moest vooral dienen om bij het publiek de beleving van de volksgemeenschap op te
wekken. Deze van oorsprong communistische en socialistische koren namen natio-
naalsocialisten op in het Thingspiel, de enige nationaalsocialistische theatervorm
waarin de verkondiging van ideologische leerstellingen centraal stond. Door de tek-
sten van het koor na te zeggen identificeerden de toeschouwers zich met de propa-
gandistische boodschap en maakten die tot hun eigen getuigenis met het gevolg dat
de ideologische leuzen hun eigendom werden.

Voor de vele bijfiguren op het toneel gebeurde iets vergelijkbaars. Wanneer Rad-
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ke, het belangrijkste personage uit het Thingspiel Neurode (1936) van Kurt Heynicke
eindelijk werk vindt – hij kan de plaats van zijn verongelukte broer Karel innemen –
ontneemt het koor hem door het uitspreken van de leuze: ‘een man heeft werk’ en het
daarop volgende loflied op de werkende volksgemeenschap zijn persoonlijkheid. Hij
is geen persoonlijkheid meer, maar hij is opgegaan in de nationaalsocialistische volks-
gemeenschap.

Nergens nam het koor in de nationaalsocialistische toneelstukken de vorm aan
van een koor uit de Griekse tragedie. De functie ervan werd aan een enkele spreker toe-
gewezen of aan een groep personages, die zich weer opdeelde in enkele sprekers. Als
personages maakten ze geen deel uit van de handeling en door hun ouderdom en ge-
slacht vervulden ze meestal de rol van zieners.

De belangrijkste taak van het koor was de betekenis van het noodlot weer te ge-
ven en de in het stuk verkondigde ideologische waarden te sanctioneren. Doordat het
koor vooral algemene ideologische ‘orakelspreuken’ uitkraamde, kwam het herhaal-
delijk voor dat tussen het koor en de andere personages sprake was van een schijn-
dialoog. In Der Hochverräter vraagt Meisje, de dochter van Jacob Leisler, die het on-
heil over haar vader voelt naderen, het koor om raad. Haar vraag wordt slechts
schijnbaar beantwoord, waardoor het koor het lot dat haar vader moet ondergaan op
een hoger niveau tilt. De nadruk wordt gelegd op het voorbestemde noodlot dat bo-
ven de persoon van Leisler uitstijgt en dat de schrijver in de rest van het stuk zelf ver-
der uitwerkt, waardoor het personage Leisler een mythisch personage wordt.

Het dramatische slot
De opvoedkundige taak van het nationaalsocialistische theater nam in de eerste jaren
na 1933 de aard van een directe indoctrinatie aan: partijleuzen en de besluiten van de
nieuwe regering en de partij werden op het toneel gespeeld. Opferstunde (1934) van
Helmuth Unger had de rassenwetgeving als onderwerp. Onder druk van de conser-
vatiefburgerlijke esthetiek werd van dit propagandistische theater afgezien, omdat
men deze tijdsgebonden toneelstukken als niet kunstzinnig verwierp en in plaats daar-
van meer ‘vormgeving’ verlangde. Het theater moest bij de toeschouwers een energie
losmaken en deze vervolgens in een bepaalde richting sturen, zodat het publiek niet
werd afgeleid door de actualiteit van de gespeelde gebeurtenis. De op deze wijze van
inhoud ontdane, formele energie was dan van geval tot geval inzetbaar. Zo appelleer-
de de kunst niet aan het verstand maar aan het gevoel. Als consequentie van zo’n ge-
dachtegang ontwikkelde Hanns Johst de theorie van het open einde waarbij de toe-
schouwers actief in de afloop konden ingrijpen en zo een geïntegreerd onderdeel
uitmaakten van het stuk. De laatste scène van zijn drama Schlageter ging van het prin-
cipe uit dat die zich in de toeschouwer moest afspelen.

