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Hoofdstuk 5

Het theater van de nieuwe orde:
mei 1940-1945

1. Blijspelen als arbeidsvitaminen
De Voortrekkers aan het werk
Begin juni 1940 kwam Het Nationale Dagblad met het bericht dat jonge toneelkrachten de handen ineen hadden geslagen. Onder leiding van Piet Rienks en Jan Mulder
hadden twaalf acteurs zich verenigd in het Leidscheplein-ensemble dat Hoera… werk!
van Paul Vulpius in het Leidsepleintheater ging spelen.1 In deze nationaalsocialistische
krant werd deze actie gezien als een mijlpaal. Dit nieuwe initiatief maakte duidelijk dat
de nieuwe tijd ook in de toneelwereld was doorgedrongen. De tijd van stempelende
acteurs en voorstellingen als De beul zouden nu voorgoed tot het verleden behoren,
verzuchtte de anonieme journalist.2 Het toneelstuk, geschreven in 1930 en spelend in
Wenen, vertoonde grote overeenkomsten met de crisisjaren in het vooroorlogse Nederland. De aantrekkelijkheid ervan voor de nationaalsocialistische journalist (en dus
ook voor de dito toeschouwers) werd vooral veroorzaakt door het optreden van de
hoofdpersoon en de antidemocratische tendens die erin te beluisteren viel voor degene
die dat zo wilde interpreteren: een jongeman slaagde erin bij de bank waar hij ging
werken ook andere volksgenoten aan een baan te helpen. Het warme pleidooi voor de
arbeid dat tussen de regels door te horen was, stond in schril contrast met de ‘raak-geschetste geldaanbidding van de zoogenaamde “bankiers” die iedere menschelijke
waarde en arbeidskracht achterstellen bij hun goud-afgod’.3
Adriaan van Hees, Jan Mulder en Willem Caron kenden elkaar van de vakgroep
Tooneel en Film van het Nederlandse Arbeidsfront. Van Hees was de landelijke vakgroepleider, Jan Mulder de leider van de vakgroep toneel en Willem Caron was zijn
secretaris en was later als administrateur verbonden aan De Voortrekkers.
Hoe de voorstellingen van het Leidscheplein-ensemble gefinancierd werden, is
niet meer te achterhalen. Op 31 juli berichtte Het Nationale Dagblad dat Adriaan van
Hees wethouder Kropman (RKSP) had benaderd met de vraag het gezelschap een wekelijkse subsidie van ƒ360 te verstrekken. Dit bedrag was bestemd om de eerste kos-
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ten te dekken. Van Hees rekende de wethouder voor dat van subsidie afgezien kon
worden als het publiek massaal zou toestromen. In dat geval zou de recette voldoende zijn om de spelers uit te betalen. Bij een lagere opkomst was het voor de gemeente
eveneens voordelig, was zijn redenering, want de subsidie maakte een gemeentelijke
werklozenuitkering voor de acteurs overbodig. Zo sneed het mes aan twee kanten. Bovendien viel dat bedrag in het niet bij de ƒ1.850 die de gemeente als subsidie had gegeven aan de joodse producer Maurits Parser en Albert van Dalsum voor een viertal
voorstellingen in het Vondelpark. Als laatste argument verwees Van Hees naar Cor
van der Lugt Melsert die met zijn gezelschap niets hoefde te betalen voor het spelen
in de Stadsschouwburg. Zijn subsidieaanvraag is waarschijnlijk niet gehonoreerd,
want tot begin oktober is geen enkele activiteit van deze groep terug te vinden.
Op 16 november 1940 startte de toneelgroep De Voortrekkers in Leeuwarden met
een voorstelling, die onderdeel uitmaakte van een tournee voor Vreugde en Arbeid,
waarmee de groep een contract had afgesloten.4 Gespeeld werd Niet voor de poes.... van
de Duitse ‘bloed en bodem’-auteur August Hinrichs in een vertaling van J.A. van Kersbergen.5 De artistieke leiding was in handen van Adriaan van Hees, voor de zakelijke
leiding tekende Jan Mulder. Zowel NSB-acteurs als niet-partijleden maakten bij de oprichting van De Voortrekkers deel uit van het gezelschap. August Hinrichs was een geliefde auteur in de oorlogsjaren. Zo speelde de Marine Frontbühne in den Niederlanden onder leiding van M.A. Oberfeldwebel Cecil Goericke voor het Duitse Arbeitsfront
Für die Katz, de originele versie van Niet voor de poes… uit 1938. In een recensie in het
Utrechts Nieuwsblad werd een vergelijking gemaakt met de opvoering van De Voortrekkers.6 De regie in de Duitse voorstelling was beter verzorgd: zo schreeuwden de mariniers niet zo hard als de leden van het Nederlandse ensemble – iets waar Van Sprinkhuysen zich tijdens de repetities ook aan had gestoord – het decor was echter door De
Voortrekkers beter uitgewerkt. Vanaf 1937 was Hinrichs lid van de NSDAP, daarnaast
was hij van 1933-1945 Landesleiter der Reichsschrifttumskammer für den Gau WeserEms, waardoor hij verantwoordelijk was voor het toezicht op en de verspreiding van
nationaalsocialistische literatuur in het noordwesten van Duitsland. Hoewel Hinrichs
eind jaren dertig en begin jaren veertig enkele nationaalsocialistische toneelstukken had
geschreven, was hij het meest bekend om zijn boerenkomedies.7 Door de keuze voor
Niet voor de poes .... werd nogmaals onderstreept dat het de leiding van De Voortrekkers aan het eind van 1940 niet te doen was om directe propaganda te bedrijven, maar
juist culturele ontspanning te brengen voor een nieuw publiek dat normaal niet met
theatervoorstellingen in aanraking kwam. Na de première in Leeuwarden volgden nog
optredens in Franeker, Harlingen, Drachten, Sneek, Heerenveen, Wolverga en Akkrum, in december gevolgd door voorstellingen in Apeldoorn, Enschede, Meppel,
Lemmer, Hilversum, Enkhuizen en Hoorn.8 De Voortrekkers kan beschouwd worden
als een voortzetting van het Leidscheplein-ensemble.
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In de poging het theaterleven te concentreren had Van Hees zich met zijn vakgroep
opgeworpen als een nationaalsocialistisch alternatief voor de A.N.K.O. (Algemene Nederlandsche Kunstenaars Organisatie). Door zich met De Voortrekkers te bemoeien
zag de leider van de vakgroep Toneel en Film van het Amsterdamse Arbeidsfront in De
Voortrekkers waarschijnlijk een mogelijkheid zijn ideeën te realiseren en zo het Nederlandse theater te reorganiseren zoals hij een paar jaar later vermeldde.9 De doelstelling van het gezelschap sloot goed aan bij zijn theaterplannen uit Nieuw tooneel voor
nieuw publiek en om die plannen te realiseren klopte Van Hees aan bij Woudenberg,
de leider van het Arbeidsfront. Van Hees eiste daarom ook het leiderschap op, voor de
spelers bleef Jan Mulder de leider, ook al omdat Van Hees door drukke propagandawerkzaamheden vaak niet aanwezig was.10 Al snel ontstond er onenigheid over de aard
van het repertoire met als gevolg dat alleen de NSB’ers overbleven.
Het doel van De Voortrekkers werd dus een ‘nieuw publiek voor in volkschen zin
hernieuwd tooneel te winnen’.11 De Voortrekkers zouden hun naam eer aan doen en
een voortrekkersrol vervullen bij de nazificatie van het theater in Nederland. Het was
de bedoeling dat de groep zes stukken per jaar zou uitbrengen:
– Een licht klassiek Nederlands stuk. De gedachte van Van Hees ging hierbij uit naar
(het voor het platteland ook zeer geschikte) Krelis Louwen van Pieter Langendijk
(1683-1756).
– Een stuk met als onderwerp een episode uit de Nederlandse geschiedenis. Als
voorbeelden werden, net als in zijn boek, Rebel der Nederlanden van J.A. van Kersbergen en Onder de Princevlag van T. van Lohuizen genoemd.
– Een stuk met een eigentijdse Nederlandse problematiek. De hoofdredacteur van
Het Nationale Dagblad, J. de Nobel, had een dergelijk stuk geschreven. In Boer wil
ik blijven behandelde hij de overbevolking op het platteland in combinatie met
de inpoldering van de Zuiderzee.
– Een volks toneelstuk in de trant van Niet voor de poes…, maar dan liefst van een
Nederlandse auteur.
– Een licht klassiek stuk uit de wereldliteratuur. Een populair blijspel van Shakespeare of Die Deutsche Kleinstädter van August von Kotzebue (1761-1819) kwamen
hiervoor het eerst in aanmerking.12
– Een ‘gezond’ modern blijspel.
Het serieuzere werk kon later op het repertoire worden genomen. Gezien het gebrek
aan repetitietijd stond Van Hees ook toe dat het spelen van klassieke stukken voorbehouden bleef aan de stedelijke gezelschappen, maar die moesten dan wel beloven
van deze opvoeringen gastvoorstellingen te geven in de provincie.
Voor de realisatie van deze ambitieuze plannen waren naast Adriaan van Hees en
Jan Mulder de volgende acteurs werkzaam bij De Voortrekkers: Piet Rienks, Ko van
Sprinkhuysen (7 jaar daarvoor lid van Fascio), Louis van Dommelen, Karel Baars,
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Henri Menning, Job Jansen, Wilhelm Swankhuisen, Gusta Chrispijn-Mulder, Ada van
Duyl, Adri Dozy, Minny Erfmann en Mien van der Lugt Melsert.13 Elly van Stekelenburg en Henk Kiefmeyer waren verantwoordelijk voor het decor. Dit zou het ‘allereerste-rangs gezelschap’ moeten worden.14 Van Hees wilde vooral goede, zo niet de beste toneelspelers aan het gezelschap verbinden; hij moest echter genoegen nemen met
acteurs van een beduidend lager niveau dan hij gewenst had. Voor Mulder stond het
vast dat vooral de spelers met een NSB-lidmaatschap de voorkeur kregen. Sommigen
trokken al meer dan vijf jaar steun en werden vanwege hun politieke gezindheid nergens meer gevraagd. Om de geleden ellende iets te verzachten werden zij als eersten
aangezocht. Binnen het DVK was men op de hoogte van de keuze voor deze spelers.
Pas later besefte men [of had men het al eerder door en zei men het niet vanwege kameraadschappelijke motieven?, AvdL] dat men te maken had met derde- of zelfs vierderangs acteurs.
Het Nationale Dagblad was het eerste NSB-persorgaan dat melding maakte van
het bestaan van De Voortrekkers. In louter positieve bewoordingen werd de geboorte van deze toneelgroep aangekondigd. Aan de achterban werd deze artistieke lijn uitgelegd: omdat de mensen tijdens een avondje uit, gezien de oorlogsomstandigheden,
waarschijnlijk het meest behoefte hadden aan een lach (en soms een traan) om hun
zorgen te vergeten, was het blijspel het meest geschikte genre. Het schonk de toeschouwers een nieuwe levensvreugde, die op haar beurt weer een nieuwe kracht deed opborrelen, die nieuwe arbeid mogelijk maakte. Kortom, het blijspel als arbeidsvitaminen. De toeschouwers konden het niveau van het gezelschap toetsen op ‘innerlijke
gaafheid, levenswaarheid en gezonde levensvreugde’.15
Niet voor de poes… bevat twee verhaallijnen.16 De eerste wordt gevormd door Katrien Geer(lij)ke, de waardin van hotelcafé De Molen, die het aan de stok krijgt met
haar buurman Geert Tapke. Deze heeft de poes van Katrien doodgeschoten, omdat
deze twee kippen uit zijn kippenhok gedood zou hebben. In de andere verhaallijn treden Peter Tapke en Meta Geerke op, de zoon en de dochter van de beide kemphanen,
die tot overmaat van ramp verliefd zijn op elkaar, maar niet kunnen trouwen zolang
de vete tussen beide ouders niet is bijgelegd.
De dramatische spanningsboog wordt in eerste instantie vergroot door het optreden van deurwaarder Meelman en belastingadviseur Kroese, die geen deel uitmaken van het dorpse milieu en door hun droge humor eerder een karikatuur dan een
personage verbeelden, omdat hun enige functie is de lachers op hun hand te krijgen.17
Natuurlijk wordt Meelman verliefd op Meta om de zaak gecompliceerder te maken.
Aan het eind komt alles toch nog op z’n pootjes terecht. De kat blijkt niet doodgeschoten, de kat van Meelman heeft het loodje gelegd. De kippen zijn opgevreten door
een wezel, buurman Tapke krijgt een stukje grond van Katrien en Peter en Meta kunnen zich opmaken voor een bruiloft. Eind goed, al goed.
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Over het algemeen waren de kritieken positief: men roemde het sublieme toneelspel en de voorstelling was een bezoek alleszins waard. Zowel in de regionale als
in de partijpers werd vooral het gebruik van het Limburgs dialect gewaardeerd, omdat het de levensechtheid van de personages versterkte. Alleen over de thematiek oordeelden de journalisten verschillend. Een onafhankelijke recensent als J.B. Schuil beschouwde de tegenstelling tussen het stedelijke en het landelijke als het eigenlijke
thema.18 Een partijgenoot van Het Nationale Dagblad vond het een goed stuk, want
het ‘voldoet aan de hoogste eischen, waaraan volkskunst moet voldoen. Het is geen
leeg amusementsstuk, de kern is een gezonde gedachte: opkomen voor zijn goed
recht’.19 Niet voor de poes werd zelfs vergeleken met de boertigheid van de kluchten
van Bredero. In vergelijking daarmee was de uitvoering van Hinrichs’ stuk ‘alleen niet
zo kleurrijk van taal en verbeelding, meer kluchtig door de grappige intrige dan door
de karakterteekening of den dialoog, niettemin een stuk met echt menschelijke sentiment en ook ongetwijfeld met een gezelligen tekst, die extra leuk aandoet door het
dialect’.20
Ondanks de positieve kritieken in de NSB-pers hadden De Voortrekkers na een
aantal maanden constant geldgebrek, bovendien was het moeilijk om goede spelers en
dito toneelstukken aan te trekken. Omdat men niet over een eigen kapitaal beschikte, was men voor een gedeelte afhankelijk van de opbrengsten uit recettes, reclame,
propagandaverkoop etc.21 Deze inkomsten waren in het eerste speeljaar, ondanks de
voorstellingen voor Vreugde en Arbeid, niet groot. Op basis van de cijfers uit 1942 kunnen de inkomsten worden geschat op ƒ5.000 à ƒ6.000 per jaar. Na het eerste speeljaar
werd dan ook driftig gezocht naar andere speelmogelijkheden. Voorstellingen voor de
NSB in de vorm van een abonnementensysteem, waardoor het gezelschap verzekerd
was van een vaste kern toeschouwers, behoorden naast vrije producties in de grote steden tot de mogelijkheden. Omdat dit waarschijnlijk nog niet voldoende geld zou opbrengen, werd er contact gezocht met ir. W.A. Herweijer, directeur-generaal van de
Nederlandsche Omroep (NO). Een contract voor ƒ500 per uitzending zou al zeer lucratief zijn. Ook het DVK benaderde Herweijer met verzoeken om het gezelschap voor
de radio te laten optreden. Kameraden onder elkaar moesten elkaar toch helpen en De
Voortrekkers hadden de centen zo hard nodig, was de argumentatie. De toneelgroep
had zelfs al een hoorspel op het oog: Tusschen twee volken van Jef Popelier, een bewerking van de roman Mann ohne Volk van Arnold Krieger.22 Ondanks de lobby bij
de NO is er niet veel terecht gekomen van het spelen voor de radio. Zelfs het aanbod
om met slechts enkele groepsleden op te treden vond geen gehoor.
Om het artistieke niveau van De Voortrekkers te verhogen wendde men pogingen
aan om bekende spelers aan te trekken. Jan C. de Vos jr. en Elly Stekelenburg, die al voor
het decor gezorgd had bij de eerste voorstelling, traden in het tweede speelseizoen toe
tot het gezelschap. Just Chaulet werd eveneens benaderd, maar hij wilde zich niet aan
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een NSB-gezelschap binden uit angst voor eventuele strafmaatregelen na de oorlog.23
Jacques de Haas werd gevraagd voor de titelrol in Witte van Haemstede, maar door
drukke werkzaamheden bij de NO maakte ook hij de overstap niet. Hoe hoog de nood
was, blijkt uit het feit dat men zelfs de mogelijkheid heeft onderzocht om Johan Fiolet,
tot 1935 acteur bij De Jonge Spelers, en Coen Hissink aan het gezelschap te verbinden.
Hun communistische gezindheid stond een definitief aanbod in de weg.
Het vinden van geschikte stukken vormde een derde probleem. Fientje Beulemans, geschreven door de Vlamingen Frans Fonson en Fernand Wicheler, werd
door Primo afgekeurd omdat het niet strookte met de Dietse opvattingen binnen de
NSB ten aanzien van Vlaanderen. Hoewel dit stuk voor de oorlog door diverse gezelschappen was gespeeld, werd nu opgemerkt, dat het ‘volkomen geïnspireerd
moet zijn door de toen [= vóór de Tweede Wereldoorlog, AvdL] zeer actieve geest der
Joodsche Vrijmetselarij in Vlaanderen, die franskiljonsch georiënteerd in het huwelijk van het Vlaamsche Fientje met den zoon van een Parijschen zakenman het
symbool wilde toejuichen van de uiteindelijke verbastering en knechting van het
Vlaamsche volk’.24
Kettmann had beloofd een stuk te schrijven over de perswereld, maar daar is het
nooit van gekomen. Contacten met Klaas Smelik, de hoorspelschrijver en –regisseur,
en George Schlimme, letterkundige en publicist in Arnhem, leverden niets op. Aan de
wethouder voor kunstzaken van Amsterdam, dr. J. Smit, werd gevraagd om stukken
te mogen inzien, die ingezonden waren voor een prijsvraag. Henrik en Pernille (1724)
van de Noorse schrijver Ludwig Holberg kon niet op het repertoire worden genomen,
omdat Piet Rienks, een van de belangrijkste spelers voor jonge rollen, na ruzie in het
gezelschap vertrok. De Prez, voor de oorlog een aantal keren door Staf Bruggen in België gespeeld, en Van Kersbergen hadden geen stukken voorradig die zo gespeeld konden worden. Een oud vermaaklijk Ganzenspel van Martien Beversluis werd verboden.25
Dit verbod leidde tot een heftige ruzie binnen de NSB-gelederen, waarbij zelfs Mussert betrokken raakte.

