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1. Ideeën over het nationaalsocialistische theater in Nederland

De NSB hield zich voor de Tweede Wereldoorlog niet of nauwelijks bezig met de vraag
hoe nationaalsocialistisch theater in Nederland vorm gegeven kon worden. Voor de
Beweging was de toneelpraktijk in de jaren dertig duidelijk: ‘Breng een stuk met een
uitgesproken anti-nationaalsocialistische strekking, laat het vooral zóó stiekem in el-
kaar gezet zijn, dat iedereen vergelijkingen moet maken. Zeg – vooral goed hard – dat
het kunst is, en het succes is gegarandeerd. Wat een vondst: een Amerikaansch auteur,
lid van een antifascistische vereeniging, levert een stuk; drie toneelgezelschappen ma-
ken zich er meester van, de pers legt er een schepje op en het Nederlandsche tooneel
is gered.’2

De NSB was een politieke partij, geen culturele vereniging. Pas in 1939 zetten
NSB’ers of sympathisanten van de Beweging hun eerste ideeën over een nieuw nati-
onaalsocialistisch theater op papier. Tot die tijd bleef de interesse beperkt tot het (soms
luidruchtig) afkraken van een aantal toneelstukken, met de voorstelling van De beul
als voorlopig hoogtepunt. Pas na 10 mei 1940 zou men in een retrospectief gewag ma-
ken van een nationaalsocialistische theatervisie.

Blijkens een aantal artikelen in De Waag (jaargang 1939) zagen zij de theaterkunst
als een onmisbare culturele factor waaraan eisen konden worden gesteld. In de eerste
plaats moest het theater, net als iedere andere kunstvorm, het verband laten zien tus-
sen de dingen van het leven. ‘Wij willen er in terug vinden de algemeen menschelijke
en eeuwige waarden.’3 Bovendien zou het theater een spiegelfunctie moeten vervul-
len. ‘En niet alleen een simpele weerkaatsing, maar ook een segmenteering, zodat wij
de samenstellende deelen kunnen onderkennen.’4

Omdat in de nationaalsocialistische visie leven bepaald werd door strijd, lag het
voor de hand dat de toneelschrijver een strijder moest zijn, die bovenal in zijn roeping
geloofde. Nationaalsocialistische cultuurideologen bestempelden de culturele prin-
cipes van de Beweging van Tachtig met haar l’art pour l’art als ouderwets en wezen
deze af. Hoewel zij de vorm van een kunstwerk belangrijk vonden, zagen zij de inhoud
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als het meest essentiële criterium om te bepalen in hoeverre er sprake was van kunst
of cliché. Deze inhoud moest een diepere zin bevatten.

Niet alleen moest de toneelschrijver een roeping hebben, hij moest eerst en voor-
al dichter zijn. Shakespeare en Vondel werden als de grote voorbeelden genoemd. En
had Vondel niet eens gezegd dat het toneel een lerende functie moest hebben om ‘de
rampen der weerelt zachtzinniger en gelijkmoediger [te] verduuren’ maar ze ook van
‘gebreken te zuiveren’?5

Ook voor de acteur was Vondel een belangrijke toneelfiguur. W. Weersma, de re-
censent van De Waag, legde het beheersen van Vondels verzen als maatstaf aan. Bij het
afstuderen aan de toneelschool bleek telkens dat de eindexamenkandidaten niet, of
zeer slecht, in staat waren Vondel te spelen en zijn teksten te spreken. Ook een rol in
een Grieks klassiek drama ging hun capaciteiten te boven. Juist van een toneelspeler
mocht men verwachten dat de geest van de dichter hem kon bezielen, omdat hij an-
ders niet in staat zou zijn herscheppend werk te verrichten.

Het theater van de nieuwe orde moest nationaal zijn. Dit betekende niet dat een
Nederlands stuk door een Nederlandse toneelauteur geschreven moest zijn, men ging
daar gewoon van uit. Veeleer moest het stuk een Nederlandse of nationale geest uit-
stralen, dus geen Nederlandse kopieën van succesvolle voorstellingen uit New York,
Londen of Parijs. Als aan deze eis werd voldaan, behoorde het tanende schouwburg-
bezoek, één van de grootste problemen van het toenmalige theater, meteen tot het ver-
leden. Door het spelen van een stuk met een nationale geest zou het contact met het
publiek vanzelf hersteld worden, was de gedachte die al in 1936 werd besproken in
NSB-kringen.6

Het afwijzen van het internationale repertoire was een steeds terugkerend onder-
werp in de verschillende kritieken. Aan de ene kant werd de toneeldirecteur verweten
dat hij voor zekerheid koos, aan de andere kant kon men begrip opbrengen voor zijn
standpunt. Nationaalsocialistische critici drongen aan op het stimuleren van het Ne-
derlandse repertoire. De kreet van directies van de verschillende toneelgezelschappen
dat er geen Hollandse auteurs zouden zijn, verwezen zij naar het rijk der fabelen. Er was
genoeg materiaal om uit te putten en als bewijs publiceerden recensenten als W. Weer-
sma de volgende lijst met namen: Herman Heijermans, Johan Fabricius, Marcellus
Emants, Multatuli, Suze la Chapelle, Anna van Gogh, Top Naeff, Willem Schurmann,
Josine Simons-Mees, Frederik van Eeden, Frans Mijnssen, Herman Roelvink, Mr. C.P.
van Rossem, Maurits Wagenvoort, Ary den Hertog, Ben van Eysselstein en Johan Broe-
delet.7 Pas bij een prijsvraag, in dit geval de Mr. van der Vies-prijs, durfde een toneel-
directie wel oorspronkelijk Nederlands werk op de planken te brengen. De toneeldi-
recteuren werd aangeraden zelf initiatieven te ontwikkelen om jonge Nederlandse
toneelauteurs een kans te geven. Met een dergelijk initiatief zorgden zij ervoor dat de
Nederlandse toneelschrijvers de nodige routine opdeden.
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Al deze verwijten aan toneeldirecties en indirect aan het toneelbestel waren niet
nieuw of origineel uit de NSB of aanverwante kringen afkomstig. Sinds haar oprich-
ting in 1923 formuleerde de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers dergelijke
standpunten. De bekendste zegsman van deze bond was August Heyting, naast hem
paradeerden figuren als Frans de Prez, Jan Ubink e.a. Velen zouden in de culturele col-
laboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog hun kans grijpen.

Voor de verbetering van de theatercultuur formuleerden zij een drietal voorstellen:
– In navolging van de Mr. van der Vies- prijsvraag moesten er prijsvragen voor oor-

spronkelijk Nederlandstalig werk worden uitgeschreven.
– De overheid moest het theater subsidiëren. Zo zou aan sommige gezelschappen

een dramaturg verbonden kunnen worden. Riskante voorstellingen – nieuwe Ne-
derlands toneelstukken, geschreven door een onbekende auteur – moesten extra
gesubsidieerd worden. Een andere mogelijke optie was de vermakelijkheidsbe-
lasting bij deze voorstellingen te laten vervallen.

– De toneelleiders en schouwburgdirecteuren moesten geen voorstellingen bren-
gen die slappe aftreksels waren van succesvolle voorstellingen uit Londen, New
York en Parijs.

Goedewaagen was voor de oorlog naast W. Weersma een van de weinigen die aangaf
in welke richting nationaalsocialistisch theater zich in zijn verbondenheid met de volks-
gemeenschap zou moeten ontwikkelen. Hij wees op de mythologische inhoud van de
Griekse klassieke tragedie die bij iedereen bekend was en bij toeschouwers een bezie-
ling veroorzaakte. De triomftochten van de Romeinse keizers, de Spaanse stierenge-
vechten, de processies uit de Middeleeuwen en de allegorische voorstellingen bij Blij-
de Inkomsten waren andere voorbeelden uit de cultuurgeschiedenis die moderne
nationaalsocialistische theatermakers konden inspireren. Van een goed theater kon pas
sprake zijn als de toeschouwers het gevoel hadden ‘iets zeer grootsch te hebben beleefd’.8

In Nederland was deze tendens (nog) niet te bespeuren, aldus Goedewaagen, hoe-
wel er genoeg voorbeelden waren die een vergelijking met de hierboven staande tra-
dities zouden kunnen doorstaan. Als voorbeelden van een volkse theatrale traditie
noemde hij de Geuzenliederen en historische optochten. Hij verwees naar de voor-
stelling van De Groote Geus, een spel van wijsheid en comedie van mr. J. Sjollema die in
de regie van Albert van Dalsum tijdens het lustrum van het studentencorps in 1935 te
Utrecht was opgevoerd. ‘Hier speelde het volk der Nederlanden als volk zich even los
uit zijn kleinzieligheid en zijn slapheid’, was zijn commentaar.9

‘Een waarachtige kultuur moet als een harer allervoornaamste, allerbeste uitingen een
waarachtig, groot eigen Tooneel hebben. De Kunst van het Theater is een machtige,
veelomvattende Kunst. (…) Het is de groote verlossende, steeds levende Uiting der Ge-
meenschap vóór de gemeenschap [onderstreping van Wijnand Frans, AvdL].’10 Alleen
in het theater kon er een samenwerkingsverband optreden van alle kunsten. ‘Maar daar-
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boven nog is het Theater de groote, in feestelijke schoonheid stralende ethische [ka-
pitalen van Wijnand Frans, AvdL] uiting der Volksziel, tegelijkertijd in en door die
uiting de ethische opvoedende Kracht voor dat Volk.’11

Deze omschrijvingen stonden opgetekend in Het nieuwe volk, het strijdblad van de
N.S.N.A.P. van Dr. E.H. van Rappard. Zo’n belangrijke plaats had het theater zich
geenszins verworven in de democratische samenleving van vóór mei 1940; ook tijdens
de Tweede Wereldoorlog zou het theater niet een dergelijke importantie krijgen. We
mogen echter nu niet constateren dat deze citaten alleen maar een fraai voorbeeld vor-
men van bombastische kretologie van een groepje fanatieke nationaalsocialisten dat
aansluiting bij het Derde Rijk nastreefde en alvast op deze ontwikkeling vooruit liep
door de meeste zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter te schrijven. Na mei
1940 leefde binnen de NSB en andere nationaalsocialistische groeperingen de idee dat
de Nieuwe Tijd was aangebroken. Hierboven is reeds geconstateerd dat NSB’ers bijna
geen ideeën hadden geopperd over de ontwikkeling van het theater in nationaalsocia-
listische richting. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat in theater geïnteres-
seerde nationaalsocialisten gedurende de eerste maanden van de Duitse bezetting naar-
stig hebben gestreefd hun ideeën onder te brengen in een grootse cultuurtraditie.

Naast deze uitdaging moest vooral op het culturele vlak een grote achterstand
worden ingehaald. Met name in de eerste jaren van de bezetting probeerden natio-
naalsocialisten als Frans Primo, Tobie Goedewaagen, Wijnand Frans en Adriaan van
Hees hun ideeën te onderbouwen met een herinterpretatie van de theatergeschiede-
nis. Zij zochten een antwoord op de vraag hoe het na mei 1940 verder moest met de
ontwikkeling van een nationaalsocialistische theatercultuur. Waar men moest be-
ginnen, bij welke theatrale traditie nationaalsocialisten aansluiting konden zoeken,
werd een volgend probleem, nu de Duitsers misschien mogelijkheden boden om deze
cultuur verder uit te bouwen.

