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Hoe verschillend de theatrale activiteiten van nationaalsocialistische toneelgroepen
tijdens het interbellum zijn geweest, blijkt uit de volgende voorbeelden:
– Op de feestelijke viering van het vijfjarige bestaan van de afdeling Heinsberg

speelden NSNAP’ers in september 1938 de komische schets Hypnose.
– Ter gelegenheid van de eerste gewestelijke Zwart-Frontersdag in 1936 decla-

meerde een stormtroep in Nijmegen het spreekkoor Het fascisme komt.
– Duizenden NSB’ers bezochten midden jaren dertig in den Haag de Guldenspo-

renslagherdenkingen, luisterden naar redevoeringen en declamatoria en zagen
Het Vlaamsch Tooneel met de voorstelling Tijl Uilenspiegel.

Daarom is bij de beschrijving van vooroorlogse theatrale activiteiten van Nederland-
se nationaalsocialisten niet gekozen voor een chronologische beschrijving, maar voor
een andere meer functionele ordening. De indeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op
de drie functies die een theateractiviteit kan vervullen. Allereerst wordt de educatieve
functie van het theater besproken wat inhoudt dat een voorstelling voor de toeschou-
wers wordt opgevoerd met het doel hen op te voeden in de nationaalsocialistische be-
ginselen. Daarnaast kan het theater een manifestatie van gemeenschapszin of kame-
raadschap bevorderen, toeschouwers krijgen het idee dat ze tot een grote gemeenschap
behoren. En ten slotte biedt het theater vermaak. Het entertainment stond daarbij niet
altijd voorop; het voor de kameraden signaleren van ideologisch belangrijke toneel-
stukken van derden had dezelfde educatieve functie zoals hiervoor is besproken.

Opvoeden door middel van toneel

Fascio, een fascistisch fiasco

Op vrijdagavond 22 december 1933 begaf menige NSB’er zich naar de Stadsschouw-
burg in Utrecht. Voor het eerst zou er in Nederland een nationaalsocialistisch to-
neelstuk gespeeld worden. Op het programma stond De dag die komt, een modern to-
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neelspel in zes taferelen, geschreven door George Kettmann jr. In de zaal bevonden
zich verschillende kopstukken van de NSB, zoals L. van der Voort van Zyp, de burge-
meester van Maar tensdijk, én een aantal politiefunctionarissen in burger.1 Het publiek
wachtte op de Lei der, die bij zijn intrede met de fascistengroet en ‘Hou zee’-geroep
werd ontvan gen. Toen het rumoer verstomd was, ging het doek open. Op het toneel
verscheen Willy de Vos-Dunselman, de enige actrice in het stuk. Om het pu bliek in
de juiste stemming te brengen droeg zij het natio naalsocialistische gedicht ‘Komt al-
len’ voor. Daarna kon het spel begin nen.

Ongeveer een maand daarvoor, op 25 november 1933, vernamen de lezers van
Volk en Vaderland dat er een fascis tisch toneelgezelschap met de veelbetekenende
naam ‘Fascio’ was opge richt met Louis Felten (*Amersfoort, 13 april 1896 – †Amers-
foort, 28 mei 1949) als directeur.2 Op theatergebied was hij binnen de Beweging geen
onbekende. Na een rede van Mussert op 8 september 1933 in het Concertgebouw in
Amsterdam had Felten de leiding over het spreekkoor.3 De schrijver George Kettmann
(*Amsterdam, 12 december 1898 – †Roosendaal, 10 februari 1970) was bij dezelfde le-
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zers eveneens bekend. Hij was vanaf 1933 hoofdredacteur van dat blad en daarnaast di-
recteur van de nationaalsocia listi sche uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer.4 Als
regisseur was Jan C. de Vos jr. (*Brussel, 4 juni 1897 – †Berlijn, 14 september 1959) aan-
getrokken. 

Het is niet meer met zekerheid te achterha len wie het besluit tot de oprichting van
Fascio heeft geno men. Kett mann schreef tijdens zijn gevangenschap na de oorlog dat
Louis Felten zich had opgeworpen als leider van het gezel schap. De bewoordingen die
Kettmann gebruikte, geven niet de indruk dat hij erg veel vertrouwen had in diens ca-
paci teiten.5 Felten op zijn beurt claimde in september 1934 in Zwart Front het initia-
tief tot de oprichting te hebben genomen. Hij had Kettmann gepolst en die was zo en-
thousiast dat hij daarop meteen begon met het schrijven van De dag die komt. Ondanks
drukke werkzaam heden ‘dic teerde ik [= George Kettmann jr., AvdL] in een aantal
avonden, liggende op de divan en als gewoon lijk ononderbroken rokende, aan mijn
vrouw het toneelspel De dag die komt’.6 Sterneberg, een van de toneelspelers, vertel-
de later dat Jan C. de Vos jr. en Felten eind oktober of begin november bij hem aan-
belden met een aanbie ding voor de rest van het seizoen ad ƒ100 per maand.7 Sterne-
berg had enige malen in een ad hoc groepje gespeeld onder leiding van Jan C. de Vos
jr., Felten kende hij niet. Tot zijn verba zing bleek de eerste repetitie in een NSB-ge-
bouwtje te zijn. Bij de aanbieding van het engagement was helemaal niet gesproken
over een propagandastuk voor de NSB. Omdat een ander engagement niet voorhan-
den was, legden Sterne berg, Tie meyer en Hartkamp zich bij de situatie neer, echter wel
met de ‘uitdruk kelijke conditie dat we [= Sterneberg, Tiemeyer en Hartkamp, AvdL]
alleen als acteurs verbonden waren, uitsluitend onze rollen zouden spelen en ons ver-
der voor geen enkele propaganda zouden lenen’.8

Willy de Vos-Dunselman meende zich te herinneren dat het inderdaad Mussert
was die haar man had verzocht een toneel groep op te richten met de bedoeling pro-
paganda te bedrijven voor de NSB.9 Menno ter Braak noemde in een brief aan E. du
Perron Mussert ook als de oprichter van het gezelschap.10 Deze gegevens ondersteu-
nen de bewering van Felten dat het initiatief tot de oprichting van Fascio op hoog ni-
veau binnen de NSB is genomen.

Voor het engageren van de acteurs was De Vos samen met Felten zijn kennis -
sen kring langs gegaan op zoek naar spelers die op dat moment geen vaste verbin tenis
hadden. Met mooie praatjes (‘interessant stuk’, ‘belang rijke rol’) en een vast engage-
ment strikte hij ze voor de grootse onderneming. Vooral het vooruitzicht van een vast
engagement deed een aantal spelers positief reageren op het verzoek van De Vos en
Felten. Zowel Sterneberg, Tiemeyer als Hartkamp koesterde geen sympathie voor de
NSB; Jan C. de Vos jr. en Willy Dunselman daarente gen wel, maar dat was in toneel-
kringen (nog) niet bekend.11

In november 1933 werd het stuk door Kettmann voorgelezen aan Mussert, waar-
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bij ook Felten, propagandaleider Farwerck en mr. H. Reydon, de kringleider van Am-
sterdam, aanwezig waren. Felten zou hebben voorgesteld invloedrijke en welgestelde
NSB’ers te vragen geld in de theateronderneming te steken. Mussert zou toen gezegd
hebben: ‘Dat wil ik niet hebben, de geheele beweging staat er achter, moreel en fi-
nantieel en U speelt onder auspiciën van de NSB.’12 Felten concludeerde hieruit dat
Mussert suggereerde dat de Beweging de eerste voorstellingen zou voorfinancieren.
Daarop engageerde Felten de acteurs voor de periode van een maand, met ingang van
21 december 1933.

Eind november, begin december kreeg Felten van Farwerck te horen dat er op be-
vel van Mussert geen zalen gehuurd mochten worden voordat deze De dag die komt
op 22 december 1933 in Utrecht had gezien en goedgekeurd. De goedkeuring werd ge-
geven, maar daarna verordonneerde de NSB-leiding dat vanwege de kerstvakantie pas
na 2 januari 1934 verder gespeeld mocht worden.

Bij de oprichting van Fascio kende men niet dezelfde proble men als in Duitsland.
Felten gaf in een inter view met De Daad toe dat er na de machtsovername van Hitler
in januari 1933 een cultureel vacuüm was ontstaan, omdat de politieke ontwikkelin -
gen voor de meeste kunstenaars te snel waren gegaan. ‘De kunste naars in Duitschland
hebben vrijwel tot de Duitsche revolutie de diepte der nieuwe maatschappelij ke be-
weging niet ingezien en het felle strijdkarakter van de groeiende Nazi’s deed hen den
cultu reelen kant verwaarloo zen.’13 In Nederland lag de situatie anders; volgens Felten
onderschreven vele vaderlanders, waar onder ook een aantal kunstenaars, de idealen
van de NSB. Deze artiesten zouden een kunst moeten brengen die in dienst stond van
de volksgemeen schap en niet de ontbinding van de maatschappij ten doel had. Het ar-
tistieke uitgangspunt van Fascio luidde op de allereerste plaats het spelen van natio-
naalsocialistische toneelstukken. Daarnaast moesten er stukken gebracht worden die
de ‘gezonde’ eigenschap pen van het Nederlandse volk versterkten: kameraadschap, sa-
men wer king en nationaliteitsgevoel.

De sfeer in de vooroorlogse NSB werd gekenmerkt door een grote geestdrift. Om
meer bekendheid te krijgen, meer leden, meer macht, werkten de leden enthousiast
mee aan ieder plan, ‘omdat we toen zonder bedenken voor alles klaar stonden, niet
vroegen naar gewin en leefden met een vlam in ons hart’.14 De toneelspelers kregen
voor hun repetities niet betaald en zij moesten zich voor hun overnachting tevreden
stellen met zeer eenvoudige onderkomens. Ook kwam het voor dat ze deze kosten uit
eigen zak moesten betalen.15 Goede sfeer en geestdrift alleen waren niet voldoende. Een
toneelge zelschap moest gefinan cierd worden en geld was er niet voor Fascio, vandaar
dat Mussert Felten toestond geld te vragen aan de rijke NSB’ers. Erg veel heeft deze po-
ging niet opgeleverd, zodat de NSB de toezegging van Mussert moest nakomen.16 Voor
de eerste maand werd een voorschot verstrekt van ƒ1.660, volgens de propaganda-af-
deling genoeg om de aanvangskos ten te dekken. Omdat dit bedrag in de praktijk on-
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voldoende bleek, werden de salarissen van de verschillende spelers al snel aange past.
Hoewel ze gelokt waren met een vast engagement voor één sei zoen, werden ze vanaf
begin 1934 onder voorbehoud per maand geëngageerd. Dat betekende dat iedere spe-
ler gemiddeld ƒ5,50 per speelavond verdiende.17

Op 9 december 1933 volgde een tweede mededeling in Volk en Vaderland. De pre-
mière was vastgesteld op 22 december in Utrecht. Kon het nog mooier? De geboorte
van het nationaalsocialis tisch toneel in Nederland zou in dezelfde stad plaats vin den,
waar de Beweging twee jaar daarvoor was opgericht, waar het hoofdkwartier was ge-
vestigd en waar de Leider woonde. De ijverige redacteur vergat de lezers echter volle-
dig in te lichten. Mussert maakte pas in een verklaring na afloop van de voorstelling
duide lijk dat het uit propagandistisch oogpunt beter zou zijn geweest om De dag die
komt ten doop te houden in de Stads schouwburg van Amsterdam, de voornaamste
schouw burg van het land. Burgemeester en wethouders hadden echter een speelver -
bod afge kondigd voor dit ‘onzedelijke stuk’.18 Deze tactische zet van Mussert leidde tot
verontwaardiging van het NSB-publiek: kreten als ‘Foei!’ en ‘Scha n de’ klonken in de
zaal, maar tegelijkertijd werden de rijen geslo ten.19 Men maakte tenslotte deel uit van
een grote natio naalsocia listi sche familie. Aan het eind van de voorstelling kwam de
Leider het toneel op en overhandigde de spelers een krans. Daarbij zou hij gezegd heb-
ben: ‘Wij zullen jullie die voor een tweede-rangsgezelschap worden aangezien, tot een
eersterangs maken!’20

Dat het toneel werd uitgekozen als propagandawapen voor de Beweging was niet
verwonderlijk, ook voor de toneelcritici in die tijd niet. ‘Het is immers het doel van
het Tooneel de gedachten der schrijvers te doen doordringen bij het naar hen luiste-
rend publiek. Neem daar dan bij dat de tooneelkunst de meest complete kunst is, wijl
alle menschelijke krachten er in samenwerken.’21 In de jaren dertig kwam het, zoals be-
schreven is in hoofdstuk 1, vaker voor dat politieke partijen het theater gebruikten om
propaganda te bedrijven. De oprich ting van Fascio werd binnen de SDAP dan ook ge-
zien als na-aperij van het socialis tische Arbeiderstoneel.

Inhoud De dag die komt
De dag die komt speelt zich af in een fabriek waar onder andere vliegtuigen worden ge-
maakt. De kapitalistische direc teur heeft een nieuwe opdracht in de wacht gesleept,
omdat hij voor het laagste, een te laag, bod heeft ingetekend. Om toch genoeg winst
te maken laat hij zijn arbeiders overwerken zonder ze daarvoor te betalen. In de woor-
den van de recensent van De Daad: ‘in dat bedrijf zien wij destructieve krachten wer-
ken, welke gevoed door hun leiders met klassenhaat een ontevredenheid met zichzelf
en met anderen en met tevens een wantrouwen soms van zichzelf echter in de eerste
plaats tegenover anderen wekken’.22

Hoe volgens Kettmann de arbeidsverhoudingen in een kapitalistische onderne-
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ming precies lagen, wordt duidelijk in een gesprek tussen Withaar, de eigenaar-di-
recteur en Balder, een communistische arbeider.

Withaar
En jij – nee, wacht eens even – spookt jou ook
een toeslag op het uurloon door je hoofd?

Balder
Ons loon is tweemaal achtereen verlaagd – 
als wij voor overwerk iets extra’s vragen,
is dat dan zoo onredelijk?

Withaar
Ja zeker, hoogst onredelijk. Jullie kent 
de vraag niet anders dan als eisch en dreigement
– zoo’n machinist moest in zoo zwaren tijd
als dien wij nu beleven, blij zijn
dat dit bedrijf nog overuren heeft en hem
niet naar de steun verwijst – 

Balder
Dus slechts niet dulden
zelfs blijdschap vergt ge nog – ik dacht, de mannen hier
verkoopen hun spierkracht – anders niet.

Withaar
Juist, spierkracht zonder meer – geen praatjes.
Wie dwaze dingen in zijn kop heeft woelen,
ontwikkelt mij te weinig kracht. Begrijp nu goed,
zoo’n man besteelt mij op zijn loon – wie zich verzet,
ga heen – dat staat hem vrij. Maar wie vertrekt,
komt nooit de poort meer in – en daarmee uit.

Balder
Uw redelijkheid is ongetwijfelt bondig……

Withaar
Ik zeg je, zwijg.
Ik dwing geen mensch, hier aan het werk te blijven,
Maar ’k wil nog zien wie mij de wet wil stellen;
de tijd is slecht – 

Balder
De tijd is bitter slecht. Juist daarom
kom ik u vragen, om den koopprijs te herzien.
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Withaar
Den koopprijs, zegt ge, Balder?

Balder
Ja, de bekende prijs
waarvoor ge in uw fabriek de fabriekskrachten koopt – 
de oogen, waarmee zij op uw machines letten – 
de vingers, waarmee zij, als er iets warmloopt, hapert,
de fout herstellen – armen, voeten, ruggen
en bovendien het zweet, dat aan hun handen kleeft.

Withaar
En zou dat zweet nu plotseling duurder moeten zijn,
omdat ik nu – ten einde raad – weer werk heb uit te voeren?
Bedenk, dat zweet goedkoper is dan zorg – wien ’t niet beval 
zoekt naar een baas, die beter is en redelijk
en doet wat jullie wilt. Als ’k met mijn vingers knip,
heb ik voor jullie honderd andren in de plaats……

Balder
Neen, wij zijn solidair – wanneer wij staken
en is het werk besmet, dan komt er geen.

Withaar
Dan neem ik werklui uit het buitenland – 
Die zijn goedkooper ook, en dankbaar voor een kans.

Balder
En dat heet redelijk……

(doek)23

Na deze afwijzing zet Balder de andere arbei ders aan tot sabotage, obstructie en sta-
king. Zijn oproep staat op een groot aantal affiches in de fabriek te lezen. Vanwege deze
actie wordt hij ontslagen, wat nog meer onrust veroorzaakt.

Nu is de tijd rijp voor de fascistische bedrijfsleider, Fortman. In een gesprek met
de directeur vraagt hij toestem ming om een vergadering met alle arbeiders te mogen
houden. De directeur stemt toe, hoewel hij niet gelooft in een fascis tische oplossing
van het conflict. Op de vergade ring houdt Fortman een lange redevoering waarin de
liefde voor de arbeid, recht en plicht, de eendracht tussen arbeiders en directie en de
tirannie van de vakbonden centraal staan: ‘De ketenen waaraan ge zit vastge klonken,
dat is Uw vakverbond. Gij moet uw plicht doen. Niets is schoner dan de plicht. De
mens kan de stof dwingen. Denk eens aan, de stof!’24 Fortman wil eenheid tussen ka-
pitaal en arbeid met als doel een verhoging van de gemeen schap van arbeiders en di-
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rectie. Tot verbazing van de direc teur stemmen alle arbeiders in met de fascistische
ideeën van Fortman. Om zijn woorden kracht bij te zetten, schrijft hij een rapport aan
de directeur waarin hij om loonsverhoging en premies voor over werk vraagt. De di-
recteur stemt toe, wellicht ook omdat zijn dochter Julie, gespeeld door Willy Dunsel-
man, Fortman steunt.