Het tweede seizoen van De Voortrekkers
Voor het tweede seizoen viel ten lange leste de keus op Eindelijk ... werk van Paul Vulpius, hetzelfde stuk dat door het Leidseplein-ensemble in juni 1940 onder de titel Hoera … werk was gespeeld.26 Jan van der Heiden, de hoofdpersoon in dit blijspel, is door
de economische crisis werkloos geworden. Als een echte kerel gaat hij niet bij de pakken neerzitten, maar hij stapt zonder blikken of blozen een bank binnen en benoemt
zichzelf tot secretaris van de directie. Niemand merkt iets en als dat toch het geval is,
leidt hij diegene om de tuin. Zelfs de directeuren en de president van de bank hebben
niets in de gaten en zo kan hij met een plan voor de dag komen om zijn oude fabriek
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Briefhoofd De Voortrekkers.

weer op gang te helpen. Dankzij hem komen duizenden arbeiders weer aan het werk.
Zoals gebruikelijk in een blijspel hangt het lot van Jan van der Heiden af en toe aan een
zijden draadje, maar met het nodige geluk weet hij zich met behulp van anderen – o.a.
de dochter van de president van de bank – te redden.
De uitbuiting van de arbeiders in het vooroorlogse kapitalistische systeem
vormde het thema van dit toneelstuk. Eindelijk ... werk bevatte ‘een gemoedelijke,
maar toch ook een vlijmscherpe aanval op de belachelijkheid en de gevaren van het
kapitalisme, van een systeem dat voor rede en menschelijke levenseischen niet meer
vatbaar is’.27 In Het Nationale Dagblad werd het omschreven als: ‘Een moderne satyre op het verleden van liberalisme en werkloosheid, waarin jeugd en geestdrift zegevieren over bureaucratie en kapitalisme.’28 Recensenten in nationaalsocialistische
periodieken beschouwden het daarom als een zuiver nationaalsocialistisch stuk, zij
vatten het op als een aanklacht tegen het gehele maatschappelijke democratische
stelsel.29
In de aankondigingen voor de blijspelen Niet voor de poes en Eindelijk … werk!
hadden critici aangegeven dat deze voorstellingen de voorbodes waren van een
nieuw nationaalsocialistisch toneel. Nog wel niet voor de volle 100%, maar de Voortrekkers hadden met hun opvoeringen een eerste statement willen maken. Niet voor
de poes werd gepresenteerd als een volks blijspel van de beste soort: ‘Het gegeven, –
een burenruzie op het platteland – is eenvoudig; uit dit gegeven echter groeit een
stukje volksleven en karakters worden ons voorgeteekend, die echt en waarachtig
zijn in al hun deugden en … ondeugden.’30 De grootste verdienste van het stuk was
dat de diepere gedachte Germaans was: het recht gaat boven alles. Dit thema was
ontleend aan een claus die in dit stuk werd gezegd: ‘Om recht wordt niet onderhandeld’.
Hoe de kameraden de nationaalsocialistische strekking van Eindelijk… werk!
konden interpreteren werd vooraf in Onze taak verwoord: ‘De Voortrekkers willen
door het spelen van stukken van hoog gehalte, met echte gezonde volkshumor, weer
nieuwe levensvreugde schenken [nadruk in oorspronkelijke advertentie, AvdL]’. Hun
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doelgroep was dus niet een groep intellectuelen, maar het gehele volk. Eindelijk …
werk! was ‘een hekeling van den tijd waarin St. Bureaucratius en het internationale kapitaal onbeperkte heerschers waren’. In feite werd dit blijspel dus geïnterpreteerd als
een antikapitalistisch stuk, een aanklacht tegen de vooroorlogse maatschappij. Daarnaast moest het beschouwd worden als ‘een pleidooi voor den arbeid, een pleidooi
voor een nieuwe, betere wereldorde, waarin iedere volksgenoot zijn plaats zal vinden
en die door geen geldmachten is tegen te houden.’31
Bij het begin van de tournee van De Voortrekkers door Noord-Holland werd het
spelen van Eindelijk ... werk uitgelegd als een goede poging om te laten zien ‘dat men
de planken van een schouwburg [bedoeld wordt de Amsterdamse schouwburg,
AvdL] ook voor iets anders kan benutten dan voor ondermijning, liederlijkheid en
volksverraad’.32 Deze directe verwijzing naar de voorstellingen van De beul werd ondersteund met de leuze: ‘Amsterdam’s Stadsschouwburg op de Joden heroverd [onderstreping De Daad, AvdL].33 Dat de Voortrekkers hun toevlucht hadden gezocht
tot zo’n gemakkelijk blijspel werd juist uitgelegd als een bewijs dat de toneelgroep
zich bewust was van zijn volksopvoedende taak. ‘Liever pakkende stukken, die een
nieuw publiek weer vertrouwd maakt met het theaterbezoek, dan zware drama’sin-verzen, die ons volk zeker al te lang zijn onthouden, maar van het volk cultureele voorbereiding eischen.’34
Dat de leiding van De Voortrekkers niet gelukkig was bij het samenstellen van het
repertoire blijkt uit een ongedateerd schrijven van het DVK waarin een verbod voor
het stuk werd afgekondigd omdat niet Paul Vulpius de auteur was, hij is de Duitse bewerker, maar de Hongaar Ladislaus Fodor, voor het DVK een niet-ariër, wiens stukken op de zwarte lijst stonden.35
De Voortrekkers traden ook op voor de Jeugdstorm, zo blijkt uit een verslag in
De Stormmeeuw.36 Op 8 november speelden zij de kluchten Het drempeltje, geschreven door Bets Ranucci-Beckman, en De sigaar in het Casino-theater in Hilversum, ook
declameerde Henri Menning enkele teksten uit het werk van Rodenbach.
Voortdurend bleef de leiding op zoek naar nieuwe inkomsten en begin december 1941 viel er zowaar een sprankje licht waar te nemen. Mulder was er in geslaagd een
tournee door Duitsland te arrangeren. De onderhandelingen waren gevoerd met Gröner en Bodenbach, afgevaardigden van Kraft durch Freude en met Glas en Van Herck
van Vreugde en Arbeid. De bedoeling was om op 20 december af te reizen naar Berlijn om daar te starten met voorstellingen voor de in het buitenland werkende Nederlandse arbeiders. In de kranten verscheen het bericht dat De Voortrekkers Je moet
maar durven! van Paul Vulpius gingen spelen. Veertien acteurs en actrices zouden de
tournee meemaken.37
In zijn enthousiasme zag Mulder de trip reeds uitgebreid tot België en NoordFrankrijk, maar zover is het nooit gekomen. De reis werd een aantal keren uitgesteld
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en vond plaats van 14-28 januari 1942. De Voortrekkers speelden Eindelijk .... werk in
Staaken, Fliegerhorst, Siemensstadt, Berlijn (2x), Waldmanslust en Lichtenrade; Niet
voor de poes… werd opgevoerd in Berlijn, Premnitz, Finofurt en Christanstadt.38 De
tournee was verre van succesvol. De erbarmelijke weersomstandigheden (25-30°
vorst), geen benzine voor de vrachtauto’s die het decor moesten vervoeren en ziekte
maakten een spoedige terugkeer naar Nederland noodzakelijk.39 Of dit echter de enige redenen waren, valt te betwijfelen, de gebrekkige publieke belangstelling zal ook wel
debet zijn geweest aan het fiasco van de tournee.
In mei 1942 was het geduld van het DVK met De Voortrekkers op. Goedewaagen
deelde Mulder mee dat het DVK besloten had het gezelschap op te heffen vanwege de
inactiviteit en slapheid van de leiding.40 Van september 1941 tot en met maart 1942 was
er slechts één stuk gespeeld: Eindelijk ... werk. In april 1942 volgde pas een tweede stuk:
Adel in livrei van Henk Bakker, een blijspel van het bekende type, want de rolwisseling die een verarmde edelman en zijn huisknecht hadden afgesproken, bepaalden
voornamelijk de handeling.41 In de kritiek werd opgemerkt dat er naast het luchtig karakter van een blijspel een ander, meer moraliserend accent bij de uitvoering naar voren kwam. De recensent associeerde het zelfstandig naamwoord ‘adel’ niet met de aristocratie, maar koppelde het veeleer aan het begrip ‘arbeid’. Toen Alfred de Beaucour,
een van de personages, de zegen van de arbeid had leren kennen, kon hij ook toetreden tot de aristocratische kring van worstkoning Gerrit Bolhuis en zijn oom Henri de
Beaucour. De redelijk positieve ontvangst in 1942 stak schril af tegen de vernietigende recensie in Het nieuwe volk, het strijdblad van de NSNAP van dr. E.H. van Rappard
uit 1940. Toen werd de uitvoering van De Hagespelers ter gelegenheid van een liefdadigheidsavond ten bate van de gesneuvelde Nederlandse militairen afgedaan als
‘joodsch-commercieele harteloosheid, […] liefdadigheid van het liberalisme, het dekken van den eigenbaat onder een manteltje van braafheid’.42 De kritiek had waarschijnlijk meer betrekking op het ‘ongelukkige’ tijdstip van de liefdadigheidsvoorstellingen dan op de inhoud.
De spelers waren diep teleurgesteld over de tournee door Duitsland. Bovendien
mocht het gezelschap hierdoor en vanwege de te openlijke nationaalsocialistische
overtuiging niet meer optreden voor Vreugde en Arbeid, zodat de voornaamste bron
van inkomsten wegviel.43 Een protest liet Mulder in feite niet meer horen. Het excuus
dat naast Eindelijk ... werk en Adel in livrei van Henk Bakker, ook nog Niet voor de
poes… in een nieuwe bezetting was gespeeld en dat daarenboven met een kleinkunstprogramma op de kameraadschapsavonden was opgetreden, kon het onheil niet
meer keren.44 De spelers werd te verstaan gegeven dat zij bij andere gezelschappen onderdak moesten proberen te vinden. Op 1 september 1942 hielden De Voortrekkers op
te bestaan.
De kritiek achteraf was negatief. In zijn terugblik uit 1942 noteerde Wolters dat
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Eindelijk ... werk en Niet voor de poes… waren geschreven voor 1932.45 Ze ademden derhalve de kenmerken van de crisistijd en niet die van een revolutie, schreef hij.