2. Een nationaalsocialistische interpretatie van de theatergeschiedenis

Aan de hand van de artikelen en boeken die vooral Primo en Van Hees in het begin
van de jaren veertig publiceerden, kunnen twee lijnen in de nationaalsocialistische
ideeëngeschiedenis van het theater worden onderscheiden. Enerzijds baseerden zij de
wortels van het ‘waarachtige, grootse theater voor het volk’ op die ene grootse perio-
de die de Nederlandse geschiedenis in de ogen van de nationaalsocialisten had gekend:
de Middeleeuwen en daarop aansluitend de Gouden Eeuw. Anderzijds waren er een
aantal anderen waaronder Wijnand Frans die deze voorgeschiedenis nog niet ver ge-
noeg vonden teruggaan. Mede onder invloed van de discussies in Duitsland over een
nieuw nationaalsocialistisch theater zochten zij voor hun theater aansluiting bij de
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hoogtepunten van Europese theatergeschiedenis. Zij constateerden een vloeiende ont-
wikkeling vanaf het drama van de Griekse oudheid via een aantal tussenstations naar
het Duitse drama van de jaren dertig en veertig. Dr. Wijnand Frans, de directeur van
de Haagse Toneelschool, introduceerde de dramatische theorieën van Paul Ernst in
Nederland en dacht daarmee het bewijs te hebben geleverd voor een nieuwe grootse
periode in de theatergeschiedenis.12 In 1942 publiceerde hij een reeks artikelen in De
Nieuwe Gids met als titel Duitsche letteren van deze tijd, waarin Ernsts theorieën in drie
afleveringen werden besproken.13

Hoewel vele schouwburgbezoekers enigszins bevreemd aangekeken zullen heb-
ben tegen de gedachtegang dat het theater wel degelijk een politieke tendens kon be-
vatten, moest dit uitgangspunt hen toch vertrouwd in de oren hebben geklonken. In
de jaren dertig en vooral tijdens de oorlog was het vaak genoeg voorgekomen, dat to-
neelstukken van klassieke schrijvers werden gespeeld ‘om te vluchten in een gedach-
tensfeer waarin van het tooneel af dingen gezegd kunnen worden, die in dezen tijd be-
paalde bedoelingen hebben. Shakespeare en Vondel zijn op dit gebied vooral de
geliefde auteurs’.14 Bovendien waren dezelfde schouwburgbezoekers in de jaren der-
tig een groot aantal malen geconfronteerd met voorstellingen die de overheid verbo-
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den had omdat de vrees bestond dat een of andere bevolkingsgroep of een bevriend
staatshoofd zich door de opvoering beledigd zou kunnen voelen. F. Primo conclu-
deerde op grond van deze feiten dat in het Europese drama al vanaf de vroegste tijden
naast een artistieke waarde een zeer duidelijke politieke tendens viel te constateren.
Voor het theater van de nieuwe orde zou eenzelfde uitgangspunt moeten gelden. Om
aan te tonen dat een dergelijke tendens niet alleen was voorbehouden aan het theater
van de jaren dertig noemde hij in zijn publicaties diverse voorbeelden uit de theater-
geschiedenis waar dat ook het geval was geweest en die de nationaalsocialistische thea-
termakers zouden kunnen inspireren bij hun zoektocht naar nieuw theater.

Als eerste voorbeeld van politiek geëngageerd theater wees Primo op de klassie-
ke Griekse auteur Aischylos. Zijn tragedie De Perzen had de tragische nederlaag van
Xerxes bij Salamis als onderwerp. ‘De schrijver laat de handeling plaats vinden, niet
in het kamp van het overwinnende Griekse leger, maar in dat van den verslagen vij-
and, de Perzen. Hoe voortreffelijk vindt hij [=Aischylos, AvdL] daarin aanleiding zijn
landgenooten toch vooral te waarschuwen niet te vervallen, in de toekomst, in de fou-
ten waaraan de vijand ten onderging: overmoed. Want Xerxes was inderdaad over-
moedig, toen hij zoo hoog opgaf van de kracht en de grootte van zijn leger, zich te bui-
ten gaande aan zelfoverschatting en ongemotiveerde geringschatting van zijn vijand.
Dit werd zijn tragische schuldenlast. Aischylos liet hier den politieken ondergrond
sterk spreken door het Grieksche volk er van te doordringen, vooral niet te vervallen
in de fouten van den verslagen tegenstander.’15

De trits staat-volk-theater was, aldus Primo, eveneens te zien in een andere tra-
gedie van Aischylos: De Oresteia. Het laatste deel van deze trilogie kon alleen geïnter-
preteerd worden als een verheerlijking van de staat, in het bijzonder de stadsstaat
Athene. Hetzelfde gold voor de komedies van Aristofanes, waarin kritiek geleverd
werd op degenen die hoge staatsposten bezetten. Deze kritiek had als enige doel deze
personen ‘totbezinning en meer verantwoordelijkheid te roepen ten opzichte van de
maatschappij, (en) toestanden in het belang der gemeenschap te wijzigen’.16

Vervolgens kwam Primo dan ook tot de conclusie dat Sophocles en Euripides niet
tot de groten van het klassieke drama gerekend konden worden. In zijn ogen was So-
phocles eerder te vergelijken met de Tachtigers die een kunst om de kunst nastreef-
den wat door nationaalsocialisten ten zeerste werd afgewezen. Euripides stond op het-
zelfde niveau als de moderne schrijvers van psychologische drama’s die door de nazi’s
meestal werden bestempeld als ‘nietszeggende niemendalletjes’. Bij Aischylos en Ari-
stofanes ging het niet om ‘kleine persoonlijke gevalletjes, maar om groote nationale
en gemeenschaps-problemen als bijv. de democratie, de rivaliteit tussen Sparta en
Athene, het algemeen zedelijk verval en zoovele andere dingen van algemeen en van
Staatsbelang’.17

Het drama bij de Romeinen was slechts een zwakke nabootsing van de grote
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Griekse tragedies; bij hoge uitzondering steeg het uit boven het niveau van een gla-
diatorenact in het circus, aldus Primo. Deze visie leidde tot de conclusie dat de gehe-
le tijdspanne vanaf de Romeinen tot aan de Renaissance overslagen kon worden.

Met dit voorstel volgde hij de dramatische theorieën van Paul Ernst (1866-1933).
Ernst ging ervan uit dat het theater slechts vijf belangrijke periodes had gekend. De eer-
ste periode omvatte het Oudgriekse theater van Thespis (534 v. Chr.) tot Menander
(291 v. Chr.). De tweede periode was die van het Japanse theater. Als voorbeelden
noemde Ernst het Nô-theater uit de veertiende en vijftiende eeuw en het Kabûki-thea-
ter vanaf het eind van de zestiende eeuw tot halverwege de achttiende eeuw. De be-
langrijkste vertegenwoordigster was de danseres en toneelspeelster Izumo O’ Kuni.
Het Engelse theater uit de tijd van Shakespeare, in het bijzonder zijn koningsdrama’s,
vormden het hoogtepunt van de derde periode, gevolgd door het Spaanse theater van
Calderón. Het Duitse theater vanaf Goethe en Schiller tot aan de nationaalsocialisti-
sche toneelschrijvers uit de jaren dertig vormde het laatste tijdperk. Voortbordurend
op de ideeën van Ernst dachten de Duitse nazi’s dat het nieuwe nationaalsocialistische
theater een volgende bloeiperiode zou inluiden. Uit hun publicaties blijkt dat Primo,
Van Hees, Frans e.a. dezelfde hoop koesterden.

Om het middeleeuwse theater toch te zien als een voorloper van het nationaal-
socialistische theater moet een andere gedachtelijn worden gevolgd. Bij deze (her)in-
terpretatie is het van belang veel kleinschaliger te denken. Deze interpretatie kan eer-
der Diets genoemd worden, omdat de nadruk werd gelegd op een Nederlandstalige
theatertraditie in Groot-Nederland.

Een van de belangrijkste criteria die de nationaalsocialisten hanteerden als geschikte
bron voor nationaalsocialistisch theater was de scheiding tussen publiek en acteurs. Van
groots, volks theater kon slechts dan sprake zijn als deze scheiding was opgeheven, een
uitgangspunt dat eerder door Duitse nationaalsocialistische theatertheoretici was ge-
formuleerd. Daarom werd ook in deze visie het klassieke drama uit de Griekse oudheid
tot voorbeeld genomen. Daarbij kwam de nadruk niet te liggen bij het tragische element;
men constateerde dat het theater in zijn vroegste periode meer een religieuze plechtig-
heid was die pas later werd gesplitst in een actief deel (de spelers) en een passief deel (de
toeschouwers). Hetzelfde gold voor de mysterie- en mirakelspelen uit de middeleeuwen.
Goedewaagen stelde dat men pas van groots theater kon spreken, wanneer een mythe,
een idee, de achtergrond van het drama vormde. ‘In deze mythe vonden tooneelschrij-
vers en tooneelspelers hun interpretatie en tevens was door die mythe het tooneel be-
grijpelijk voor breede lagen des volks, voor het publiek. Wat op het tooneel verscheen,
was de heilige geschiedenis van goden en menschen. Zoo zien wij bij de Grieken eerst het
godsdienstig en later het humanistisch element als achtergrond van het drama. Bij de
middeleeuwse mysteriespelen, de moraliteiten en abele spelen geldt hetzelfde. Het too-
neel is begrijpelijk, omdat de groote gestalten uit de gewijde geschiedenis of algemeen
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menschelijke waarden iets tot speler en toeschouwer te zeggen hebben.’18 Voor de Ne-
derlandse toneelschrijver aan het begin van de nationaalsocialistische revolutie formu-
leerde hij als ‘grootse’ thema’s: de ontwakende arbeider en boer, de tragedie van de in-
tellectueel, het drama van de Grebbe of Rotterdam, de vliegerofficier, Jan Pietersz. Coen
en Michiel Adriaansz. de Ruyter.

Adriaan van Hees was een navolger van de Dietse lijn. Hij legde de nadruk op de
grootsheid van het Nederlandse theater in de middeleeuwen en het eerste gedeelte van
de zeventiende eeuw. Hij toonde aan dat Nederlandse toneelspelers in 1590 voor het
eerst in Hamburg optraden. Vanaf het einde van de zestiende tot aan het begin van de
achttiende eeuw bereikten zij zelfs Danzig, Riga en München.

De Renaissance was een eerste factor die het theater negatief had beïnvloed, want
in deze periode werd de enge verbondenheid tussen volk en theater eigenlijk al ver-
broken. De nationaalsocialisten van dr. E.H. van Rappard beschouwden het theater
van dit tijdperk als een ‘in wezen volksvreemde, westisch, romaanse’ kunstvorm.19 De
typering van de Renaissance in deze drie bijvoeglijke naamwoorden vormde de ver-
binding tussen de nationaalsocialistische cultuuropvatting met de ‘Westforschung’,
die in de jaren twintig onder wetenschappers in Duitsland was ontstaan. Met de term
‘Westforschung’ werd het onderzoek naar de historische, sociaal-culturele en raciale
basis van het Germaanse territorium in Noord-West Europa bedoeld. Deze politiek
ideologische benadering sloot nauw aan bij de idealen van de Vlaamse Beweging en
men kon ze dus ook aantreffen bij deze pleitbezorgers voor een Groot-Nederland, of-
tewel Dietsland.20 Volgens hen hadden alleen de blijspelen van Bredero, Starter, Van
Focquenbroch, Asselijn e.a. hun volkse kracht behouden.