Balder kan deze ontwikkeling moeilijk verkroppen en op een avond breekt hij bij
de fabriek in om het rapport te stelen. Wat hij er mee moet doen, weet hij eigenlijk niet,
maar hij denkt dat deze actie hem toch wel een kamerzetel zal opleveren, vooral na de
publicatie in zijn partijkrant. Tij dens zijn inbraak wordt hij betrapt door Fortman.
Balder bedreigt de bedrijfsleider met een pistool, maar de fascisti sche held vertrekt
geen spier en... steekt een sigaret op. In de zaal wordt deze actie ondersteund met kre-
ten als ‘Goed zo, fascist!’. Fortman praat op Balder in en deze verlaat zonder rapport
de fabriek.

Als een ‘deus-ex-machina’-figuur komt nu de zeer conser va tieve commissaris van
de fabriek het toneel op. Hij neemt het niet dat de arbeiders na de rede van Fortman
fascistisch zijn geworden. Hij weet één van de arbeiders – ‘als ’t om de duiten gaat, ben
ik tot alles bereid’ – om te kopen om Fortman een ‘ongeluk’ te laten krijgen tijdens het
werk: hij wordt in een machine geworpen. Dodelijk getroffen wordt de bedrijfslei der
het toneel opgedragen. ‘Onze vriend’, jammeren de arbeiders. De stervende bedrijfs-
leider fluistert: ‘Waar ik eens het zaad heb uitgestrooid, op de zelfde plaats ga ik ten on-
der. Hou zee!’25 Na een ferm ‘Hou zee!’ van de arbeiders valt het doek. Het Wilhelmus
wordt ingezet. 

De politieke boodschap van De dag die komt werd ondersteund door het zingen
van ‘Jong-Fascischtisch strijdlied’, dat Kettmann in 1932 onder het pseudoniem van
Lange Pier in Fascistisch Studieblad voor de Nederlandsche jongeren, het jongerenblad
van de Fascistenbond De Bezem gepubliceerd had. De muziek was gecomponeerd
door Adolphe Cremer [pseudoniem van Felix von Pelser Berensberg].26 Of er meer-
dere liederen in de voorstelling waren opgenomen is niet bekend.

De kritiek in de bladen
Het is heel goed mogelijk dat Kettmann zich bij het schrijven heeft laten inspireren
door de stakingen in Italië in 1922. Omdat verschillende regeringen er niet in slaagden
de openbare orde te handhaven, organiseerden de socialisten algemene stakingen, die
tevens een protest inhielden tegenover het optreden van de fascistische knokploegen
van Mussolini. De fascisten braken de stakingen door de socialisten in de bedrijven te
vervangen door werkwillige fascistische arbeiders. Kettmann heeft Fortman in zijn rol
van stakingsbreker de Italiaanse oplossing van het arbeidsconflict als het ware laten na-
spelen. Bij C.A. Schilp, de recensent van het Utrechts dagblad, riep de titel reminis-
centies op aan Le temps viendra (1903) van Romain Rolland. In dit stuk dat in de Boe-
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renoorlog speelt, wordt de moed en de geestkracht van Paul Krüger verheerlijkt.27 In-
houdelijk komt dit stuk in niets met De dag die komt overeen, de heldhaftigheid van
de hoofdpersoon is de enige overeenkomst.

Volk en Vaderland gaf geen inhoudelijke recensie van De dag die komt. Waar-
schijnlijk was dit toe te schrijven aan het feit dat Mussert had beslist dat er een week
na de première geen propaganda gevoerd mocht worden over deze eersteling van fas-
cistisch theater. Misschien was de tactiek eerst te wach ten op de reac ties op de première
om daarna hard terug te slaan. Men had tenslotte zijn nek uitgestoken. De krant pu-
bliceerde de dag na de voorstel ling wel een aanzet tot een natio naalsocialistische cul-
tuur opvatting. Het doen herleven van het culturele erfgoed van onze voorouders was
de richtlijn waarnaar een kunstenaar moest streven. In de jaren dertig moest de toneel -
kunst de strijd aanbinden met populair vermaak als de wielerzesdaagse en voetbal-
wedstrijden van Ajax om nog enig publiek naar de schouwburg te lokken. Deze ten-
dens moest worden omgebogen. Toneel moest ‘in leven de verbinding met het volk
komen. Het tooneel kan slechts leven, indien het uitbeeldt wat in het volk leeft. Waar
leven is, daar is strijd. De uitbeel ding van dien strijd is voor het tooneel zijn ware
doel’.28 Deze opvatting over de maatschappelijke rol van het theater doet wel erg sterk
denken aan het nationaalsocialistische theater van het Derde Rijk, dat in hoofdstuk 2
is besproken. Het zal echter nog een aantal jaren duren voor Mussert een brochure
schrijft over de NSB en de cultuur.

De Daad gaf wel een recensie van het stuk. De journalist, een zekere F. v. P.B., had
de generale repetitie in Bellevue in Am sterdam bezocht en schreef een enthousiaste
kritiek in zijn kringblad. Eindelijk, zo verzuchtte hij, had hij een stuk gezien waarin
werd ‘gebroken met de laffe en uitge sleten clichés van burgermans lief en leed, van fa-
brieken héél in de verte zicht baar of van doortrapte loonslaven met zieke lijke vrou-
wen en een dozijntje wellicht nog ziekelijker kinde ren’.29 Hij had geen naturalistisch
toneelstuk gezien, maar ‘een brok warm-levend fabrieksleven in scherpe waarheids -
belichting weergegeven. De realiteit verheven tot kunst, in plaats van kunst verlaagd
tot een stinkend realisme-van-de-goot!’30

Pas op 6 januari 1934 deelde mr. H. Reydon in Volk en Vaderland mee dat het nu
te laat was geworden om nog een recensie op te nemen. Wel werd de recensent van Het
Volk [J. Lamers, AvdL] aan het woord gela ten, die zoals te verwachten was, het stuk
afkraakte: ‘Kinderachtig gewauwel. Een zóó zot product, dat geen enkel mensch het
ernstig kan nemen. Wij hopen één ding: Dat ‘Fascio’ met z’n erfelijk belaste eerstge-
borene de honderd voorstellingen haalt. Dat heel het land zal kunnen zien en hooren,
wat de fascisten den mensch te zeggen hebben, namelijk niets!’31 De conclusie van Volk
en Vaderland was echter dat het wel zeer rààk geweest moest zijn als iemand van Het
Volk zo schreef.

In de diverse kringbladen werd wel aandacht besteed aan deze eersteling van na-
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tionaalsocialistisch theater in Nederland. Meestal beperkte men zich tot het plaatsen
van een advertentie of aankondiging. Alleen het Kringnieuws, het NSB-blad voor de
kring het Gooi introduceerde de voorstelling in Hilversum bij zijn lezers.32 De recen-
sent gaf toe dat De dag die komt een tendensstuk was, maar niet in de trant van de po-
litieke stukken die Herman Heijermans had geschreven. Zijn uitgangspunt was po-
pulaire misstanden op het toneel te brengen, die inspeelden op de sentimentaliteit van
het publiek, bovendien gaf hij geen oplossing voor de problemen die op het toneel
werden getoond. ‘Fascio grijpt echter hooger dan dat. Het brengt ons maatschappe-
lijk stelsel, dat wij allen tot voor kort als normaal en onveranderlijk beschouwden, op
de planken. Hier dus geen tooneel dat voor zijn bedoelingen zoo schrijnend mogelij-
ke voorbeelden uit het dagelijksch leven zoekt, doch een stuk dat uitgaat van de rea-
liteit en die tracht weer te geven in de beknopte vorm van een tooneelspel.’33 De con-
clusie van deze recensent was dat Fascio met De dag die komt een nieuwe richting in
de volkskunst ingeslagen was. Wat de inhoud betreft was hij een en al lof: ‘Zeer zeker
is de klassestrijd hier onvervalscht en ècht op het tooneel gebracht, zooals een volbloed
marxist zich niet beter zou kunnen wenschen.’34 Hoe de nationaalsocialistische toe-
schouwers het einde geïnterpreteerd hebben, werd in een recensie in Zwart Rood, de
opvolger van Kringnieuws uit de doeken gedaan. Om de fascistische revolutie te laten
slagen bracht Fortman het grootst mogelijke offer. Ideologisch gezien een doodnor-
male zaak, want als het er op aan kwam, was iedere NSB’er tot offeren bereid, was het
commentaar van de recensent. Typerend in de recensies uit nationaalsocialistische pe-
riodieken zijn niet zozeer de positieve kritieken, die te verwachten waren, maar wel de
vergelijking met of de reactie op het oordeel uit het linkse kamp. Het beeld dringt zich
op dat hoe negatiever de politieke tegenstanders reageerden, hoe beter het toneelstuk
in nationaalsocialistische kring werd gevonden. Men was er zelfs van overtuigd dat de
NSB-toneelgroep beter in staat was de klassenstrijd – een kenmerkend thema uit het
kamp van de politieke tegenstanders – voor het voetlicht te brengen dan de socialis-
tische en communistische agitpropgroepen.

Felten was natuurlijk zeer tevreden. Hij had zelfs gehoord dat er in de theater-
wereld druk over Fascio werd gesproken. Hoe er over het gezelschap gepraat werd,
deelde hij niet mee. Wel wist hij te vertellen dat een zekere Van den Berg – geen lid van
de NSB – in Den Haag uit enthousiasme ook een nationaalsocialistisch toneel gezel -
schap had opgericht.35 Ook Kettmann was over de voor stelling goed te spreken. Hij be-
schouwde alleen de rol van Fortman als niet zo succesvol want in de eerste drie voor-
stellingen werd deze door twee acteurs gespeeld.36

Een aantal burgerlijke kranten reageerde niet afwijzend.37 Over het algemeen be-
perkten de critici zich tot een oordeel over het artistieke niveau van de voorstelling.
Menigeen distantieerde zich uitdrukkelijk van de politieke propaganda in het stuk. Te-
vens werd opgemerkt dat Kettmann redelijk ‘objectief’ te werk was gegaan. In de eer-
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ste twee taferelen was de politieke strekking socialistisch; het gemor van de arbeiders,
hun klassenbewustzijn en onderlinge solida riteit voerden de boven toon. In het der-
de tafereel kwam de natio naalsocialistische tendens slechts kort naar voren, om in het
vierde tafereel pas de volle aandacht te krijgen met de toespraak van bedrijfslei der
Fortman. De laatste twee taferelen vonden de critici natio naalsocia listisch van aard,
maar daarbij moet worden opgemerkt dat het niveau van dit gedeelte door hen niet
meer serieus werd geno men. Vooral het optreden van de conservatieve commissaris
was in veler ogen een lachertje. Hoe bestond het dat hij een nationaalsocialis tische ar-
beider kon omkopen. Welke motieven deze conservatief had, werd niemand duide-
lijk. Het sterven van Fortman werd dan ook niet gezien als de climax van het stuk, hoe-
wel het door Kettmann wel zo was bedoeld en binnen de NSB als zodanig werd
opgevat. Er was niet zozeer een climax aan te wijzen in de toespitsing der feiten, maar
veeleer in de ontwikkeling van de ideeën.38 De sterfscène had voor de meeste andere
critici eerder het effect van de bekende nachtkaars. Menno ter Braak was vooral po-
sitief over de bijfiguren. Personages als de industrieel, de nachtwaker, de werkloze en
de commissaris van de fabriek waren tenminste levende wezens. Voor de techniek van
het toneelschrijven kon Kettmann beter in de leer gaan bij Herman Heijermans was
zijn advies. Een paar jaar later, bij de bespreking van Professor Mamlock, een voor-
stelling van het socialistische toneelgezelschap De Jonge Spelers, kwam hij terug op de
voorstelling van Fascio. Zowel het stuk van Friedrich Wolf als dat van Kettmann le-
ken erg veel op elkaar, schreef hij. ‘De machteloosheid om boven de drakerige op-
pervlakte uit te komen, is voor beide soorten tooneelschrijverij precies even karakte-
ristiek’.39

Naast het feit dat Kettmann beide partijen aan het woord liet, wat zelfs door Ter
Braak als niet slecht werd omschreven, werd Kettmann in de toneelkritiek vooral ont-
zien, omdat het zijn eerste toneelstuk was.40 Ofschoon hij een verdienste lijk roman-
schrijver was, vergde het schrijven van een toneelstuk volgens de critici andere capa-
citeiten van de schrijver.41 De meest kritische opmerkingen gingen in op het
veelvuldige gepraat in het stuk. Een voorbeeld: Balder hield tijdens zijn inbraak een
veel te lange redevoering tegen een lege stoel, waar normaliter de direc teur op zat, ter-
wijl er verder niemand op het toneel aanwezig was. De critici hadden meer actie op het
toneel willen zien.

Over het speltechnische niveau waren de critici, Lamers uitgezonderd, niet on-
tevreden. Zo ook Kett mann. De enige die een onvoldoende kreeg was Walter Smith.42

Hij speelde Fortman te fascistisch: het leek net of Mussolini op het toneel stond, want
hij speelde zijn rol steeds met de kin omhoog. Dat Felten zich iets van deze kritiek aan-
trok, blijkt uit het feit dat anderen deze rol na de première waarschijnlijk nog speel-
den. Maar omdat zij het ook niet goed deden, wilde Felten deze rol eind februari zelf
gaan spelen.43
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Ook de publieke belangstelling viel in eerste instantie niet tegen. De zaal in de
Stadsschouwburg in Utrecht was half vol tot goed gevuld; eensluidend in hun oordeel
waren de critici niet. Naast de hoge heren in de loge en de aanwezige recher cheurs be-
stond het publiek voor het grootste gedeelte uit kameraden. Dat zij van het stuk had-
den genoten – men preekte tenslotte voor eigen parochie – en veelvuldig van hun en-
thousi asme blijk gaven, lijdt geen twijfel.

De voorstellingen in Haarlem en Den Haag vertoonden hetzelfde beeld. Ter
Braak meldde in zijn recensie dat Fascio speelde voor een tamelijk goed bezette zaal.
Er bestaat onduidelijkheid over de belangstelling voor Fascio in Amsterdam.44 In de
provincie speelde men echter voor bijna lege zalen. Zelfs het weghalen van ‘Onder au-
spiciën der NSB’ op het affiche leverde niet meer publiek op. Felten was zeer positief
over de voorstel ling in IJmuiden, waar men voor een volle zaal speel de, maar gelet op
de opbrengst zal het wel een kleine zaal geweest zijn.

Acties van politieke tegenstanders zijn bijna niet voor geko men. In Den Haag
werd in een pamflet wel opgeroepen tot een boycot van de voorstelling, maar de jour-
nalist van Volk en Vaderland had geen demonstrant gezien. In Amsterdam zou door
socialisten het gerucht ver spreid zijn dat de voorstellingen niet doorgingen, maar
daarmee hield het protest op. Misnoegd merkte de recensent van De Daad op dat de
medewerking van de gemeente Amsterdam te wensen overliet. De voorstellingen von-
den plaats in het Grand Theater, terwijl men eigenlijk liever had gespeeld in de Stads-
schouwburg, maar daarvoor kreeg Fascio geen toestemming. 

Het meest opvallend is dat de critici er niets op tegen hadden om een stuk, ge-
schreven vanuit propagandistische over wegin gen, zo objectief mogelijk te beschrijven.
C.A. Schilp vertelde in een interview dat Kettmann een fascist was ‘die het fascisme aan
zijn hart gebakken had, [hij was] niet een collaborateur in die vervelende zin van het
woord. Hij was, voor zover ik het kon nagaan, fascist uit overtuiging. Nu [ten tijde van
het interview, AvdL] weet ik niet in hoeverre die overtuiging mij gedwongen heeft om
deze zaak een beetje milder op te vatten dan een ander gedaan zou hebben. (…) Ik ben
nooit een scherprechter geweest, ik probeerde fatsoenlijk en hoffelijk te zijn’.45 Slechts
één recensent legt verband met de politieke situatie in Duits land.46 Kettmann werd
verweten dat hij de keerzijde van de fascistische medaille niet had getoond. In het hele
stuk werd volgens de recensent niets gezegd over de Jodenvervol gingen, de concen-
tratiekampen en het mishandelen van politieke tegenstanders. Als verklaring voor de
apolitieke houding van de critici moet worden genoemd – en dat doen zij in hun krant
ook – dat politiek theater voor hen meestal van een artistiek lager niveau was. Ten
tweede mogen we niet vergeten, dat het 1933 was en dat de NSB door velen werd be-
schouwd als een nette, idealistische burgerlijke partij of soort Boerenpartij, zoals Tie-
meyer ooit meedeelde.47 Gezien de rede lijk positieve kritieken in de dagbladen en de
dagboeknotities van Kettmann moet er weinig geloof gehecht worden aan Tiemeyers
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interpreta tie van de Fascio-geschiedenis. Hij deed het voorkomen dat er van binnen
uit pogingen werden ondernomen om het gezelschap te gronde te rich ten. Tijdens de
voorstellingen in de grote steden speelde iedereen, of hij nu lid was van de NSB of
slechts voor het geld op het toneel stond, de sterren van de hemel.48

Het einde van Fascio
Felten vermoedde dat de NSB zelf en met name de kringleiders van de diverse afde-
lin gen, met die van Amsterdam voorop, de ondergang van Fascio veroorzaakten. De
voornaamste kritiek was dat de reclame voor het stuk niet goed was uitgevoerd. Fel-
ten vermoedde dat de kringleiders het stuk te veel als een gewone toneelvoorstelling
beschouwden of dat ze de propagandistische waarde ervan niet beseften.49 Ook zeg-
den de kringleiders (o.a. Boddé van Roermond) een aantal voorstellingen toe, maar
verder ondernamen zij geen actie. In Alkmaar werd slechts één affiche verspreid met
de aankondiging voor de voorstelling. Een kringleider van Zuid-Limburg liet in Ge-
leen affiches aanplakken voor de voorstel ling in Roermond. Dezelf de kringlei der boy-
cotte de voorstelling in Sittard, hij stuurde zijn mannen liever naar een vergadering
in Valkenburg om bij de dis trictsleider in een goed blaadje te komen.