2. De Spelers van den Omroep
Intussen had men binnen het DVK niet stil gezeten. Met argusogen werd het gestuntel
en geruzie bij De Voortrekkers gevolgd en al spoedig, in het najaar van 1941, ontwikkelde het departement plannen om de toneelspeelkunst daadwerkelijk te nazificeren. Omdat de ‘beste’ nationaalsocialistische acteurs deel uitmaakten van de hoorspelkern van de
Nederlandsche Omroep (NO) lag het voor de hand dat deze groep voor het ontwikkelen van goed nationaalsocialistisch theater werd ingeschakeld. Het was geenszins de bedoeling om de hoorspelacteurs onder te brengen in een nieuwe nationaalsocialistische toneelgroep, dat zou ir. W.A. Herweijer, de directeur-generaal van de NO, nooit hebben
toegestaan. Het is zelfs de vraag of de spelers een overstap gemaakt zouden hebben, omdat ze bij de omroep een gunstigere financiële regelingen (o.a. een vast pensioen) kenden dan bij een willekeurig toneelgezelschap. Daarom ontwikkelde Primo het idee om
de spelers van de omroep een eenmalige, korte tournee te laten maken. Zowel voor het
DVK als voor de NO zou een samenwerking gunstige effecten kunnen hebben. De Spelers van den Omroep moesten een voorbeeldfunctie vervullen voor alle andere groepen,
die in de toekomst nationaalsocialistisch toneel wilden spelen. Met het spelen van Het kan
verkeeren werd tevens getracht de Nederlandse toneelschrijfkunst nieuw leven in te blazen. De NO had er baat bij de nieuwe hoorspelkern bij het grote publiek bekend werd,
gratis propaganda voor het vak van hoorspelacteur was een tweede voordeel. Als dit vak
ook op de toneelschool geleerd kon worden, zou de NO nieuwe, misschien betere, talenten kunnen aantrekken. De propagandistische waarde van de tournee werd nog vergroot door het bezoek van verschillende NSB-coryfeeën aan de diverse voorstellingen. Zo
woonden Mussert, W.B. Engelbrecht, de commissaris van de provincie Utrecht, en burgemeester C. van Ravenswaay de opvoering in Utrecht bij. Tegelijkertijd besloot men in
de top van het DVK een nieuwe, professionele nationaalsocialistische toneelgroep op te
richten. Deze groep zou later bekend worden als het Noord-Hollandsch Tooneel.
Voor de tournee van de Spelers van de Omroep, soms Omroepspelers of Omroep
Hoorspel Ensemble genoemd, riep men de hulp in van Jan C. de Vos jr, de voormalige
leider van Fascio. Omdat hij nog maar kort als hoofd van de afdeling hoorspeluitvoeringen en tevens eerste regisseur aan de omroep verbonden was en omdat er bovendien
geen geschikt repertoire voorhanden was, nam de hele voorbereiding een aantal maanden in beslag. Toen Frans de Prez Het kan verkeeren kwam aanbieden, was men direct
enthousiast. De repetities vonden plaats in theater Gooiland te Hilversum.
Frans de Prez was een in Nederland weinig gespeeld auteur. In België had het
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Vlaamsch Volkstooneel onder leiding van Staf Bruggen in 1936 De stad van God van hem
gespeeld. In het seizoen 1942-1943 stond dit stuk op het repertoire van De Schouwspelers
o.l.v. Johan Boezer. De Prez verklaart zijn keuze voor Bredero als volgt: ‘Ik koos de figuur
van Bredero, omdat hij zich in zijn blijspelen en in zijn lyriek geheel en al instelde op wat
wij zien met de oogen en hooren met de ooren. Zijn werk is gezond en bloedrijk. Vaart hij
uit in menschelijke woede, nimmer ziet men bitterheid, zijn handelen is altijd een daad van
kracht en levenslust. Door de uiterlijke omstandigheden kwam Bredero op een hem als
kunstenaar eigene wijze tot vrede met God. Het zijn bij Bredero meer de omstandigheden
die hem tot een bepaalde handeling brengen.’46 Het kan verkeeren met als hoofdpersoon
Gerbrand Adriaansz. Bredero is een onderdeel uit een trilogie. Zo schreef De Prez naast dit
historische spel een blijspel over Paul Verlaine en een symbolisch spel over Vincent van
Gogh. De Prez verklaarde dat hij de scheppingsdrang, die nodig is om een kunstwerk te maken, als onderwerp had genomen voor zijn eigen toneelstukken. In zijn trilogie hadden de
hoofdpersonages allemaal geworsteld met dit creatieve vormgevingsproces. De stof voor
zijn stuk over Bredero ontleende hij aan het werk van Jan ten Brink en dr. J.A.N. Knuttel.
Een beweegreden om dit stuk te spelen kan geweest zijn dat ‘Bredero, veel meer
dan de gedegen Vondel of den zwierigen Hooft, een dichter was die midden in het
woelige stadsleven stond en zijn werken schreef vanuit en voor het volk’.47 We zouden
kunnen zeggen dat Bredero in de ogen van de nationaalsocialisten een ‘volkser’ schrijver was dan Vondel en Hooft. Herweijer noemde niet alleen het feit dat er voor het
eerst sinds lange tijd een toneelstuk in het Nederlands was geschreven, dit stuk getuigde tevens van een ‘Nederlandschen geest’, waarmee hij bedoelde dat het niet gebaseerd was op een buitenlands model. Een andere mogelijkheid is dat De Vos zijn
vriend Frans de Prez benaderde voor een toneeltekst. De Vos wist klaarblijkelijk dat
De Prez in 1941 een toneeltrilogie over kunstenaars had voltooid. De keuze voor Het
kan verkeeren hoeft niet per definitie een ideologische te zijn geweest.
Het kan verkeeren verhaalt de laatste levensjaren van Gerbrand Adriaanszn. Bredero.48 De opbouw in zes taferelen is ongelijksoortig, het eerste tafereel beslaat ruim een
derde van het hele stuk en vertelt niet veel meer dan de verliefdheid van Bredero voor
de herbergierster Aleida Jans en het bezwaar van zijn vader tegen een voorgenomen huwelijk. Zijn andere liefde voor Magdalena Stockmans mondt niet uit in een huwelijk.
Tussen deze persoonlijke beslommeringen door wordt de geschiedenis van de Nederduytsche Academie van Coster, waarvan Bredero lid was, en de ruzie met de andere Amsterdamse kamer ‘d’Eglantier’ beschreven. De ruzie komt tot een hoogtepunt als Ridder Rodenburg, de leider van ‘d’Eglantier’, model blijkt te hebben gestaan voor Jerolimo
uit De Spaanschen Brabander. Als Bredero zwaar ziek is – na een drinkgelag is hij met een
slee door het ijs gezakt – wordt de ruzie bijgelegd. Omdat zijn geliefde aan een ander is
uitgehuwelijkt heeft het leven voor hem geen zin meer. Toch verzoent Bredero zich,
mede op aanraden van zijn vriend Vondel, na een losbandig, maar eerlijk leven met God.
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De reacties op de voorstellingen waren over het algemeen positief. Vooral het spelen van een Nederlandstalig werk van een Nederlandse auteur zag men als een doorbraak. Het was niet meer dan billijk dat Frans de Prez, een auteur die al jarenlang in
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers tevergeefs voor een dergelijke aanpak
had gepleit, deze eer werd gegund. Het stuk had grote kwaliteiten, maar het ontkwam
niet aan de fout die zoveel historische stukken kenmerkte: Het kan verkeeren was een
verzameling losse episoden uit het leven van Bredero.49 Ook W. Wagener, de recensent van het Rotterdams Nieuwsblad, wees op het anekdotische karakter van dit romantisch-realistische stuk, omdat De Prez zich beperkt had tot Bredero’s liefdesperikelen. De toeschouwer kreeg slechts een zwak portret van de ideeënstrijd van de
persoon Bredero. In zijn ogen zou het beter zijn geweest als De Prez Moortje en De
Spaanschen Brabander als uitgangspunt had genomen van zijn eigen stuk, omdat die
stukken toch bedoeld waren als ‘vurige manifesten tegen klassicistische en romantische ontaardingen’.50 Ook had hij wat meer gebruik mogen maken van het typische
taaleigen van Bredero. De Prez had van Bredero een tragische figuur gemaakt, door
hem te portretteren als een jonge veelbelovende toneelschrijver die als teringleider veel
te vroeg aan zijn einde kwam, aldus Max Wolters in De Schouw.51
Door zijn ongelukkige levenseinde te accentueren had De Prez volgens Wolters
geen nadruk gelegd op het ingeboren noodlot en er kon dus ook geen sprake zijn van
een katharsis bij de dramatische held. Wat hij positief benadrukte was de vrome christelijke levens- en doodsaanvaarding van Bredero, die in het laatste bedrijf in de gesprekken met zijn moeder en zijn vriend Joost van den Vondel plaats vond:
Hilde
Gerbrand, zou ik je even mogen spreken?
Marretje
Laat hem toch met rust! Hij wil nu wat aan zijn werk doen, hoe gauwer de proeven zijn nagezien, des te eerder komt het werk uit… Een hele voldoening zal dat voor je zijn…
Gerbrand
Ja, moeder, maar zoo’n haast is er ook weer niet bij, dat ik geen momentje voor Hilde zou
over hebben.
Hilde
Er is wel haast bij wat ik te zeggen heb.
Marretje (met een laatste poging)
Ach, wel nee! (bevelend) En kom nu, Hilde, we moeten Gerbrand alleen laten.
Gerbrand
Dat liever niet, moeder, ik vond het juist zoo prettig op te mogen staan om wat gezelschap
om me heen te hebben… Er zijn anders te veel gedachten die mij benauwen.
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Hilde (plechtstatig)
Dat is de stem van je conscientie, die je maant de wereld op te geven.
Gerbrand (goedmoedig)
Daar behoef ik niet toe gemaand te worden, zusjelief, dat weet ik allang!
Hilde
Je hebt de wereld niet meer lief? Als dat zoo is, belijd dan eerlijk je zonde. De verloren zoon,
de tollenaar, het verdwaalde schaap, zij werden allen door den Heer in clementie ontvangen.
Gerbrand
Dat riekt naar de predikaties van den dominee Ursinus, en ik haat die prekerij, Hilde, ik
haat ze! Mijzelf te kennen, dat is wat ik wil, en dat is genoeg.
Hilde
Dat is niet genoeg als je niet aanneemt de verlossing uit de vloek van de zonde.
Gerbrand (geërgerd)
Jelui praten altijd over vloek en zonde (lichtelijk ironisch, glimlachend) en dat maakt die
verlossing juist noodig, denk ik. Maar ik weet het niet, ik heb geen theologie gestudeerd…
(Hij zit dan in gedachten, bedekt zijn gezicht met de handen).
Hilde (wil iets zeggen)
Ger…
Marretje (maakt een heftige beweging, dat zij zwijgen zal)
Gerbrand
Nu, wat wou je zeggen, Hilde … Die straks voor God? Ja… voor God… die mij, arme strijder vrede zal geven, dat is zeker.
Hilde (hartstochtelijk, bij hem knielend)
O, denk daar niet te licht overen wees daar niet zeker van! Het uur nadert, het is al nabij,
en als je dan onbekeerd voor Hem verschijnt, is het te laat … te laat…
Gerbrand (plotseling verschrokken)
Het uur is nabij? Wat bedoel je daarmee?
Marretje (tracht nog tusschen te komen)
Gerbrand
Nee, moeder, laat het haar uitspreken. Wat bedoel je daarmee, vraag ik nog eens? Wat weet
jij daarvan? Wat heeft Coster over mij gezegd? Je moet mij precies antwoorden…
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Marretje
Dat je voorzichtig moet zijn, je zeer in acht nemen.
Gerbrand
Meer niet?
Marretje (aarzelend)
Neen… ten minste…
Gerbrand
U durft mij de waarheid niet te zeggen! Ziet u mij dan voor zoo’n lafaard aan, dat ik den
dood vrees? Ik hecht niet meer aan het leven, moeder… Wat blijft mij over? Niets… Een ziek
lichaam… mijn werk kan ik niet afmaken… geen vrouw mocht ik behouden… Tesselschade… Magdalena… Ik verlang naar den ongeboren morgen, ik verlang er naar uit dit
bestaan weg te komen, dat voor mij nuttig noch noodig meer is… Voor die alles verloren
heeft, is sterven winst.
Hilde
Sterven winst? Als je den Heer in het leven hebt verlaten, is het verdoemenis en verderf.
Marretje
Gerbrand, kind, jij hebt God nooit verlaten.

Gerbrand (peinzend)
In uiterlijkheden, maar nooit in onderwerping en boete.52

Aan zijn vriend Vondel legt Gerbrand zijn twijfel voor:
Gerbrand
Wat denk jij? Jij gelooft in de Eeuwigheid van ons Zielsbestaan, evenals ik; maar hoe stel je
je dat voor? (steeds opgewondener) Is daar een wrekende God… is daar alleen vergelding… is daar ook geen rust en vrede voor een geteisterd hart…? (…)
Vondel
Dat kun je niet denken, als je vertrouwt, echt, innerlijk vertrouwt op God. Ik bedoel dit
Godsvertrouwen. Gerbrand, niet in den zin van het Anankè der Grieken, een Noodlot dat
blind voortrolt en vermorzelt, maar in den zin van den Alwijze, die het mindere dwingt zich
op te offeren voor het meerdere, opdat beiden tot Zijn Liefde komen; niet door onverschillig of gelaten ondergaan, maar door krachtdadige medewerking… Jij, een dichter, een kunstenaar, moet de schoonheid zien van het Offer, dat op Calvarie zijn hoogste punt bereikte. Want het toont niet den gruwel van het Booze, maar vóór alles de eindelooze
Barmhartigheid, waarin het Goede en Goddelijke overwint… Godsvertrouwen, Gerbrand,
vreest, naar mijn overtuiging, geen toekomst, wèlke ook; het is een overgave aan Gods wil,
vervat in onzen eigen Wil, om naar beste weten te handelen… Al wie in ootmoed wordt herboren, is van het Hemelsche geslacht.
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Gerbrand (blijft hem peinzend aanzien, grijpt dan zijn hand)
Dat is het… Godsvertrouwen… Dank je voor je troost, mijn vriend… (Zij zitten eenige oogenblikken in gepeinzen).53

Opvallend bij deze clausen is de keuze die De Prez Bredero laat maken. Hij kiest voor
een christelijke benadering, waarbij Bredero zich neerlegt bij het onvermijdelijke einde en zich verzoent met God. Dat is op zich niet verbazingwekkend, het godsvertrouwen was een van de drie pijlers van de Beweging, wel maakte De Prez een andere
keuze dan zijn collegaschrijvers in Duitsland die juist de Griekse interpretatie van het
noodlot als uitgangspunt namen voor hun toneelstukken. Dit was dan ook de kern van
de kritiek van Wolters.
Over het vertoonde spel maakten de recensenten niet erg veel opmerkingen. Piet
Rienks kreeg in zijn rol van Bredero alle lof toegezwaaid, omdat hij erin geslaagd was
de verschillende gemoedstoestanden van de hoofdpersoon goed weer te geven. In zijn
spel moest hij zich bewegen tussen uitersten van uitbundigheid en verdriet, geestdrift
en doffe berusting of opstandigheid en diepe devotie.
Toch waren er ook andere geluiden te beluisteren. Hoewel J. van Gorkom van de
Rundfunk-Betreuungs-Stelle in Hilversum en Herweijer Jan C. de Vos met zijn voorstelling complimenteerden, was de chef van de afdeling reportage, Van Heusden, van
mening dat de Vos de voorstellingen van Het kan verkeeren ‘in de soep had gereden’,
zodat men voor de propaganda voor de eerste voorstelling van het Noord-Hollandsch
Tooneel niet op zijn medewerking hoefde te rekenen.54 Een ietwat cryptische formulering in de recensie van Het Nationale Dagblad completeerde dit beeld. Ofschoon het
publiek met de opvoering van Het kan verkeeren had kunnen zien wat volkse toneelspeelkunst voorstelde, moest men daarnaast concluderen ‘dat tooneel- en radio-spelen twee aparte kunstuitingen zijn en aan beide volkomen andere eischen gesteld worden’. Vooral de toevoeging ‘het is hier niet de plaats op dit onderwerp nader in te gaan,
maar een nauwlettend toehoorder zal hieruit zijn conclusies kunnen trekken’ kan duiden op een minder geslaagde voorstelling.55
Na de première op 23 maart 1942 in Den Haag volgden voorstellingen in Hilversum, Rotterdam, Amsterdam, Assen, Maastricht, Leeuwarden, Groningen, Utrecht,
Arnhem en Den Bosch.56 Een groot aantal spelers van de NO keerde na de tournee terug naar de studio, een ander deel maakte de overstap naar het pas opgerichte NoordHollandsch Tooneel. In de studio werkten de spelers mee aan directe propaganda. Zo
speelden zij in de verschillende hoorspelen die in de oorlog werden uitgezonden en
ook op de 1 mei-vieringen gaven ze acte de présence.57
In het voorlaatste oorlogsjaar, op 15 en 16 januari 1944, speelde een toneelgroep
van de Nederlandsche Omroep twee voorstellingen van Haastig recht, dat geschreven
was door Willem Hoffman en geregisseerd door Henri van Hoof. Het stuk had in november 1942 de derde prijs in de categorie blijspelen en kluchten gekregen in de door
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het DVK georganiseerde toneelprijsvraag en was op 7 december 1943 als luisterspel uitgezonden op de radio.58