Het calvinisme vormde een tweede negatieve factor, die door Wijnand Frans even-
eens als volksvreemd, wat ras betreft romaans of beter gezegd westisch werd omschre-
ven. Hij vond het calvinisme verwerpelijk, te meer daar het ook verantwoordelijk was
voor de scheiding tussen Duitsland en Nederland. Niet iedereen was deze mening toe-
gedaan; Jan Ubink, een bestuurder van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
bracht hiertegen in dat de calvinisten slechts een klein deel van de bevolking uitmaken.
Bovendien waren de Nederlandse calvinisten in het buitenland wel in het theater te vin-
den, met name in de Folies Bergères!?! Of deze laatste opmerking echt in de discussie
heeft meegespeeld, valt te betwijfelen, ze is echter door Ubink wel gemaakt.21

Het Twaalfjarig Bestand zagen nationaalsocialisten als een eerste teken van ver-
val. Na de dood van prins Willem II kwam de regentenkliek van Johan de Witt aan de
macht en voor Van Hees was het een typische vorm van liberale geschiedvervalsing de
regering van De Witt als het hoogtepunt van de Gouden Eeuw te beschouwen. Zijn ar-
gumentatie voor deze bewering was eenvoudig: eenzelfde situatie deed zich in de ja-
ren dertig voor met de regering Colijn.

Hoewel Willem III in 1672-1673 Nederland probeerde plaats te laten nemen in de
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Europese geschiedenis, bleef zijn poging zonder resultaat. Belangrijke toneelschrijvers
als Vondel, Hooft en Bredero hadden hun belangrijkste toneelwerken gepubliceerd
voor 1650. Dat de toneelspeelkunst zich tot de achttiende eeuw had kunnen handha-
ven, was alleen te danken aan het voortborduren op oude patronen.

Met een korte onderbreking van 1800-1825, met Willem Bilderdijk als belang-
rijkste dramaturgische schrijver en koning Lodewijk Napoleon als inspirator, sliep het
theater in de negentiende eeuw voorgoed in. Zeker tot 1875. De toneelspeler werd een
paria in de maatschappij. Zijn sociale positie werd zeker niet beter na Thorbeckes uit-
spraak: ‘Kunst is geen regeringszaak’.22 Pas in 1875 ondernam Het Nederlandsch Too-
neel pogingen om het nationale toneel uit het slop te halen. H.J. Schimmel had toen
geconstateerd dat het Amsterdamse gemeentebestuur eigenlijk alleen geïnteresseerd
was in het op tijd innen van de vermakelijkheidsbelasting. Schimmel was echter niet
de eerste negentiende-eeuwer die zich bekommerde om het nationale toneel. J. A. Al-
berdingk Thym had al in 1849 aan hetzelfde gemeentebestuur kenbaar gemaakt dat het
theater een zaak van de gemeenschap was. ‘Schimmel is niet geslaagd in zijn pogin-
gen, omdat het theater een zaak is van de gemeenschap en alleen slagen kan als een
groep, een geestelijke verwantschap, een geheel volk er zich achter zet. (…) Want zool-
ang de handen elkaar niet kunnen vinden, zoolang ieder individu meent, dat hij in zijn
eentje iets bereiken kan, zoolang dus niet ontstaat de nationale gemeenschap, komt
er van het Nederlandsche tooneel niets terecht [onderstreping Ubink, AvdL].’23

De liberale Nederlandse samenleving van de negentiende eeuw werd volgens na-
tionaalsocialisten gekenmerkt door geld verdienen en geld ophopen. Een dergelijk kli-
maat was de grootste vijand voor de volkse kunst, want ‘het ware wezen van het too-
neel is de Tragedie en de Tragedie is in laatste instantie de uitspraak tusschen den
mensch en de godheid. En de ware tooneelspeler is de tragische speler, die de Verlos-
sing brengt aan zijn toeschouwers, De Verlossing uit hun tragische tweeslachtigheid
en die als Verlosser ook zich zelf bevrijdt. (…) Het theater eischt als basis de levende
mythe en met een volk dat eet en drinkt en slaapt en rust en vet wordt, maar alleen een
volk, dat actief strijdt en werkt en geestelijk groeit en in beweging blijft en steeds wor-
stelt door moeilijkheden en gevaren, alleen zulk een volk vormt in zich – onbewust –
de mythe van bloed en leven [onderstreping Frans, AvdL]’.24

De situatie elders in het land was vergeleken met Amsterdam niet veel beter. Bij
de viering van vijftig jaar onafhankelijkheid was er in Den Haag wel voldoende geld
om de Franse opera te subsidiëren, voor het Nederlandse toneel bleef de beurs geslo-
ten, luidde de nationaalsocialistische kritiek.

In de negentiende en twintigste eeuw was er geen contact meer tussen het pu-
bliek en de spelers, omdat ‘de basis daarvoor in het maatschappelijk leven ontbrak.
De sociale ontwikkeling vertoonde een toenemende afscheiding en verbrokkeling. En
tenslotte was er niet meer gemeenschappelijk geestesbezit dan een paar leege leuzen:
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vrijheid, verdraagzaamheid, eenheid, enz.’.25 Op enkele uitzonderingen na (Rooy-
aards, Verkade en het Oost-Nederlandsch Tooneel) was het toneel verworden tot
amusement.

Het theater voor mei 1940 werd vooral gekleurd door Franse, Engelse en Ameri-
kaanse successtukken. Het Duitse toneel was slechts vertegenwoordigd door Lessing
en Schiller. Ibsen werd wel gespeeld, maar met afgrijzen moesten nationaalsocialisten
constateren dat de Germaanse oorsprong van zijn werk totaal op de achtergrond was
gedrongen. Na mei 1940 werd August Heyting, de voorzitter van de Bond van Ne-
derlandsche Tooneelschrijvers, alle lof toegezwaaid, omdat hij één van de weinigen
was geweest, die al jarenlang een hervorming van het Nederlandse toneel voorstond.
Hoewel rijkelijk bespot door ‘toneelminnend’ Nederland schreef hij al in 1934: ‘Dat de
tegenwoordigen toestand van ons tooneel slecht is, pleit sterk tegen leidende mach-
ten van het heden. – Ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat deze zichzelf en volk en staat
zoo zeer zullen weten te vernieuwen, verjongen en régenereeren, dat het tooneel hier-
van de gelukkige terugslag zal ondervinden. Hieruit blijkt wel, hoe een volslagen om-
mekeer in den geest en daarna in den leiding van ons volk noodig is.’26

Nationaalsocialistische theatertheoretici waren het met Heyting eens. Diverse ke-
ren toonden ze aan dat het theater in Nederland zich in een toestand van verval be-
vond. Als voornaamste oorzaken voor deze situatie noemden ze:
– Het beleid van de Nederlandse schouwburgdirecteuren liet veel te wensen over.

Uit haatgevoelens tegenover het Derde Rijk werd ‘het ras-eigen Germaansche ons
stelselmatig onthouden. Wij kregen de boulevardstukken van Parijs, de society
van Londen, de “nieuwe zakelijkheid” van het gangsters-New York’.27

– De economisch gebrekkige structuur van het theater zorgde voor een veel te gro-
te versnippering. In Nederland had nog nooit een nationaal toneelgezelschap be-
staan, veeleer was er sprake van een sterrencultus: rond een of twee bekende to-
neelspelers werd een gezelschap opgericht.

– Het democratisch-liberale bestel van voor de oorlog eiste dat er winst werd ge-
maakt. De gemeenten wilden via de vermakelijkheidsbelasting andere gaten in de
begroting dichten. Kunst was geen regeringszaak, dus zeker geen gemeentezaak.

– Moreel onwaardige eigenschappen van de mens werden op het toneel gebracht.
– Het Nederlandse volk kende geen nationalistisch bewustzijn, het hoogste en hei-

ligste goed van een volk. Dit had tot gevolg dat het geenszins erin geslaagd was het
volkseigene zuiver te houden. ‘Het verlakkende in zeden, gewoonten en gebrui-
ken, op den duur leidende tot een gedeeltelijk langzaam afsterven ervan, was het
resultaat van de, het volksbewustzijn ondergravende politiek-internationalisti-
sche, democratische nivelleeringsbedrijvigheid der laatste tientallen jaren.’28

– Nederland was geen militaire macht van betekenis meer. Alleen wanneer een land
streed voor de onafhankelijkheid en eenheid, offers bracht, kortom alleen wan-
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neer er gesproken kon worden van een heroïsch volk, kon er ook gesproken wor-
den van een nationale en volkse kunst; ‘… evenzoo kan een nationaal en volksch
tooneel slechts bloeien in – en uit de cultureele sfeer van een strevend en strijdend
volk, dat zich bewust is één volk te zijn en niet een horde. [onderstreping A. van
Hees, AvdL]’.29

Deze laatste gedachte, het teruggrijpen naar een militaire machtsfactor, werd niet al-
leen door Van Hees onderstreept, ze was eerder al genoemd door August Heyting. Hij
zag een duidelijk verband tussen toneel en militarisme: ‘Het is een opvallend ver-
schijnsel, dat Nederland weinig gevoel heeft voor het leger en juist het beste tooneel
is te vinden bij militaire of maritieme naties, zooals oud-Athene, oud-Rome, Spanje,
Nederland (in den tijd, dat wij militair machtig waren!), Italië, Frankrijk, Engeland en
Duitschland in hun tijden van bloei en machtsontwikkeling.’30 Van Hees zag deze ge-
dachte na mei 1940 bevestigd: Duitsland was weer een geweldig militair volk en daar-
om bezat het ook het beste theater.31

3. Inhoudelijke veranderingen

Repertoire

Nederlandse theaterbezoekers waren in het interbellum verwend met kassuccessen uit
het buitenland met als onderwerp meestal een driehoeksverhouding. Het Nederlandse
publiek was niet geïnteresseerd in de psychologische ontleding van een echtscheiding
uit de Amerikaanse samenleving, die met een Freudiaanse saus overgoten was, aldus
de nationaalsocialistische kritiek. Het nieuwe Nederland, en dus ook de nieuwe Ne-
derlandse cultuur, zou moeten worden opgebouwd met het enige karakteristiek Ne-
derlandse wat was overgebleven na de Duitse inval: het nationaal besef van onze Ne-
derlandse volksgemeenschap. Het theater zou naast pers, radio en film een leidende
rol moeten vervullen in de vernieuwing van Nederland, omdat men veel verwachtte
van het directe contact tussen publiek en spelers.

De Nederlandse toneelschrijvers dienden te zorgen voor een goed nationaal re-
pertoire, bestaande uit Nederlandse stukken en Nederlandse klassieken, aangevuld
met de klassieken uit de wereldliteratuur. De belangstelling voor het theater moest
worden opgewekt door het spelen van stukken, liefst in verzen geschreven, over gro-
te figuren uit de vaderlandse geschiedenis en met stukken over de problemen van het
volk. Men doelde dan op onderwerpen als de landwinning en de bodemverbonden-
heid. H. Kramer, een journalist van De Waag, suggereerde dat de oorlog juist ‘den le-
vensernst’ had verdiept, en dat er voldoende belangstelling was voor ‘zwaren kost’.32

Hij dacht dan vooral aan de voorstellingen van Adam in ballingschap van het Neder-
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landsch Tooneellyceum in Nijmegen en Amsterdam. Goedewaagen refereerde aan Al-
bert Verweij met zijn dramatische gedichten Johan van Oldenbarneveldt (1895) en Ja-
coba van Beieren (1902).