Na de redelijk verlo pen pre mière in Utrecht volgden er voor stellingen in Den Haag
en Haarlem. Hierna zouden nog meer steden bezocht worden: Amster dam, Hilver sum,
Bussum, Groningen, Apeldoorn, IJmui den, Nijme gen, Arnhem, Roermond, Sittard,
Amersfoort, Alkmaar, Zutphen, Gorinchem en Zwolle. Felten was ondertussen druk
bezig met het zoeken naar een tweede propagandastuk. Daarna wilde hij over stappen
naar het echte, klassieke to neel. Hij dacht daarbij aan een voorstelling van Coriolanus
van Shakespeare, zoals die een tijdje daarvoor in Parijs was opgevoerd en waar de to-
neelspe lers voor fascisten werden uitgemaakt.50 Zover is het echter niet gekomen.

Nu, meer dan zeventig jaar na dato, wordt het moeilijk een juiste weergave te ge-
ven van het einde van Fascio. De voornaam ste getuigen zijn niet meer in leven; de ge-
schrif ten die zij hebben nagelaten, spreken elkaar tegen. Felten probeerde het misluk-
ken van Fascio in de schoenen van de Amster damse kringleiders te schuiven. Naast de
al genoemde slechte reclamecampagne van deze kringleiders, verspreidde één van hen
het gerucht dat Felten de NSB voor ƒ4.000 opgelicht zou hebben. Bovendien zou hij
propagandaleider Farwerck voor ƒ1.000 hebben benadeeld.51 Kettmann schreef in zijn
naoorlogse autobiogra fie dat hij de voorstellingen in Utrecht, Den Haag en Amsterdam
had bezocht. Vol gens hem begonnen de problemen in de provincie. De plaatselij ke
kringleiders bleken niet geschikt om de voorstellin gen ter plekke te regelen. Hun voor-
naamste taak was reclame te maken voor de voorstelling en de kaartverkoop te ver-
zorgen.

In zijn artikel in Zwart Front haalde Felten uit naar zijn voormalige kameraden,
de kringleiders van Amsterdam. De vraag is of deze weergave van de feiten de toets der
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objectiviteit kan doorstaan, omdat dit schrijven werd gepubliceerd nadat de leiding
van de NSB Felten had geroyeerd. Om de ontstane schulden enigszins in te lopen werd
besloten om in Amsterdam vier voorstellingen te geven. De blokleiders kregen op de
donderdag voor de eerste voorstelling pamfletten uitgereikt met de opdracht die on-
der de leden te verspreiden. Mussert was op die vergadering aanwezig.52

Nadat de politieke tegenstanders het gerucht hadden verspreid dat de voorstel-
lingen waren afgelast, reageerde de NSB met een bericht om dit te weerleggen.53 On-
danks deze tegenzet werden beide voorstellingen op zondag niet druk bezocht. Als re-
actie werd in overleg met Farwerck besloten nog een tweetal extra voorstellingen te
organiseren. Na beraadslaging met ir. Huygen werd een nieuw pamflet opgesteld en
in Amsterdam verspreid. De voorstellingen op maandag tot en met woensdag werden
nog slechter bezocht dan die op zondag. Felten rekende voor dat deze zes voorstel-
lingen uitverkocht zouden zijn geweest als slechts de helft van alle Amsterdamse le-
den was komen opdagen. Bij verdere navraag door hem bleek dat de blokleiders we-
derom hun taak hadden verzuimd. ‘Ik verdom het om voor Felten loopjongen te
spelen’ was hun argument. Ze waren zelfs nog verder gegaan en hadden hun leden af-
geraden de voorstellingen te bezoeken. Één kringleider, Kerckhoff, zou tegen een an-
dere kringleider, Harpenau, toen deze de kaarten kwam afhalen voor verdere distri-
butie, gezegd hebben: ‘Is deze rotzooi nog niet afgelopen?’ Felten stelde daarop een
rapport op en stuurde dat naar ir. Huygen die het met hem eens was, waarop laatst-
genoemde het vervolgens doorstuurde naar Mussert. De tegenvallende bezoekers-
aantallen vinden we ook terug in De Daad, voorzover het de voorstellingen in Am-
sterdam betrof. De nood was zo hoog gestegen dat een kameraad uit Amsterdam het
voor stel deed om tassen ter waarde van ƒ25 uit te loten voor degene die de meeste
kaartjes wist te distribueren.

Fascio zou volgens Felten alleen gered kunnen worden als voldaan werd aan een
drietal voorwaarden:
– Mussert moest zijn volledige en algemene steun voor het gezelschap uitspreken,

zodat de kringleiders verplicht werden het gezelschap te steunen.
– Elke NSB’er moest er op gewezen worden dat het zijn plicht was dit NSB-toneel-

gezelschap te steunen.
– Er moest een Raad van Beheer worden ingesteld die toezicht hield op het econo-

misch beheer van de directeur van Fascio.
In een brief aan Mussert deed hij zijn beklag, niet alleen over de incompetentie van de
Amsterdamse kringleiders, maar ook over de politieke koers van de NSB.54 Door te kie-
zen voor het veroveren van de macht via de parlementaire weg, nam het aantal onbe -
nullen in de Beweging toe, beweerde hij. Het zou niet meer mogelijk zijn om een trou-
we aanhang uit Amster dam bijeen te brengen die uit meer dan honderd man bestond.
En als dat al eventueel zou lukken, dan zouden deze getrouwen zeker niet gezocht

4. Het theater van de nieuwe orde: 1933-mei 1940 189

04 hst 4 (3)  14-10-2008  11:11  Pagina 189



moeten worden onder de kringleiders. Deze kritiek op de leiding bete kende het roy-
ement van Felten. Daarnaast nam men hem kwalijk dat hij de vuile was buiten had ge-
hangen door contact op te nemen met de redactie van Vrijheid, Arbeid, Brood, het we-
kelijkse colportageorgaan van het NVV en de SDAP, dat onder leiding stond van
Meijer Sluijser (1901-1973) en met een oplage van zo’n 100.000 exemplaren actie en
propaganda voerde tegen fascisme en communisme.

Felten zou hebben doorverteld dat de toneelspelers door Mussert op smadelijke
wijze in de steek waren gelaten.55 Zelf zou hij er niet rouwig om geweest zijn, want in
augustus 1934 trad Felten toe tot de Fascistische Unie van Jhr. Groeninx van Zoelen
om de beginselloze NSB in te ruilen voor een meer standvastig fascisme.56 Deze flirt
liep echter op niets uit en ook als vooraanstaand lid van Zwart Front kon Felten zich
niet lang handhaven, want in mei 1935 werd hij ook daar geroyeerd.57

Op 1 februari 1934 bezocht Felten Mussert om over de financiële situatie te pra-
ten, Mussert kon echter geen besluit nemen en verzocht Felten diezelfde avond terug
te komen. Toen deze om 22.00 uur op het hoofdkantoor van de NSB arriveerde, bleek
dat hij niet alleen Mussert, maar ook Van Geelkerken daar aantrof. Mussert deelde
hem mee dat hij tot 21 februari Fascio financieel wilde ondersteunen. De reeds ver-
vallen salarissen werden niet vergoed, de acteurs moesten maar wachten tot 15 februari
voor de eerste helft van het salaris, op 18 februari zou de tweede helft worden overge-
maakt. Felten zag zich hierop genoodzaakt de voorstellingen per 21 februari stop te zet-
ten. Hij waarschuwde Mussert dat de toneelspelers waarschijnlijk hun recht zouden
zoeken en dat publicatie in de kranten over de affaire Fascio de NSB geen goed zou
doen. Omdat er nog optredens gepland stonden in Hilversum, Bussum en Groningen,
kreeg Felten van Mussert gedaan dat de voorstellingen in de eerste twee plaatsen
mochten doorgaan, en dat deze in Groningen slechts doorgang kon vinden als de kos-
ten waren gedekt. Het afgelasten van de voorstelling in Groningen bleek te berusten
op een misverstand. De expediteur berichtte Felten dat 60% van de zaal was gevuld.
Farwerck meende echter begrepen te hebben dat slechts 60 kaarten waren verkocht en
blies de voorstelling af. 

Maar Mussert hield volgens Felten wederom geen woord en hij weigerde de ac-
teurs na 21 februari te betalen en ook het geld dat Felten zelf had voorgeschoten (ƒ150)
werd niet aan de artistiek leider van Fascio uitbetaald.

In twee maanden tijd was De dag die komt negentien keer gespeeld. Het verlies be-
droeg daarom ƒ2.265. Daarbij moesten nog de kosten voor de repetities, zaalhuur etc.
voor de eerste voorstelling worden opgeteld. Totale onkosten bedroegen ƒ3.040. Bij
dat bedrag moest nog ƒ270 bijgeteld worden, veroorzaakt door de opdrachten van
Mussert. De totale onkosten bedroegen daarom: ƒ3.310.

Het gaat te ver om alle roddels binnen de NSB over Fascio hier te behandelen.
Volstaan kan worden met de mededeling dat de kringleiders het propageren van de
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politieke idealen via een toneelstuk niet ten volle toejuichten. Het opzettelijk achter -
hou den van reclamefolders, het verzwijgen van de speel data waren slechts enkele
voorbeelden. Daarnaast speelden vriend jespo litiek en onderling gekonkel, althans vol-
gens Felten, een grote rol. Zo zou men in Amsterdamse NSB-kringen weten dat Fas-
cio niets met de Beweging had te maken, dat Kettmann en Felten het geld, dat zij ver-
dienden met Fascio, in eigen zak hadden gestoken.58

Uit de balans van Fascio – als deze tenminste klopt, want ook de toneelspelers
twijfelden aan de betrouwbaarheid van Felten59 – bleek dat de vier avonden in Am-
sterdam slechts ƒ1.001,64 hadden opgebracht, terwijl één voorstelling in Utrecht goed
was voor ƒ742,50, die van Den Haag voor ƒ1.029,39.60

De financiën speelden vanaf de oprichting een zeer grote rol. In de top van de
NSB ging men er van uit dat het voorschot van ƒ1.660 al met de opbrengsten uit de
voorstellingen voor een gedeelte kon worden terugbetaald. Toen begin februari 1934
bleek dat er een negatief saldo van ƒ1.475 was ontstaan, werd de situatie precair.61 Fel-
ten vroeg Farwerck toestemming of hij voortaan zelf contracten mocht afsluiten met
de zaaleigenaren zodat hij niet meer afhankelijk was van de plaatselijke kring- of pro-
pagandaleiders, die zijn gezelschap meestal maar voor één avond boekten. Daarnaast
besloot hij de rol van Fortman van Walter Smith over te nemen, dat scheelde ƒ200
op de begroting en ook de toneelknecht werd ontslagen wat een besparing van ƒ10
betekende.

Bij zoveel trammelant en onderling gekibbel greep de leiding in. Mussert verbood
verdere voorstel lingen in Apeldoorn, Gorinchem en Zwolle. De kas van de NSB was
op dat moment zo goed als leeg en nog meer misluk kingen wilde de leiding niet ac-
cepteren. Binnen Fascio werd bovendien een strijd om het leiderschap gevoerd, want
Jan C. de Vos jr. had de spelers de vraag voorgelegd wie er nu eigenlijk de baas was: Fel-
ten of hij. Felten ondernam, na het vernemen van de rebellie, nog een poging om een
rustperiode van een maand in te voeren om zodoende te zorgen voor genoeg speel-
data in april. De spelers zouden dan in maart 1934 geen salaris ontvangen. De spelers
namen dit voor stel niet aan omdat zij voor de maand februari ook nog niet betaald wa-
ren. In hun ogen was de NSB verantwoorde lijk voor de uitbetaling van de sala rissen,
wat binnen de Beweging ten felste werd ontkend. 62 Fascio was een geheel zelf standi -
ge onderneming onder leiding van Felten met Reydon als juri disch en Kettmann als
literair adviseur. Zo stond het ook vermeld in het briefhoofd van het gezelschap. Zelfs
een noodkreet van De Vos aan Mussert kon niet voorkomen dat Fascio werd opge -
heven.63 Toen Felten de spelers op 13 februari in Hilversum hiervan op de hoogte stel-
de, reageerden ze furieus. Met Felten hadden ze niets te maken, want de NSB had al-
tijd zorg gedragen voor de uitbetaling van de salarissen, luidden hun verwijten. Dat
de NSB financieel borg stond voor het gezelschap blijkt ook uit een andere bron. De
anonieme recensent van Het vaderland (Menno ter Braak?) meldde dat de NSB de au-
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tobussen betaalde, waarmee de toneelspelers werden vervoerd. Daarnaast zorgden de
kringleiders voor de kaartverkoop en werden de maandelijkse salarissen per postwis-
sel via Felten door Mussert persoonlijk betaald.64 Felten vertelde de spelers dat hij de
dag er voor een onderhoud had gehad met Mussert en dat deze had besloten dat de
financiële verplichtingen niet langer door de NSB werden gedragen. De spelers waren
perplex; als Felten de waarheid sprak, dan was Mussert ‘een schoft, chantagepleger,
smeerlap, een mannetje beneden alle peil, enz. en dan is de NSB een groote liberale
rotz… maar niet fascistisch’.65 De gedupeerde spe lers overwogen nog een ‘sterke’ de-
legatie naar Mussert te sturen. De Vos, Sterneberg en Smith moesten bij hem de zaak
bepleiten.66 Of ze ooit bij Mussert zijn geweest, is niet bekend. Wel blijkt hieruit dat
Mulder (1978: 93) wellicht gelijk heeft met zijn bewering dat vooral geld en een vast en-
gage ment een belangrijke drijfveer waren om toe te treden tot dit NSB-gezelschap.

De Vos, toch al ontevreden over het beleid van Felten, dreef de zaak op de spits
en samen met zijn echtgenote spande hij een kort geding aan tegen Mussert. Via zijn
advocaat mr. F.W. Nanning eiste hij als schikking een maand arbeidsloon en een ex-
tra schadevergoeding van ƒ100 per persoon.67 Zijn eis om de Leider van de NSB te
dwin gen alsnog tot uitbetaling over te gaan vond in de ogen van de rechter geen ge-
nade. Op 23 juli 1934 werden ze veroordeeld tot de kosten van het proces, plus ƒ5 sa-
laris. De zaak Fascio werd gesloten. 

Het Fascistisch Tooneel

Eind januari 1934 deed het gezelschap Het Fascistisch Tooneel van zich spreken, Fel-
ten maakte er in zijn berichtgeving aan de leiding van de NSB al melding van. Op 21
februari had een aantal leden van de Algemene Nederlandsche Fascistenbond
(ANFB) een grootse toneelavond georganiseerd in het gebouw ‘De Vereeniging’ in de
Willemstraat in Den Haag. De leiding van het gezelschap was in handen van J.J. van
den Berg, voor de artistieke leiding tekende W.G. Steenbergen. De vraag is of dit de-
zelfde persoon is als Willy Gerardus Steenbergen (*Gouda 25 oktober 1914 – † Am-
sterdam 20 juli 1975), de zoon van Johan Steenbergen sr. en Jeanne van de Griendt, die
vanaf 1924 bij verschillende ambulante gezelschappen (o.a. Het Vereenigd Rotter-
damsch Hofstad Tooneel en Haagsch Tooneel) speelde.

Verschillende beroepsspelers hadden hun medewerking toegezegd aldus een be-
richt in Het Vaderland. De doelstelling van het gezelschap was om in verschillende ste-
den in Nederland fascistisch toneel te spelen. De voorstelling bestond uit verschillen-
de komische scènes, fascistische tableaux vivants, declamaties en scènes uit het
fascistische toneelstuk Aan ons de toekomst, dat later in maart nog een keer in Den
Haag zou worden opgevoerd. Jan Baars, de leider van de ANFB had een uitnodiging
ontvangen om de avond bij te wonen. Verdere gegevens ontbreken.68 
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De opvoeringen van Vrijheid

Op 12 en 13 maart 1936 vonden in de Tivoli-schouwburg in Rotterdam de eerste voor-
stellingen plaats van Vrijheid, een propagandastuk geschre ven door Anton Jansen, die
in het blad Vorming onder het pseudoniem Durandal gedichten publiceerde als Op den
Goudsberg, Hou zee! en Strijdlied.69 De afdeling Vorming rekende Jansen tot één van de
veelbelovende jonge nationaalsocialistische poëten, van wie het werk op de kringfas-
cistenscholen en op vergaderingen gedeclameerd mocht worden. De regie was in han-
den van Adriaan van Hees (*Rotterdam, 3 mei 1910, †Vlissingen, 2 december 1976).