3. Het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
‘Het was bij besluit van den Burgemeester van 26 september 1941, dat werd ingesteld
een Gemeentelijk Theaterbedrijf, tot welks taak behoort de exploitatie van het gebouw
van den stadsschouwburg, alsmede de bemoeiingen met de van gemeentewegen te geven tooneel-, operette- en andere voorstellingen in dien schouwburg en elders.’59 Het
was geenszins de bedoeling van het DVK om in Amsterdam een gesubsidieerd toneelgezelschap op te richten. De voorkeur ging eerder uit naar een gesubsidieerd operagezelschap, waarvoor al sinds de winter van 1939-1940 plannen waren ontwikkeld.
Na de succesvolle voorstellingen van Die Zauberﬂöte van Mozart in december 1939 in
Rotterdam, achtte de Nederlandse Opera Stichting – de organisator van deze voorstellingen – de tijd rijp voor een verzoek aan de gemeente Amsterdam om de stichting
van een Nederlandse Opera te realiseren. Omdat het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders de Nederlandse Opera Stichting wilde behouden voor de
hoofdstad, kreeg de wethouder van publieke werken de opdracht een geschikte werkruimte te vinden. In 1940 wilde men een aantal gebouwen in de Marnixstraat, gelegen
achter de Stadsschouwburg, slopen om daarmee de uitbreiding van de Stadsschouwburg geschikt te maken voor operavoorstellingen. In maart 1941 opperde L.M.G. Arntzenius in een brief aan de Regeeringscommissaris voor Amsterdam het plan om Het
Nederlandsch Tooneel samen met de nieuwe Nederlandsche Opera De Schouwburg
te laten bespelen. In juni 1941 liet het DVK weten dat men belangstelling had voor deze
operaplannen. In navolging van de cultuurpolitiek in nazi-Duitsland zag het departement in de Amsterdamse plannen een mooie gelegenheid een aanvang te maken met
de subsidiering door de overheid. Het DVK stelde een bedrag van ƒ210.000 beschikbaar om de verbouwing te bespoedigen. Intussen voerden Cor van der Lugt Melsert
en L.M.G. Artzenius van Het Nederlandsch Tooneel en mr. dr. J.P. van Tienhoven,
G.H. de Marez Oyens en mr. Johannes den Hertog, bestuursleden van de Nederlandsche Opera in de zomermaanden overleg over de stichting van het GTA. Eind
augustus 1941 bereikten zij met het DVK en de Regeeringscommissaris van Amsterdam overeenstemming over de exploitatie. Sinds 1938 was Het Nederlandsch Tooneel
de vaste bespeler van de Stadsschouwburg; donderdag tot en met zondag waren de
vastgelegde speeldagen. Daarom moest de Nederlandse Opera wel tot een vergelijk komen met Van der Lugt Melsert. Het zou ondoenlijk zijn geweest om beide los naast
elkaar te laten voortbestaan. De gemeente zou alle verbintenissen en overeenkomsten
overnemen, die Van der Lugt Melsert als directeur van Het Nederlandsch Tooneel had
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gesloten. Het gezelschap zou worden opgeheven en opgaan in het GTA. De gemeentelijke subsidie van ƒ56.000 kwam daardoor te vervallen. De leden van het GTA kregen volgens de nieuwe maatregelen van het DVK een twaalfmaandelijks contract bij
de gemeente Amsterdam.
Het GTA bestond uit een afdeling Opera met aan het hoofd mr. Johannes den
Hertog en een afdeling Toneel onder leiding van Cor van der Lugt Melsert. Daarnaast
werd er ten behoeve van de toneel- en operavoorstellingen een afdeling ballet opgericht waarvoor het gezelschap van Yvonne Georgi werd gevraagd. Bij de afdeling Toneel werkten naast Van der Lugt Melsert twee regisseurs (Cor Hermus en August Defresne), negentien toneelspeelsters en twintig toneelspelers, één decorateur en zeven
man technisch personeel.60 De eerste voorstelling van het nieuwe gezelschap was Maria Stuart van Friedrich von Schiller, die op 21 september 1941 zijn première beleefde.
De eerste voorstelling van de afdelingen Opera en Ballet volgde op 4 december 1941
met Johan Wagenaars De Doge van Venetië en Giacomo Puccini’s Gianni Schicchi. Bij
grote voorstellingen zoals Vondels Adam in ballingschap en Peer Gynt van Ibsen in het
seizoen 1942-1943 kwam het tot een samenwerking tussen de drie afdelingen. De door
Theo van der Bijl gecomponeerde toneelmuziek, die werd uitgevoerd door het orkest
van de opera onder leiding van Otto Glastra van Loon, ondersteunde de toneeluitvoering van Adam in ballingschap. Aan de uitvoering werkte ook het ballet van Yvonne Georgi mee. Bij Peer Gynt met muziek van Grieg stond het orkest onder leiding van
L. M.G. Arntzenius, het ballet danste Aase’s dans.
Op 15 september 1941 verscheen Rauters ‘Bekendmaking over het optreden van
joden in het openbaar’, waarin werd vastgelegd dat het voor joden verboden was o.a.
bioscopen, musea en schouwburgen te bezoeken. Als gevolg hiervan moest bij het het
GTA een aantal personeelsleden verdwijnen. Een half jaar later moesten de toneelspelers zich meldden voor de Kultuurkamer. Directeur H. D. van Dellen drong er op
grond van de dreigementen van het Rijkskommissariaat op 16 februari 1942 bij de spelers van het GTA op aan lid te worden van de NKK. Weigering zou door het Rijkskommissariaat beschouwd worden als sabotage en rebellie. Na de toespraak van Van
Dellen verzamelden de acteurs en actrices zich in de rookfoyer van de Stadsschouwburg, waar Frits van Dijk, één van de acteurs, zijn collega’s aanraadde lid te worden.
Van der Lugt Melsert viel hem bij en vertelde dat de administratie de aanmeldingsformulieren al had klaargemaakt. Er hoefde alleen nog maar getekend te worden. Bovendien had de intendant een viertal dagen daarvoor burgemeester Voûte van Amsterdam verteld dat de meeste toneelspelers er niet aan dachten zich aan te melden.
Onder zoveel druk kozen de toneelspelers eieren voor hun geld, bijna allen tekenden
en speelden tot het eind van de oorlog door.61
Eind januari, begin februari 1943 voerden prof. dr. G.A.S. Snijder van de Nederlandsche Kultuurraad en E.J. Voûte, de burgemeester van Amsterdam een briefwis-
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seling over de cultuurpolitieke leiding van H.D. van Dellen en Cor van der Lugt Melsert. Het gezelschap moest niet meer de smaak van het publiek volgen, maar het publiek in een bepaalde richting opvoeden. Snijder kwam tot de conclusie dat het beter
was als Van der Lugt Melsert opstapte, zijn advies werd niet opgevolgd.
Een paar maanden later stond de positie van de intendant toch weer ter discussie.
Op 11 mei 1943 bespraken burgemeester Voûte, H.D. van Dellen, Van der Klugt (afdeling comptabiliteit van het DVK), J.G. Goverts en M. Wolters op het Amsterdamse
stadhuis het functioneren van Cor van der Lugt Melsert. De burgemeester wilde hem
vervangen door Cor Hermus. Als belangrijkste regisseur zou Cruys Voorbergh, Ben
Royaards of Adriaan Hooykaas aangetrokken kunnen worden. In 1944 werd Cor van
der Lugt Melsert als intendant van het GTA opgevolgd door de acteur Ben Royaards.
Ook het DVK voerde de druk op het GTA op. Secretaris-generaal de Ranitz legde bij de burgemeester van Amsterdam het verzoek neer het GTA in de maanden oktober 1943 tot en met februari 1944 in te zetten voor een aantal voorstellingen voor
Frontzorg.62
Het spelen tijdens de oorlog heeft het gezelschap veel problemen gegeven. De
strenge winters van 1941-1942 en 1942-1943, de storingen bij de spoorwegen en het gebrek aan goede vervoersmogelijkheden voor decor en rekwisieten zorgden er voor dat
verschillende voorstellingen buiten Amsterdam geen doorgang vonden. Door het instellen van de spertijd en de afkondiging van het standrecht werd het onmogelijk
avondvoorstellingen te organiseren. Ook gedwongen sluiting van de schouwburgen
tussen 3 en 6 februari 1943 na de val van Stalingrad en het reisverbod op de dag van de
invasie zorgden voor een teruglopend toeschouwersaantal. Na september 1944 werd
geen elektriciteit meer geleverd, waardoor verder spelen onmogelijk was. De traditionele uitvoering van Gijsbreght van Aemstel van Joost van den Vondel op 1 januari 1945
was de enige voorstelling, die in het laatste oorlogsjaar gespeeld werd. De kaarten waren binnen één uur verkocht. Toch was niet alles kommer en kwel. In het jaarverslag
over 1943-1944 werd melding gemaakt van een nieuwe verbeterde séjourregeling in
verband met de verhoogde levensstandaard.

Het repertoire
In het eerste seizoen werden tweeëntwintig toneelstukken gespeeld. De helft daarvan
bestond uit Nederlands- en Duitstalige stukken, maar de meeste stukken (zeven) waren van origine Franstalig, waarvan drie reprises. Het merendeel (vijftien tukken) bestond uit komedies, slechts twee tragedies – het openingsstuk Maria Stuart van Friedrich von Schiller en Vondels Gijsbreght van Aemstel – vertegenwoordigden het
klassieke repertoire. Hoezeer de invloed van de subsidie van het DVK in het repertoire
van het GTA te merken was en in hoeverre Cor van der Lugt Melsert het repertoire aan
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de departementale eisen aanpaste, wordt beantwoord door een vergelijking te maken
tussen het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel, de voorloper van het GTA, en
het hoofdstedelijke theatergezelschap. De vraag daarbij is of er in de samenstelling van
het repertoire iets te merken is van het door de bezetter gewenste repertoire: geen Engelstalige stukken behalve Shakespeare, veel Nederlandse en Duitse stukken. Bij het
bepalen van het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel is gebruik gemaakt van de
database van het Theater Instituut Nederland en de inventarisatie van Linda Bouws.63
De voorstellingen van Het Nederlandsch Tooneel in de periode 10 mei 1940 tot en met
20 september 1941 werden geïnventariseerd. Voor het GTA is voor de periode 21 september 1941 tot aan het eind van de oorlog gebruik gemaakt van dezelfde database, de
jaarverslagen van het GTA en de correspondentie tussen GTA en DVK.64
Het Nederlandsch Tooneel (HNeT) speelde in de genoemde periode in totaal
dertig stukken.65
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1940-1941
30
12
2
5
4
7
%
100
40
6,7
16,7
13,3
23,3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Figuur 13: het repertoire van Het Nederlandsch Tooneel.

Het totale aantal gespeelde stukken bedraagt voor het GTA per seizoen en in zijn totaliteit worden weergegeven in figuur 14.
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1941-1942
22
6
5
1
7
3
%
100*
27,3
22,7
4,5
31,8
13,6
1942-1943
26
8
7
1
5
5
%
100*
30,8
26,9
3,8
19,2
19,2
1943-1944
25
8
5
1
5
6
%
100
32
20
4
20
24
1944-1945
5
1
–
1
2
1
%
100
20
–
20
40
20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seizoen
Totaal Nederlands Duits
Engels
Frans Andere talen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1941-1945
78
23
17
4
19
15
%
100
29,5
21,8
5,1
24,4
19,2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Door afronding kan het totale percentage in tienden van procenten afwijken van 100.

Figuur 14: Het repertoire van het GTA tijdens de oorlog.
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Het aantal gespeelde toneelstukken uit de Nederlandse en Duitse literatuur bedraagt in
percentages: 46,7 (HNeT) en 51,3 (GTA), een lichte stijging van 4,6%. Daarbij moet wel
aangetekend worden dat de onderlinge verhouding ingrijpend is gewijzigd. Was bij
HNeT het aantal Nederlandstalige producties een veelvoud van de Duitstalige (12 om 2),
bij het GTA liggen deze aantallen veel dichter bij elkaar (23 om 17). De opvallende toename van het aantal Duitstalige toneelstukken is wellicht te wijten aan het feit dat het
DVK toezicht hield op het repertoire. Daartegenover staat een daling van het percentage aan Engelstalige toneelstukken met bijna 70%, een gevolg van de gevoerde cultuurpolitiek. Opvallend is het grote percentage aan Franstalige toneelstukken zowel bij HNeT
en het GTA, wat verklaard kan worden uit de invloed van het Frans op de cultuur van
het interbellum. Het grote aantal stukken uit andere talen is eveneens opvallend, maar
is vooral toe te schrijven aan het spelen van werken uit de wereldliteratuur: de Griekse
klassieken, de Noor Ibsen en Italiaanse en Spaanse komedies. Bovendien nam het GTA
deze voorstellingen het jaar daarop in reprise, waardoor ze dubbel zijn meegeteld.

4. Diverse NSB-groepen en groepjes
Ook tijdens de bezetting speelden NSB-toneelgroepen in diverse plaatsen in Nederland. Het waren amateurverenigingen die met hun opvoeringen louter vermaak van
het publiek nastreefden. Een van de belangrijkste was de Amsterdamsche Toneelgroep
Kameraad, die ook al voor de oorlog actief was. Deze zette zijn activiteiten voort met
een opvoering van het Zweedse toneelstuk Een despoot op 20 mei 1941 in Bellevue (Amsterdam) en Prinses Robbedoes van Friedrich Forster op 26 november 1941. In het voorjaar van 1942 maakte de Arnhemse letterkundige, journalist en NSB’er Georg Schlimme in De toorts, het kringblad van Arnhem en omstreken, bekend dat de Amsterdamse
Tooneelgroep zijn Als een dief in de nacht, een toneelschets in één bedrijf onder regie
van Karel Baars wilde instuderen.66 Of het ooit tot een voorstelling is gekomen, is niet
meer te achterhalen. Op 21 april 1943 gaf dezelfde groep in de grote zaal van Bellevue
een opvoering van In het Gouden Haantje, een klucht van Otto Harting in een vertaling van H.W. van Rijswijk. Het stuk werd tijdens de oorlog door diverse toneelgroepen (o.a. De Kluchtspelers o.l.v. Kees van Dam) opgevoerd. Een klucht uit de oude
doos: twee huisvaders raken tijdens een stapavond verzeild in een café, waar dames
voor de bediening zorgen. Als een van hen tijdens een gevecht zijn ring verliest, en ze
beiden onder de blauwe plekken het café moeten verlaten, vrezen beide heren de toorn
van hun vrouwen. De baten kwamen ten goede aan Frontzorg, district Amsterdam.
De toeschouwers konden de toegangskaarten na de voorstelling bij controle door de
politie laten zien als bewijs dat ze zich na spertijd op straat mochten begeven. Op 3 en
7 oktober van datzelfde jaar stond men weer in Bellevue met De molen van Sanssouci
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van dezelfde auteur. Door de papierschaarste werden alleen aankondigingen in De
Daad opgenomen, verdere gegevens ontbreken.
Ook in Groningen waren meerdere NSB-toneelgroepen actief. In juli 1942 gaf de
Groninger Tooneelclub in Winschoten een voorstelling van het blijspel Een bewogen
dag. Ook niet-leden van de NSB bezochten de voorstelling. Begin augustus 1942 berichtte het Groninger kringblad De Noorderstorm dat ene Ane A. Kuipers nog enkele
leden kon gebruiken voor zijn toneelgezelschap in oprichting. Op 15 september volgde een twee bericht waarin de definitieve oprichting van de Groninger Tooneelgroep
werd aangekondigd. De eerste voorstelling stond geprogrammeerd voor november
1942. Welke dat is geweest valt niet meer te achterhalen, het kringblad maakte er geen
melding van. Wel werden begunstigers gevraagd de onderneming te steunen met minstens ƒ2,50. Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de NSB in Groningen in december 1943 wilden deze amateurs een voorstelling verzorgen. Zij kozen voor De sollicitant, dat tijdens de feestweek op 11 december werd opgevoerd. Een van beide
groepen was nog actief in maart 1944, want op 7 maart speelde zij in de Stadsschouwburg van Groningen. De titel van het stuk is onbekend. Binnen de NSB was één van
beide groepen tamelijk bekend, want de Utrechtse kameraden hadden al gevraagd of
de groep ook een voorstelling kon spelen in de Stadsschouwburg in Utrecht.
Dat er meer van dit soort groepjes (o.a. groep 1 van kring 50 te Bloemendaal) bestonden, bewijst ook een bericht van R. van Genechten in de nationaalsocialistische
pers waarin de toneelgroepen die voor de NSB optraden zich bij de hoofdafdeling Vorming moesten melden.67 De titel nationaalsocialistische toneelgroep moest verdiend
worden en het gaf geen pas dat toneelspelende kameraden zich met die titel tooiden
zonder dat de hoofdafdeling Vorming van hun bestaan op de hoogte was. Lang niet alle
groepen volgden dit bevel op. Van Genechten doelde dan waarschijnlijk op Utrechtse
kameraden zoals groep 6 van de kring Zuilen-Ondiep. Kameraadske Vader en de kameraden Nuyten en Stellaard speelden de kluchtige schets De ware Nederlander.68
Op 6 juni 1943, tijdens een kameraadschapsavond in Valkenburg, volgde een eerste voorstelling van de Cultuurgemeenschap Limburgia. Doel van deze cultuurgemeenschap was ‘een tegenwicht te vormen tegen de cultuurverwording zooals die
thans door vele z.g. “beroepscabaret- en tooneelgezelschappen” wordt bedreven’.69
Daarnaast wilde deze groep de bijeenkomsten van de NSB aantrekkelijker maken door
de kameraden en kameraadskes enige ontspanning en afleiding te brengen. Voordat
de cultuurgemeenschap optrad met De ploegbaas, een dramatische schets in één bedrijf, in een regie van kameraad De Wolf verzorgde kameraad Crombach een komische voordracht De schepping der wereld. Hij vertolkte daarin de rol van een Vlaamse
pastoor die in half Vlaams, half Frans een preek hield met deze titel. Na de pauze speelden de kameraden in Valkenburgs dialect een blijspel in één bedrijf Lieske mus mer
trouwe van Pierre Visschers. Regisseur kameraad Hoffman was er in geslaagd de ty-
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pisch Limburgse familiesfeer voor de toeschouwers te tekenen, aldus het bericht in het
kringblad.
De toneelschets was het theatrale medium om de Nederlandse arbeiders in Duitsland tijdens kameraadschapsavonden te vermaken. Het volk, de krant van en voor den Nederlandschen werker in Duitschland, gaf alleen al in juli 1943 een volgende opsomming: De
psycholoog en Het huwelijksaanzoek (Trassenheide, 12 juni 1942), Een hengelpartij, De
ﬁlmopname, Arie de geweldenaar en De gestolen ﬁets (Glinde 11 juli 1943), De buikspreker,
De boer in de bioscoop en Champignonsoep (Koblenz, juli 1943). Van Honk, Weekblad voor
de Nederlandsche werkers in Duitsland vervolmaakte deze reeks met Jan van Schaffelaar,
We eten vandaag kip en Pas op wat je vrouw doet. Al deze schetsen werden door amateurs
gespeeld waarbij af en toe de namen werden gepubliceerd. Zo trad op 11 december 1943
een toneelgroep De Plankenridders op in het grote Zeiss-Ikonlager in Dresden, waarbij
verschillende komische schetsjes werden gespeeld zoals De man met de zenuwen, Bij Jansen thuis en De naaktstudie. In Braunschweig was een toneelgroep actief waarvan H. Verdaasdonk, G. Buis, Joop de Haas en Hankie van Scherrenburg deel uitmaakten.
Het spelen van toneelstukken was eerder uitzondering dan regel. Op 9 augustus
1942 maakte Van Honk melding van de opvoering van De Sabijnse Maagdenroof van
Frans en Paul Schönthan. Op 23 juli 1943 speelde een groep Bent u ook zo tevreden? in
het lager Hoch Tief in Luchterberg. Speciale aandacht besteedde de krant aan de toneelopvoering van het blijspel Cupido-Mercurio 1-0 van H. de Wilde, dat op 24 juni 1944
in het Bremers Konzerthaus in Magdeburg onder leiding van de beroepstoneelspelers
Rolf Benz en Hans Gräfe werd gespeeld. Soms werd een gastoptreden verzorgd door een
echt gezelschap, zoals op 1 augustus 1943 toen Vlaamse toneelspelers in Plauen het blijspel De politiek der liefde opvoerden. Hoogst zelden werd een serieus drama opgevoerd.
Al deze voorstellingen vonden plaats onder auspiciën van Vreugde en Arbeid en
tonen aan dat deze organisatie slechts ontspanning en vermaak van de in Duitsland
werkende arbeiders nastreefde door het laten spelen van nietszeggende schetsen,
kluchten en blijspelen. Vermeldingen van voorstellingen van De Voortrekkers of het
Noord-Hollandsch Tooneel werden niet aangetroffen in de onderzochte kranten.