Voor Primo was het essentieel te wijzen op het verschil tussen volks en nationaal-
socialistisch theater. Het laatste begrip wees op een ideologie, het begrip volks daaren-
tegen op een mythe. Een volkse kunst omschreef hij als: ‘Een kunst, die volksch is, voelt
zich zeer nauw verbonden met het diepste volksbewustzijn, meer nog en beter: zij is aan
dat bewustzijn ontsproten, heeft er haar eigen karakter aan te danken en haar specifie-
ken vorm door gekregen.’33 Volks theater was een kunstvorm die wortelde, leefde en
groeide in en door het volksbewustzijn. De inspanningen van nationaalsocialisten om
het nationale zelfbewustzijn te laten ontwaken moesten wel leiden tot een theater ‘in
verbondenheid met en gebondenheid aan eigen geweten, eigen zeden en aard, eigen wil
en eigen oordeel, eigen historie en traditie, eigen toekomst. (…) En het zal daarbij dan
ook blijken dat deze kunst eenvoudig zal zijn, helder en klaar, evenwichtig en geordend,
weerspiegeling van een gezond en evenwichtig, geordend volksleven. Het volksche too-
neel zal niet alleen volksch zijn naar den geest en naar den inhoud, maar ook in zijn
structuur, in zijn uiterlijken vorm een beeld van ordening vertoonen, dat kenmerk en
karakteristiek zal zijn van de heele volksche gemeenschap van de toekomst’.34 Doordat
het volkse theater zich niet van het volkseigene vervreemd had, was er ruimte genoeg
voor fantasie en nuchter realisme. In een volks toneelstuk ging het om de conflicten in
het leven van individuele mensen onderling en om de botsingen tussen het individu en
de volksgemeenschap. Maar het was ondenkbaar dat deze onderwerpen op een zwart-
gallige, pessimistische manier verbeeld werden. Ze zouden veeleer op een heroïsche wij-
ze aan het publiek getoond moeten worden, omdat de toeschouwers zo herinnerd wer-
den aan de grootse daadkracht van de volksgemeenschap.

De beleidsmakers op het DVK verklaarden hun bemoeienis met de cultuur en
met het theater in het bijzonder niet alleen vanuit hun politieke ideologie. Goedewa-
gen zag zichzelf en zijn medewerkers niet louter als staatspolitici, maar tevens als cul-
tuurpolitici, zo vertelde hij in maart 1941 aan de toneelspelers die aan zijn uitnodiging
voor een gesprek op zijn departement gehoor hadden gegeven. In feite ging het dus
niet om een politieke reorganisatie, maar om een verheffing van het culturele leven.
Hij hield zijn publiek voor dat de geschiedenis had geleerd dat in perioden van bloei
het drama altijd gebaseerd was op een idee, een mythe die toneelschrijvers en -spelers
voortdurend had geïnspireerd. Het theater uit de negentiende en de eerste decennia
van de twintigste eeuw toonde aan dat er door liberalisme, burgerlijkheid en indivi-
dualisme geen mythe als achtergrond van een drama functioneerde. Hooguit bij de
grote studentenmanifestaties rondom de viering van de lustra van universiteiten of
studentenverenigingen was sprake van een op een mythe gebaseerd theater. Hij doel-
de dan op voorstellingen als De Groote Geus dat hiervoor werd aangestipt.
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Sommigen, zoals George Schlimme, wilden een grootse aanpak: er moesten mas-
saschouwburgen worden gebouwd zoals het Wagnerfestspielhaus in Bayreuth en het
Schillertheater in Charlottenburg om het volk te laten genieten van groots opgevoer-
de theatervoorstellingen. Ze verwezen ook naar het mislukte initiatief van volksuni-
versiteiten, de vereniging Kunst aan Allen en het Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling om in de trant van de Duitse Volksbühne van het theater een gemeenschapskunst
te maken. Nationaalsocialisten wilden deze traditie oppakken en een nieuwe poging
wagen. Dat kon slagen, ‘wanneer het drama wordt beschouwd als cultureele factor in
den als organische eenheid begrepen staat en, bij de ordening van boven af, nationa-
le propaganda- en organisatiemiddelen worden ingeschakeld’.35 Het nieuwe natio-
naalsocialistische theater zou dan vanzelf op organische wijze ontstaan, omdat de weg
terug onherroepelijk was afgesneden. De staat zou er voor zorgen dat er nauwere the-
atrale contacten met Vlaanderen, Zuid-Afrika, Duitsland, Scandinavië en de overige
delen van de Germaanse cultuurgemeenschap aangegaan werden.

Anderen, zoals de onder het pseudoniem Plm. schrijvende journalist van Het Ne-
derlandsch Dagblad, zochten het nieuwe repertoire eerder in een krachtig herstel van
het Nederlandse volksdrama. Hoe dat vorm gegeven kon worden, bleek uit het vol-
gende eisenpakket:
– Het nieuwe theater moest naar vorm en inhoud werkelijk volks zijn, d.w.z. ‘dat

er zich het leven, de strijd en het lijden van een integreerend deel der volksge-
meenschap in weerspiegelt, zoodanig dat de toeschouwer iets van zijn eigen we-
zen in het gedramatiseerde terugvindt’.

– Bijzondere waarden van het Nederlandse volk en bodem moesten in een volks-
drama tot uiting komen, d.w.z. in een volksdrama zou ‘altijd iets gekristalliseerd
zijn van de onsterfelijkheid van het eigen bloed en van de eigen, onloochenbare
volkspersoonlijkheid’.

– Het nieuwe volksdrama hoefde niet per definitie een historisch drama te zijn, de
uitbeelding van hedendaagse aspecten van de volksgemeenschap konden ook on-
derwerp van de voorstelling uitmaken.

– Voor de vormgeving ging de voorkeur uit naar stoer, Nederlands proza i.p.v.
‘woordengeflonker’ of het buigzame vers. Het was geen bezwaar als het toneel-
stuk in het dialect was geschreven. Dat benadrukte het volkseigene van het on-
derwerp en het gebeuren in de theaterzaal.36

Dit nieuwe volksdrama mocht niet verward worden met het aloude volkstoneel dat door
ambulante gezelschappen werd gespeeld. Deze vorm van theater werd ten stengste af-
gewezen, omdat men niet wilde dat het publiek drie of vier bedrijven lang werd gecon-
fronteerd met prostituees en dronken vaders, die zich pas aan het eind van het stuk af-
keerden van hun foute levenswandel. Deze stukken vonden nationaalsocialisten niet
alleen moreel en cultureel maar ook sociaaleconomisch verwerpelijk. Door deze laag-
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bij-de-grondse kluchten kreeg het publiek een fout beeld voorgeschoteld van wat thea-
ter inhield. Dat de volkstoneelspelers bovendien door hun directeuren met een slaven-
loontje werden afgescheept, was in de nieuwe nationaalsocialistische staat ondenkbaar.

Wel was het toegestaan het volkstoneel te transformeren naar Duits voorbeeld.
Met de term volkstoneel had Schlimme eigenlijk Thingspiele voor ogen. Tussen 1933
en 1940 waren er in Duitsland 210 nieuwe volksstukken verschenen, meestal in dialect
geschreven, met als grondvorm het klassieke Griekse drama waarin lekenspelers een
belangrijke rol speelden en de scheiding tussen toeschouwers en spelers zo goed als
verdwenen was. In Duitsland bestonden er volksspelen voor de verschillende bevol-
kingsgroepen zoals de Hitlerjeugd, de Arbeidsdienst, vrouwen, boeren, soldaten, SA
en SS. Streekgebruiken vormden het onderwerp van de dramatische handeling. De
volksspelen droegen het karakter van een spreeksymfonie met een grote rol voor het
spreekkoor. Ze werden gespeeld bij alle mogelijke gelegenheden zoals het oogstfeest,
vastenavond, op school en in de fabriek, en bij de nationale feestdagen. Schlimme
hoopte dat deze ontwikkeling zich ook in Nederland zou ontwikkelen en zag vooral
mogelijkheden bij het amateurtoneel.

Zover was het echter nog lang niet, want in zijn beschouwing over het Neder-
landse theater in de periode 1940-1943 liet Max Wolters zien dat hij al verheugd was
met Vrouwenzand van Ben van Eysselstein dat hij karakteriseerde als ‘een eenvoudig
stukje volkstooneel met zang en dans’.37 Wel signaleerde hij, halverwege de oorlog, een
ontwikkeling in de goede richting. De vooroorlogse reisgezelschappen brachten eerst
stukken van Amerikaans en Frans repertoire (Roofvogels, De Marathondans, Chroni-
que Scandaleuse); later werden deze vervangen door voorstellingen van slechte be-
roepsgezelschappen die voornamelijk een repertoire van kluchtspelen brachten
(Moeder en De voddenkoper van Parijs). In 1942/1943 hadden streekgezelschappen de
schmiertroepjes verdrongen en werd er voor het eerst in jaren volkseigen toneel ge-
speeld (Roaitske, Wiek van Wiekshörn, Ome Loeks en Kinderen van ons volk) dat zelfs
in De Schouw uitgebreid werd besproken.

Wouter Weersma pleitte voor een ‘bloedwarm’ theater, i.e. een theater dat zich in
dienst stelde van de gemeenschap. Concreet betekende dit dat het theater algemeen men-
selijke waarden tot uitbeelding moest brengen, de taak van de mens op deze wereld moest
verbeelden en aan het betere ik van de toeschouwers moest appelleren. L.F. van Ledeboer
van Westerhoven, het hoofd van de Dienst Tooneel der Hoofdafdeling Vorming van de
NSB, wilde dat schrijvers stukken schreven waarin het ‘heldische’ de eerste plaats innam.
Daarmee bedoelde hij dat thema’s als trouw, moed, eer en standvastigheid onderwerp van
het nieuwe nationaalsocialistische drama moesten zijn. Volgens Ledeboer zou het to-
neelrepertoire in de nieuwe nationaalsocialistische staat gekenmerkt worden als:
– Volks: de toneelstukken moesten een gezonde inhoud, een goede moraal hebben

en mochten geen psychologisch gemoraliseer meer bevatten.
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– Bodemgebonden: de stukken zouden de gebondenheid van de mens met de bo-
dem waar zijn wieg stond en waar hij zijn arbeid verrichtte, moeten aantonen.

– Germaans: de toneelstukken moesten in overeenstemming zijn met het ingebo-
ren fatsoensbegrip van nationaalsocialisten.

– Nationaalsocialistisch: de stukken mochten geen nationaalsocialistische propa-
ganda bevatten, maar moesten in overeenstemming met de nationaalsocialisti-
sche levensbeschouwing zijn.

Het was niet de bedoeling dat toneelspelende kameraden zich in hun enthousiasme ver-
laagden tot het spelen van tendensstukken. De kunst mocht niet verlaagd worden tot
tendens, de tendens moest juist verheven worden tot kunst, was Ledeboers conclusie.

August Heyting beriep zich er op dat hij de oudste voorvechter was in de strijd voor
een nationaal Nederlands toneel. Hij refereerde aan zijn oproep in De Groene in 1903
om Vondels Lucifer na 250 jaar weer op te voeren. In 1941 publiceerde hij Het Neder-
landsche tooneel in de branding, een lange klaagzang van de verongelijkte voorzitter van
de Bond van Nederlandse Toneelspelers. Voorbeelden waar de nieuwe theatermakers
zich naar konden richten waren: Adam in ballingschap in de enscenering van dr. Wil-
lem Royaards en Wederzijds Huwelijksbedrog in de uitvoering van Jan Musch.

Toneelspelers

In hun kritiek op het vooroorlogse toneelbestel hadden nationaalsocialisten verschil-
lende malen vastgesteld dat de opleiding van toneelspelers veel te wensen overliet.
Maar ook de kunst van het gesproken woord was aan verbetering toe, zodat bij de toe-
schouwers een maximum aan inlevingsvermogen kon ontstaan. Dat deze opgave se-
rieus ter hand werd genomen, bleek uit de bijdrage van dr. Wijnand Frans aan een in-
ternationale conferentie voor zang- en spraakleer in Stuttgart van 22-25 mei 1941 onder
de titel ‘De vernieuwing van het Nederlandse toneel in het licht van de spraakleer’.