Het is opmerkelijk dat de NSB wederom haar toevlucht zocht tot het toneel om
haar idealen uit te dragen. Vooral na de mislukking van Fascio en de voor stellingen
van De beul in november 1935 is het voorstelbaar dat binnen de Beweging de liefde voor
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het toneel danig was bekoeld. Wat er in Nederland getoond werd, vonden de NSB’ers
onwaarachtig en leugenachtig ‘hol, zin- en geestloos liberaal vermaak, marxistischen
tendenz of wel pacifistische en quasi-humanistische kwijlerij’.70 Door te kiezen voor
liberaal vermaak of soms nog erger, voor cultuurbolsjewistische propaganda had het
theater zich van de volksgemeenschap verwijderd. Deze had dat begrepen en op haar
beurt wraak genomen: ze interesseerde zich niet meer voor deze kunstvorm. Dat de
meeste Nederlanders niets van toneel wilden weten, werd in de nationaalsocialistische
pers toegelicht aan de hand van de toeschouwersaantallen: in 1929 bezochten nog
820.000 mensen de schouwburg, in 1935 was dit aantal tot de helft (416.000) geredu -
ceerd. De thuisblij vers hadden gelijk, want alles werd in de ogen van de NSB-critici tot
kunst verheven terwijl het niets anders was dan ‘verkapte propaganda en draaimolens
van zinneloos ver maak’.71 ‘Van den werkelijken strijd van ons volk om zijn bestaan,
van den socialen nood eenerzijds en van den ander zijds toch ook weer grooten rijk-
dom van onze nationale cultuur in het verle den, kortom van de waarheid van het le-
ven van ons volk merkt men heden op ons tooneel bijna nooit iets.’72

Anderhalf jaar eerder, eind 1934, begin 1935 werd het plan geboren om in Rotter-
dam een nationaalsocialistisch toneelstuk in te studeren. De vraag was alleen welk stuk
er gespeeld moest worden. In eerste instantie werd gedacht aan De dag die komt, maar
Adriaan van Hees, de door de gewestelijk propaganda-inspecteur aangezochte regis-
seur, vond dit stuk niet geschikt. Binnen de beweging stond Van Hees bekend als ‘een
stoere harde werker, wien niets te veel is, integendeel overal heeft hij het oog op, niets
ontgaat zijn aandacht, niets ontsnapt zijn critiek, steeds verbetert hij de scènes en geeft
aanwijzingen en toelichtingen. De spelers zijn als “was” in zijn handen. Hij kneedt en
vervormt ze tot de persoonlijkheden, die zij moeten uitbeelden’.73

Van Hees vroeg Mussert advies over de keuze van het stuk, daarnaast wilde hij
hem spreken over plannen van Kettmann om met een nieuw beroepstoneelgezelschap
te starten. Verder wilde hij ds. Van Duyl de vraag voorleggen hoe er een contact ge-
organiseerd kon worden tussen alle kunstenaars die lid waren van de NSB. Deze kwes-
tie noemde hij zijn stokpaardje. Hij vroeg zich af hoe ‘we het beste mèt elkaar in één
richting op één gemeenschappelijk doel afmarcheeren, kortom: hoe komen we tot een
strijdgemeenschap voor nederlandsche kunst in onze Bew[eging]?! [kapitalen
van Van Hees, AvdL]’.74

Hoewel de voorstelling door amateurs gespeeld zou worden, pakte Van Hees de
uitvoe ring van het stuk groots aan. Twee toneelclubs, één in Rotterdam en één in Hil-
versum, werden voor deze onderneming opgericht en Vrijheid werd in drieëneenhal-
ve maand ingestudeerd. Na oproepen in de nationaalsocialistische kringbladen, meld-
den zich meer dan honderd enthousiaste leden bij de voorinschrijving aan, Van Hees
kon er maar veertig gebruiken. Aan het begin van de selectie stelde Van Hees hen de
vraag wie de Beweging wilde dienen door mee te spelen in een toneelstuk. Ieder drong
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naar voren. Een van de aanwezigen schreef in het kringblad Schoon schip: ‘Iedereen,
niemand uitgezonderd, wil in aanmerking komen. Ik kom onder de indruk van die be-
zielende drang om zich verdienstelijk te maken, ik voel een brok in mijn keel. Dat is
bezieling zooals ik nimmer elders mocht ontmoeten. Dat is eenheid die mij tot diep
in mijn ziel beroert. Ik voorvoel het. Daar MOET iets grootsch uit groeien. Daar KAN
succes niet uitblijven. Schouder aan schouder. Zoo zal het blijven, tot den dag der
overwinning.’ Vervolgens verzocht van Hees de kameraden die niet alle repetities zou-
den kunnen bijwonen te vertrekken. De onbekende kameraad vervolgde: ‘Ik kijk toe
in afwachting wat gebeuren gaat. Niemand beweegt, allen blijven. Allen willen hun be-
scheiden krachten geven tot het welslagen van het geheel. De repetities gaan verder.
Overal heeft kameraad van Hees het oog op. Niets ontsnapt aan zijn kritiek. Hij ver-
betert, geeft aanwijzingen en toelichtingen. Hij is in zijn element. Ik sla hem gade. Tel-
kens en telkens weer laat hij een scène, waarover hij niet tevreden is, overdoen. De me-
despelenden, bezield door zijn enthousiasme, trachten al zijn wenken en raadgevingen
ter harte te nemen. Wat een wilskracht, wat een doorzettingsvermogen bezit deze be-
wegelijke jongeman en toch, met wat een enorm geduld blijft hij verbeteringen aan-
brengen en inlichtingen geven. Ik bewonder hem en kom tot de volle overtuiging, dat
hij de rechte man op de rechte plaats is.’75

Het was de bedoeling dat de voorstellingen onder auspiciën van de afdeling Vor-
ming zouden ressorteren. Het plan was om de beste spelers uit beide toneelstukken na
de premières bij elkaar te voegen en op te nemen in een gezelschap dat Vrijheid in het
hele land zou gaan spelen. De NSB-kringen moesten de verliezen voor hun rekening
nemen. Deze zouden echter niet veel bedragen, verzekerde Adriaan van Hees aan ds.
van Duyl – en later zelfs aan Mussert, wat hem op een reprimande kwam te staan –
want de spelers werden niet betaald en de decors werden zelf gemaakt. Bij winst zou-
den de kringen een bepaald percentage ontvangen, terwijl het grootste gedeelte naar
afdeling Vorming zou terugvloeien.

De grootse aanpak kwam ook tot uiting in de propaganda in Volk en Vaderland
en De Daad. ‘Gaat Vrijheid zien – en als NSB-er zult gij nog beter weten wat Natio-
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naal-Socialist zijn beteekent’ [onderstreping De Daad, AvdL] was de leuze.76 Het aan-
tal medewerkers aan de voorstelling schatten beide periodieken op zeventig en in de
orkestbak zat een fanfarecorps in uniform dat strijdmarsen speelde. Om moeilijkhe-
den met politieke tegenstan ders te voorkomen vond de première in besloten kring
plaats; de toeschouwers droegen hetzelfde uniform als de orkestleden: een zwart
hemd. Toch was het twee journalisten van Voorwaarts, een socialisti sche krant uit Rot-
terdam, gelukt de zaal binnen te komen. De reconstructie van de tekst is voor een groot
gedeelte aan hen te danken.

Begin februari 1936 ontstond er verwarring over het spelen van Vrijheid. In Den
Haag had kameraad Cor Paré de tekst van Anton Jansen bewerkt en hij wilde deze op-
voeren met zijn gezelschap Het Vaderlandsche Tooneel. Grote consternatie in de top
van de NSB was het gevolg. Mussert en Van Geelkerken konden niet toestaan dat de
NSB na Fascio wederom een zeperd haalde. De chef-propagandakamer van Den Haag
kreeg van het hoofd dienst II kunstzaken de opdracht Paré het spelen te beletten. Van
Geelkerken informeerde bij Van Hees hoe de onderneming in Rotterdam werd gefi-
nancierd en bij Mussert heerste, op basis van de correspondentie en de geruchten-
machine, de overtuiging dat de NSB zich net als bij Fascio garant had gesteld voor de
opvoeringen van Vrijheid. Van Hees kreeg opdracht verslag uit te brengen over Paré.
Zijn beoordeling viel voor Paré natuurlijk zeer negatief uit, Van Hees plaatste hem in
de categorie van de ‘schmieren’. Geconcludeerd werd dat Paré gewend was ‘zich te be-
wegen op de planken van het toneel, dat draken of andere volksvergifuitbrakende
monsters draagt’.77 Het eind van het liedje was dat Paré van Van Hees en S.L.A. Plek-
ker de opdracht kreeg zich van verdere toneelactiviteiten te onthouden.78

Toen Mussert bepaalde dat de gehele opbrengst van de voorstellingen ten goede
moest komen aan het steun- en verkiezingsfonds van de NSB, leidde dit weer tot te-
leurstelling bij de Rotterdamse kameraden die Vrijheid hadden voorgefinancierd.
Smalend constateerden zij dat er op het hoofdkwartier een Fascio-spook rondwaar-
de. Als compromis werden de voorstellingen van Vrijheid gebombardeerd tot open-
bare vergaderingen zodat 40% van de winst in de kas van de NSB terugvloeide.79

De kwestie rond het optreden van Paré laat zien dat de top van de Beweging niet
goed wist wat ze met dergelijke initiatieven aan moest. De afdeling van ds. Van Duyl
had nog gepoogd een ander geschikt stuk voor Het Vaderlandsch Tooneel te vinden.
Om de koningsmacht, het stuk dat Paré in november 1935 met zijn Vaderlandsch Too-
neel had gespeeld, werd als historiestuk beslist onvoldoende bevonden, hoewel toe-
gegeven werd dat het enkele goede spelmomenten bevatte. ‘Maar juist wij nat[ionaal]
soc[ialisten] moeten bij het spelen van zulk soort stukken er op bedacht zijn, dat de
idee en de inhoud van het stuk in politieken zin grootsch en richting-wijzend moeten
zijn, hetgeen meestal bij de bestaande stukken niet het geval is.’80

De problemen met Paré waren voor de NSB aanleiding om haar standpunt over
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toneel te bepalen. Het hoofdkwartier wilde geen NSB-toneelgezelschappen meer on-
dersteunen. Het was voor de NSB onmogelijk om er een beroepsgezelschap op na te
houden, hoe wenselijk dat ook geacht werd, met name voor werkloze acteurs. Omdat
gevreesd werd dat openbare voorstellingen tot relletjes zouden leiden en door de po-
litiek verboden zouden worden, kon het spelen van een propagandastuk dus alleen in
besloten kring plaatsvinden. Een beroepstoneelgezelschap kon natuurlijk niet le-
vensvatbaar zijn door een paar besloten voorstellingen voor NSB-publiek te geven. De
NSB beschouwde zichzelf als een politieke strijdorganisatie en kon dus onmogelijk op-
treden als werkgever voor een beroepstoneelgezelschap. Wanneer een gezelschap toch
propagandastukken wilde spelen, dan deed het dat voor eigen risico. Bleek zo’n op-
voering door de leiding als waardevol te worden beschouwd, dan wilde deze overwe-
gen zo’n voorstelling te steunen zoals de NSB ook had gedaan met Tijl Uilenspiegel in
een opvoering van het Vlaamsche Volkstooneel. 

De inhoud van het toneelstuk Vrijheid
In het eerste bedrijf van Vrijheid probeert een dominee de echtgenote van een libera-
le advocaat over te halen een zondagochtendvoorstelling van De beul te bezoeken:

‘Maar dominee, ik wou Zondagmorgen naar de kerk gaan...’
‘Och mevrouwtje, slaat u de kerk eens gerust o ver...’81

De dame krijgt vervolgens bezoek van een vriendin, die net terug is van een reis door
Duitsland. Het spreekt vanzelf dat zij vol lof is over de Führer en de Duitsers:

‘Alleraardigste mensen en het is zo mooi dat ze allemaal zoveel verering voor Hitler heb-
ben.’82

De dominee is een verkapte communist, die mevrouw zo ver krijgt, dat ze een groot
portret van Lenin aan de wand hangt.

Het tweede bedrijf speelt zich af in het kantoor van een fabrikant, lid van de Vrij-
heidsbond die zijn boekhouder wegens vermeende NSB-sympathieën ontslaat. De fa-
brieksdirec teur grijpt niet in wanneer zijn zoon hem vertelt dat een communis tische
arbeider opruiende pamfletten in het bedrijf heeft verspreid. Zoonlief begrijpt deze
halfslachtige houding van zijn vader niet:

‘Ik vind het treurig dat fatsoenlijke mensen worden ontslagen wegens hun politieke over-
tuiging.’83

De lotgevallen van een colporteur van Volk en Vaderland, in de vorm van een straat-
toneel en zich afspelend in Amsterdam 1936, vormen de inhoud van het derde bedrijf.
De arme colpor teur ligt met kapotte ribben, een verbrijzelde kaak en onder de rode
verf op het toneel.84 Om de dadendrang van de politieke tegenstanders nog meer in
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diskrediet te brengen, heeft men niet op één pot verf gekeken. Op de hoek van de straat
waar de colporteur werd neerge slagen, prijst de joodse voddenkoopman Salomon
Meyerbach zijn waren aan. De zoon van de fabrieksdi recteur, toevallig aanwezig,
vraagt hem zijn kar ter beschik king te stellen voor het vervoer van de gewon de. Pas na
een stevige fooi staat Meyerbach de kar af.

De bekering van de zoon van de fabrieksdirecteur vormt het onderwerp van het
laatste bedrijf. Bij het relletje rond de colporteur heeft hij een paar klappen opgelopen,
die hem tot inkeer hebben ge bracht: 

‘De klap, die ik gekregen heb, heeft verhelderend ge werkt. Nu beschaafde dames het portret
van Lenin ophangen weet ik, dat slechts één man ons nog redden kan van de rode we reld-
revolu tie. Die man is Anton Mussert. Hou Zee!”85

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

De receptie van Vrijheid
Hoewel het wel als zodanig werd aangekondigd in de NSB-pers, wezen de journalisten
van Voorwaarts op het volstrekt ontbreken van enig waarheidsgehalte in het stuk, door-
dat het ‘geen enkele positieve gedachte bevat, doch slechts een aaneenschakeling is van
de grofste verdachtmaking aan het adres van en de aller goedkoopste spot met socia-
listen, communisten, vrijzinnig-demo craten, liberalen en Kerk-en-Vrede dominees’.86

Binnen de gelederen van de NSB werd dit stuk juist zeer posi tief ontvangen. De
vraag of Vrijheid beschouwd moest worden als een tendensstuk, werd ontkennend be-
antwoord. In zo’n stuk werd alles, dus ook de waarheid, ondergeschikt gemaakt aan
partijpolitieke propaganda en de artistieke kwaliteit was van ondergeschikt belang, was
de gedachte. 