Eigenlijk was met de executie van Schlageter het toneelstuk afgelopen, maar er
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volgde nog een scène, die nauwelijks samenhing met het voorafgaande, maar veel meer
de stemming van de toeschouwers verder moest provoceren. Schlageter wilde dat zijn
oproep aan het volk begrepen werd. De toeschouwers werden met theatrale midde-
len zo geactiveerd, dat ze de opheffing van de scheiding tussen spelers en publiek aan
den lijve ondervonden. Het executiecommando was zo opgesteld, dat het in het pu-
bliek schoot, dat wil zeggen, de toeschouwers zagen dat zijzelf werden aangevallen. Het
gevolg was dat zij zich identificeerden met het lot van de politieke held en na het spel
in de realiteit van alledag tot zo’n zelfde houding werden aangezet: Duitsland ont-
waakt! Op deze manier werd het publiek onmiddellijk tot deelnemer gemaakt: de
agressiviteit kon slechts met agressiviteit beantwoord worden en dat was nu net de ge-
wenste houding die van de toeschouwers werd gevraagd. En de haat tegen het Franse
executiepeloton bleef niet beperkt tot de theaterzaal, maar keerde zich in de werke-
lijkheid van alledag tegen de Franse bezetter van het Rijnland. Het gebruik van de
Franse taal door de commandant van het executiepeloton wakkerde de haat nog aan.
De kritiek uit die tijd verwoordde dat aldus: ‘Das is die Katharsis dieses Dramas, daß
am Schlusse im Hörer der nationale Gedanke geboren ist, und das ist der Prüfstein für
die dichterische Sendung dieses Dramas. Daß es hoch über aller Aktualität und Re-
portage diese Geburt auf geheimnisvolle Weise bewirkt.’48

Naast de poging de toeschouwers aan het eind van het stuk de gewenste ‘houding’
bij te brengen, gebruikten de nationaalsocialistische toneelschrijvers nog een ander
middel om die ‘houding’ gunstig te beïnvloeden. Het nationaalsocialistische drama
kende vaak een positief einde. Ook al was de situatie aan het eind van een stuk hope-
loos, altijd leek er licht aan het eind van de tunnel. De trieste terugtocht van de volks-
leider Abälard in Volk bricht auf werd gezien als het begin van een raszuiver volk. Na
de tragische ondergang van de broedermoordenaar Gaiso uit Das Schwert van Lan-
genbeck was er voor het volk een gelukkige toekomst weggelegd. De zieneres Awa had
die voorspeld en Gerri, de stralende held, zou daarvoor zorgdragen.

Ook Anke von Skoepen (1941), een stuk van Friedrich Bethge dat speelt ten tijde van
de Duitse Orde kent een positief slot. Na allerlei perikelen ontfermt de hoofdpersoon
zich over de Pruisische vlag en trekt als aanvoerster van het leger op tegen de horden
uit het oosten. De franciscaner monnik Donatus geeft hen de zegen en Barbara, die zich
in het stuk al eerder als profetes heeft voorgedaan, voorspelt dat er een nieuwe glori-
euze tijd gaat aanbreken. Zijn optimistische toekomstvisie baseerde Bethge op de strijd
van de vrijkorpsen na de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het nationaalsocia-
lisme. En hij was niet de enige. Zo sloot Friedrich Roth zijn Der Türkenlouis af met een
uitleg en een oproep één volk te zijn en Adolf Hitler trouw te volgen.

Het ultieme positieve einde werd bereikt als de auteur er in slaagde een quasi
christelijk-religieuze reminiscentie op te roepen. Dit treffen we aan in Stürmer. Ein
deutsches Schicksal van Hans Heinz Ewers en Paul Beyer waarin een SA-man in een
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woning waarin hij logeert wordt overvallen door communistisch gepeupel. Midden
in een visioen van de nieuwe mens wordt hij geraakt door een kogel en aan het eind
van de sterfscène verheft hij zich op weg naar het nieuwe rijk. Een nationaalsocialis-
tische Hemelvaart.

6. Consequenties voor het onderzoek

De Britse wetenschapper Roger Griffin beschouwt het nationaalsocialisme als de ra-
dicale vorm van fascisme, dat hij definieerde als een palingenetisch ultranationalisme.
Op grond van onderzoek komt hij tot de conclusie dat er alleen in Italië en Nazi-Duits-
land sprake kan zijn van een geïnstitutionaliseerde fascistische theaterpraktijk. De the-
atrale traditie van een aantal parafascistische regimes is de moeite van een vergelijkend
onderzoek waard, zegt Griffin en hij geeft toe dat er overeenkomsten zijn te vinden
tussen het theater in fascistische landen als Duitsland en Italië en parafascistische als
Spanje en Vichy-Frankrijk, maar toch handhaaft hij zijn conclusie. In dit onderzoek
moet daarom een uitspraak gedaan worden of wel gesproken kan worden van een na-
tionaalsocialistische theatercultuur in Nederland.

Vervolgens moet de vraag beantwoord worden in hoeverre de theaterpraktijk de
fascistische ideologie, die zich ten doel stelde de wedergeboorte van de nationale ge-
meenschap te realiseren, ondersteunde. In Italië heeft Pietro Cavallo onderzoek ge-
daan naar 18.500 teksten die in de jaren 1931-1943 aan het censuurbureau werden aan-
geboden. Hij concludeert dat het basisschema van deze fascistische drama’s in essentie
te omschrijven valt als ‘an initiatic journey, of varying duration and involving various
trails and tribulations’.49 De band met het fascisme wordt dan meestal uitgedrukt in
de linguïstische termen die in de titels voorkomen: de reis naar de wedergeboorte, naar
de dageraad van een nieuwe dag.