De toneelspelers zouden zich na het einddiploma toneelschool nog verder moe-
ten professionaliseren voor de grote rollen uit de toneelliteratuur. De regisseur zou in
het nationaalsocialistische theater een grote verantwoordelijkheid op zich moeten ne-
men. Hij was de schakel tussen auteur en acteurs en hij zou als een schoolmeester zijn
acteurs moeten scholen in de finesses van de toneelspeelkunst. Bekende regisseurs als
Max Reinhardt en dr. Willem Royaards dienden als voorbeeld.

Toneelschrijvers

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

3. ‘Hun kunst zal nu Dietsch zijn of zij zal niet zijn’ 157

03 hst 3 (3)  14-10-2008  11:10  Pagina 157



schrijver het orgaan, dat naast en in samenwerking met andere organen het geheel
dient. De schrijver is onmisbaar in een volk, zooals het oog onmisbaar is in den strijd
om het bestaan. De schrijver is het oog van het volk en een volk zonder schrijver is
blind.’38 De taal die de schrijver hanteerde, vergeleek Goedewaagen met het netvlies,
het gevoelige centrum van de cultuur. De schrijver moest volkse literaire werken bren-
gen en zich niet aanpassen aan de grove smaak van het publiek. ‘De eisch, volksch te
werken en te leven houdt slechts in, dat ook de schrijver deel heeft aan de groote en
beslissende omwenteling onzer dagen, waarin ons volk een nieuw bewustzijn van zich
zelf krijgt omdat het een nieuwe mythe van een positief gehalte erkent.’39

De nationaalsocialistische ‘inheemse’ overheid was zich bewust van het feit dat
het niveau van de dramatische producten niet hoog was. Vaak waren de ingezonden
stukken gecomponeerd als een roman, maar dan in dialoogvorm, een soort samen-
smelting van lyriek en epiek. Daarom was het raadzaam eenvoudig te beginnen, de to-
neelschrijvers hoefden geen nieuwe Nederlandstalige meesterwerken te creëren. Hun
stukken zouden in eerste instantie gebruikt worden om acteurs opnieuw te leren to-
neelspelen en dat was na het spelen van een eindeloos aantal internationale salon-
stukjes niet zó gemakkelijk, was het commentaar in het Algemeen Handelsblad.40 Pas
later moest getracht worden een dramatisch kunstwerk te schrijven, een ‘Gesamt-
kunstwerk’ dat het resultaat was van een samenwerkingsverband tussen de toneel-
schrijver, acteur, schilder, architect, beeldhouwer en musicus.

De toneelschrijver moest beslissen tot welk kamp hij wilde behoren: zij, ‘die het
volk iets te zeggen hebben, die gestalte geven aan de worsteling dier problemen, die in
tijd en eeuwigheid den mensch hebben gegrepen’ of zij, ‘die zich bij elke scène maar
afvragen, of hun gekunstel het “doen” zal bij het publiek, hoe hun in elkaar geflanste
dwaasheden in de zaal ontvangen zullen worden’.41 Wilde de toneelschrijver van de
nieuwe orde tot de eerste groep behoren dan moest hij in navolging van wat Friedrich
Schlegel voor de poëzie had voorgeschreven – in elk goed gedicht moest alles doelbe-
wust en alles instinctief zijn – deze vuistregel vertalen naar het theater. Doelbewust
werd dan gezien met betrekking tot de Idee die aan het toneelstuk ten grondslag lag,
de term had echter ook betrekking op het theatereffect dat de auteur bereiken wilde.
Instinctief sloeg het ook op het gegeven dat de kunstenaar moest aanvoelen wat het
volk nodig had en dus op de planken wilde zien.

Publiek

Over het algemeen waren nationaalsocialisten de mening toegedaan dat het publiek
geschoold moest worden voor het nieuwe theater. In eerste instantie moesten de pij-
len gericht worden op de acteurs en toneelschrijvers. Als zij in staat waren goed volks
theater te brengen, dan zou het publiek vanzelf volgen, was de gedachte. Schoolvoor-
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stellingen, cursussen op volksuniversiteiten, voorleesmiddagen door de auteur en uit-
kopen voor verenigingen werden gezien als geschikte mogelijkheden om het publiek
te scholen. Ook het lekenspel was uitermate geschikt om het publiek bewust te maken
van de bodem waarop het geboren en getogen was. Enerzijds wilden nationaalsocia-
listen aansluiten bij het werk van Henriette Roland Holst, anderzijds werden haar le-
kenspelen als te eenzijdig afgedaan. Tenslotte moesten de toneelcritici in de recensies
het publiek gaan informeren en voorlichten wat er met een voorstelling werd bedoeld
en hoe de toeschouwers naar een voorstelling moesten kijken.

Halverwege de oorlog werd vastgesteld dat ook op dit punt weinig succes was ge-
boekt. Het theater was in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Een goede klassieke
voorstelling werd ondanks een positieve ontvangst door de pers en een slechte ex-
ploitatie maar matig bezocht door het publiek. De voorstelling werd daarop op ‘slech-
te dagen’ geprogrammeerd waardoor er nog minder publiek kwam kijken. Het was
hoog tijd deze vicieuze cirkel te doorbreken, stelde Max Wolters in een artikel in De
Waag. De volgende maatregelen konden die vicieuze cirkel doorbreken:
– Er moest gezorgd worden voor meer bezieling bij regisseur en acteurs zodat het

publiek dat kon merken. Bij nationaalsocialistisch theater moest geen artistiek,
maar een volks criterium het uitgangspunt zijn.

– De kritiek moest de voorpublicatie niet afdoen als een berichtje over een allang
geleden overleden toneelschrijver, maar zij moest vechten voor ‘het eerste-ge-
boorterecht-van-de-Nederlandsche-tooneelkunst-in-Europa’.

– De commerciële exploitatie moest ondergeschikt gemaakt worden aan de artis-
tieke en culturele exploitatie.

– De voorlichting aan het publiek moest verbeterd worden:
– De toneelvoorstellingen moesten in de pers worden toegelicht.
– De publiciteit moest ten dienste staan van het theater, er zou dus aandacht be-

steed moeten worden aan klassieke voorstellingen op de radio, lezingen, voor-
drachten en manifestaties.

– Er zouden klassieke voorstellingen in serie tegen geschikte prijzen moeten wor-
den georganiseerd.

– De toeschouwer werd aangeraden zich niet te laten afschrikken bij tegenvallend
bezoek bij volksvoorstellingen in meestal verouderde schouwburgen. 42

4. Een nieuw nationaalsocialistisch toneelbestel

Al in het eerste bezettingsjaar traden verschillende nationaalsocialisten naar buiten met
hun plannen ten aanzien van de inrichting van een nieuw nationaalsocialistisch to-
neelbestel. Jan Koetsier Muller, de voorzitter van de vakgroep toneel van de NKK, wil-
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de de organisatie van de NOT verder uitbreiden. Daarom vond hij het noodzakelijk dat
aan het hoofd van elke vakgroep een leider kwam te staan, die ‘de volle verantwoorde-
lijkheid draagt en rekening en verantwoording moet afleggen aan de rijksvertegen-
woordiger van het tooneelwezen [onderstreping Koetsier Muller, AvdL]’. Deze rijks-
vertegenwoordiger – voorzien van de titel president of intendant – moest ‘in overleg
(met) en met goedkeuring’ van de theaterafdeling van het Rijkskommissariaat worden
benoemd en de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de reorganisatie en op-
bouw van het toneel naar Duits model [onderstreping Koetsier Muller, AvdL].43

Koetsier Muller schetste de huidige situatie als zeer twijfelachtig en ongunstig, om-
dat ondersteuning vanuit de privésector en de gemeentelijke subsidies achterwege bleef.
Hij stelde voor de toneelgezelschappen als private ondernemingen op te heffen, ze zou-
den aan de verschillende schouwburgen moeten worden verbonden. In Amsterdam, Den
Haag en later in Rotterdam moesten rijksschouwburgen opgericht worden waarin én
klassieke stukken én kamerspeeltoneel werd gespeeld.44 In Amsterdam en Rotterdam zou
tevens een rijksopera gevestigd worden. Tien steden waaronder Groningen, Leeuwarden,
Utrecht, Arnhem en Breda kregen ook een stadsschouwburg met een eigen vast toneel-
gezelschap. Daarnaast zou nog een operareisgezelschap en diverse reistoneelgezelschap-
pen moeten worden opgericht om de rest van het land te bedienen. De opleiding voor to-
neelspeler zou plaats vinden op een Rijkshogeschool voor dramatische kunst, waarin alle
vakken – dus ook dans, radio en film – werden onderwezen. De praktijkopleiding van de
toneelspelers zou gedurende twee jaar in het reistoneelgezelschap plaatsvinden.

Schematisch gezien kwam het plan van Koetsier Muller op het volgende neer:

Departement van Onderwijs, kunsten en wetenschappen

Rijksleider (president of intendant)

Figuur 10: Het toneelbestel volgens Koetsier Muller.

Doel van deze theaterreorganisatie was: ‘het tooneel [te scheppen] voor het geheele volk
en het geheele volk opvoeden tot een begrijpen, waardeeren en daardoor bevorderen
van de tooneelkunst, een der belangrijkste, ja misschien wel de belangrijkste kunst-
uiting om het nationaal gevoel en de nationale saamhoorigheid van een land te doen
gevoelen en sterker te bevestigen [onderstrepingen van Koetsier Muller, AvdL]’.45
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In 1940 publiceerde Adriaan van Hees Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Zijn
doelstel1ing was ‘een schema te ontwikkelen, dat als uitgangspunt en richtlijn voor den
noodzakelijken en komenden opbouw van het tooneel in Groot-Nederland kan dienst
doen’.46 Door te spreken over Groot Nederland volgde van Hees de lijn van Mussert:
één Dietsland waarin de NSB de eerste viool wilde spelen. Duidelijk distantieerde van
Hees zich van de gedachte om het Nederlandse theater in nationaalsocialistische rich-
ting te hervormen. Nee, het theater moest ‘Dietsch zijn of het zal niet zijn.’47 De thea-
termaker had tot taak om ‘de volksch-cultureele eenheid te verwerkelijken’.48

Omdat de staat in de nationaalsocialistische ideologie gedefinieerd moest wor-
den als de organisatievorm van de volksgemeenschap, was het voor Van Hees dui-
delijk dat er een onlosmakelijke band bestond tussen toneel en staat. De bemoeienis
van de staat met het theater beperkte zich tot 10 mei 1940 op het al dan niet toeken-
nen van subsidies. Sinds het ‘slagen’ van de nationaalsocialistische revolutie zou het
afgelopen zijn met de oude cultuurpolitiek waarin directeuren van de gezelschappen
ten koste van de toneelspelers de winst opstreken en de overheid slechts magere sub-
sidies verstrekte.

De eerste veranderingen die doorgevoerd zouden moeten worden, lieten zich als
volgt omschrijven.
– De toegangsprijs voor een theatervoorstelling zou omlaag moeten om beter te

kunnen concurreren met de film. 
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– De verlaging van de toegangsprijs mocht echter niet ten koste gaan van de artis-
tieke kwaliteit. De toneelgezelschappen moesten tijd, gelegenheid en middelen
krijgen om de beste en moeilijkste stukken van de wereldliteratuur op te voeren.