Twee zaken spraken de nationaalsocialisten bijzonder aan. Opvallend is dat zo-
wel de reacties in een blad als Volk en Vaderland als de briefwisseling van verschillen-
de partijfunctionarissen dezelfde taal spreken. De politieke tegenstanders van de NSB
in het stuk werden niet gedemoniseerd; net als in De dag die komt werden zij voorge-
steld als mensen, zij werden geen karikaturen, aldus de NSB-critici. Wat vooral erg
herkenbaar was, waren de verschillende politieke standpunten die door de persona-
ges werden uitgedragen. De toeschouwers konden de types a.h.w. in hun eigen straat
tegenkomen. De personages waren representanten van de verzuilde maatschappij van
de jaren dertig. De vaderfiguur, een captain of industry, is een liberaal in hart en nie-
ren; een van zijn zoons is een vrijzinnig democratische wethouder. De Kerk en Vre-
de-dominee staat bekend als een vriend van de Sovjet-Unie en de twee onderwijzers
vertegenwoordigen de politieke tegenstanders: zij zijn aanhangers van de SDAP resp.
CPH. De toeschouwers zullen zich waarschijnlijk het meest geïdentificeerd hebben
met de nationaalsocialistische boekhouder of met de chauffeur, een stoere ex-WA-
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man, die toch vooral de waarachtige Nederlander representeerde. De problemen die
de boekhouder ondervond of de bekering die de andere zoon des huizes in de loop van
het stuk onderging, herinnerden de toeschouwers aan hun eigen keuze voor de Be-
weging en de moeilijke strijd die daarmee gepaard ging. De bewondering sloeg niet al-
leen op de weergave van de politieke keuze van de NSB’ers in het stuk, want ook de
tekening van de politieke tegenstanders werd als zeer realistisch ervaren. ‘Het teekent
den hedendaagschen politieken mensch ten voeten uit, in al zijn dwalingen en ver-
warrende denkbeelden, zonder in overdrijving te vervallen. Dat is de groote bekoring,
die er van uitgaat. Het stuk is de werkelijkheid [dit laatste woord stond vetgedrukt in
het oorspronkelijke artikel, AvdL].’87 De schrijver had juist geprobeerd de personages
te schilderen als gewone mensen, die qua intentie niet slecht waren, maar die vanuit
een blindheid tot daden overgingen waarmee ze zelf dachten goed te doen, doch waar-
van nationaalsocialistische toeschouwers wisten dat ze verkeerd waren. Ook de figuur
van Salomon Meyerbach was door de auteur zo gekarakteriseerd dat hij menig NSB’er
kon behagen. Het stuk mocht door en voor de leden van de Beweging gespeeld wor-
den omdat het feitelijk niets anders weergaf dan ‘een willekeu rige doorsnee van het le-
ven van ons volk in deze dagen, zooals het door kleine en groote aanlei dingen steeds
weer in de politieke sfeer uitmondt’.88 Dat niet iedereen overtuigd was van het waar-
heidskarakter van Vrijheid bleek uit het feit dat sommige recensenten dit stuk inter-
preteerden als het nationaalsocialistische antwoord op De beul.89

De humor in het stuk werd eveneens gewaardeerd. Deze was niet verbitterd maar
hield de toeschouwer een spiegel voor van de politieke sentimenten uit 1936. Iedere
NSB’er zou wel iets van zijn eigen strijd in het stuk hebben herkend; in dit stuk werd
de groeiende macht van de NSB zichtbaar, zodat iedereen overtuigd raakte en reage-
ren moest op deze nieuwe machtsfactor in de politiek. Door de besloten voorstellin-
gen ontstond er een grote ver broedering: de schrijver, de regisseur, de spelers en de
toe schouwers waren allemaal nationaalsocialist.90 Op 16 maart 1936 werd Vrijheid ge-
speeld in De Seinpost te Scheveningen. In de reclamecampagne werd de voorstelling
aangekondigd met de slogan ‘De Rotterdammers komen’ die in kapitalen werd afge-
drukt. De propagandistische strek king werd bij de voorstelling in Den Haag op 2 mei
1936 voor 2000 toeschouwers nog versterkt door de aanwezigheid van Mussert, die op
2 mei 1934 was ontslagen als ingenieur bij Rijkswa terstaat. Voor de verdere omlijsting
zorgden districtsleider H.C. Nije, die de avond opende en Het Zwarte Koor uit Den
Haag, dat liedjes en spreekkoren ten gehore bracht. Bij de voorstelling bezetten de le-
den van het koor de eerste rijen.

Naast Rotterdam en Den Haag werden Utrecht (16 april 1936) en Amsterdam
(Krasnapolsky, 22 april 1936) met een bezoek vereerd. Binnen de Beweging werd even-
eens gesproken over een optreden in Arnhem. Dat Vrijheid in niet meer plaatsen werd
opgevoerd, is terug te voeren op een bevel van Mussert.
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Zwart Front speelt mee

De NSB was niet de enige nationaalsocialistische partij die haar idealen door middel van
politiek geëngageerd toneel voor het voetlicht bracht. Op 6 februari 1937 hield Zwart
Front een vergadering in de jaarbeurs in Utrecht, die voor een overvolle zaal geopend
werd door Ad Sassen. Arnold Meijer was de laatste spreker met de redevoering: ‘Wij
brengen u den nieuwen staat’. Tussen de beide toespraken door voerde een drietal le-
den van de afdeling Utrecht een spel op met de titel: Het Eenigst Antwoord. De sketch
telde drie personages: een marxist, een liberaal en een kameraad van Zwart Front. In
een twistgesprek kwamen zij tot de overtuiging dat alleen Zwart Front er in zou slagen
Nederland uit het slop te trekken. De Zwart Fronter eindigde het spel met de woorden:

Wie maakt uit deze tuchtelooze horde
Een nieuw geslacht dat recht weer kent en orde?
Een nieuw geslacht dat d’oude trotsch hervond?
Zwart Front!

Het kostte de verzamelde kameraden moeite om niet met deze kreet in te stemmen al-
dus het bericht.91 Bij het inzetten van het tweede couplet van het Wilhelmus stond het
publiek als een man op en zong uit volle borst het volkslied mee.

Ruim een jaar later, op 26 mei 1938 had Zwart Front een partijbijeenkomst in de
grote zaal van Concordia in Breda georganiseerd. Wederom werd een toneeltekst –
door de verslaggever van Zwart Front een samenspraak genoemd – opgevoerd tussen
de twee redevoeringen van kameraad Schalker en Arnold Meijer in. De dag werd ge-
opend door de dichter Albert Kuyle, pseudoniem van L.M.A. Kuitenbrouwer. Ge-
speeld werd de dramatische tekst Jan Stavast, geschreven door Anton Erwich. Het stuk
kent drie personages: Jan Stavast, die symbool staat voor alles wat fris, moedig en eer-
lijk is; Jan Sijmen, de underdog die door verschillende partijen is verraden en uitge-
buit, totdat hij bij Zwart Front zijn redding vindt en Jan Salie, een representant van
de democratisch liberale samenleving en dus de schurk in het stuk. Een van de rollen
werd gezegd door Kuyle zelf. Een modernistisch geval van intertekstualiteit, want de
naamgeving van de personages geeft aan dat Erwich zich overduidelijk heeft laten in-
spireren door Potgieters allegorische verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind uit 1841.
Aan het decor werd hoegenaamd geen aandacht besteed. De drie toneelspelers ston-
den achter een tafel waarop hun teksten lagen uitgespreid. Achter de tafel zat het or-
ganisatie- of partijcomité dat toezicht hield op een goed verloop van de vergadering.
Een verschil in kleding maakte duidelijk wie welke rol speelde. De acteur die Jan Sa-
lie speelde, droeg als teken van waardigheid een hoed, Kuyle droeg het zwarte uniform
waarmee hij diezelfde dag geportretteerd werd. Hoe de discussie tussen de drie ver-
liep, laat onderstaand fragment duidelijk zien:
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Jan Sijmen
Mijnheer, wat heb ’k aan Vrijheid, zonder Arbeid, zonder Brood? 
Wat baat mij de Democratie, wanneer ik blijf ontbloot 
van al wat er van noode is om den schoorsteen te doen rooken? 
Van wat gij ’t hoogste heil heet is geen bordje soep te koken

Jan Salie
Vergeven zij ’t u dat gij spot met zulk een geest’lijk goed
als de Democratie. Gewis, gij weet niet .wat gij doet.
Smeult in uw ziel geen vonkje meer van’t vuur, hebt gij in d’aadren 
geen droppel meer van ’t fiere bloed onzer heldhaft’ge Vaad’ren? 
Herinnert ge u niet, vriend, hoe zij, wars van uitheemschen dwang, 
geworsteld hebben om de Vrijheid, tachtig jaren lang,
en hoe zij die, ten koste van ontelbare offers, wonnen?
Vriend, zoo gij ’t niet vergat, hoe kunt gij dermate onbezonnen 
en dusdanig ondankbaar zijn om dit zoo dure Pand
des Voorzaats te versmaden? Leest gij dan niet een courant? 
D’ernstige bladen publiceeren strijk en zet artiek’len,
waarin met klem gewezen wordt op d’ijs’lijke periek’len,
dewelke Vaderland en Volk, in aldoor nauwer kreits
omkringd door ’t Beest der Barbarij, aangrimmen allerzijds.
Vriend, zoudt ge uw erf’lijk voorrecht voor een schotel linzen ruilen? 
Bedenk, onder den Boom der Vrijheid kunt gij veilig schuilen
voor elke bui, hoe hevig ook, voor weerlicht en voor storm.
Om kort te gaan, Jan Sijmen, heusch, er is geert enk’le vorm 
van staatsbestel voortreff’lijker dan de parlementaire;
waar de Democratie niet heerscht, daar is de Vrijheid verre,
daar nam zij weldra voor Geweld en Willekeur de wijk.

Jan Sijmen
Een schoon betoog, mijnheer, doch ’t zet geen zoden aan den dijk.

Jan Stavast
Juist! Is die wering eens door der gewassen waat’ren woede 
gehavend, dan valt er alleen door hand’len te verhoeden
dat d’aanbruisende springvloed de breuk tot een bres verwijdt 
en, binnenbrekend, meen’geen den verdrinkingsdood bereidt.
Sedert wanneer echter verstaan op hand’len zich de Heeren 
ginds in Den Haag?

Jan Sijmen
Dat vraag ’k óók, Jan Stavast! Steevast rangeeren
die stastokken daar elke zaak, Zit er iets hach’lijks aan,
en ieder vraagstuk; is ’t wat neet’lig, op de lange baan.
Hun tempo, tergend traag als van een trekschuit, hun getreuzel, 
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hun ijdele gebaren, hun gebazel, hun gebeuzel, 
dat alles ben ik bijster beu. Voorwaar, ’k verkies.één man,
sterk, vastberaden en doortastend, boven honderd van
die schipperaars, die niets zoozeer als een beslissing schuwen.

Jan Salie
Jan Sijmen, heb ik goed gehoord? Dat’s taal om van te gruwen. 
Gij lastert de Democratie.

Jan Stavast
Ziedaar de nieuwste God!’92

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

Nationaalsocialistische spreekkoren, 
tableaux vivants en declamatoria

Het zeggen van een spreekkoor maakte een wezenlijk onderdeel uit van de theatrale
subcultuur van socialisten en communisten. Niet alleen op politieke manifestaties,
maar bij bijna elke bijzondere gelegenheid werd de mogelijkheid aangegrepen om een
spreekkoor te berde te brengen. Zo zegden de werklozen die betrokken waren bij de
bouw van de Lezingzaal, een uitbreiding van het conferentiecentrum van de Arbeiders
Gemeenschap de Woodbrookers te Bentveld, op 14 april 1934 het spreekkoor ‘Het Huis
der Gemeenschap’, dat speciaal voor deze gelegenheid door Henriette Roland Holst-
van der Schalk geschreven was. Net zoals in Duitsland gebeurd was, nam de NSB deze
theatrale traditie van communisten en socialisten over en zette ze bij verschillende ma-
nifestaties in. We hebben al gezien dat Louis Felten zich in het begin van de dertiger
jaren ontpopte als een belangrijk leider van spreekkoren. Ook George Kettmann jr.
had zich in de eerste jaren van de Beweging op dit punt verdienstelijk gemaakt. Zo
werd ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van prinses Juliana op 30 april
1934 tijdens een feestvergadering in café ‘De Pool’ in Amsterdam zijn spreekkoor Het
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zaad kiemt opgevoerd, dat hij speciaal voor deze avond had gemaakt. Het Zwarte Koor
bracht tijdens de Guldensporenslagherdenking op 11 juli 1937 het gedicht Het Gul-
densporenlied van René de Clercq dat eerder gepubliceerd was in De noodhoorn en uit-
gegeven werd door De Amsterdamsche Keurkamer van George Kettmann jr. als
spreekkoor ten gehore. Beide teksten zijn opgenomen als bijlage 4 bij dit hoofdstuk.
Het spreekkoor van De Clercq heeft een meer Zuid-Nederlands karakter en bepleit een
zelfstandig Vlaanderen of als dat niet mocht lukken, een opgaan in een Groot-Ne-
derland of Dietsland. In het refrein treffen we bekende nazistische ideologemen aan
in de steeds herhaalde slotregels van elke strofe:

Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij ’t onrecht, dat uwen dooden krenkt,

Herdenkt! 93

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

Figuur 12: De spreekkoren van de Nationale Jeugdstorm.
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Datum Titel Auteur Bijzonderheid

22 oktober 1935 De avondspreuk Guus de Greef94 Gezegd op een propaganda-avond

5 november 1935 Spreekkoor onbekend Gezegd op een feestavond in 
Haarlem

25 juni 1936 Jong Dietschland
spreekt

Cora Terwen

januari/ februari
1937

De Meeuwenvaan
waait aan de Maas

Guus de Greef Rotterdam, aangekondigd als een
spreekkoorspel

9 december 1937 Het Geuzenvendel
op den thuismarsch.

F.L. Hemkes Opgevoerd door Stormsters tijdens
propaganda-avond in De doelen in
Rotterdam voor 1200 toeschouwers

9 december 1937 Dietsch spreekkoor Teksten van Al-
brecht Roden-
bach/Cyriel 
Verschaeve

Opgevoerd door Stormers

19 maart 1938 Spreekkoor onbekend Spreekkoor met lichtbeelden, opge-
voerd in Hillegersberg (Rotterdam)

26 mei 1938 De Jeugdstorm 
is paraat

onbekend 3de velddag van de Jeugdstorm 
in het Ajax-stadion
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In De avondspreuk wordt gesteld dat Dietsland niet alleen bestaat uit al het land tus-
sen Duinkerken en de Dollard, maar dat daarbij ook de overzeese gebiedsdelen en
Zuid-Afrika moeten worden gerekend. Al deze volkeren behoren tot de Germaanse
stam en zijn dus één, het enige verschil is dat zij verschillen in aard en aanleg. Jong
Dietschland spreekt bestaat uit zes strofen (waaronder een openings- en een slui-
tingskoor) en bevat een karakterisering van de Jeugdstorm in nationaalsocialistische
motieven, waarbij vooral het accent wordt gelegd op strijd, jeugd, kracht en vader-
landsliefde. Ook wordt de tegenstelling met de politieke tegenstanders verwoord, zij
zijn de ‘laffen’ en de ‘lauwen’ die geen keuze hebben durven maken voor het natio-
naalsocialisme. Vergelijkbaar hiermee is het ultrakorte spreekkoor De Jeugdstorm is
paraat, waarin de bronnen van de NSB worden gememoreerd. De verbondenheid
van het Nederlandse volk met het vorstenhuis is het onderwerp van het spreekkoor
dat in 1938 in Hillegersberg werd opgevoerd. Enigszins hiervan afwijkend is Het Geu-
zenvendel op den thuismarsch, oorspronkelijk een gedicht van de jonggestorven F. L.
Hemkes (1854-1887) uit de bundel XL Gedichten (1882). Geenszins een nationaalso-
cialistisch gedicht. Wat betreft zijn poëzie is Hemkes verwant met Staring en Pot-
gieter. Dit nationalistische gedicht werd samen met Het Kindeke van den Dood door
Willem Kloos als een van zijn beste verzen beschouwd.95 Het nationalistisch karak-
ter van dit gedicht zal wel de reden zijn geweest waarom het is omgewerkt tot een
spreekkoor.

De theatrale activiteit in de Jeugdstorm bleef in de jaren dertig niet alleen beperkt
tot het zeggen en uitbeelden van spreekkoren. Verschillende keren werd in De Storm-
meeuw gewag gemaakt van de toneelstukken die door Jeugdstormers en vooral Storm-
sters tijdens de talrijke propagandabijeenkomsten van de NSB of de Jeugdstorm wer-
den opgevoerd. Titels als Wat een tijd, wat een tijd (Alkmaar, 27 januari 1937) en
Groeiende Storm (Utrecht, 27 november 1937) doen een geëngageerde politieke tekst
vermoeden, maar dat zal evengoed gegolden hebben voor Ik ben zoo… dat bij de her-
denking van de Guldensporenslag op 11 juli 1939 werd opgevoerd.

Op het Amsterdamse jaarfeest van de Jeugdstorm op 1 en 2 januari 1938 waren de
Jeugdstormers actief, toen een aantal van hen verschillende strofen van het gedicht
Oranje en Neerland … één, geschreven door Stormmeeuw-huisdichter Roland, decla-
meerden. De declamaties werden ondersteund door orgelmuziek van Anton van der
Horst en tegelijkertijd werd een zevental tableaux met Dietse helden geprojecteerd, ge-
schilderd door een zekere Gantsert. Waarschijnlijk wordt hier A.C.E. Gantzert be-
doeld die aan het eind van de jaren dertig een aantal verkiezingsaffiches voor de NSB
(‘ik stem Mussert’) had ontworpen. Op het doek verschenen de portretten van Wil-
lem van Oranje, Jan Pietersz. Coen, Michiel de Ruyter, Jacob van Campen, Joost van
den Vondel, Rembrandt van Rijn en koningin Wilhelmina.

De eerste zes strofen van het declamatorium vormden een acrostichon en waren
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gewijd aan de Vader des Vaderlands. Willem van Oranje werd getypeerd als een een-
ling, die vergezeld door slechts een paar getrouwen de strijd om het volksbestaan te-
gen de koning van Spanje had gevoerd. Hij kon daarbij alleen vertrouwen op God,
daarom was hij een voorbeeld voor de Dietse jeugd. Jan Pietersz. Coen en Michiel de
Ruyter werden aangehaald om de grootsheid van de republiek in de zeventiende eeuw
te benadrukken. De auteur had vooral de nadruk gelegd op de eigenschappen van bei-
de helden, het waren krachtige persoonlijkheden, strijders en De Ruyter werd door ka-
rakteriseringen als ‘hij die God en land beminde’ als een voorloper van het natio-
naalsocialisme gezien. De volgende drie persoonlijkheden vertegenwoordigden de
grootse cultuur van de Gouden Eeuw. Roland had Van Campens paleis op de Dam
omschreven als het ‘zinnebeeld van ’t stoere voorgeslacht’ en Vondel en Van Rijn sa-
mengebracht in de volgende regels:

Den dichter, die in stoute zangen
De aarde ontstijgt;
Den schilder, in wien ‘t Godsverlangen
Ten hemel stijgt,
Wij zullen beider naam bewaren
Tezaam in ’t hart,
Want beiden hebben zij ervaren
Glorie en smart;
Doch immer bleef hun blik in ’t lijden
Omhoog gericht
En daarom ook schiepen zij beiden:
Uit duister ……… licht!96 

De laatste drie strofen herhaalden het centrale thema uit de titel: geen macht zal Ne-
derland en Oranje kunnen scheiden, Nederland en Oranje zijn één. Hierna volgde het
Wilhelmus dat door een volle zaal werd gezongen.