5. Jan C. de Vos jr. en Het Noord-Hollandsch Tooneel
De eerste plannen van Jan C. de Vos jr.
Voor het DVK uiteindelijk besloot tot de oprichting van HNT, had Jan C. de Vos jr.
al een paar keer geprobeerd een eigen gezelschap op te richten. Op 10 maart 1941 ontving Frans Primo een brief waarin De Vos zijn plannen met betrekking tot het op-
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richten van een nieuw toneelgezelschap in Arnhem uit de doeken deed. De kosten van
de hele operatie schatte hij op ƒ206.130. Omdat nog niet was te voorspellen wat de inkomsten van dit nieuwe gezelschap zouden zijn, leek een subsidie van ƒ200.000 hem
alleszins redelijk. Mocht na het eerste jaar blijken dat er een substantieel bedrag aan
gelden binnenkwam, dan kon dit bedrag verrekend worden met de subsidie voor het
seizoen 1942-1943. Om op 1 augustus 1941 daadwerkelijk te kunnen starten met de repetities, was het noodzakelijk dat het DVK op 15 juli een aanvangsbedrag van ƒ50.000
ter beschikking stelde. Als belangrijkste actrices wilde De Vos Loudy Nyhoff, Emma
Morel, Nel Oosthout en zijn vierde echtgenote engageren. Zij gingen ƒ3.600 tot ƒ4.000
per jaar verdienen. Bij de heren stonden Louis Gimberg, Piet Bron, Dick van Veen, Richard Flink, Frits van Dyk en hijzelf op de rol.70 Dick van Veen, Richard Flink en hij
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zelf zouden als regisseur optreden. Bij zijn plan tekende hij aan dat hij hen echter nog
niet had gevraagd. Hij wist dus niet of zij wel met hem wilden samenwerken, of ze zich
al hadden verbonden aan een ander gezelschap en of ze wel in de buurt van Arnhem
wilden komen wonen.
De Vos realiseerde zich dat het een financieel onmogelijke opgave zou zijn om alle
dagen in de Stadsschouwburg een of meerdere voorstellingen te verzorgen. Daarom
was hij van plan om vier dagen in Arnhem te spelen en drie dagen in de provincie; de
Randstad werd gemeden, enkele plaatsen in het Gooi (Hilversum, Bussum, Baarn) en
Dordrecht daargelaten. In de artistieke en culturele verantwoording gaf hij niet aan
of deze keuze in het teken stond van het nationaalsocialistische streven om de provincie als een volwaardige partij in de cultuurpolitiek te beschouwen. Wel zou het departement er voor moeten zorgen dat de directeuren van de theaters in deze provincieplaatsen ‘gevormd’ werden om het gezelschap uit Arnhem te contracteren.
Naast het optreden in de provincie zou het gezelschap zich vooral moeten richten op schoolvoorstellingen en optredens voor Vreugde en Arbeid. Daarom was op artistiek gebied geen uitgesproken keuze te verwachten. De Vos formuleerde het aldus:
‘Een groot gesubsidieerd gezelschap zal niet uitsluitend luchtige, maar ook niet uitsluitend ernstige stukken mogen geven, niet alleen maar klassieken, en ook niet alleen
maar moderne. Indien er goede nederlandsche stukken aangeboden zullen worden,
die door de inhoud blijk geven positieve, opbouwende kwaliteiten te bezitten, dan zullen deze moeten voorgaan bij de evenwaardige buitenlandsche stukken.’71 Onbekend
is waarom de plannen geen doorgang vonden.

Het Stedelijk Utrechtsch Tooneelgezelschap
Het jaar daarop probeerde Jan C. de Vos jr. zijn plannen op artistiek gebied opnieuw
gerealiseerd te krijgen. Op 25 maart 1942 benaderde hij de directie van de Utrechtse
Stadsschouwburg met het verzoek om met een nieuw toneelgezelschap de vaste bespeler van deze schouwburg te mogen worden. Een paar dagen later, op 1 april, werd
zijn aanvraag in de Raad van Bestuur besproken. Principiële bezwaren waren er niet,
wel moest het nieuwe gezelschap zich een waardige bespeler van de Utrechtse
schouwburg tonen. Zijn gezelschap kon de schouwburg huren voor ƒ250,– per voorstelling. Wanneer de inkomsten per avond meer dan ƒ700 zouden bedragen, moest
10% van de nettorecette boven dat bedrag worden afgedragen. Een afschrift van dit
voorstel werd door Mr. J. de Blieck, de directeur van de schouwburg, doorgestuurd
naar Primo, die op 14 april 1942 een onderhoud had met De Vos en vertegenwoordigers van de gemeente op het stadhuis van Utrecht. Het beheer over het nieuwe gezelschap werd toebedeeld aan de gemeentelijke overheid, in overleg met en onder
toezicht van het DVK en met financiële steun van het Rijk.72 Dat het dit keer een se-
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rieuze poging was om nationaalsocialistisch toneel van de grond te krijgen blijkt ook
uit de begroting.73
Nu de zakelijke kant van het gezelschap was geregeld, was het, in verband met de
toekenning van de subsidie, van het grootste belang enige klaarheid te brengen in het
artistieke gedeelte van de onderneming. De Vos zou onderhandelingen voeren met
Mien Duymaer van Twist, Gusta Chrispijn-Mulder, Ank van der Moer, Willy de VosDunselman, May Vollenga, Annie van Duyn, Sheila Clarijs, Adri Dozy en Jeanne Verstraete. De volgende acteurs zouden, aldus De Vos, zeker tot het gezelschap toetreden:
Jules Verstraete, Adriaan van Hees, Piet Rienks, Ton van Otterloo, Ed. Palmers en
Guus Oster. De toezegging van Jacq. de Haas, Cruys Voorbergh, Johan Fiolet, Just
Chaulet, Karel Baars, Jean Stapelveld en Tony Bok liet langer op zich wachten.74 De algehele leiding berustte bij Jan C. de Vos jr., die tevens een aantal regies zou doen. Als
regisseurs zouden A. van Hees en Cruys Voorbergh optreden. Behalve in Utrecht zou
er ook gespeeld worden in Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Hilversum, Amersfoort,
Zwolle, Tilburg, Breda, Apeldoorn, Deventer, Den Haag en Amsterdam. Tussen alle
besprekingen door had De Vos zijn keuze voor de première gemaakt. Gespeeld zou
worden Willem de Beier van J.W. van Cittert, dat al eerder was gepubliceerd in Onze
Eeuw, jaargang 1921. Adriaan van Hees tekende voor de regie.
Toen deze plannen op papier stonden, werd het tijd om dr. T. Goedewaagen, de
hoogste baas van het departement, in te lichten. Deze droeg op 23 april 1942 De Vos
op een gezelschap in Utrecht op te richten. Tegelijkertijd gingen er twee brieven naar
ir. W.A. Herweijer. Omdat De Vos in april 1942 hoofdregisseur was geworden bij de
Afdeling Hoorspelen, werd Herweijer in de eerste brief op de hoogte gebracht van de
toneelplannen van De Vos. Herweijer had ondertussen al via andere kanalen lucht gekregen van deze plannen en vreesde dat De Vos voor zijn nieuwe gezelschap de beste
mensen van de Hoorspelkern zou contracteren.75 Om deze eventuele leegloop tegen
te gaan had Herweijer iedere acteur en actrice een nieuw contract voorgelegd. De oude
contracten, met een looptijd van 1 april 1942 tot 1 september 1942, werden gewijzigd
in nieuwe, waarin de verbintenis met de radio gecontinueerd werd tot en met 31 augustus 1943. In zijn tweede brief maakte Goedewaagen deze nieuwe contracten ongedaan
en hij verzekerde Herweijer dat er genoeg goede spelers overbleven om de Hoorspelkern te bezetten.
De zakelijke besprekingen konden nu worden voortgezet. Op 24 april 1942 zetten F. Primo en twee vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, de heren Terpstra
en Van den Berg, de puntjes op de i. Zij kwamen het volgende overeen:
– Er zou een Stedelijk Utrechtsch Tooneelgezelschap (SUT) worden opgericht.
– Het SUT zou de vaste bespeler worden van de Utrechtse Stadsschouwburg.
– Het nadelig saldo (ƒ252.000) kwam voor 75% voor rekening van het Rijk en voor
25% voor rekening van de gemeente.
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Het personeel van het SUT (zowel artistiek, technisch en administratief) zou een
arbeidscontract krijgen voor een geheel jaar, waarin inbegrepen een vakantie van
een maand.
– Het personeel van het SUT zou eenzelfde behandeling krijgen als het gewone gemeentepersoneel.
– Benoemingen, ontslagen en schorsingen zouden pas kunnen plaatsvinden na
goedkeuring van Goedewaagen.
– Het speelplan moest goedgekeurd worden door de burgemeester en Goedewaagen.
– De Raad van Bestuur van de Stadsschouwburg zou gereorganiseerd worden. Een
vertegenwoordiger van het DVK zou zitting nemen in de Raad.76
Toch bleek een en ander niet zo probleemloos te verlopen zoals De Vos zich had voorgesteld. Adriaan van Hees trok zijn toezegging in na een gesprek met Mussert. Deze
‘had hem gezegd dat hij hem meer zag als een voordrachtskunstenaar dan als acteur’.77
Bovendien was Van Hees, volgens Mussert, erg belangrijk voor de NSB. Van de Leider kreeg Van Hees wel toestemming enkele stukken te regisseren en/of enige rollen
te spelen, maar van een vaste verbintenis aan het SUT als acteur/regisseur kon geen
sprake zijn. De andere gegadigden stonden ook niet te trappelen van ongeduld. Cruys
Voorbergh moest nog steeds geëngageerd worden. Van Just Chaulet was geen positief
antwoord bij De Vos binnen gekomen. Tony Bok zegde definitief af, hij bleef liever bij
de omroep, Mien Duymaer van Twist tekende wel. Ten lange leste besloot De Vos naar
het examen van de Amsterdamse toneelschool te gaan om zo enige jonge acteurs en
actrices te engageren.
Een week na de bespreking van Primo met de twee ambtenaren van de gemeente Utrecht kwam burgemeester Van Ravenswaay met twee voorstellen. Aan het afsprakenlijstje voegde hij toe dat het gezelschap vier maal per week in de schouwburg
moest spelen, en wel op vrijdag- en zaterdagavond, zondagmiddag en -avond. Een gelijkschakeling van de medewerkers van het SUT met gemeenteambtenaren ging hem
te ver. Wel zou er naar gestreefd worden de belangen van de medewerkers van het SUT
op een bevredigende manier op te lossen. Van Ravenswaay dacht daarbij aan de arbeidscontracten, die de medewerkers bij de Nederlandsche Omroep hadden. Toen
Herweijer bovendien toezegde dat de spelers van het SUT, die nu nog verbonden waren aan de omroep, met ingang van 15 juli vrijgemaakt zouden worden voor hun werk
in Utrecht, leek niets de première meer in de weg te staan.
Maar... op 6 juni 1942 was de oprichting van het SUT van de baan. Wat overbleef,
was een armzalig briefje van een ijverige gemeenteambtenaar aan F. Primo, met het
verzoek de gemaakte kosten (ƒ458,27) te vergoeden. Wat was er fout gegaan?
Op 1 april was de NSB’er C. van Ravenswaay Willem ter Pelkwijk opgevolgd als
burgemeester van Utrecht. Op grond van de gevoerde onderhandelingen zag hij af van
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de oprichting van een stedelijk toneelgezelschap. In hoofdstuk 1 hebben we al aangegeven dat de kwaliteit van het gezelschap een belangrijke factor was: geen grote sterren zoals beloofd, maar tweederangsacteurs waarvoor De Vos een te hoog salaris
vroeg. Verder voerde de nieuwe burgervader aan dat de toneelspelers niet gelijkgeschakeld konden worden met gemeenteambtenaren en dat een eventuele vaste bespeler van de schouwburg in Utrecht te weinig publiek zou trekken. G.W. Winkler, het
hoofd van het bureau beroeps- en rederijkerstoneel van het DVK opperde in een brief
aan De Ranitz, de opvolger van Goedewaagen, de mogelijkheid dat Van Ravenswaay
zich uit de onderneming had teruggetrokken nadat hij inlichtingen had ingewonnen
bij het Hoofdkwartier van de NSB.78 Winkler sloot niet uit dat het hele plan om een
nationaalsocialistisch gezelschap op te richten door een actie van Van Hees was getorpedeerd. Verder onderhandelen was zinloos, was de mening van het departement.
Begin juni 1942 zond het DVK een aantal brieven naar vooraanstaande NSB’ers in
Noord-Holland, o.a. S.L.A. Plekker, de burgemeester van Haarlem, en A.J. Bakker,
commissaris van de provincie Noord-Holland met als inhoud de statuten van een
nieuw op te richten gezelschap, het Noord-Hollandsch Tooneel.