– De sociale positie van de toneelspeler moest drastisch veranderen. Hij mocht niet
langer beschouwd worden als een paria in de maatschappij. Hij had recht op een
redelijk bestaansminimum, een betaalde vakantie en een pensioenregeling.

Om deze drie eisen te financieren rekende Van Hees vanuit de volgende kosten- en ba-
tenanalyse:
‘a. te betalen zal zijn: de onkosten van technisch volmaakt ingerichte schouwburgen

met een uitgebreiden staf van artistiek personeel, dat op even billijke sociale voor-
waarden werkt als het technisch personeel dit op heden in de gemeentelijke
schouwburgen reeds doet.

b. ontvangen zal worden: de inkomsten van niet hooge toegangskaarten’.49

De toegenomen uitgaven kwamen in de eerste plaats de toneelspeler ten goede. Daar-
naast zou het gehele artistiek-technische apparaat verbeterd moeten worden om het
publiek steeds het beste van het beste op theatergebied voor te zetten. Naast deze ver-
hoging van de uitgaven stond, zo rekende Van Hees verder, een verhoging van de in-
komsten door verlaging van de toegangsprijzen. Dit laatste was mogelijk omdat door
de inschakeling van semi-overheidsinstellingen als het Arbeidsfront voortaan slechts
voor volle zalen gespeeld zou worden.

Van Hees was zo eerlijk om toe te geven dat de uitgaven niet gelijk zouden zijn
aan de inkomsten; er zou geld bij moeten. Een gedeeltelijke afschaffing, c.q. verhoging
van de vermakelijkheidsbelasting moest enige financiële armslag geven. Analoog aan
de situatie in Duitsland stelde hij voor om een artistiek zeer waardevol stuk niet, maar
een amusementsstuk wel te belasten. Met deze nieuwe vermakelijkheidsbelasting en
in de volle overtuiging dat kunst geen winstobject mocht zijn, was het financiële pro-
bleem voor Van Hees gedeeltelijk opgelost. Natuurlijk moest de staat geld over heb-
ben voor de kunst. In zijn optiek was dat vanzelfsprekend, want diezelfde staat zorg-
de ook voor de financiering van scholen, universiteiten, musea, monumenten en de
rechtsspraak. ‘De schouwburg is een cultuurgoed der gemeenschap, een plaats, waar
de heiligheid der volksgemeenschap in verheven vorm en op eigen wijze beleden
wordt.’50 In de schouwburg moesten stedelijke gezelschappen stukken opvoeren waar-
bij de overheid in de visie van Van Hees de rol kreeg toebedeeld van een ‘positieve, op-
bouwende, steunende, aanmoedigende en dynamische’ helper. 51

Van Hees was niet de eerste die constateerde dat het met het toneel in Nederland
slecht was gesteld. In 1909 schreef de toneelspeler, journalist en schrijver Marie Jac-
ques Ternooy Apel (1867-1912) in een artikel met de veelzeggende titel Tooneelellende
ongeveer hetzelfde. Het toneel moest artistieke en economische armslag krijgen om
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te kunnen bestaan. Jan Ubink, lid van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
gebruikte dezelfde bewoordingen.52

Op de korte termijn vroegen de volgende problemen dringend om een oplossing:
– Er bestond een grote concurrentie tussen de verschillende toneelgezelschappen,

alle maakten aanspraak op dezelfde subsidie. 
– Het langdurig reizen had tot gevolg dat geen enkel stuk behoorlijk kon worden

ingestudeerd;
– De grote gezelschappen werden te vaak in kleinere opgesplitst met de bedoeling

het vereiste aantal voorstellingen te halen.
De verbeteringsvoorstellen moesten volgens Van Hees inhouden: ‘De versnipperde
krachten van tallooze kleine en kleinste tooneelgezelschappen moeten in enkele groo te-
re eenheden worden samengevoegd. De mogelijkheid moet worden geschapen, dat
deze grootere eenheden allereerst een tooneelstuk behoorlijk kunnen instuderen: tijd
(beperking van het tijdroovende reizen) en gelegenheid (de schouwburgzalen en too-
neelen moeten ook overdag vrij komen voor de repetities) moet worden geboden hier-
toe, terwijl steeds over de beste rolbezetting voor iedere instudeering moet kunnen
worden beschikt (geen woekeren met enkele ‘sterren’ door doublures, triplures enz.).

Door onderlinge samenwerking van de leiders van de grootere tooneeleenheden
moet het optreden in de provincie doelmatig geregeld en georganiseerd worden, zo-
dat er van moordende concurrentie niet langer sprake is. Het land wordt onderling in
bepaalde invloedssferen der tooneeleenheden verdeeld en zoo bespeeld, dat dit niet
langer nadeelig is voor het repetitiewerk der gezelschappen.

In samenwerking met de plaatselijke overheid en met de leiders van groote wer-
kers-organisaties, worde zo spoedig mogelijk een regeling getroffen, waardoor het mo-
gelijk wordt, een vast stampubliek voor lagen prijs het schouwburgbezoek mogelijk
te maken [accentuering Van Hees, AvdL].’53

Hoe hij deze voorstellen tot verbetering wilde realiseren, blijkt uit de volgende
toelichting.

De versnipperde krachten

Om een einde te maken de versnippering van de beste toneelspelers over de diverse
gezelschappen zouden er in Groot-Nederland stedelijke gezelschappen in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Brussel, Antwerpen en Gent moeten worden opgericht. Gezien
het huidige spelersmateriaal was het formeren van deze zes gezelschappen een maxi-
mum. Ze zouden geen autonoom optredende verenigingen zijn, want als overkoepe-
ling van het gehele theaterbestel in Dietsland moest een Rijks- of Staatsorgaan wor-
den opgericht.

Een dergelijke uitwerking leverde als bijkomend voordeel een grotere stroom toe-
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risten op. De kosten voor een stedelijk gezelschap zouden voornamelijk gedragen
moeten worden door de steden zelf. Een bewoner van het platteland moest vanwege
het vervoer toch al meer betalen om van het gebodene te kunnen genieten.

Het was niet de bedoeling van Van Hees om de situatie in Duitsland te vertalen
naar een Dietse context. Hij erkende dat de toneelgeschiedenis daar anders was verlo-
pen dan in Nederland en Vlaanderen. De Duitse Staatstheaters waren een voortzetting
van de oude Hoftheaters; na 1918 werden ze omgevormd tot de toonaangevende ge-
zelschappen binnen een land of provincie. Pas in 1933 werden een aantal van deze Lan-
destheaters gepromoveerd tot Staatsbühnen die de taak hadden nationaalsocialistische
opvattingen van de staat via het theater verder te verspreiden Deze situatie zou zich in
Dietsland niet voordoen, meende Van Hees. Pas als de zes gezelschappen uitgebreid wa-
ren tot een twintigtal ‘dan kan het vraagstuk der wenschelijkheid om een of misschien
zelfs twee Dietsche Rijkstooneelgezelschappen als hoogste representanten der Dietsche
tooneelspeelkunst te formeeren, nader onder het oog worden gezien’.54

Het hoogste artistieke peil

Het lage peil van de gemiddelde voorstellingen in Nederland werd door de volgende,
deels bekende, factoren veroorzaakt:
– Het vooroorlogse toneelbestel was zeer versnipperd.
– Nederland kende in de jaren dertig geen goede toneelgezelschappen. Een af-

schaffing van de sterrencultus en het formeren van slechts zes toneelgezelschap-
pen in Noord- en Zuid-Nederland, evenals het loslaten van het liberale principe
dat kunstuitingen winst moesten opleveren waren de voornaamste voorstellen ter
verbetering.

– Het ontbrak een toneelgezelschap aan voldoende tijd om de voorstellingen zo
goed mogelijk in te studeren.

– Met de oprichting van slechts drie toneelgezelschappen in Nederland c.q.
Vlaanderen werd het probleem van het voortdurend reizen opgelost. Dit bete-
kende niet dat de provincie aan haar lot werd overgelaten; de staat zou hiervoor
oplossingen moeten bedenken. Zij zou een grotere invloed moeten krijgen op de
vrije tijd van de arbeiders. Daarnaast zou zij het publiek uit de provincie moeten
stimuleren de voorstellingen in de stad te bezoeken. Naast een trek naar de gro-
te stad zouden er per provincie een aantal toneelsteunpunten moeten worden
gecreëerd die door de stedelijke gezelschappen bezocht konden worden. De vraag
was alleen of al die gezelschappen net als voor de oorlog de provincie introkken
of dat er één apart reistoneelgezelschap werd opgericht. Dergelijke steunpunten
konden, aldus Van Hees, opgericht worden in: Groningen, Veendam, Leeuwar-
den, Sneek of Heerenveen, Zwolle, Deventer of Zutphen of Apeldoorn, Almelo
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of Hengelo of Enschede, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg of
Breda, Middelburg of Vlissingen, Utrecht, Haarlem, Heerlen of Sittard en Maas-
tricht.55 Dat deze voorstellingen enigszins afbreuk deden aan de gecentraliseerde
aanpak was een probleem waar Van Hees zelf aan voorbij ging.

– Het ontbrak toneelgezelschappen aan een behoorlijke repetitieruimte.
De slechte arbeidsomstandigheden van de toneelspelers konden door een vaste
aanstelling voor een heel jaar, een pensioensvoorziening en een betaalde vakan-
tie ongedaan worden gemaakt. Daarnaast moesten de schouwburgen worden ge-
moderniseerd om beter te kunnen concurreren met de bioscopen.

– Er was geen behoorlijk toneelonderwijs in Nederland.
De toneelspeler kon zijn vak het beste in de praktijk leren. Op de toneelschool
konden de grondbeginselen van de toneelspeelkunst worden bijgebracht via een
nieuw lesrooster. De aankomende toneelspelers zouden les moeten krijgen in:
sport en verschillende vechtkunsten, danskunst, muzikale ontwikkeling, de speel-
trant van de verschillende tijdvakken, stemvorming en uitspraak, schminken en
bovenal verschillende levensuitingen van het volk, d.w.z. dienst in de jeugdbe-
weging, arbeidsdienst, militaire dienst of het werken onder boeren en arbeiders.56

– De meeste toneelspelers en -schrijvers onderkenden, laat staan onderschreven de
relatie tussen de wereld van het theater en de volksgemeenschap. ‘Zij waren stuur-
loos, innerlijk losgeslagen van iedere binding met eigen bloed en eigen bodem, in-
tellectueele nihilisten, dazende warhoofden waren het voor een deel geworden, of
ook wel leege onbenullen, wezens zonder gedachten en afgestompt van gevoelens,
meezeulend in den jammerlijken tredmolen van het Nederlandsche tooneelleven
van alledag, opgaande en toch nog tevreden zich voelende in die sfeer van won-
derlijke bekoring, die de wereld van schmink en pruiken ondanks alles nu eenmaal
heeft.’57 Zo definieert Van Hees de vooroorlogse generatie toneelspelers. In zijn
ogen kenden de meesten geen arbeidseer. Wat hen overeind hield, was niet het ge-
voel een roeping te moeten uitdragen, maar alleen een gevoel van ijdelheid. Het-
zelfde verwijt viel de toneelleiders te maken: zij hadden zich over het algemeen ge-
nomen weinig bekommerd om het artistieke peil van de voorstellingen. Daarom
was het noodzakelijk om met een onbedorven, jeugdige groep toneelspelers en -
leiders een nieuw toneelbestel op nationaalsocialistische basis op te zetten.