Zwart Front, de katholieke fascistische beweging onder leiding van Arnold Meijer,
voerde in de jaren dertig ook actief propaganda met hun spreekkoren. Op 1 juni 1936
werd in Nijmegen de eerste gewestelijke Zwart-Frontersdag gehouden waarbij een
tweetal spreekkoren werden uitgesproken. Om 15.35 uur startte een stormtroep met
Het fascisme komt, een half uur later volgde Wat is Zwart Front? In deze spreekkoren
herkennen we enkele thema’s en motieven die in het taalgebruik van nationaalsocia-
listen of fascisten gebruikelijk waren. Het spreekkoor Het fascisme komt schildert de
kapitalistische maatschappij van de jaren dertig af als een verziekte samenleving die
gekenmerkt wordt door werkloosheid en waar politieke tegenstanders als de com-
munisten de lakens uitdelen. Deze wijze van beschrijving is kenmerkend voor de po-
litieke propaganda die met dit spreekkoor werd bedreven. De eigen revolutionaire be-
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weging wordt als de oplossing gezien voor de problemen van de maatschappij van de
jaren dertig. Ze wordt met name in Wat is Zwart Front beschreven met louter positieve
woorden als jeugd, jonge leeuw, een fiere, felle troep, vurig hart, nieuw et cetera. Zwart
Front wordt getypeerd als een beweging met een strijdbaar elan, die een nieuwe re-
volutie preekt, orde op zaken gaat stellen en de toekomst voor lange tijd zal bepalen.
Voor de toehoorders werkten deze propagandistische teksten opvoedend, d.w.z. de
kameraden werden op deze manier overtuigd van de juistheid van hun politieke keu-
ze. De talloze synonieme woordgroepen versterken deze propagandistische waarde.
In deze zin vervullen ze dezelfde functie als de stereotype clausen van de personages
in De dag die komt en Vrijheid.

Naast spreekkoren werden tableaux-vivants gebruikt om de propagandistische bood-
schap over te brengen. In de beginjaren van de NSB was café De Pool in Amsterdam
het trefpunt voor de verzamelde kameraden. Daar toonde een Amsterdamse jonge-
rengroep op 17 maart 1934 een tableau-vivant ‘voorstellende den band die het Fascis-
me legt tusschen den Hollander, den Nederlandsch-Indiër en den Surinaam’.97 Zelfs
bij kleine nationaalsocialistische splinterpartijen als de NSNAP van majoor Kruyt von-
den theatrale activiteiten plaats. Op de landdag van de NSNAP in Concordia te Bre-
da, 2 augustus 1936, toonde de kring Keulen-Aken enkele tableaux vivants:
– Broederstrijd
– De stervende SA-man
– De verzoening
– Getrouw aan Vorstenhuis, Vaderland en Leider
– SA marcheert.98

De Duitse kameraden hadden ervaring met deze manier van propaganda bedrijven en
ze wilden hun Nederlandse kompanen leren hoe ze voortaan vergaderingen konden
opluisteren. 

Hoewel de leiding van de NSB na het fiasco van Fascio haar handen niet nog een keer
wilde branden aan het theater, konden Mussert, Van Geelkerken c.s. niet verhinde-
ren dat van onderuit de Beweging verschillende NSB’ers zich tot het hoofdkwartier
wendden met de vraag of zij in hun woonplaats een toneelgezelschap konden op-
richten. Zo kreeg een zekere D. Dijkstra Azn. uit Groningen in 1938 van C.J. Vervloet,
de leider van afdeling 10 en opvolger van ds. G. van Duyl, toestemming om een spreek-
koor en een toneelvereniging te starten.

Maar ook niet-NSB’ers riepen de hulp van NSB-coryfeeën in om hun toneel-
plannen te bespreken. Herman Roelvink (* Amsterdam 4 september1883 – † Am-
sterdam 5 juli 1957) benaderde eind 1935 Adriaan van Hees met het plan een toneel-
stuk te schrijven over het beleg van Alkmaar. Na het gesprek met Roelvink
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berichtte Van Hees aan ds. Van Duyl: ‘Eerstdaags zitten we met enkele waardevol-
le exemplaren van een nieuwe geest in onze overigens volkomen impotente Ned.
Letterkunde en dan … kunnen we waarschijnlijk toch niets beginnen, want onze
bloeddruppel-en-zand praehistorikers vinden het bij voorbaat toch niet mooi en de
anderen hebben angst voor de portemonnaie, voor zoover ze niet in tooneel-uit-
voeringen ueberhaupt S A T A N zien kwispelstaarten.’99 Dr. Wijnand Frans vroeg
in 1937 het hoofdkwartier van de NSB om toestemming of hij leerlingen van zijn
Haagse Tooneellyceum mocht inzetten bij de oprichting van een nationaal toneel-
gezelschap. Hij had daarvoor contact opgenomen met Adriaan van Hees en Frans
de Prez.

En het blijft niet bij toneelgezelschappen. Op 1 augustus 1938 telde de NSB zeven
zangkoren: twee in Amsterdam (De zingende Dietschers en een vrouwenkoor) en Rot-
terdam (o.a. Zanglust) en één in Den Haag (Het Zwarte Koor), Haarlem en Utrecht.
De koren tellen vijftig (Utrecht) tot 100 leden (Zingende Dietschers en Het Zwarte
Koor). Daarnaast waren er vijf muziekkorpsen (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag,
Haarlem en Arnhem) en twee tromroerderskorpsen en hoornblazers (Den Haag en
Utrecht) op het hoofdkwartier bekend.100 In Amsterdam telde de Beweging nog een
symfonieorkest en een a-capellakoor, dat onder leiding stond van kameraad Van
Weijnsbergen. Bij de vergaderingen van de verschillende kringen werden er diverse
spreekkoren ingestudeerd en gedeclameerd. 

2. Kameraden spelen voor kameraden

De toneelgroep Kameraadschap

Enigszins duister blijven de activiteiten van de Amster damse toneelvereniging Ka-
meraadschap.101 Op 4 mei 1934 was dit gezel schap opgericht, het bestond louter uit
NSB’ers. Artis tiek leider was Jac. van Kampen, auteur van toneelstukken, die zich tij-
dens zijn werkzaamheden voor de NSB wegens beroepsbe langen bediende van het
pseudoniem Pierre Moulin. Als leden werden genoemd Jacq. van As, de eervol ont-
slagen groepsleider van Groep 2, Centrum Noord, F. Stoopman en J. Göckel. De ar-
tistieke aspiraties van dit NSB-groepje ging niet veel verder dan het opluisteren van ka-
meraadschapavonden. Een eerste optreden vond plaats op 6 juni 1934 in de grote zaal
van café De Pool waar enkele acteurs een aantal liedjes ten gehore bracht. Curieus is
echter het verzoek aan Mussert als beschermheer van het gezelschap op te treden. Dit
verzoek werd echter afgewezen, maar uit een brief aan Farwerck blijkt dat Mussert het
be schermheerschap wel degelijk heeft overwogen en zelfs op zich heeft willen nemen.
Als voorwaarde werd gesteld dat het gezel schap van voldoende artistiek niveau zou

4. Het theater van de nieuwe orde: 1933-mei 1940 207

04 hst 4 (3)  14-10-2008  11:12  Pagina 207



moeten zijn en dat de optredens beperkt moesten blijven tot de stad Amsterdam.102 Er
is niets bekend over het repertoire van deze groep.

Nasotoon

De volgende loot aan de nationaalsocialistische toneel boom is Nasotoon, dat op 1 maart
1935 in Bellevue te Amster dam voor het voetlicht trad met De rechte lijn van Jan Fabri-
cius, een titel die tevens verwees naar de rechte lijn die de NSB wilde volgen.103 Het ge-
zelschap bestond uit dilettanten en de leden waren lid van de NSB. De netto-opbrengst
van de voorstelling kwam ten goede aan het Strijd- en Verkie zingsfonds van de NSB.
Omdat er al een muziekgezelschap en een a-capellakoor bestonden, had de leiding van
het district Amsterdam besloten dat er ook een nationaalsocialistische dilettantenver-
eniging opgericht moest worden. Op 14 juni 1934 had daarom in De Daad een oproep
had gestaan om lid te worden van Nasotoon. Doel van het gezelschap was ‘het brengen
van goede ontspanning en het weder aankweeken van de liefde en belangstelling voor
ons vaderlandsch tooneel, dat in dezen tijd van vervlakking en decadentie, als zoovele
andere cultureele waarden, dreigt ten onder te gaan’.104

In De rechte lijn maakt Wilko de Hond zich sterk voor de aanleg van een spoorweg, in
rechte lijn, vanuit het binnen land naar de kust van een eiland in de Indische archipel. Na
een door hem zelf geweigerde loonsverhoging krijgt hij de concessie. Als voorwaarde heeft
hij echter gesteld dat hij mededirecteur wil worden van het bedrijf, als hij in zijn op dracht
slaagt. Een man als Wilko, recht door zee, zet zijn schouders onder het pro ject en door een
ijzeren wilskracht bereikt hij zijn doel. Een andere verhaallijn is zijn huwelijk met Dolly, een
eenvoudig volksmeisje. De relatie is eigenlijk al stuk als Dolly in Neder landsch-Indië aan-
komt. Op de boot heeft zij het aangelegd met Louis Volders. Aan het eind van het stuk blijkt
dat Wilko en Dieuwke, de dochter van een wedu we, bij wie hij een aantal jaren in de kost
is geweest, ver liefd op elkaar zijn. Wilko geeft niet toe aan zijn gevoelens voor haar, omdat
hij getrouwd is en zijn plichten als gehuwde man wil nakomen.

Van dit stuk bestonden al twee bewerkingen.105 De eerste stamt uit 1910, de tweede uit
1923. Vanuit dramaturgisch oogpunt had Fabricius een aantal zwakheden met de tweede
versie verbeterd, aldus Loos. In de versie van 1910 hoort de toeschouwer van Harding, een
bankdirecteur, dat De Hond de concessie heeft gekre gen. In de tweede versie is dit op het
toneel te zien: Wilko voert dan een gesprek met twee mohamme daanse geestelijken. Deze
dialoog is noodzakelijk omdat het traject over een oud inlands kerkhof loopt. Ook aan de
personages had Fabricius iets gewijzigd. Dieuwke en Falk, een soldaat uit hetzelfde dorp als
Wilko, zijn van sprekende personages handelende personen geworden.

De recensent van Volk en Vaderland was zeer te spreken over de opvoering.106 Wilko
de Hond was voor hem een fascisti sche held. Hij was niet langer ‘het krachttype van het
indivi dualisme’, maar de man, ‘wien “de rechte lijn” van den aan te leggen spoorweg in
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het algemeen belang voor oogen staat’.107 De rechte lijn had volgens hem een dubbele be-
tekenis: niet alleen werd hiermee het traject van de aan te leggen spoorweg bedoeld, maar
tevens sloeg de titel van het stuk op de levenshouding van de hoofdpersoon. Ook in het
huwelijksconflict koos De Hond een nationaalsocialistische houding: ‘als gedesillusio-
neerd echtgenoot verkiest de Hond de verantwoordelijkheid boven de vlucht in een te laat
ontdekte liefde’.108 Beide elementen zijn echter terug te vinden in het stuk van Fabricius.
Ook daarin wordt gesproken over het alge meen belang, want velen zullen voordeel heb-
ben bij de aanleg van de spoorweg. De streek en het land zullen tot bloei komen. Zijn hou-
ding ten aanzien van het bedrog van Dolly is hiervoor al genoemd.

Deze inhoudelijke wijzigingen waren de recensent van Het Arbeiders Tooneel, het blad
van de socialistische Bond van Arbeiders Tooneelvereenigingen, wel opgevallen, maar met
een verwijzing naar een soortgelijke operatie met Hamlet in Denemarken concludeerde
hij dat dit slechts de geestelijke armoede van het nationaalsocialisme bewees.109 

Bij de opvoering van dit stuk hebben we dus te maken met een nationaalsocialistische
interpretatie, door Ketelsen transpositie genoemd, en zeker niet met een nationaalsocia-
listisch stuk. Hoogstens zou men de regis seur, F.G. Boersma, kunnen prijzen om zijn keu-
ze, omdat hij de mogelijkheden voor deze transpositie zag.110 Een criticus als Loos (1923: 100-
101) had al in 1923 vastgesteld dat een krachtige figuur als Wilko de Hond een unicum was
in de Nederlandse toneelkunst, die meestal zwaarwichti ge of pietluttige helden kende. Ge-
zien de recensie is het overduidelijk dat De rechte lijn, gespeeld door een natio -
naalsocialistisch toneelgezelschap in de visie van de recen sent een nationaalsocialistisch stuk
is gewor den. Wilko de Hond, een arbeider, die met hard werken en een grote wils kracht is
opgeklommen tot mededirecteur van een groot be drijf; die bovendien huwelijk en gezin
als onwrikbaar vast staande waarden beschouwt; kortom de drogreden ligt voor de hand:
Wilko de Hond is het prototype van een nationaalsocialistische held.
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De rechte lijn werd in 1936 op verzoek nog tweemaal opge voerd. De toegangsprijs
was inmiddels verhoogd naar ƒ0,60.

De Amsterdamsche Tooneelgroep Kameraad

Als laatste in deze reeks NSB-toneelgezelschappen speelde de Amster damsche Toon-
eelgroep Kameraad, opgericht op 8 mei 1935, in mei 1936 het toneelstuk Sara Burger-
hart naar de briefroman van Betje Wolf en Aagje Deken.111 Adriaan van Hees bezocht
de voorstelling en vond deze groep niet geschikt voor de cultuurpolitieke strijd van de
Beweging; in zijn ogen was ze een echte liberale dilettantenvereniging. Het spelniveau
lag beneden de middelmaat en kameraad Van Westerhoven, de artistiek leider, werd
door hem getypeerd als: ‘een zeer slecht tooneelspeler met enige spraakgebreken en
wat schmiere-routine en van regie heeft hij geen benul’.112 De groep speelde in de eer-
ste drie seizoenen van haar bestaan blijspelen met de bedoeling door oefening het spel-
technisch niveau te verhogen. Zo verleende ze op 28 april 1936 haar medewerking aan
een muziek- en toneelavond t.b.v. ’n Matje en ’n Gordijntje in theater Bellevue in Am-
sterdam en op 14 mei 1938 had dit NSB-gezelschap in een regie van Karel Baars (*Am-
sterdam, 29 juli 1892 – †Amsterdam, 26 april 1952) een voorstel ling gegeven van Pol-
ly Perkins in theater Bellevue.113 Baars kende dit stuk, want hij had er in zijn periode bij
het Noordelijk Tooneelensemble een rol in gespeeld. In de oorlog zullen we hem nog
tegenkomen als acteur bij De Voortrekkers en Het Noord-Hollandsch Tooneel. 

Op 15 november 1938 volgde een voorstelling van Prins Willem van Oranje met als
promotor kameraad Van Schaik.114 Dit stuk is geschreven door mevr. H. Laman Trip-
De Beaufort. Wederom is dit geen nationaalsocialistisch stuk, het dateert uit 1916. Mis-
schien is het uit de oude doos getoverd om het veer tigjarige jubileum van koningin
Wil helmina kracht bij te zetten en de verbondenheid van de NSB met het Nederlandse
vorstenhuis onder de aandacht te brengen. In die tijd be steedde men in de NSB toch
al veel aan dacht aan de figuur van Willem van Oranje. Zo schreef T. van Lohuizen in
1937 Onder de Princevlag, dat door Van Hees werd geprezen en J. A. van Kersbergen
volgde in 1939 met Rebel der Nederlanden.115

Met Prins Willem van Oranje wilde de Amster damsche Tooneelgroep naast haar
thuisbasis Amsterdam naar buiten treden met voorstellingen in Den Haag, Rotter-
dam, Utrecht en Haarlem. Voor dit nieuwe stuk met maar liefst tweeënveertig rollen
had het een samenwerkingsverband gezocht met het NSB-harmonieorkest van het
district Amsterdam. Het positieve saldo wilde men beschikbaar stellen voor het Na-
tionaal Bouwfonds of een ander door het hoofdkwartier te bepalen doel.