Het NHT in het seizoen 1942-1943
Vier dagen na de ontvangst van de statuten werd het Noord-Hollandsch Tooneel op
7 juni 1942 opgericht met Jan C. de Vos jr. als intendant en E.W. de Blaauw als administrateur. De standplaats van het gezelschap werd Haarlem. Het NHT kreeg tot taak
de ontwikkeling van het toneel in het algemeen en dat in de provincie Noord-Holland
in het bijzonder te bevorderen.79 Met het spelen in deze provincie werd in ‘een kultureele behoefte voorzien, aangezien verschillende kleinere plaatsen in de provincie
Noordholland òf geen voorstellingen te zien kregen, òf uitsluitend bezocht werden
door gelegenheidsgezelschapjes, zoo-genaamde Schmiertroepjes, die niet in staat waren voorstellingen te geven van een behoorlijk artistiek gehalte; bovendien beschikten ze niet over goede krachten en meestal uit winstbejag vertoonden ze laag-bij-degrondsche stukken’.80
Jan C. de Vos jr. had met zijn gezelschap een tweeledige doelstelling. In een interview in Het Nationale Dagblad formuleerde hij deze als volgt: ‘Het ideaal om het Nederlandsche volk op te voeden tot werkelijke liefde voor het tooneel en om het volk
tooneel te bieden van den besten en zuiversten vorm.’81 De Vos maakte niet duidelijk
wat onder die beste en zuivere vorm van het toneel verstaan moest worden. Sybren
Modderman gaf in De Waag een wat concretere omschrijving: ‘dat wil zeggen af te rekenen met het ziellooze veramerikaniseerde amusementstooneel en stukken te spelen
met een inhoud, die het volk weer naar de bronnen van het eigen volksche leven kunnen terugvoeren’.82
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Dat er haast werd gezet achter de hele onderneming bleek uit het feit dat de begroting van het NHT slechts op één punt afweek van die van het SUT. De huur van
de Haarlemse schouwburg was ƒ5000 duurder dan die in Utrecht. Het nadelige saldo
van het NHT bedroeg daarom ƒ257.000. Hoe immens de subsidie voor het NHT was,
blijkt uit een vergelijking met Het Residentie Tooneel. Dit gezelschap kreeg naast een
gemeentelijke subsidie slechts ƒ37.500; dit bedrag werd aangevuld met ƒ4.500 als er een
zeer bijzonder toneelstuk werd gebracht.
De totale steun aan dramatische kunst bedroeg ƒ500.000. Het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het DVK, een zekere Van der Klugt, maakte daarom bezwaar tegen een subsidie van ƒ250.000.83 Volgens hem gaf de grote subsidie aan het
NHT begrotingstechnische problemen, omdat al het geld dat het DVK kon besteden
in principe bedoeld was om de positie van de toneelspelers voor het jaar 1942-1943 te
verbeteren. Wat zou er gebeuren als de andere gezelschappen ook subsidie vroegen?
Van der Klugt stelde daarom voor het NHT een subsidie te geven die alleen 2/3 van de
salarissen garandeerde. Aan zijn bezwaar werd geen gehoor gegeven, het DVK verstrekte een aanvangssubsidie van ƒ30.000, twee maanden later gevolgd door het totale bedrag onder de volgende voorwaarden.
– Het NHT moest, ongeacht de keuring van het bureau dramaturgie, overleg plegen met de afdeling Theater en Dans van het DVK. Belangrijke maatregelen en
plannen in verband met opvoering en exploitatie moest het gezelschap bespreken met F. Primo.
– F. Primo moest toestemming geven om personeelsleden van het NHT in dienst
te nemen, te schorsen of te ontslaan. Daarnaast moest het NHT een afschrift van
de arbeidscontracten opsturen. Primo deed uitspraak over het salaris van de leden van het NHT.
– Bij het begin van iedere maand moest het NHT een financieel overzicht toesturen, dit gold ook voor de bedrijvigheid van het NHT.
– Aan het eind van elk jaar moest het NHT een accountantsrapport indienen. Een
eventueel batig saldo kwam ten goede aan het Rijk. Het DVK kon door een onderzoek van de boeken inlichtingen inwinnen over zaken die belangrijk waren
voor de subsidiëring.
– Het NHT diende een inventarislijst bij te houden.
– De intendant moest ervoor zorgen de activiteit van het gezelschap en het artistieke niveau van de voorstellingen zo hoog mogelijk op te voeren.84
In de gelijkgeschakelde kranten werd deze eersteling van gesubsidieerd nationaalsocialistisch theater uitbundig verwelkomd. De journalisten legden in hun artikelen de
nadruk vooral op de problemen die een dergelijk gezelschap, dat zichzelf zulke hoge
eisen stelde, ontmoeten kon. Voor de oorlog was er geen waardering voor het theater
van eigen bodem. Alles wat uit het buitenland kwam, werd in Nederland beter ge-
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vonden dan oorspronkelijk Nederlands werk. De situatie was zo verslechterd dat het
Nederlandse volk verworden was tot ‘een volk dat in zijn nationale ontreddering onverschillig was geworden voor uitingen van nationaal cultureel leven en dus ook voor
zijn nationale dramaturgie geen belangstelling had. […] Volk en bodem werden verloochend; het gevolg was verloochening van eigen wezen in de kunst, dus ook in de
dramaturgische. Waar volk en bodem verloochend worden, sterft de poëzie, sterft ook
het volkseigen drama, deze bij uitstek dynamische vorm van nationale poëzie’.85 In een
interview uit 1943 meldde Jan C. de Vos jr. dat er in een tijdsbestek van een half jaar al
heel wat veranderd was.86 Schouwburgdirecteuren hadden hem meegedeeld dat het
publiek bij de voorstellingen van het NHT gevarieerder samengesteld was dan bij de
andere voorstellingen. Dit paste uitstekend in de filosofie van De Vos: ‘Wij willen niet
spelen voor een bepaalde groep, maar voor het volk. De gewone arbeider willen wij in
de zaal hebben.’87
Een toneelgezelschap dat zulke eisen aan zichzelf stelde, had niet alleen te kampen met een onwennig publiek, maar ook met de vraag waar de toneelspelers te vinden waren die hun schouders onder deze opdracht wilden zetten. Toen De Vos in 1942
begon, hadden de meesten, als ze al werk hadden, een contract voor het lopende seizoen. Op hen hoefde hij dus niet te rekenen. De toneelopleiding was volgens De Vos
van een zodanig slecht gehalte dat er geen goed geschoolde spelers voorhanden waren. De late oprichting, vlak voor het seizoen 1942-1943 vormde een derde probleem,
want in de zomer van 1942 hadden vele schouwburgdirecteuren hun programma voor
het komende speeljaar al vastgelegd. Het NHT kon dus alleen op minder gunstige tijdstippen geprogrammeerd worden. Ondanks de wat minder gelukkige start was De Vos
in februari 1943 zo enthousiast over zijn gezelschap dat hij beweerde, dat het NHT aan
de doelstellingen had voldaan en ‘dat ook het repertoire der overige gezelschappen,
aangespoord door het goede voorbeeld van het Noord-Hollandsch Tooneel, aanmerkelijk is verbeterd’.88 Dat deze uitspraak enigszins pretentieus was, is misschien
nog te zwak uitgedrukt. Anderen, ook in eigen kring, hebben aangegeven hoe het werkelijk is gegaan: slecht spel, inhoudelijk nietszeggende stukken, weinig publiek, dat was
de realiteit voor dit nationaalsocialistische gezelschap.89
Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor het DVK bleef Jan C. de Vos jr.
in zijn maandelijkse rapporten optimistisch over het welslagen van de onderneming.
In brieven aan Goedewaagen gaf hij weliswaar toe dat het door het tijdstip van oprichting bijna onmogelijk was om contracten met de schouwburgdirecties af te sluiten. De exploitatie was daardoor ‘allermiserabelst’.90 Eveneens was het hem duidelijk
geworden dat hij echt niet hoefde te rekenen op het grootste gedeelte van het publiek
en de pers. De verduistering, evacuatie en slechte vervoersgelegenheden versomberden dit beeld. Het positieve aan de onderneming was het grote succes van de voorstellingen, schreef De Vos. In de nabije toekomst viel subsidie te verwachten van de
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provincie Noord-Holland en de NSB. De leiding van de Beweging wilde dat het NHT
de antisemitische versie van De Vos Reynaerde van Robert van Genechten op het repertoire zette, zodat zoveel mogelijk kameraden de voorstellingen konden bezoeken.
In mei 1943 zou dit stuk in Den Haag in première moeten gaan, waarna nog veertien
tot twintig voorstellingen zouden volgen. Wolters, het hoofd van de afdeling Theater
en Dans, nam het De Vos zeer kwalijk, toen deze hem tot twee maal toe vertelde dat
hij dit stuk niet wilde spelen vanwege de kwaliteit ervan. Het werd niet opgevoerd, wat
De Vos later zou worden verweten.
Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij Alle gegen Einen, Einer für Alle van
Friedrich Forster. Het departement beschouwde dit stuk als nationaalsocialistisch en
drong er bij De Vos op aan dat het door het NHT werd gespeeld, wat echter niet gebeurde. In zijn artistieke maandverslag over de maand juli 1943 gaf De Vos als reden
de veel te grote bezetting die dit stuk eiste en de onmogelijkheid van het NHT om daaraan te voldoen.91
Dat De Vos op grond van zijn optimistische inschatting dacht dat hij de wensen
van het DVK en de NSB naast zich neer kon leggen, bleek een vergissing. De leiding
van het DVK en met name Frans Primo waren zeker niet tevreden over de prestaties
van het NHT. Primo’s rapport van 9 december 1942 sprak boekdelen.92 Na de eerste
voorstellingen van Witte van Haemstede was Primo als gastregisseur begonnen met de
instudering van Philoktetes, een tragedie van Sophocles. De samenwerking verliep niet
zonder problemen. Op het departement werd het gerucht verspreid dat Primo financieel voordeel zou halen uit zijn verbintenis met het NHT. Dit gerucht ontkende hij
in alle toonaarden, zijn enige bedoeling was het niveau van het gezelschap te verhogen. Uiteindelijk kreeg Primo van Goedewaagen toestemming deze regie te doen,
maar het DVK bedong als voorwaarde dat zijn medewerking in ieder geval anoniem
moest blijven met het oog op jaloerse blikken van de andere ambtenaren.
Primo’s samenwerking met het NHT liep uit op een catastrofe wegens de onkunde van de spelers. Binnen het gezelschap werd de keuze voor Philoktetes met weinig enthousiasme begroet; de meeste acteurs hadden ernstige bezwaren. Zou dit stuk
wel aanslaan bij het publiek, zouden zij het wel kunnen spelen? Uit zijn verslag blijkt
dat Primo de repetities verschillende keren heeft moeten onderbreken om de acteurs
te wijzen op de artistieke kwaliteiten van dit stuk. Hoewel men beaamde zijn uitleg begrepen te hebben, bleef het niveau van de spelers zeer ten achter bij wat hij verwachtte. Willem van der Veer eiste een periode van zes weken om zich op de hoofdrol te
kunnen concentreren. Hij zei tegen De Vos dat Primo zelf de hoofdrol maar moest
spelen, als hij het allemaal zo goed wist. Na een onderbreking vanwege een tournee
voor Vreugde en Arbeid en de instudering van Rose Bernd, moest Primo tot zijn ontsteltenis constateren dat niemand de tekst had bestudeerd. Daarop besloot hij geen
verantwoordelijkheid meer te dragen voor de première van Philoktetes op 15 decem-
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ber 1942. Begin december conludeerde Primo dat dit stuk niet door deze spelers gespeeld kon worden.
De samenstelling van het gezelschap baarde Primo op een ander vlak zorgen: er
ontbrak een goede actrice voor de jonge-vrouwenrol, Willy de Vos-Dunselman kwalificeerde hij als een complete mislukking. Ook was het niet overbodig als ‘er een flink,
energiek, bekwaam en kunstzinnig aangelegd en ontwikkeld regisseur wordt aangesteld, die bezielend kan inwerken op zijn spelers en die in staat is ze op te leiden’.93
Daarenboven, en dat was wel het ergste, ontbrak bij de spelers zelfs de geringste toewijding voor de grootse taak van het NHT. Dilettanten hadden meer enthousiasme getoond. Het was volgens Primo noodzakelijk te streven naar een ‘fundamenteele herziening van het gezelschap en zijn werkmethodes’.94
De Vos repliceerde dat de slechte acteerprestaties voortvloeiden uit het feit dat het
NHT niet over een eigen repetitieruimte beschikte. Omdat de groep vaak in de provincie moest optreden, stond de Haarlemse schouwburg niet altijd tot haar beschikking. Half januari 1943 was het Grand Théatre in Amsterdam te koop voor ƒ200.000.
Zou het Departement misschien...? Een eigen schouwburg zou tevens een ander probleem oplossen. De miserabele situatie van het NHT werd naar zijn zeggen vooral veroorzaakt door de weigering van de schouwburgdirecties – met name die van Amsterdam en Den Haag – om voorstellingen af te nemen. Na het vertrek van Frans Primo
probeerde De Vos Jan Goverts, het interim hoofd van de afdeling Theater en Dans,
voor zijn plannen te winnen. Het NHT zou niet alleen bij de pers en het publiek een
positieve ontvangst hebben gekregen, ‘doch meerdere oordeelvellingen brachten tot
uiting, dat de prestaties van dit gezelschap een betere bestaansmogelijkheid moesten
worden ingeruimd’.95 Het zou dus niet meer dan natuurlijk zijn dat het Departement
er bij de verschillende gemeentebesturen op aandrong ruimte en geld beschikbaar te
stellen voor het NHT.
In een poging de ongunstige situatie te verbeteren liet De Vos contact opnemen
met de NSB. L.F. Ledeboer van Westerhoven en Carl Veerhoff spraken af dat NSB’ers
50% korting kregen op de toegangsprijs. Kringleiders werd verzocht om toegangsbewijzen af te nemen en moeilijke stukken zoals Witte van Haemstede zouden voortaan
door een spreker worden ingeleid. Het DVK reageerde verontwaardigd over dit onderonsje, Ledeboer was volgens Primo niet de man die deze afspraken kon maken,
deze bevoegdheid lag bij Robert van Genechten, het hoofd van de Afdeling Vorming
van de NSB. Dat de reductie voor NSB’ers uiteindelijk bij het NHT ook niet in goede
aarde viel, leert een rekensommetje van Veerhoff. De totale recette van een avond bedroeg ƒ132,80. Zesendertig NSB’ers woonden de voorstelling bij. Na aftrek van diverse belastingen was de nettorecette van deze doelgroep ƒ6,44.96 Het bezoek van Mussert en zijn echtgenote aan de vijentwintigste voorstelling van Rose Bernd kwam voor
De Vos als een geschenk uit de hemel. Mussert was zeer te spreken over de geleverde
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Het Noord-Hollands Tooneel, Intendant Jan C. de Vos geeft vrijdag 13 november te Arnhem de première
van het Tooneelstuk in 5 bedrijven; Rose Bernd, van Gerhart Hauptmann. Hier te zien is het derde bedrijf
met Willem van de Veer, Karel Baars en Just Chaulet.
NIOD, beeldbank WO 2

spelprestaties. De Vos stuurde een recensie naar het DVK met de claus ‘De Leider
sprak de hoop uit, dat het jonge gezelschap dat reeds zoovele successen mocht boeken,
de kracht moge vinden, nog vele jaren op den ingeslagen weg voort te gaan’.97
De Vos benaderde ook het Rijkskommissariaat en in het bijzonder Bergfeld, de
Leiter der Kulturabteilung. Als reactie op zijn schrijven nam Bergfeld het standpunt
in dat er óf een subsidie moest worden gegeven van ƒ250.000 als financiële, ideologische en organisatorische ondersteuning óf helemaal niets. Goverts bleek vooral voor
de laatste oplossing geporteerd. Het niveau van de groep en het gemarchandeer van
De Vos zaten hem zeer hoog: ‘Jan C. de Vos jr. heeft een repertoire willen kiezen dat
vleesch noch vis is. Hij heeft geen nationaalsocialistisch repertoire willen spelen. Integendeel: zijn meeste voorstellingen waren een belediging voor de artistieke smaak
en niet zelden een regelrechte aantasting en bestrijding van nationaalsocialistische
grondgedachten.’98
Hoe het met de publieke belangstelling voor het NHT stond, is zoveel jaar na dato
moeilijk te achterhalen, omdat de bronnen elkaar tegenspreken. In een overzicht over
de periode 16 september 1942 tot 17 januari 1943 blijkt dat er in dat tijdsbestek in totaal vijfenzeventig voorstellingen zijn gegeven, waarvan tweeëndertig voorstellingen
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uitkopen waren voor Vreugde en Arbeid, de Duitsch-Nederlandsche Kultuurgemeenschap en de Nederlandse Omroep.99 Het totale aantal toeschouwers over de reguliere voorstellingen bedroeg 5382, wat neerkomt op een gemiddelde van 125 bezoekers per voorstelling. Als we ook nog rekening houden met het gegeven dat op 25 en
26 december in Groningen 1228 mensen twee voorstellingen bezochten, kunnen we
concluderen dat de publieke belangstelling voor de andere voorstellingen niet groter
was dan gemiddeld ongeveer 100 toeschouwers.
Jan C. de Vos jr. liet een ander geluid horen. In maart 1943 zou het NHT 7344 bezoekers hebben ontvangen, verspreid over vijftien voorstellingen, wat een gemiddelde oplevert van 490 toeschouwers per voorstelling. Of deze getallen die De Vos opgaf
aan het departement kloppen, is niet meer te achterhalen. Wel dient vermeld te worden dat een groot aantal plaatselijke NSB-notabelen het voorbeeld van Mussert volgde en de voorstellingen van het NHT met een bezoek vereerde, zeker na de toezegging
van de zijde van het NHT dat NSB’ers korting kregen. Juichkreten over deze plotselinge toename van meer dan 300% zijn echter niet terug te vinden in de briefwisseling
tussen het NHT en het DVK.
In april 1943 maakte De Vos gewag van boycotacties tegen het NHT.100 Via pamfletten, het niet afhalen van besproken plaatsen, het verspreiden van geruchten over
het niet doorgaan van de voorstellingen (een oude methode, die al bij Fascio was gebruikt), probeerden politieke tegenstanders het artistieke werk van het NHT onmogelijk te maken. Bewijzen van verzet waren niet te geven, maar het was te toevallig,
evenals het feit dat midden in een voorstelling de centrale verwarming plotseling defect bleek te zijn, aldus De Vos.