Verschillende toneeleenheden

Hoewel enigszins de indruk werd gewekt dat de drie stedelijke toneelgezelschappen
het monopolie van de toneelspeelkunst bezaten, zag Van Hees mogelijkheden voor
minder officiële gezelschappen. Zo stond hij toe dat de kleinkunst overwegend in par-
ticuliere handen zou blijven. Producties in de vrije sector mochten geen onderwerpen
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bevatten die voor de volksgemeenschap schadelijk geacht werden. Met andere woor-
den, het spelen van volkse toneelstukken bleef voorbehouden aan de drie grote ste-
delijke gezelschappen, het amusement verschoof naar de vrije sector.

In de verre toekomst zou de ontwikkeling van het theater zo kunnen verlopen, dat
er in de stad een zo groot en gevarieerd mogelijk toneelgezelschap zou worden opgericht,
dat zowel klassiek als modern toneel, zowel tragedie als komedie kon spelen. In extre-
mis betekende dit dat er binnen een stad ook verschillende schouwburgen moesten ko-
men voor de diverse soorten toneel: naast grote schouwburgen voor groots geënsce-
neerde stukken moeten er zogenaamde Kammerspielschouwburgen voor kleine
producties gebouwd worden. Hiermee kopieerde hij nauwgezet de situatie in Duitsland.

Een vast stampubliek

Uit het bovenstaande mag niet geconcludeerd worden dat de verschillende theater-
vormen bestemd waren voor de verschillende lagen van de Nederlandse bevolking.
‘Het moet juist het streeven van de kunstenaars van den komenden tijd zijn, het con-
tact met het geheele volk te hervinden [onderstreping van Van Hees, AvdL].’58 Dat dit
mogelijk was, achtte Van Hees bewezen door het Berliner Staatstheater, dat al in 1933
meer dan honderd voorstellingen had gegeven van een zogenaamd ‘zwaar’ stuk: Goe-
thes Faust II. Een dergelijke aanpak had tot gevolg, dat er een nieuw publiek naar de
schouwburg was gelokt. De theaterpraktijk in het vooroorlogse Nederland bleef hier-
bij ver achter, was zijn klacht. ‘Het tooneel is achterlijk en volksvreemd geworden, en
dat is de voornaamste oorzaak van het kwijt raken van het publiek. Achterlijk, door-
dat het zuiver tooneel-technisch en artistiek niet meer mee kwam met zijn tijd (…) en
volksvreemd doordat het programma van de tooneelgezelschappen in bijna alle ge-
vallen bestond uit buitenlandsche tooneelstukken, welker onderwerpen en pro-
bleemstellingen ons volk in zijn groote kern niet meer vermochten te interesseeren.’59

De meeste toneelbezoekers waren de door de nationaalsocialisten zo gehate ‘asfalt-
intellectuelen’ en joden. Dit kon ook niet anders, omdat ‘eenerzijds humanistisch-
intellectualistische probleemstukken, veelal van Joodsche origine, en anderzijds tam-
me onbenulligheden van het internationale “society-repertoire” de programma’s
vulden’.60 De meeste stukken uit de wereldliteratuur werden bovendien voor de oor-
log voor politieke propaganda misbruikt. Schillers Don Carlos, Lessings Nathan der
Weise en Macbeth van Shakespeare werden omgevormd tot tendensstukken met di-
recte of indirecte verwijzingen naar Hitler-Duitsland.

Met de nieuwe tijd zou er ook een overgangsperiode ingebouwd moeten worden,
want het ‘decadente’ stampubliek kwam niet meer en het nieuwe publiek, ‘de gezon-
de kern van het gehele volk’ kwam nog niet. Van Hees was er zeker van dat het nieu-
we publiek binnen niet al te lange tijd de schouwburgen zou gaan bevolken. Zelfs men-
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sen die nu nog niet wisten dat ze toneelliefhebber waren, zouden straks in de rijen aan-
sluiten. ‘Allereerst moet dan echter ons tooneel grondig gezuiverd worden van alle in-
ternationalistische, humanistische, marxistische en joodsche invloeden, die het heden
nog overheerschen.’61

Om de breuk met het verleden zo duidelijk mogelijk te accentueren, werden ver-
schillende strategieën uitgezet. De toneelschrijver moest zich bij zijn keuze voor zijn
onderwerp beperken tot Nederland of liever Dietsland. Hij mocht de geschiedenis, de
zeden en gewoonten van het volk voor het theater bewerken. Stukken uit het inter-
nationale repertoire dienden in eerste instantie vermeden te worden. NSB’ers en le-
den van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers hadden in de jaren twintig en
dertig al het lichtende voorbeeld gegeven. J.W. van Cittert had in de jaren twintig een
aantal stukken geschreven over de graven van Holland. A. Heyting had de geschiede-
nis van Karel en Elegast voor theater bewerkt en T. van Lohuizen en J.A. van Kers-
bergen behandelden episoden uit de Tachtigjarige Oorlog.62 Van Hees sprak de ver-
wachting uit dat het nieuwe publiek beter in staat zou zijn het gebodene te begrijpen
doordat de schrijver zich beperkte tot hoogtepunten uit de Dietse geschiedenis. Om-
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dat het onderwerp immers het eigen volk betrof, lag het voor de hand dat deze ver-
wachting wel moest uitkomen.

Op de langere termijn achtte hij het noodzakelijk dat de toneelschrijver zich ging
verdiepen in de geschiedenis van het Germaanse theater, want daaruit zou een nieu-
we revolutionaire toneelvorm moeten ontstaan. Uit wetenschappelijke onderzoeken
van nationaalsocialistische historici was gebleken dat de Germanen niet die ruwe bon-
ken waren die het grootste deel van hun tijd doorbrachten met vechten, drinken en
dobbelen om elkaars vrouwen.63 Al 1000 jaar voor Christus, dus lang voor het eerste
klassieke Griekse drama, werden er bij de wisselingen van de seizoenen door priesters,
krijgers en bodemverbonden boeren cultische handelingen verricht die in de natio-
naalsocialistische ideologie werden bestempeld als uitingen van theater. Het theater
moest daarom herleid worden tot datgene wat het in de Germaanse voortijd was ge-
weest: een cultische uiting van het gehele volk.

Op basis van dit uitgangspunt werd een nieuwe toneelvorm geïntroduceerd: het
cultische spel: een manifestatie van volkse eenheid, streven en willen, geloven en be-
lijden. Deze toneelvorm werd gekenmerkt door een zover mogelijk doorgevoerde op-
heffing van de scheiding tussen publiek en spelers. De heroïsche stof uit het eigen Diet-
se verleden moest het onderwerp zijn en raszuivere Dietsers moesten de hoofdrol
vervullen. Als voorbeeld dienden de Hagespraken, de politieke manifestaties te Lun-
teren. Op de tweede plaats konden onderwerpen als de Guldensporenslag, Oranje en
de Geuzen, M.A. de Ruyter, J.P. Coen en andere zeehelden of kolonisatoren behan-
deld worden. Deze nationale topics werden door Van Hees verheven tot Dietse my-
then, waarbij mythe dan gedefinieerd moest worden in de zin die Goedewaagen eraan
had gegeven. Als derde voorbeeld van het cultische spel moesten de aloude Germaanse
jaargetijdefeesten, de Midwinter- en midzomerzonnewendefeesten, nieuw leven wor-
den ingeblazen. Tijdens de oorlog zijn er inderdaad dergelijke teksten geschreven en
in besloten kring opgevoerd.

Dit alles wil niet zeggen dat het cultische spel de enig toegelaten theatervorm was.
Het kijkspeltoneel (met een modern woord repertoiretoneel), waarbij het publiek de
rol van passieve toeschouwer vervulde, bleef toegestaan met dien verstande dat het ge-
bodene een nationaal-historisch stuk was. Naast deze twee kreeg het openluchtspel een
herwaardering, omdat Van Hees het een tussenvorm vond tussen het cultische spel en
het kijkspeltoneel en bovenal de verbondenheid met de natuur als kenmerk had.

5. De toneelexploitatie in de praktijk

Het stedelijk toneelgezelschap nieuwe stijl zou geleid moeten worden door een in-
tendant. Hij hoefde niet altijd een ervaren regisseur te zijn, ook een dramaturg of een
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goede toneelspeler konden voor deze functie in aanmerking komen. Een voorwaar-
de was echter wel dat de betrokken functionaris een aanhanger was van de nieuwe orde
en een voorvechter van de volkse wereldbeschouwing. De intendant werd in de plan-
nen van Van Hees terzijde gestaan door:
– een zakelijk leider, die belast werd met de zakelijke leiding van het gezelschap. Het

werd zeer wenselijk geacht dat hij de functies van schouwburgdirecteur en di-
recteur van een toneelgezelschap, dat in die schouwburg speelde, in zich ver-
enigde;

– een dramaturg die naast de samenstelling van het repertoire verantwoordelijk was
voor alle publiciteit;

– een regieraad, bestaande uit alle spelleiders, dramaturg(en) en decorbouwers;
– een sociale raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfs-

groepen (toneelspelers, toneelknechten, kleermakers enz.). Deze raad moest de in-
tendant informeren over alle sociale kwesties van de bij het gezelschap werkende
mensen.

Het theater moest niet alleen uiterlijk een vernieuwing ondergaan via de hierboven be-
schreven richtlijnen. ‘Dit alles zinkt nog in het niet bij het belang van de innerlijke re-
volutie, die het geheele tooneelleven en welhaast iedere tooneellist afzonderlijk te
doorleven krijgt. Want aan die innerlijke revolutie valt niet te ontkomen.’64

Ook op landelijk niveau zou er een nieuwe wind gaan waaien. De rijksregering
moest een centrale instantie in het leven roepen die als hoogste culturele organisa-
tie in heel Dietsland het toneel moest besturen. Deze centrale instantie viel recht-
streeks onder een nog op te richten ministerie van cultuur en kreeg als voorlopige
naam ‘Rijks-tooneel-kamer’. De leiding kwam in handen van een gevolmachtigde
van de minister of desnoods van de minister zelf. Deze leider had als taak de on-
derlinge samenwerking tussen de verschillende gezelschappen te regelen. Hij trad
op als scheidsrechter bij conflicten tussen de intendant en de gemeente. Hij moest
er verder zorg voor dragen dat er een centraal voorlichtings- en propagandabureau
en een bureau voor dramaturgie werd opgericht. Tot zijn taak behoorde ook de or-
ganisatie van de zomerbespeling van de openluchttheaters en van de grote kunst-
feesten die in de toekomst gehouden zouden worden. Als laatste was hij verant-
woordelijk voor het volkse en nationale karakter van alle gezelschappen in Dietsland
en van de toneelopleiding.

Om de leider van de Rijkstoneelkamer van advies te kunnen dienen inzake me-
ningsverschillen stond hem een Adviesraad ten dienste, bestaande uit vertegenwoor-
digers van alle beroepen die met het theater waren verbonden. Aan de Rijkstoneelka-
mer zou tevens een Rijksdramaturg worden verbonden die de gezelschappen kon
helpen bij het zoeken naar geschikt repertoire. Anderzijds trad deze functionaris op
als censor om onvolkse stukken te schrappen. De hiervoor genoemde afdeling dra-
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maturgie had een drieledige taak: op de eerste plaats was zij de hoogste vertegen-
woordigster van de Bond van Dietsche Tooneelschrijvers [een equivalent van de Bond
van Nederlandsche Tooneelschrijvers? AvdL], vervolgens beheerde zij de gehele pro-
paganda en tenslotte was zij verantwoordelijk voor de volkse vorming van de geeste-
lijk vernieuwde toneelschrijvers en -spelers. Onder de afdeling dramaturgie ressor-
teerde een arbeidsbemiddelingsbureau voor toneelspelers, dat de sociale positie van
de toneelspelers behartigde. Naast de afdeling dramaturgie moest er een centraal voor-
lichtingsbureau opgericht worden, dat vooral zijn aandacht zou richten op de tech-
nische kant van het theaterbedrijf. Dit centraal voorlichtingsbureau zou bestaan uit
een centrale voor de schouwburgbouw en toneeltechnische kwesties en een informa-
tiebureau voor al die zaken die betrekking hadden op de exploitatie van de toneelge-
zelschappen.