Prins Willem van Oranje is een historisch stuk van vijf bedrijven dat door iedere
Oranjevereniging gespeeld had kunnen worden en handelt over het beleg van Leiden
in 1574. Willem van Oranje is ten tijde van dit beleg ziek, maar met uiterste wilskracht
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en zich bewust van zijn grootse taak weet hij het beleg op te heffen. Een ander historisch
personage dat in dit stuk figureert is Marnix van St. Aldegonde, wiens gevangenschap
en vriendschap met Willem van Oranje eveneens aan de orde komen. De recen sent van
Volk en Vaderland vond het stuk niet bijster belang rijk, ‘maar de opvoering van een his-
torisch stuk, dat Willem van Oranje ook als rebel volop recht doet en hem als ideale bin-
dende figuur, als leider van nature laat zien, verdient op zichzelf onze volle belangstel-
ling’.116 De verslaggever van De Daad gaf uitvoerige feedback aan de groep, want de helft
van zijn recensie bestond uit aanwijzingen over de enscenering. De tekst uit 1916 ty-
peerde hij als een spreektekst en geen speeltekst, waardoor ze bij de opvoering enigs-
zins gezwollen overkwam. Dat maakte het voor dilettanten extra moeilijk, want zij zou-
den zich juist moeten toeleggen op sober spel. De recensent raadde de regisseur bij een
volgende uitvoering aan de schikking der gemeenteraadsleden in het vierde bedrijf te
veranderen. Nu zaten sommigen met de rug naar het publiek. Verder was het volgens
hem onmogelijk om bij totale ineenstorting van een personage hem of haar een wild
gekrijs te laten voortbrengen. De hoofdpersoon, vertolkt door J. v.d. Maar was eerder
een simulant dan een gekweld personage, voegde zijn collega uit Volk en Vaderland er
aan toe. En over het decor merkte hij op dat een muur niet gesuggereerd kon worden
met een gordijn. De feedback van de journalist doet vermoeden dat hij een vrij tradi-
tionele opvatting had over de enscenering van een stuk en niet gewend was aan de mo-
derne vormgeving van het (Expressionistische) theater van de jaren twintig en dertig.
Dat het nationalistisch gezinde publiek niettemin geestdriftig was over het gebodene
behoeft geen betoog, het enthousiasme van de dilet tanten evenmin. De directie van de
Amsterdamsche Tooneelgroep had zelf al in het programmaboekje aangegeven dat de
uitvoering niet volmaakt zou zijn: ‘Wij zijn er van overtuigd, dat nog vele moeilijkhe-
den door ons overwonnen zullen moeten worden. Dat wij niet schromen, de koe bij de
horens te pakken, hopen wij met de opvoering van ‘Willem van Oranje’ te bewijzen.’117 

Ook bij een historisch stuk als Prins Willem van Oranje legde de nationaalsocia-
listische recensent de link naar het heden. Zoals de NSB streed voor een beter vader-
land, zo verzette Willem van Oranje zich tegen vreemde machten die het vader land
hadden gekneveld.118 Hoewel dit stuk geschikt was voor diverse kringen, had men toch
liever gezien dat er wat meer ideeën van de NSB in terug te vinden waren. Als er dan
toch een historisch stuk ge speeld werd, dan moest het ook in ‘den ouderwetschen
volks stijl, waarin de degens worden gekruist en het krijgsrumoer niet van de lucht is’.119

Een paar maanden later, op 21 januari 1939 speelde men Robinson mag niet sterven
van Friedrich Forster, gebaseerd op het boek van Daniel Defoe.120 Mussert en Van Geel-
ker ken bezochten deze voorstel ling. Zoals de titel al doet vermoeden, is de dramatische
stof gebaseerd op de lotgevallen van Robinson Crusoë. Niet zijn belevenissen met Vrij-
dag vormen het onderwerp, maar zijn relatie met zijn zoon Tom. Deze wil niet deugen
en Robinson Crusoë is door Toms schuld van een vermogend man een armoedzaaier
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geworden. Als Tom het laatste en kostbaarste bezit van zijn vader – het manuscript van
de roman Robinson Crusoë – heeft gestolen, krijgt Robinson hulp van Maud, het doch-
tertje van zijn hospita. Zij gaat op weg om de hulp van de koning van Engeland in te roe-
pen, maar ze wordt door een aantal jongens overvallen. Als ze hen vertelt waarom ze
alleen op pad is, besluiten de jongens haar te helpen. Dat ze slaagt in haar onderneming
is te verwachten, want het stuk werd gespeeld voor ouders én kinderen.

3. Speciaal aanbevolen voor nationaalsocialisten

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

Toneel als vermaak

Op 15 en 22 december 1933 verschenen er advertenties in De Fascist, het blad van de Alge-
mene Nederlandse Fascisten Bond (ANFB), waarin de kameraden werden opgeroepen
Suikerfreule te bezoeken, een in die tijd vaak gespeelde klucht in drie akten van Henri van
Wermeskerken. De baten van de opvoering kwamen ten goede aan het gewest ’s-Gra-
venhage, de kaarten à 85 en 55 cent waren verkrijgbaar bij Jhr. R. Groeninx van Zoelen. Dat
duidt er op dat de ANFB de voorstelling voor een gedeelte heeft uitgekocht. De opvoering
vond plaats op 26 december 1933 in gebouw Excelsior in de Zeestraat te Den Haag.121

Een aantal NSB’ers van de groepen West 1 t/m 6 van de kring Amsterdam speel-
den tijdens een vergadering op 4 mei 1934 t.g.v. de vijfentwintigste verjaardag van prin-
ses Juliana een aantal sketches. Op een kameraadschapsavond van groep 2 werd na de
pauze Mie en Ko, een uit drie rollen bestaand karakterstuk uit de Jordaan opgevoerd.
Een daarvan is die van de deurwaarder-stempelaar. ‘Groot succes!’ meldde het Am-
sterdamse kringblad De Daad op 11 mei 1934. Even kort was het bericht over de to-
neelclub van groep west 1, kring Amster dam, die op de feestavond van de kring twee
toneelstuk jes opvoerde: De bedrieger bedrogen en In politiek. Verdere mededelingen
ontbreken, wellicht betrof het propagandistische schetsen.122
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Eind 1937, begin 1938 verschenen in Het Nationale Dagblad de eerste berichten
over toneelgezelschapjes die hun medewerking verleenden aan propaganda-avonden
voor Vreugde en Arbeid. Zo werd een bijeenkomst op 1 december 1937 waarop Wou-
denberg sprak opgeluisterd door het arbeidersorkest Sagitta, een toneelgroep, een ge-
mengd zangkoor en de nationale dansgroep ’t Gooi. Onbekend is welke toneelgroep
hier bedoeld werd. Mogelijk zou het de Dietsche Tooneelkring geweest kunnen zijn,
want dit gezelschap o.l.v. Frans de Prez speelde op 13 januari 1938 een Pierrot Kome-
die, een spel in drie bedrijven door hemzelf geschreven. De komedie is opgebouwd met
de bekende commedia dell’arte-figuren Pedrolino (in het Frans: Pierrot), Arlecchino
(Harlekijn) en Colombine, aangevuld met Jan Klaassen en Katrijn. 123

Toneelmanifestaties

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

De landdagen te Rolde

Belangrijker dan dit soort incidenten is de berichtgeving over de landdagen van de Na-
tionale Bond Landbouw en Maatschappij in Rolde. Op de tweede nationale landdag van
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deze bond werd in 1936 voor 14.000 toeschouwers het symbolische spel Moeder Aarde
van Jan Hendrik Holm, een boerenschrijver uit Drenthe, opgevoerd. In een interview
met het blad van de bond liet Holm weten: ‘Zooals u weet is het een symbolisch spel en
stelt Moeder Aarde als zoodanig onzen bodem voor. Bij mij leeft de gedachte dat de
mensch zich aan den bodem gebonden moet weten. Dit is de wet der natuur, doch ook
den wet van den Schepper, aan ons schepsels, opgelegd.’125 In dit stuk werd de stelling ge-
opperd dat het bewerken van de bodem de hoogste vorm van arbeid was en dat een volk
pas krachtig en sterk zou zijn als het dat geleerd had. Daarmee toonde Holm zich een
aanhanger van de bloed en bodemtheorie van het nationaalsocialisme, zoals beschreven
in het door hem bewonderde Neuadel aus Blut und Boden van R.W. Darré.

De bespreking van het landspel Eenheid van de Fries S.D. de Jong werd diverse ke-
ren door journalisten van Het Nationale Dagblad aangegrepen om de overeenkomst
in doelstelling van NSB en Landbouw en Maatschappij te benadrukken. Aan het spel
namen in 1937 150 acteurs en actrices deel en de schrijver was er in geslaagd ‘in drie be-
drijven achtereenvolgens het plattelandsvolk te laten zien in zijn godsvruchtige ver-
bondenheid met den bodem, in een periode van ver-materialiseering en geestelijke
ontbinding, en eindelijk in een hunkeren naar bezinning en beleving van oude waar-
den’.126 Tekstfragmenten als 

Het landvolk slaaft en slooft
Ontwringt zijn rijke vruchten
Aan den half-wil’gen grond
Weerbarstig vaak en wreed.
Maar schamel is het loon
Voor deze eelt’ge handen
En krom gewerkte leën
Voor zeer veel last en leed.

De ochtendzon roept ons
Des zomers naar den akker
De avondzon ziet ons
Nog werken op het veld
En toch wordt vaak de boer
Van huis en hof verdreven
Alsof voor hem geen recht
Of loon naar arbeid geldt.127

waren aanleiding om de bodemverbondenheid en de strijd van de boer voor zijn recht
met elkaar in verband te brengen. ‘De schrijver heeft de bedoeling gehad in dit land-
spel den boerenstrijd tot uitdrukking te brengen en daarin is hij zeker geslaagd. Het
ontwakend besef van het boerenvolk, dat protesteert tegen den politieken geest van het
heden, welke het boerenvolk knecht en veronachtzaamt, de noodzakelijkheid van een
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eensgezinde beweging, die de boeren stuwt naar eenheid en naar het schoone einddoel,
werd in het spel helder uitgebeeld. Met nadruk kwam in het spel tot uiting dat, wil deze
boerenbeweging slagen, zij zal moeten worden gedragen door een geestelijke en cul-
tureele opleving van de plattelandsbevolking, met erkenning van oude rechten, met
waardeering voor volksche vormen, met gebruikmaking van de krachten welke ons
voorvaderen de eeuwen deden trotseren.’128

Op de jeugdlanddag van Landbouw en Maatschappij in september 1937 werd dit
stuk nog een keer voor 6000 man publiek opgevoerd en besproken. Als centrale ge-
dachte formuleerde de recensent ‘dat de religieuze, cultureele, sociale en economische
eenheid welke in vroeger jaren ieder dorp vormde, door tal van ontbindende facto-
ren is vernietigd, en daarmede het platteland van zijn innerlijke kracht is beroofd. Het
is de symbolische lijdensweg van de ontkerstening, ver-matrialiseering, ijdelheid, op-
stand en … ondergang’.129

De ontknoping van het spel werd als onwezenlijk beschouwd. Want hoe viel het
te verklaren, vroeg de recensent zich af, dat de Germaanse God Loki het hazenpad
moest kiezen nadat de leider van de communisten bekeerd was. Daarnaast achtte hij
het vanuit politiek oogpunt onverstandig de boeren voor te houden dat de enige mo-
gelijkheid om sociaal een hoger peil te bereiken neerkwam op een lidmaatschap van
de betreffende bond Landbouw en Maatschappij. Door hen in een vakgroep te dwin-
gen onderschatte men de maatschappelijke positie waarop de boeren recht hadden.

In de oorlog werd in diverse kringbladen nog een enkele keer verwezen naar de
landdagen in Rolde.130

De verbondenheid met Vlaanderen

Dat Nederland en Vlaanderen stamverwante volkeren waren, stond uitdrukkelijk ver-
woord in het par tijprogramma van de NSB, waarvan artikel 2 luidde: ‘Ons tweede pro-
grammapunt betreft de verhouding tot de deelen van den Dietschen stam buiten het
rijksverband. Deze dient zooveel mogelijk te bena deren de verhouding tusschen de dee-
len van het rijk onder ling.’131 Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan de vijf miljoen
Vlamingen en hun strijd om het recht van een eigen taal en cultuur en deze strijd be-
gon in 1302 met de bekende Guldensporenslag. Het is dus niet verwonderlijk dat de NSB
veel werk maakte van de jaarlijkse herdenkingen van die slag die meestal in Den Haag
werden gehou den. Voor deze gelegenheid werden verschil lende Vlaams-natio nale to-
neelgezelschappen naar Nederland gehaald om deze herden kingen luister bij te zetten.

Op 29 oktober 1935 trad het Vlaamsch Volkstooneel o.l.v. Staf Bruggen op in het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag met Tijl Uilenspiegel.132 Een dag
later speelde het gezelschap in de Roomsch Katholieke Kring in Rotterdam en op 31
oktober werd de korte tournee afgesloten in de stadsschouwburg in Haarlem. Eind
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september had het gezelschap al een paar voorstellingen gegeven in Diligentia in Den
Haag. De uitvoering op 29 oktober is waarschijnlijk een uitkoop in de vorm van een
volksvoorstelling geweest.

Wat de tournee van het Vlaamsch Volktooneel zo interessant maakt, is het verschil
in interpretatie van deze voorstelling door een vooraanstaande recensent als Menno ter
Braak en zijn nationaalsocialistische collega’s. Bij Ter Braak is Tijl Uilenspiegel zowel het
symbool van het vrijheidsheroïsme als de spotzucht van het Vlaamse volk. Zijn optreden
wordt door hem getypeerd als heldhaftig en humoristisch. Omdat er geen goede over-
gangen zijn tussen beide typeringen heeft de voorstelling voor Ter Braak een hoog reto-
risch gehalte. In zijn optiek zullen Nederlandse toeschouwers vooral bekoord worden door
het verbond tussen Willem van Oranje en Tijl Uilenspiegel. Als vervolgens blijkt dat de
Beeldenstorm voorgesteld wordt als een provocatie van de aanhangers van het Spaanse be-
wind en gebruikt wordt om verdeeldheid te zaaien onder het Vlaamse volk, krijgt Tijl in
zijn ogen een katholiek etiket opgeplakt. Het feit dat een volk het gevaar loopt getroffen
te worden door een buitenlandse overheersing is het belangrijkste gegeven waarom dit
stuk de NSB aansprak; midden jaren dertig doelde men dan op de economische en cul-
turele overheersing van Amerika en Engeland. Daarbij kwam dat de NSB ook in Neder-
land genoeg Judassen en Lamme Goedzakken zag rondlopen. In deze interpretatie werd
Tijl het prototype van een nationa list en in NSB-ogen een nationaalsocialist en zo werd
het stuk ook uitgelegd aan de lezers van Volk en Vaderland en de diverse kringbladen. De
thematiek bleef binnen de Beweging zo populair dat ook korte fragmenten of scènes met
alleen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak werden gespeeld.133 Staf Bruggen gaf in een in-
terview met Menno ter Braak aan dat dit stuk geen uiting was van Groot-Nederlandse po-
litiek die sommigen er wel in wilden zien. Het Vlaamsch Volkstooneel streefde wel naar
een nauwe culturele samenwerking tussen Noord en Zuid, maar niet naar de politieke ten-
denties die nationalistische groepen er graag in zagen.134 De vraag is of Bruggen hier de
waarheid spreekt, want in 1934 en in 1935 had hij zijn diensten aangeboden aan natio-
naalsocialistische bewegingen, die de stukken die hij met zijn gezelschap speelde, wel de-
gelijk politiek interpreteerden. Op 24 tot 26 maart speelde hij, samen met zijn gezelschap,
op het 19de Dietsch Studentencongres van het Diets Studenten Verbond scènes uit Jacob
van Artevelde van Cyriel Verschaeve. Ruim een jaar later, op 4 en 5 mei 1935 was hij van de
partij op de landdag van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in Kester en de organi-
satie van de Guldensporenslagherdenkingen berustte bij het bureau Vorming van de NSB.

Het verschil in interpretaties maakt duidelijk dat de figuur Tijl Uilenspiegel ook
in Noord-Nederland verschillende gezichten heeft. In die zin werd niet afgeweken van
een ontwikkeling die zich ook in Vlaanderen voordeed. Beyen (1998) en Janssens
(1999: 219-233) hebben aangetoond dat Tyl door verschillende groeperingen voor
eigen gewin is gebruikt. Naast de bekende duivelse schalk uit het laatmiddeleeuwse
volksboek werd hij bij Charles de Coster een nationale en internationale vrijheidsheld.
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Na de Eerste Wereldoorlog veranderde Wies Moens hem in een katholieke Vlaams-
nationale held, die in de jaren dertig in Duitsland getransformeerd werd tot natio-
naalsocialist en in de Tweede Wereldoorlog werd Tijl zelfs collaborateur die openlijk
trouw beleed aan het Derde Rijk in de gelijknamige voorstellingen van het Volkstoo-
neel van Marcel Ameye en in het openluchtspel van de Gentse afdeling van het VNV.
De Vlaamsch Kommunistische Partij zag in Tijl het prototype van de proletarische
held die Vlaanderen kon bevrijden van de nationaalsocialisten van het VNV.135

Maar hoe moet de toneelbewerking van het Vlaamsch Tooneel nu getypeerd worden?
Het eerste probleem is dat niet met zekerheid valt te zeggen welke bewerking is gespeeld.
In 1930 had Staf Bruggen zich afgesplitst van het Vlaamsche Volkstooneel en zijn thea-
teractiviteiten voortgezet onder de naam Nieuw Volkstooneel, later Nationaal Vlaamsch
Tooneel genaamd. Daarnaast bleef het oude Vlaamsche Volkstooneel bestaan, nu onder
leiding van Anton van de Velde. In de berichtgeving in de kranten werden deze namen
door elkaar gebruikt. De concurrentiestrijd tussen het Vlaamsche Volkstooneel en het
Nieuwe Volkstooneel leidde er toe dat er ter gelegenheid van de Vlaamse nationale feest-
dag op 11 juli 1930 twee bewerkingen van Légende d’Ulenspiegel van Charles de Coster bij-
na tegelijkertijd op de planken werden gezet. Op 7 juli van dat jaar vond in Kortrijk de pre-
mière plaats van Ulenspiegel, geschreven door Renaat Verheyen en Renaat Grassin, beiden
topacteurs van het Vlaamsche Volkstooneel die Staf Bruggen waren gevolgd. Anton van
de Velde antwoordde met Tijl II dat zijn première beleefde op 15 september 1930 in het Ste-
delijk Theater te Brugge. Uit een vergelijking van de beschrijvingen bij Beyen (1998: 57-63)
en Janssens (1999: 198-204) en die in de nationaalsocialistische pers valt de conclusie te
trekken dat Bruggen hier in Nederland de versie van Verheyen en Grassin heeft gespeeld.