Het NHT in het seizoen 1943-1944
Bij het begin van het tweede seizoen waren de problemen niet opgelost. In de zomer
van 1943 moest de leiding op het departement noodgedwongen concluderen dat verschillende organisaties benaderd moesten worden om het NHT onder een aantal
strenge voorwaarden te handhaven. Achtereenvolgens nam men contact op met
Vreugde en Arbeid en de NSB. De Vos kreeg het advies op zoek te gaan naar nieuwe
en betere toneelspelers.
Vreugde en Arbeid zou volgens het DVK de commerciële zijde van het NHT
moeten overnemen. Dit betekende dat het NHT een onderdeel zou worden van deze
organisatie en zodoende ingezet werd bij toneelvoorstellingen, die deze werkgemeenschap jaarlijks organiseerde. Vreugde en Arbeid had een publiek zonder toneel
en het NHT een toneel zonder publiek; een samengaan zou voor beide partijen erg
gunstig zijn. Maar deze oplossing stuitte weer op bezwaren van de kant van Vreugde
en Arbeid, dat al een contract had afgesloten met het gezelschap van Johan Boezer voor
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een serie van twintig voorstellingen. J.A. van der Werken, het hoofd van Vreugde en
Arbeid, wilde de tournee van Boezer afgelasten en De Vos twee tournees gunnen, maar
omdat het departement beide gezelschappen ondersteunde, zou het financiële tekort
alleen verplaatst worden van het ene gezelschap naar het andere. Tenslotte werd het
plan van het DVK door Van der Werken geaccepteerd. Van september 1943 tot april
1944 zou het NHT een onderdeel zijn van Vreugde en Arbeid. Een zevenmaandelijks
contract voor de acteurs, een voorstel van Vreugde en Arbeid, werd echter door Wolters verworpen. Dat De Vos niet stond te popelen om opgenomen te worden in Vreugde en Arbeid blijkt uit zijn weigering om voor deze organisatie op tournee te gaan naar
Duitsland om daar voor de Nederlandse arbeiders op te treden. Het idee voor deze
tournee was afkomstig van Elisabeth van Elten, die op het secretariaat van Vreugde en
Arbeid in Berlijn werkzaam was. Zij had in Groningen een voorstelling van Grootmoeder Wendenkron gezien; op een tournee zouden Rose Bernd en Grootmoeder Wendenkron gespeeld kunnen worden. Wolters stelde Vreugde en Arbeid daarnaast voor
het NHT twee tournees in Nederland te laten maken.101 Het NHT zou drieëndertig
voorstellingen kunnen geven van Wittebroodsweken (opbrengst ƒ10.000) en vijfendertig voorstellingen van Een publiek geheim (opbrengst ƒ7.000).
De Vos weigerde, het departement had hem benoemd tot intendant van het gezelschap, hij kon het daarom niet maken twee maanden op tournee te gaan en iemand
anders met deze verantwoordelijkheid belasten. Verder kon zijn gezelschap niet zo
maar ergens gaan spelen zonder decors, rekwisieten of meubels; de suggestie dat er toneel gespeeld werd, ontbrak dan. Volgens De Vos kon men veel beter een beroep doen
op de toneelgezelschappen die voor Kraft durch Freude in Duitsland optraden. In
augustus 1943 zag men definitief af van een tournee door Duitsland, de tournees in Nederland vonden wel doorgang.
Het DVK en de NSB onderhandelden over de mogelijkheid het NHT nieuw leven in te blazen. De NSB probeerde via het NHT greep te krijgen op het Nederlandse
toneelbestel. Door toedoen van Blokzijl werd de subsidie van ƒ70.000 opgetrokken
naar ƒ125.000. Het NHT had de NSB nodig om niet voor lege zalen te spelen, maar echt
enthousiast was de leiding van het NHT niet. Weliswaar speelde het NHT op de scholingsbijeenkomsten voor het NSB-kader in het vormingscentrum De Scheeleberg te
Lunteren, maar daarnaast piekerde De Vos er niet over de antisemitische versie van
De Vos Reinaerde op het repertoire te zetten, hoewel de NSB en het DVK daarop aandrongen. De Vos en Veerhoff zagen de NSB meer als zakelijke partner die voor ieder
ander ingewisseld kon worden. Zo’n mogelijkheid deed zich voor op 1 mei 1943. Het
NHT gaf in de Arena Schouwburg te Rotterdam een voorstelling van Dorp in onrust.
De uitvoering was tevens een proefvoorstelling voor Strengholt, die eventueel van plan
was het NHT in zijn theaters te laten spelen. De beloofde kortingskaartjes voor de
plaatselijke NSB-kring werden te laat verstuurd. Klaarblijkelijk had De Vos liever geen
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NSB’ers of sympathisanten van de Duitsch-Nederlandsche Kultuurgemeenschap in
de zaal. Een verbintenis met Strengholt is er niet gekomen.
Het DVK drong ook aan op een versterking van het NHT, de departementale leiding had weinig op met de kwaliteiten van de groep. Aan het NHT waren slechts vier
of vijf matige tot goede spelers verbonden: Mien Duymaer van Twist, Gusta ChrispijnMulder, Jan C. de Vos jr., Willem van der Veer en Carl Veerhoff.102 Wolters suggereerde De Vos contact op te nemen met een zekere Kessels, die daarvoor bij het gezelschap C. Hartogh had gespeeld, en met Constant van Kerckhoven en Mien van
Kerckhoven-Kling, beiden werkzaam bij het gezelschap Willem Faassen. Wegens opheffing van beide groepen zouden zij wellicht een welkome aanvulling zijn. Van hun
diensten maakte De Vos echter geen gebruik.
In juni 1943 wilden Mien Duymaer van Twist, Gusta Chrispijn-Mulder, Cilly Bach,
Joke Busch, Just Chaulet en Henny Kemler het gezelschap vaarwel zeggen.103 Gelet op
de begrotingen, de speellijst van de diverse stukken en rapporten in het archief van de
Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst kan alleen met zekerheid worden gezegd
dat Mien Duymaer van Twist, Henny Kemler en Cilly Bach zijn vertrokken. Bij de samenstelling voor het nieuwe seizoen ging De Vos driftig op zoek naar betere spelers.
Ben Royaards, Georgette Hagedoorn, Lily Bouwmeester, Jules Verstraete en Philip de
la Chapelle werden uitgenodigd toe te treden, doch allen weigerden. Natuurlijk waren
er mindere goden, die zichzelf aanboden; F. Erfmann, Louis Poolman, Ko van Sprinkhuijsen en Mientje van der Lugt Melsert solliciteerden tevergeefs.
Veerhoff benaderde bij afwezigheid van De Vos de Duitser E. Simon [een medewerker van de Abteilung Kultur, AvdL] met het verzoek Adolphe Engers te mogen engageren. Eindelijk had het NHT een groot toneelspeler gevonden, maar er was één
probleem: de man was niet arisch. Bovendien was hij homoseksueel. Hij speelde het
verzoek door aan dr. Bergfeld, die woedend reageerde: ‘Ausgerechnet das NS-Theater will Halbjuden!!’104 Hersteld van zijn ziekte haastte De Vos zich het schrijven van
Veerhoff in te trekken. Veerhoff had De Vos verkeerd begrepen; hij had zich wel eens
uitgelaten in de trant van ‘hadden wij ook maar een speler van het kaliber van Adolphe Engers’.105 Veerhoff had deze opmerking waarschijnlijk letterlijk opgevat, aldus het
excuus van De Vos. Voor Bergfeld betekende deze blunder het einde van het NHT in
zijn huidige vorm. ‘Nach meiner Aussicht ist das ganze Noordholl. Tooneel in der
jetztigen Form und bei den jetztigen mangelhaften Leistungen ein unverantwortlichen
politischer Luxus der sich noch dazu propagandistisch negativ auswirkt.’106 De enige
mogelijkheid waarop het NHT kon blijven voortbestaan volgens Bergfeld was het
NHT vaste bespeler te maken in Utrecht. Als dit niet lukte, moest de groep maar worden opgeheven.
Uiteindelijk wist De Vos de volgende spelers te engageren: Toos Ruyters (een dilettante), Annie Frauenfelder (Residentie Tooneel en Goossens), Adri Dozy (De Voor-
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trekkers en NO), Lous Vigelius (Van Gelder, een leerlinge van Adriaan van Holst),
Frans van Emmerik (al vele jaren aan het toneel) en Henry Emmelot (= Henri van
Loon, toneelschool en NO) waren in zijn ogen een versterking voor het NHT.107
Dat de sfeer in het gezelschap niet altijd even kameraadschappelijk was, viel af te
leiden uit de contractbesprekingen met Jan Hageboud. Deze kreeg voor het nieuwe seizoen hetzelfde contract voorgelegd als in het voorafgaande jaar. Toen hij naar aanleiding hiervan reclameerde, volgde onmiddellijk ontslag. Zijn onmisbaarheidverklaring
werd ingetrokken en volgens de zakelijke leiding van het NHT kon Hageboud zich nu
beschikbaar stellen voor werk in Duitsland.108
De Vos was furieus over de halvering van de subsidie. Op alle mogelijke manieren probeerde hij de leiding van het DVK op andere gedachten te brengen. Zo schreef
hij een brandbrief met tweeëntwintig kritische vragen en opmerkingen aan Goedewaagen. De bestuursleden Bakker en Plekker werden evenals Max Blokzijl benaderd
om het NHT van de ondergang te redden. De lobby van De Vos werd ten dele beloond,
het NHT mocht het nog een jaar proberen met een subsidie van ƒ130.000. Het gezelschap ontkwam niet aan een grote en volgens het DVK dringende reorganisatie op cultureel, economisch, exploitatief en administratief gebied. Dat het DVK het nog een
jaar probeerde met het NHT kan alleen verklaard worden uit de vrees voor gezichtsverlies. Oorspronkelijk was het DVK van plan om een voorbeeld te stellen ‘hoe het met
het tooneel in Nederland moest. Men durfde de greep op het geheele Nederlandsche
tooneel nog niet aan en wilde een gezelschap samenstellen van nationaalsocialisten,
verwachtte van hen een repertoire en een speelwijze van den nieuwen tijd en subsidieerde dit gezelschap rijkelijk’.109 Op het spel stond ‘het prestige van deze poging [de oprichting van het NHT, AvdL] van het Departement, het persoonlijke en het Departementale prestige van de initiatiefnemers. Men wilde niet direct radicaal loslaten wat
met zoveel liefde was opgezet’.110 In Duitsland viel eenzelfde ontwikkeling te constateren met de Thingspiele, maar daar had men de ‘moed’ om een foute opzet radicaal
te corrigeren, aldus Snijder. Op het departement kwam men wel tot de conclusie dat
‘Jan C. de Vos jr. en zijn gezelschap slechts geschikt zijn om Thingspiele vor zu fuehren
in de verlaten Thingstaette’.111 Maar tegelijkertijd was men er van doordrongen dat
men tot elkaar was veroordeeld.
Na deze confrontatie werd de strijdbijl voor korte tijd begraven. Het DVK bood
het gezelschap de helpende hand. Men besprak de mogelijkheid, c.q. de wenselijkheid,
Duitse gastregisseurs aan te trekken; tegelijkertijd brachten diverse kameraden tegenstrijdige adviezen uit over de stukken die gespeeld konden worden. Zo vond de NSB’er
mr. A.J. Bakker, lid van het stichtingsbestuur, een opvoering van De sleutelbewaarder
niet geschikt vanwege de hoge eisen die dit stuk van Eugen Gerber stelde aan regisseur
en spelers. Wolters had geen bezwaar tegen deze opvoering, maar stelde wel als eis dat
De Vos zelf de hoofdrol van Bonifaz voor zijn rekening nam. Ook De Ranitz drong aan
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op betere stukken. Tot nu toe was er naar zijn mening te veel licht Duits kluchtwerk gespeeld.112 Een betere keus was volgens hem: Struensee van H.J. Schimmel, Johan van Oldenbarneveldt van A. Verwey, Starkadd van A. Hegenscheidt, Domheidsmacht van M.
Emants of een bewerking van Woutertje Pieterse van Multatuli.
In totaal werden er veertig toneelstukken, inclusief twee jeugdtheaterstukken, niet
gespeeld.113 Het is interessant om te achterhalen welke overwegingen bij het NHT een
rol hebben gespeeld om de stukken die het DVK voorstelde toch niet op het repertoire
te zetten. Op basis van de briefwisseling tussen departement en de leiding van het NHT
kunnen een viertal redenen genoemd worden:
– Een aantal toneelstukken was in het nabije verleden een kassucces geweest en men
verwachtte dat met het NHT te kunnen herhalen. Tot deze categorie behoorden:
De modelboerderij van August Hinrichs, Wie kust de mummie van Lex Karsemeyer
en Moral van Ludwig Thoma. Met Het wonder van J.W. van Cittert dacht men
vooral in Brabant en Limburg te kunnen scoren. Paddeltje van Johan H. Been was
eerder gespeeld door Het Nederlandsch Jeugdtooneel o.l.v. Rie Beyer.
– Een paar toneelstukken zou aansluiten bij het niveau van de doelgroep. Hieronder vielen de voorstellingen die het NHT voor Vreugde en Arbeid zou kunnen verzorgen: Domheidsmacht van Marcellus Emants, De moord in de Oriënt-Express van
W. Frank, Starkadd van Alfred Hegenscheidt, Wie kust de mummie? van Lex Karsemeyer, Wouterje Pieterse van Multatuli en Johan van Oldenbarneveldt van Albert
Verwey. Flippie Flink van Ada van Duyl achtte men geschikt voor de Jeugdstorm.
– Het departement en de top van de partij adviseerden de volgende toneelstukken:
Max Wolters van het DVK raadde De Vos aan Die weite Reise van Per Schwenzen, Das Dementi van Wilhelm Utermann en Im Cognac gibt es keine Tränen van
Hans Hömberg te spelen. Van de zijde van de NSB kreeg De Vos suggesties van
H. G. Nije, plv. vormingsleider, en L.F. Ledeboer van Westerhoven. Zij stelden
voor Spaansch heidinnetje van Jacob Cats, De koopman van Venetië van William
Shakespeare en Der Herr Baron Fährt ein van Heinz Steguweit in te studeren.
– Een aantal voorgestelde toneelstukken was geschreven door nationaalsocialistische auteurs (Erler, Forster, Lützkendorf, Schwenzen, Steguweit, en Utermann)
en werd regelmatig in Duitsland gespeeld.114 Een stuk als Haermaendene paa Helgeland (Noorsche Krijgstocht) van Ibsen uit 1858 was gebaseerd op de Nibelungen
en kon gekoppeld worden aan de nationaalsocialistische ideologie.
Waarom een stuk uiteindelijk niet werd opgevoerd, was vaak terug te voeren op een
financiële kwestie of op de moeilijkheidsgraad van een toneelstuk. Sommige stukken
eisten een te grote bezetting en het NHT had niet de financiële middelen om extra acteurs aan te trekken. Dat was o.a. het geval bij Alle gegen Einen, Einer für Alle, Die weite Reise en Thor’s gast. Soms waren de decoreisen niet te realiseren, omdat een stuk te