Klaus Vondung (1973) beargumenteert dat de woordgroep ‘metastatic faith’ cen-
traal staat in de nationaalsocialistische plannen met betrekking tot het theater. Deze term
komt overeen met wat Griffin (1996) onder ‘palingenetic ultranationalism’ verstaat. Hij
haalt daarbij een toneelstuk aan dat de mislukte putsch van Hitler in 1923 als onderwerp
heeft en waarin deze staatsgreep als een daad van verlossing wordt getypeerd, die een
metastase heeft teweeg gebracht: de oude wereld gaat over in een nieuwe. Wat steeds te-
rugkeert, is de term wedergeboorte. In dit woord ligt het onderscheid tussen het fascis-
tisch theater en parafascistisch theater besloten. De vraag is of ook in Nederlandse na-
tionaalsocialistische toneelteksten deze ‘wedergeboorte’-gedachte is terug te vinden.

Ketelsen (1970) komt tot de conclusie dat er in het twaalfjarig bestaan van het
Derde Rijk diverse soorten toneelstukken zijn gespeeld, die qua vorm erg van elkaar
verschillen. Wel stelt hij dat de toneelstukken die in de jaren 1933-1945 door schrijvers,
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die zich aan het systeem schatplichtig hebben gemaakt, zijn geschreven en vervolgens
zijn gespeeld een duidelijke wereldbeschouwing gemeen hebben en op grond daarvan
bij elkaar horen. Qua vorm en dramaturgische kenmerken wijkt het theater van na-
tionaalsocialisten niet wezenlijk af van wat ook elders, zowel in tijd als plaats, voor-
kwam. Het wezenlijke onderscheid is de inhoud van de wereldbeschouwing die aan
deze toneelstukken ten grondslag lag.

Hierop voortbordurend ligt volgens Griffin (1996) de bewering voor de hand dat
er pas van ideologisch zuiver fascistisch theater gesproken kan worden als dat theater
de overwinning over de decadente maatschappij door jonge, revolutionaire krachten
laat zien, waarna de toeschouwers getuige kunnen zijn van de geboorte van een nieu-
we nationale gemeenschap, die geleid wordt door een nieuw type mens. Twee factoren
zorgden ervoor dat deze bewering moeilijk hanteerbaar werd. Ten eerste kon een para-
fascistisch regime echte fascisten herbergen die hun eigen radicale palingenetische visie
van de nieuwe orde hadden geprojecteerd in hun toneelstukken waaruit wel degelijk
de propagandistische boodschap van de creatie van een nieuwe nationale maatschap-
pij viel af te leiden. Ernesto Giménez Caballero (1899-1988) uit Spanje was daarvan een
voorbeeld. Conservatieve krachten in een fascistische maatschappij – de kerk, het le-
ger, de monarchie en de reactionaire bourgeoisie – waren er debet aan dat een zuivere
fascistische cultuur, dus ook een fascistische theaterpraktijk, moeilijk gerealiseerd kon
worden.50 Theater in een fascistische maatschappij is niet hetzelfde als fascistisch thea-
ter. In dit onderzoek zou de vraag beantwoord moeten worden of Nederland tijdens
de Duitse bezetting getypeerd kan worden als een nationaalsocialistische staat. Afhan-
kelijk van het antwoord moet aansluitend bij de stellingname van Griffin vervolgens de
vraag gesteld worden of we kunnen spreken van nationaalsocialistisch theater of thea-
ter van nationaalsocialisten.

Een derde complicerende factor is dat het fascisme zodra het aan de macht was
gekomen, verantwoordelijk was voor een normalisatie van het dagelijkse leven. Hoe-
wel in theorie nagestreefd werd dat de nieuwe fascistische mens het bepalende on-
derwerp werd in het culturele leven, kwam het toch veelvuldig voor dat er ruimte vrij-
gemaakt werd voor apolitiek amusement. Het is onjuist te concluderen dat alle kunst
onder Hitler en Mussolini een nationaalsocialistisch of fascistisch karakter had. Wel
hebben de nazi’s een groot stempel gedrukt op de theatercultuur omdat ze in hun pro-
paganda veelvuldig benadrukten wat nationaalsocialistische theaterkunst moest in-
houden. Door steeds weer te hameren op begrippen als ‘decadent’, ‘antifascistisch’,
‘cultureel bolsjewisme’ en ‘gezond’ hebben ze gedefinieerd aan welke criteria natio-
naalsocialistische theaterkunst moest voldoen.
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