In dit stuk werd Tijl, gespeeld door Staf Bruggen, afgebeeld als het symbool van
het strijdende, idealistische Vlaan deren. Het stuk werd ingeleid door een voorspel
waarin het personage de uil optrad. Hij ziet zichzelf als het symbool van wijsheid, maar
eigenlijk symboliseert hij halfslachtige en middelmatige eigenwijsheid. Bij het publiek
in de zaal kwam hij over als de tevreden en zelfgenoegzame burger die de enthousias-
te geestdrift van Tijl niet meer kent.

Als het stuk echt begint, worden de ouders van Tijl wegens het verbergen van een
ketter door de Spanjaarden vermoord. Als zijn vader de dood vindt op de brandsta-
pel neemt Tijl zich voor de as van zijn vaders hart op zijn eigen hart te dragen. Door
deze gebeurtenis krijgt Tijl de goddelijke ingeving dat hij moet strijden voor de vrij-
heid van het Dietsche volk tegen de Spaanse overheersing. Hij wordt daarbij tegen-
gewerkt door de altijd weer aan eten en drinken denkende Lamme Goedzak. De
vriendschap tussen Tijl en Lamme Goedzak roept reminiscenties op aan de combi-
natie Don Quichotte en Sancho Pancha: idealisme versus goedmoedige burgerlijk-
heid. Willem van Oranje snelt Vlaanderen te hulp en zo ontstaat het contact tussen de
prins en Tijl. Deze wijst de prins op de noodzaak van volksverbonden samenwerking.
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Tijl:
‘Al zijn wij, broeder, in een vreemd huis groot gebracht, wij zijn van één gezin. Onze taal
was dezelfde, ons Volk is één, wij stammen van één Moeder.’136

Na de bevrijding van Vlaanderen door Willem van Oranje gaan de Lamme Goedzak-
ken feest vieren, zij zien niet dat er mensen zijn die elke keer weer hun volk willen ver-
raden voor geld. Als Tijl op het punt staat beloond te worden voor zijn optreden, wordt
hij verraden door een paar landgenoten, die de macht over het stadsbestuur in Ant-
werpen hebben gekregen en die hem wegpromoveren als gezant naar Turkije; achter
zijn rug om hebben ze echter opdracht gegeven hem te doden. Als op Tijls begrafenis
op verzoek van Neleke – symbool voor het Vlaamse volk, aldus de recensenten – de kist
met het stoffelijk overschot wordt geopend, blijkt deze leeg. Tijl verschijnt als een deus-
ex-machina ten tonele, vol Dietsche strijdgeest met de Leeuwenvlag in zijn hand.

Tijl:
‘Geen kuiperijen zullen ooit in staat zijn Tijl te doen verdwijnen. De geest van Tijl leeft in
Vlaanderen. Steeds zullen er weer duizenden Tijl Uilenspiegels opstaan om de strijd voor
de Vlaamsche bevrijding te voeren tot het einde.’137 

De toneelvoorstellingen op de Groot-Nederlandse avonden werden door NSB’ers
druk bezocht, alleen in 1935 was de belangstelling gering, wat veroorzaakt werd door
de late aankondiging en de hoge toegangsprijs, een reprise in het goedkopere gebouw
van Kunsten en Wetenschappen (een volksvoorstelling) was later wel uitverkocht.

Zeer verontwaardigd was de NSB toen het departement van Sociale Zaken in juli
1936 Staf Bruggen en zijn gezelschap weigerde een arbeidsvergunning te geven. Nog
groter werd de verontwaardiging toen bleek dat Cabaret Ping Pong en de Nelson Re-
vue een dergelijke vergunning wel kregen, hoewel er Duitse emi granten meewerkten.
Van Vessem stelde over deze kwes tie zelfs vragen aan de minister van Sociale Zaken.138

De Guldensporenslagherdenkingen groeiden later uit tot grootse manifestaties
van nationaal volksbewustzijn. Steeds waren er onge veer 2000 bezoekers, die Adriaan
van Hees in 1936 het spreekorato rium Opgang hoorden declameren:

‘O land van taaien mannenmoed
Waar Vrijheid wortelt in het bloed
Van tachtig jaren strijd!
O heil’ge moeder-aarde,
die nimmer slaven baarde,
Uw kind’ren zijn bereid!

Een koor van Jeugdstormers antwoordde:

Leider, wij zijn gereed!

en in een machtig tempo door telkens wisselende stemmen werd de figuur van den
Leider naar voren gebracht om uit te dijen tot het machtige slotak koord: 
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Een storm gaat over ’t land!
De legerstorm van Mussert!’139

Dit spreekoratorium werd anderhalve maand later ook opgevoerd op een bijeenkomst
ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Het is ge-
schreven door een Haagse kameraad die luistert naar het pseudoniem P.A. Kaan. Meer
dan honderd kameraden verleenden hun medewerking, de leden waren geselecteerd op
leeftijd. Het centrale thema in dit dichtwerk is het verschil in gevoelsleven en denkwijze
tussen de oude en de nieuwe generatie. Elke generatie wordt vertegenwoordigd door een
spreker, die de meest typerende gedachten met de daarbij behorende levenshouding uit-
spreekt en die door het koor worden benadrukt. De oudere generatie is innerlijk verdeeld,
moedeloos en sceptisch en symboliseert het fatalisme dat ook door Oswald Spengler werd
verwoord. De jongere generatie is idealistisch en daadkrachtig en weet in haar enthousi-
asme de oudere generatie mee te slepen om te strijden voor de nieuwe nationaalsocialis-
tische idee van de volksgemeenschap. Een derde personage is de Nederlandse Maagd, die
symbool staat voor de Nederlandse geest. In het begin van het oratorium is zij droevig ge-
stemd vanwege de verdeeldheid, futloosheid en lamlendigheid van haar volk, dat in het
verleden zo machtig was. Wanneer de jongere generatie de overhand krijgt wordt ook zij
enthousiast over de nieuwe nationaalsocialistische toekomst voor Nederland.140 Opgang
was op 8 augustus 1936 al een keer gespeeld in De Burcht in Leiden.

Tijdens de herdenking van de Guldensporenslag was het oratorium een onder-
deel van het programma voor de pauze. Naast Opgang declameerde Van Hees nog een
aantal nationalistische en nationaalsocialistische gedichten als Het guldensporenlied en
De zang van Groot Vlaanderen van René de Clercq, De trommels van Mussert, Psalm
van Albrecht Rodenbach en De Vlaamsche Leeuw.

De herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1938 was wederom een hoog-
tepunt. Dit keer speelden de Spelers van Stad en Lande onder leiding van Anton Ver-
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hey en Gwijde van Dampiere van Ferdi nand Vercnocke. Laatstgenoemde was tevens de
auteur van een ander nationalistisch stuk, Als Roeland luidt, dat het Vlaamsch Volks-
tooneel in een open lucht voorstelling in het ’s Gravensteen te Gent op 5 juni 1937 speel-
de. Voorts was hij in eigen kring bekend als theoreticus van de volksche letteren die
hij in De Bundel, waarvan hij mede wer ker was, beschreef.141 Velen zagen in hem een
nieuwe Conscien ce, in Gwijde van Dampiere een nieuwe Leeuw van Vlaanderen.

Aan het toneelstuk gingen een aantal redevoeringen voor af. Soms bleef het daar-
bij, dat jaar echter niet. In een toespraak stelde H.C. Nije dat de opvoering bedoeld was
om ‘het verwaterd, democratisch verzwakt nationaal gevoel weer op te wekken in
Groot-Nederland’. Tevens liet het ‘de oerkracht van het Dietsche volk [zien], dat baas
wil blijven op eigen erf’.142 Het stuk van Vercnocke demonstreert de opstand van het
Dietse volk in het verleden. Nu waren onder invloed van de nationaalsocialistische re-
volutie in Duitsland de Dietse landen wederom opgestaan, aldus Nije. Deze bijeen-
komst moest de leden van de NSB ‘sterken in het Dietsche besef dat ons met Vlaan-
deren bindt. (...) Dat hedenavond de Diet sche geschiedenis, geteekend door een
Diet schen dichter, door Dietsche spelers ten tooneele wordt ge bracht, is een cultureel
gebeuren van betekenis, waarover ik mij ten zeerste verheug’.143

Het publiek werd nogmaals duidelijk gemaakt waarom de NSB zoveel waarde
hechtte aan deze herdenking. Kameraad S.L.A. Plekker, in de oorlog burgemeester van
Haarlem, hield zijn gehoor voor: ‘Wij herdenken den Guldensporenslag als symbool
van de afbakening van ons Vaderland, als symbool van de kracht van het Dietsche
volk, dat getoond heeft en toont recht te hebben op een zelfstandig volksbestaan.’144

Het vervolg van zijn rede nering was, dat het zelfstandig volksbestaan van Dietsland
steeds bedreigd was door Frankrijk en niet door Duitsland, daarom eindigde hij met
de leus ‘Handen af van Dietschland’.145

In een voorbeschouwing richtte regisseur Anton Verheyen zich in Het Nationa-
le Dagblad rechtstreeks tot het publiek. Hij prees Vercnocke hemelhoog, niet alleen
was het werken aan zijn stuk ‘een genot dat wij [= de spelers, AvdL] al jaren ontbeer -
den. Het doet ons herinneren den groot en tijd bij en onder Willem Royaards’.146 Verc-
nocke ver kon digde de nieuwe tijd. In zijn stuk riep hij om een door God uitverkoren
redder van het volk, de spelers waren ‘alleen maar (om den broode) in dienst der leel-
ijk heid en wachten daarom ook met smart op ... den van God gegeven Leider’.147 Het
is niet moeilijk deze vergelijking uit te brei den met de zin: en alle toeschouwers in de
zaal weten wie die door God gegeven Leider is: Mussert! 

De Haagse kameraden werden vanaf 9 juni enthousiast gemaakt voor deze voor-
stelling. In Onze taak, het wekelijkse mededelingenblad van district 24 van de NSB in Den
Haag, verschenen niet alleen een aankondiging van de voorstelling, maar ook een twee-
tal voorbeschouwingen waarin de bedoeling om deze herdenkingen vergezeld te laten
gaan van toneelvoorstellingen werd uiteengezet. In eerste instantie wilde de organisa-
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tie, de afdeling vorming van de NSB, weer een beroep doen op Staf Bruggen met zijn
Vlaamsch Tooneel. Omdat hij met Dampiere op tournee was door Vlaanderen kon hij
dus niet komen en werd Anton Verheyen gevraagd het stuk voor de herdenking van dat
jaar op het repertoire te nemen. In de propaganda werd het motto van Staf Bruggen: ‘Het
tooneel is de hoogeschool van het volk’ door de NSB overgenomen. Deze voorstelling
kon vooral een belangrijke rol spelen bij ‘de ontwaking van het nationaliteitsbesef’.

Zo vormden de herdenkingen van de Guldensporenslag een tref fend voorbeeld
van de politieke en propagandistische waarde van het theater. Dat een neutrale toe-
schouwer niet even enthousiast was als de voormannen van de Beweging, bewijst een
recensie in Het Vaderland, waarin vooral het vierde bedrijf het moest ontgelden. Het
werd getypeerd als zinloos gebral en even zinloos gefluister, waarbij de personages wa-
ren vervallen tot karikaturen die zelfs als symbool volstrekt onaanvaardbaar waren. Iro-
nisch merkte de recensent (Menno ter Braak?) op dat hem verteld was dat dit stuk Verc-
nockes eersteling was. ‘Is dit zoo, dan kunnen we hem geen beter raad geven dan zijn
schrijfstift op te bergen.’ En: ‘Neen … zoo moet de eerbiedwaardige, Dietsche stam ge-
red hebbende, Guldensporenslag niet weer worden herdacht…’148 Ook het spel liet te
wensen over; slechts twee acteurs – de vertolkers van Filippina en Robrecht van Bethune
– staken ‘boven het zielig zwak gedoe der andere spelers’ uit. Dat zal de kameraden niet
hebben gestoord, want tegen de verslaggever van Onze taak vertelden ze enthousiast dat
ze met behulp van de inhoudsbeschrijving vooraf hadden genoten van de voorstelling.

4. Conclusie

Na het fiasco met het beroepsgezelschap Fascio wendde de NSB-leiding zich af van
dergelijke activiteiten; in de interne correspondentie was nog jaren later sprake van een
zogenaamd Fasciospook dat de houding van de leiding ten aanzien van het toneel be-
paalde. Dat neemt niet weg dat er allerlei toneelactiviteiten van onderaf, dus vanuit de
Beweging zelf, werden georganiseerd. Ook op de bijeenkomsten op de kringfascis-
tenscholen werd de opleiding tot nationaalsocialist ondersteund met het zingen van
strijdliederen en het uitspreken van spreekkoren. Dat de NSB niet direct vaste grond
aan de voet kreeg in de wereld van de beroepstoneelspelers is begrijpelijk gezien het
politieke isolement waarnaar de Beweging in de jaren dertig evolueerde. Toneelspe-
lers die voor hun inkomen afhankelijk waren van het spelen in een gerenommeerd ge-
zelschap en van het contact met het publiek keken wel uit hun naam te grabbel te gooi-
en door met een NSB-gezelschap in zee te gaan. 

Dilettanten kregen en grepen de kans om de ideologie van het nationaalsocialis-
me uit te dragen door middel van het opvoeren van toneelstukken. Ze speelden met
Aan ons de toekomst, Vrijheid, Het eenigst antwoord, Jan Stavast en met de verschillende
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spreekkoren, tableaux vivants en declamatoria geëngageerd nationaalsocialistisch
theater. Dat gold ook voor het beroepsgezelschap Fascio met De dag die komt. Deze
contemporaine stukken verwezen naar situaties uit de politieke realiteit van alledag
en sloten thematisch aan bij de idee dat het leven voor nationaalsocialisten gekenmerkt
werd door strijd. Deze toneelactiviteiten waren bedoeld om de nationaalsocialisten op
te voeden in hun ideologie. Of ze kozen met Willem de Zwijger, Prins Willem van Oran-
je, Tijl Uilenspiegel en Gwijde van Dampiere voor historische stukken met een Neder-
landse of Groot-Nederlandse problematiek, waarbij door de vergelijking met de his-
torische situatie de opstand van het volk tegen vreemde overheersers werd benadrukt.
De NSB zag zichzelf in de samenleving van het interbellum in zo’n zelfde rol, omdat
de Beweging de volkse revolutie nastreefde en een eind wilde maken aan de Engelsta-
lige liberale democratie. In de meeste gevallen hadden dergelijke stukken het karak-
ter van een manifestatie waarbij het de bedoeling was dat deze de saamhorigheid van
de toeschouwers bevorderden: zij hoorden allen tot een grote gemeenschap. Een der-
de categorie vormde toneelstukken als De rechte lijn die ze zelf als nationaalsocialis-
tisch interpreteerden, maar die dat absoluut niet waren en die door de regievoering
pas tijdens de voorstelling zo’n lading kregen. Bij beide laatste categorieën is dus dui-
delijk sprake van transpositie, zoals dat door Ketelsen is verwoord. Tot slot speelden
ze met Sara Burgerhart, Polly Perkins en Robinson mag niet sterven de bekende stuk-
ken uit die tijd in de hoop daarmee de toeschouwers naar de zaaltjes te lokken en waar-
bij ze geen andere bedoeling hadden dan het publiek te vermaken. Hetzelfde kan ge-
zegd worden van de verschillende kluchten en humoristische schetsen die o.a tijdens
kameraadschapsavonden werden opgevoerd. Al deze pogingen moeten gezien wor-
den als het zoeken naar een nieuw toneelrepertoire dat in de toekomstige nationaal-
socialistische staat de boventoon zou kunnen voeren. Dat wil echter niet zeggen dat
al deze producten beschouwd moeten worden als nationaalsocialistische theater, want
daartoe reken ik slechts de stukken uit de eerste categorie. De andere hier genoemde
stukken zouden door talloze andere, niet nationaalsocialistische toneelgroepen ge-
speeld kunnen worden. De context van de voorstelling speelt echter een grote rol bij
de interpretatie van een toneelstuk. Deze kan er voor zorgen dat de toeschouwers een
‘gewoon’ toneelstuk ervaren als nationaalsocialistisch. Zo opgevat is het toneelstuk De
rechte lijn qua inhoud niet nationaalsocialistisch, maar qua voorstelling wel.

Toen in mei 1940 de Duitsers Nederland onder de voet liepen, hadden bijna alle
nationaalsocialistische of fascistische toneelgezelschapjes en gelegenheidsgroepen op-
gehouden te bestaan. Alleen de Amsterdamsche Tooneelgroep zou in het begin van
de bezetting op kleine schaal nog van zich doen spreken.
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