In schema zag de door Van Hees bedoelde toneelexploitatie er zo uit: 

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

Na Jan Koetsier Muller en Adriaan van Hees was Frans Primo, het hoofd van de af-
deling Theater en Dans van het DVK, de derde in rij die zijn gedachten over het nieu-
we theaterbestel aan het papier toevertrouwde. Het grootste gedeelte van zijn boek
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Theater en dans bevatte een kritiek op de situatie van het theater voor de oorlog. Pri-
mo signaleerde dat met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een nieuw tijd-
perk, ook op het gebied van de cultuur en in het bijzonder de theaterkunst, was aan-
gebroken: ‘Wij staan (…) met onze [nationaalsocialistische, AvdL] gemeenschap op
den vasten bodem van een lang begeerd, met offers van goed en bloed nagestreefd na-
tionalisme, dat slechts één groot ideaal kent: het volk, de nationale gemeenschap en
in die gemeenschap het geestelijk en materieel welzijn van iederen volksgenoot.’65 De
rol van de nationaalsocialistische staat ten opzichte van de kunst zou ook veranderen:
‘Het nationaal-socialisme (…) beschouwt haar [= de kunst, AvdL] (…) als een in de
diepte en in de breedte het volksleven doorploegende, louterende en zuiverende, op-
voedende en opvoerende, revolutioneerende, dus dynamische werking van krachten
in en door en voor het volk, waaruit de kunstzinnige roeping ontstaat en kunstenaars
gevormd worden.’66 Deze benadering hield in dat de kunst en de kunstenaars door de
staat werden beschermd. Dat de bemoeienis van de staat met de kunst tevens een be-
oordeling inhield, was onvermijdelijk, maar niet uitzonderlijk, omdat de democra-
tisch-liberale staat van voor de oorlog dit ook deed. Tegenover de vooroorlogse op-
vatting dat de staat ten opzichte van de kunst slechts een dienende functie had, stelden
nationaalsocialisten dat de staat juist richtinggevend moest zijn als het ging om het
kunstbeleid en de subsidiëring van de kunstsector. Het Bureau Dramaturgie van het
DVK vervulde in de nieuwe opzet de beoordelende rol van de staat.

In de nationaalsocialistische staat kregen het theater en volksliederen een grote
opvoedkundige waarde toebedeeld. Primo nam bij zijn beschrijving over het nieuwe
theaterbestel in Nederland Vlaanderen als voorbeeld. De nationalistische Vlaamse
zangfeesten versterkten bij de deelnemers het besef dat zij tot een en dezelfde volks-
gemeenschap behoorden. Het theater had in Vlaanderen echter een andere functie
dan in Nederland, want bij onze zuiderburen was het een element in de strijd tegen
‘volksverdrukkende elementen en volksontaarde krachten’.67 Hierbij doelde hij met
name op Staf Bruggen en zijn Vlaamsche Volkstooneel dat met tegenwerking van de
Belgische regering een dramatische kunstvorm voor de volksgemeenschap had ge-
schapen.

In de visie van Primo zou het theater na het slagen van de nationaalsocialistische
revolutie een totaal andere rol moeten spelen: ‘Het tooneel zal, met andere woorden,
te midden van de revolutie moeten gaan staan, waarin ons volk zich zijn plaats zal heb-
ben te veroveren; het zal moeten zijn een factor van volksbinding, een hoogtemeter on-
zer volkscultuur en een graadmeter van volksch idealisme. Kortom ons tooneel moet ko-
men waar het tooneel door de eeuwen heen stond bij iedere opwaarts strevende
volksbeweging: te midden van het volk, uitsluitend voor en door het volk, het geheele volk
[cursiveringen van Primo, AvdL].’68

Om de situatie van het vooroorlogse theater te benadrukken richtte Primo zich
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vooral op de economische aspecten van deze bedrijfstak. Zo rekende hij voor dat ne-
gen steden (de grote vijf plus Groningen, Haarlem, Den Bosch en Hilversum) in de pe-
riode 1935-1940 ƒ667.013,59 aan subsidies hadden verstrekt. De totale opbrengst aan
vermakelijkheidsbelasting bedroeg ƒ1.650.650,02. Naast deze inkomsten moest dan
ook nog meegerekend worden dat de meeste grote steden aan de gezelschappen een
zaalhuur rekenden, die de exploitatie van de stedelijke schouwburg gunstig beïn-
vloedde. Ook bijkomende kosten als het recht van programmaverkoop in de zaal, be-
waking door brandweer en de bemensing van de garderobe kwamen ten laste van de
toneelgezelschappen. Voor een toneelleider zat er dan niets anders op dan een hoge-
re entreeprijs te rekenen voor de toeschouwers of het salaris van de acteurs, actrices
en ander personeel te verlagen. Primo vond het niet meer dan billijk dat een gedeelte
van de vermakelijkheidsbelasting zou worden aangewend voor het oprichten van een
sociaal voorzorgfonds ten behoeve van theaterkunstenaars, dat beheerd zou moeten
worden door het theatergilde van de NKK.

Het was Primo vooral te doen om de sociale positie van de toneelspeler te verbe-
teren. Daarom zou er naar gestreefd moeten worden dat iedere toneelspeler in de toe-
komst verzekerd was van: 
– een jaarcontract met een maand betaalde vakantie;
– een vast engagement bij een gezelschap, dat gecontroleerd werd door de overheid;
– een uitkering in geval van ziekte, ongeval, ouderdom en bij overlijden weduwe-

en wezenpensioen;
– geen lange reistijden meer.
In Theater en dans werden daarnaast verschillende andere voorstellen besproken zo-
als een dramaturgisch bureau, een rijksinspectie voor het toneel, een nieuwe theater-
opleiding en een nieuwe organisatie van het jeugdtoneel.

6. Conclusies

Onderzoekers als Mulder (1978), Lewin (1983), De Leeuwe (1985) en Venema (1988)
stellen dat er niet veel terecht is gekomen van de nazificatie van het theater; zij spre-
ken zelfs van een faliekante mislukking. De opzet van dit onderzoek was om het wel-
slagen van het theater van de nieuwe orde te beschrijven van binnen uit, d.w.z. met be-
hulp van nationaalsocialistische bronnen. Daarbij is het van belang na te gaan hoe
nationaalsocialisten de gelijkschakeling van het theater beoordeeld hebben. Uit het
bovenstaande is gebleken dat in de eerste oorlogsjaren vooral veel plannen werden be-
schreven die, gelet op de commentaren in de nationaalsocialistische pers tot weinig
successen hebben geleid. Tot aan het eind van de oorlog bleven recensenten de vraag
stellen waarom er zo weinig terecht kwam van de nationaalsocialistische omslag op
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theatergebied. In februari 1944, een half jaar voor het sluiten van de theaters in verband
met de oorlogssituatie verzuchtte J.A. Boreel de Mauregnault dat men de functie van
het theater in het volksleven nog steeds niet begreep.69 Wouter Weersma gaf aan dat
de houding van acteurs weinig was veranderd. Zij trokken hun eigen artistieke plan
bij de invulling van hun rol en legden de aanwijzingen van de regisseur naast zich neer.
De repertoirekeuze was niet afgestemd op de wensen van de volksgemeenschap. Nog
steeds hoopte Weersma dat de overheid er in zou slagen de sfeer van ‘halfheid en on-
zakelijkheid, van ijdelheid en gemakzucht, van dilettantistische met-de-pet-
gooierij, van speculatie op goed geluk, van ongelijkheid en doelloosheid’ te bevrijden.70

Ook J. Bongenaar verwachtte in zijn pleidooi voor een nieuw Nederlands dorpsthea-
ter dat er ‘juist van het land grootsche kultureele scheppingen te verwachten zijn en
het juist het land is, waaruit het gezonde bloed stroomt, dat ook in kultureel opzicht
de stad voeden moet en voeden kan’.71 Het gebouw waarin deze voorstellingen gege-
ven moesten worden, moest aangepast worden aan zijn landelijke omgeving en mocht
dus niet contrasteren met de boerderijen, schaapskooien en molens. Bij de samen-
stelling van het repertoire zouden de dramaturgen moeten beseffen dat wat ‘het be-
ste [is] wat de kunstwereld te bieden heeft, voor het platteland maar amper goed ge-
noeg is’.72

Plannen, plannen en steeds maar weer nieuwe plannen. Aan het eind van de oor-
log werd er onder auspiciën van de Nederlandschen Arbeidsdienst een fronttheater
opgericht dat in verschillende werkkamplocaties (bijv. bij de aanleg van dijken in de
Noord-Oostpolder) het culturele niveau van de tewerkgestelden moest opkrikken. De
voorstellingen – een mengeling van muziek, poëzie en voordrachten – werden on-
dersteund door beroepsmusici die afkomstig waren van het Staforkest van Leistikow.

Alleen in de marge van het theater werden voorzichtige ‘successen’ gemeld. Cia
van Boort (1904-1983), ‘een Frankische boerenvrouw’ die eerst in Zaltbommel en la-
ter in Voorschoten de kunst van het poppenspel nieuw leven had ingeblazen met haar
voorstellingen De Faust van den Waardenburg, Het vrouwtje van Stavoren en Im-
promptu van dr. A. van Anrooy ontwikkelde zich in volkse richting. Erg veel ama-
teurtoneelverenigingen hadden tijdens de oorlog hun stukken in dialect opgevoerd.
En weer kwamen de recensenten met de bekende reeks met o.a. het zangspel Roaits-
ke, Wulgesycke, de cabaretrevue van Tetman de Vries en het ‘Breda’s Tooneel’ met Kin-
deren van ons Volk. Dat bij de toneelwedstrijden in Maastricht (1944) tien van de elf
stukken oorspronkelijk Nederlands waren, werd als een overwinning vermeld, even-
als de toename van Nederlandstalige toneelstukken op het repertoire van de gezel-
schappen.

Bij zijn naoorlogse terugblik op de nationaalsocialistische cultuurpolitiek vroeg
Goedewaagen zich af waardoor deze mislukt was. Hoewel hij in eerste instantie ge-
neigd was het fiasco buitenshuis te zoeken, kwam hij tot de conclusie: ‘Wij bleven in
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ons papieren cultuurkamerhuiskaartenhuis alleen zitten, ons troostend met de ge-
dachte, dat wij miskend werden en op welke andere manier de steeds vindingrijke
mens zich in een mislukking nog een goed figuur en een goed geweten weet te geven.
Maar wij zochten de oorzaak niet waar zij lag: in ons zelf, die door onze (ook al weer
begrijpelijke) solidariteit met de bezetter ons zelf de pas naar ons volk hadden afge-
sneden.’73

Het echte succes van het nationaalsocialistische theater moet gezocht worden op
sociaaleconomisch gebied. Een aantal van de in de oorlog doorgevoerde maatregelen
zoals de salariëring, een vakantieregeling en een goede pensioenregeling werden in het
naoorlogse toneelbestel overgenomen. Inhoudelijk en organisatorisch echter sprak
men ook binnen nationaalsocialistische kring van een mislukte cultuurpolitiek.
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