veel decorwisselingen vergde (De moord in de Oriënt-Express, Die weite Reise en Stru-
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ensee). In een enkel geval werd de vergunning voor de transportauto ingetrokken,
waardoor het decor niet vervoerd kon worden. Bij twee stukken verwachtte men niet
veel toeschouwers te begroeten. Dat gold voor het antisemitische Van den Vos Reynaerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus en het Germanendrama Thor’s gast.
Bovendien werd diverse keren vastgesteld dat het niveau van de spelers ontoereikend was om de voorstelling te doen slagen (De sleutelbewaarder, Starkadd en Philoktetes). De artistieke leiding van het NHT had soms speltechnische of dramaturgische bezwaren tegen opvoering. Starkadd was in haar ogen meer een dichtwerk dan
een toneelstuk, de dramatische handeling schatte ze als zwak in waardoor het bij het
publiek als langdradig en vervelend zou overkomen.
Uit het onderzoek naar de niet gespeelde teksten van het NHT mag de conclusie
getrokken worden dat er nauwelijks sprake was van een centrale leiding van het DVK.
In feite werd de oorlog als een tussenperiode gezien, een overgang tussen de gehate
vooroorlogse maatschappij en de nationaalsocialistische heilstaat. De ambitie ging niet
veel verder dan goodwill kweken, hoewel sommige ambtenaren binnen het DVK en
kopstukken in de NSB getracht hebben het NHT meer nationaalsocialistische stukken te laten spelen. Gebrek aan financiën en kwaliteit en de onwil van Jan C. de Vos
waren er de oorzaak van dat deze adviezen niet werden opgevolgd.
Van de kant van de NSB werden na het niet doorgaan van het antisemitische stuk
van Robert van Genechten nog steeds goedbedoelde adviezen verstrekt. De Vos werd
aangeraden om Shakespeare’s Koopman van Venetië of Der Herr Baron färht ein, volgens de Beweging nationaalsocialistische stukken, op het repertoire te nemen.115 Het
maakte H.C. Nije, plv. vormingsleider der NSB, niet uit welk stuk gespeeld werd, ‘belangrijk is alleen of wij er op de één of andere wijze in zullen slagen het Noord-Hollandsch Tooneel te redden als Nationaal-socialistisch gezelschap’.116 Deze adviezen
sloeg De Vos in de wind.
Ook bij de aanstelling van nieuwe toneelspelers en bij de besteding van het geld
hield het DVK toezicht. Het niet inleveren van de artistieke maandverslagen was het
departement een doorn in het oog. Ook op financieel terrein viel er het een en ander
aan te merken. Een groot aantal keren bleek bij de maandelijkse verslagen de kas niet
te kloppen. Er werden positieve saldi opgenomen, kasbewijzen zelf getekend en tekorten lukraak aangevuld. De declaraties van De Vos en zijn echtgenote voor gemaakte kosten (o.a. vertalingen) namen volgens het DVK exhorbitante vormen aan.
Toen duidelijk werd dat De Vos geen enkele versobering doorvoerde, kon men slechts
wachten op het definitieve einde.117
De steun brokkelde nu snel aan alle kanten af. Door het eigengereide optreden
van de Vos had hij zijn krediet bij Wolters verspeeld. Ondanks het verzoek aan de critici schreef de pers negatief over de uitvoeringen, alleen Westerman en Zn. vond in haar
ogen genade. Het gevolg: een minimale belangstelling van het publiek, zo minimaal
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zelfs dat, hoewel voor een voorstelling van Een bijzondere vrouw in de schouwburg van
Den Haag invitaties waren verstuurd aan de medewerkers van het departement en de
Kultuurkamer, vrijwel niemand aan de uitnodiging gehoor gaf.118
In het reguliere theatercircuit kon het NHT amper zijn voorstellingen spelen.
Voor oktober 1943 had De Vos een toernee geboekt bij Vreugde en Arbeid. Na afloop
rapporteerde hij aan het bestuur van het NHT dat Vreugde en Arbeid niet veel kaas
had gegeten van de toneelpraktijk. In elk café, op elke boerenkar kon gemakkelijk opgetreden worden, was de gedachte waarmee Jan C. de Vos jr. en zijn groep op pad werden gestuurd. De hele tournee stond bol van de misstanden, plichtsverzakingen en nalatigheden van de kant van Vreugde en Arbeid, mopperde De Vos. De ruimte waarin
te Emmercompascuum moest worden gespeeld, tartte elke beschrijving. De zaal was
wegens gebrek aan kolen niet verwarmd. Er waren ook geen kleedkamers, spiegels,
wasgelegenheid of wc’s. In een paar vieze, koude keldertjes onder het toneel, waar een
mens niet rechtop kon staan, moesten de acteurs van het NHT zich verkleden. Tot
overmaat van ramp was de chauffeur van de vrachtwagen met de bagage doorgereden
naar een ander hotel, zodat nog langer in de regen gewacht moest worden. De conclusie van De Vos was dat het spelen voor Vreugde en Arbeid veel arbeid onder erbarmelijke omstandigheden opleverde en dus weinig vreugde. In zijn klaagzang aan
Plekker vervolgde hij: ‘Wij speelden o.a te Treebeek, waar wij na de voorstelling 1 ½
uur met onze koffers moesten loopen naar Heerlen; te Oss moest ik het publiek onder het spelen tot stilte aanmanen, daar in de zaal geen orde werd gehouden; te Zaandam moest ik kort na het begin het doek laten zakken wegens de herrie in de zaal, waar
niets tegen gedaan werd; te Lochem vatten leden van ons gezelschap kou, daar er geen
verwarming was; te Venlo was onvoldoende toezicht gehouden wie de zaal binnenkwam en zoodoende had men een bende zigeuners binnengelaten om onze voorstelling te saboteeren; te Nieuwe Pekela moesten de mannelijke leden van het gezelschap
den nacht doorbrengen op stoelen in de eetzaal, omdat de wagen niet gekomen was,
die hen naar hun nachtlogies zou brengen; te Delfzijl was niet voor een maaltijd gezorgd en werd deze met veel moeite verkregen door de goede zorgen van den kok van
het Wehrmachtsheim; te Vollenhove was noch voor eten noch voor logies gezorgd.’119
Andere spelers van het NHT spraken in hun brieven aan het DVK over dezelfde omstandigheden. Van de idealen van Adriaan van Hees om in zoveel mogelijk provincieplaatsen te spelen viel eind 1943 weinig meer te merken.
Op 13 december 1943 nam jhr. mr. S.M.S. de Ranitz het besluit om het NHT als
stichting op te heffen. Het DVK had nog steeds geen exploitatiebegroting ontvangen
die nauwkeurig gespecificeerd en van een toelichting was voorzien. Jan C. de Vos jr.
had niet voldaan aan de voorwaarden, die verbonden waren aan de subsidie, genoemd
in een brief van 10 september 1942. Secretaris-generaal De Ranitz formuleerde de volgende kritiekpunten:
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De vereiste artistieke maandrapporten waren in het begin nooit verschenen. Na
herhaalde druk vanuit het DVK werden ze een aantal malen ingediend. De laatste maanden waren ze weer achterwege gebleven.
– Steeds werden er stukken op het repertoire genomen die slechts in zeer grote tijdnood door het DVK konden worden goedgekeurd.
– Niet alleen werd een dalend niveau bij de keuze van de stukken gesignaleerd, ook
de uitvoeringen lieten zeer te wensen over.
– Sommige stukken, die wel goedgekeurd waren, werden slechts even gerepeteerd
(De modelboerderij) en verdwenen daarna van het repertoire. Andere stukken
(Moral) werden ter goedkeuring opgestuurd, maar bleken niet realiseerbaar te
zijn. Een stuk (Alle gegen Einen, Einer für Alle van Friedrich Forster) dat door het
DVK werd voorgesteld, werd zelfs niet in studie genomen, terwijl het een nationaalsocialistisch stuk was.
– Dat er een aantal mensen vertrok, was op zich niet zo erg, maar het verloop was
wel erg groot. De sfeer was door De Vos verpest, zodat zelfs toegewijde krachten
als Ton van Otterloo of A.F. Emmelot niet meer voor het NHT wilden spelen.
– Er ging geen bezieling en kracht uit van de regie van Jan C. de Vos jr. De voorbereiding en uitvoering van Twee edellieden van Verona berustte bij een onervaren
kracht als Ton van Otterloo, die niet door De Vos werd geholpen.120
Zakelijk had De Vos gefaald. De accountantsrapporten hadden dit voldoende aangetoond. De Vos had zich met buitensporige bedragen verrijkt, de sejourkosten waren veel te hoog. Een week later waren ook H.G. Nije, de plaatsvervangend vormingsleider van de NSB, en M. Wolters van het DVK het erover eens dat het NHT
opgeheven moest worden. Wolters wilde de spelers onderbrengen in diverse andere
gezelschappen, Nije was een andere mening toegedaan. De kameraadacteurs zouden
dan onder een anti-NSB leiding moeten werken en de NSB had al leergeld betaald bij
de opheffing van het gezelschap Boezer. Johan Boezer en zijn echtgenote Ellen Durieux hadden toen hun lidmaatschap van de NSB opgezegd. Als dit ook zou gebeuren na de opheffing van het NHT kon de NSB de greep op het Nederlandse toneelbestel wel vergeten.
Afgesproken werd dat er een nieuw gezelschap werd opgericht met een subsidie
van het departement van ƒ30.000, de toneelspelers zouden een vast salaris van ƒ200
tot ƒ500 per maand ontvangen. De artistieke leiding kwam in handen van Ledeboer
van Westerhoven. Vanuit het DVK zou Wolters als adviseur optreden, F. de Prez zou
als dramaturg tot het gezelschap toetreden. Ledeboer zou steeds verantwoording moeten afleggen aan Nije en kameraad F. Breedvelt, de wethouder van kunstzaken in
Utrecht. Als het gezelschap na verloop van tijd een bestaansrecht had opgebouwd, zou
Breedvelt de mogelijkheid onderzoeken om de groep tot vaste bespeler te benoemen
van de Stadsschouwburg in Utrecht.121 Dit plan is echter niet gerealiseerd.Op 21 januari
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1944 ging de ontslagbrief van De Vos de deur uit. Nu werd De Vos de schade verweten die hij had toegebracht aan het aanzien van het nationaalsocialisme in toneelkringen. Daarnaast stond nu zwart op wit dat ‘de Intendant te weinig is opgegaan in
zijn ideële taak en te veel aandacht heeft besteed aan zijn eigen materieel welzijn’.122 De
NSB was tegelijkertijd tot dezelfde conclusie gekomen.
In het voorjaar van 1943 werden er op het departement mede op instigatie van
Mussert plannen gesmeed om de kern van het NHT onder te brengen in een nieuw
gezelschap. De toneelspelers zouden zo het volgende seizoen niet al te erg gedupeerd
worden. De leiding zou berusten bij Carl Veerhoff; De Vos en Van der Veer zouden
gezamenlijk de trekkers van het nieuwe gezelschap moeten worden, dat in het volgende seizoen een viertal stukken moest uitbrengen voor Vreugde en Arbeid en
Frontzorg.123 Op 25 februari 1944 belegde Veerhoff een vergadering om de oprichting
van het ‘Tooneelgezelschap Willem van der Veer’ te bespreken, De Vos en zijn echtgenote waren niet uitgenodigd. Veerhoff wilde niet samenspelen met De Vos, want
in zijn ogen werd De Vos beloond voor zijn gemarchandeer. De Vos beschuldigde
Veerhoff van gesjoemel met geld, waarop Veerhoff de roddelcampagne voortzette
met de bewering dat het juist De Vos was die gefraudeerd had door zelfgemaakte kwitanties in het kasboek op te nemen. Bovendien vond Veerhoff De Vos als regisseur
ongeschikt en hij beschuldigde hem van onzedelijk gedrag ten opzichte van de actrices van het gezelschap. Zijn falen als regisseur was al begonnen bij Witte van Haemstede omdat de rol van Ada aan een zwangere actrice was gegeven. Toen de première naderde moest Willy de Vos-Dunselman de rol in één week leren. In Rose
Bernd moest de vrouw van de regisseur de hoofdrol spelen, terwijl het NHT de beschikking had over Mien Duymaer van Twist. De repetities van de verschillende toneelstukken werden lusteloos geleid. De tekst werd opgezegd in plaats van gespeeld.
Annie Frauenfelder weigerde voor zes woordjes zes weken mee te gaan op tournee.124
Jan C. de Vos jr. had zich na zijn ontslag als intendant verongelijkt uit de hele onderneming teruggetrokken en hij weigerde zelfs als acteur mee te werken voor de laatste maanden.
De affaire had nu meer weg van een driestuiversopera omdat Baars en Emmerik
op hun beurt het departement hadden benaderd met hun plannen voor een nieuw op
te richten gezelschap. Alle spelers, behalve Van der Veer, wilden dat De Vos geen deel
meer uit zou maken van het NHT. Toen Van der Veer daarop een onderhoud aanvroeg bij secretaris-generaal De Ranitz werd dat door Veerhoff als een ondermijnende actie opgevat.125 Eind maart werd het geschil bijgelegd, maar bij de presentatie van
zijn plannen kreeg Van der Veer van Veerhoff de functie ‘toneelspeler’ in plaats van
artistiek directeur, wat het begin van een fikse ruzie zou worden. Begin april 1944 stelde Veerhoff voor een fusie aan te gaan met het gezelschap van A. Hooykaas. Als zijn
plan door de Afdeling Theater en Dans van het departement werd goedgekeurd, kon
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er in zijn ogen, als wederdienst, best een schouwburg af. Op 13 april 1943 vergaderden
Veerhoff, Van der Veer, Winkler en het waarnemend Hoofd van de afdeling Theater
en Dans, aangevuld met Karel Baars en Jo van Erp die als vertrouwenspersonen van
het gezelschap optraden. Carl Veerhoff (zakelijke leiding), Willem van der Veer, Ton
van Otterloo, Folkert Kramer, Jo van Erp, Karel Baars, Jan Jaspers, Ada van Duyl, Sheila Clarijs, Tine Opscholtens en Cilly Bach zouden voor het nieuwe gezelschap spelen.
Wie kust de mummie? zou meer dan veertig keer tijdens een tournee voor Frontzorg
worden gespeeld. Een dag later maakte Veerhoff bekend dat hij afzag van de hele onderneming, hij vond haar te ingewikkeld en te riskant. Hij vond het beter als hij bij het
NHT vertrok en hij wilde voor zichzelf buiten de toneelwereld gaan werken, zodat hij
verlost zou zijn van ‘dat ellendige tooneel met tal van leeghoofden’.126 Hij prefereerde een baantje bij de omroep als spreekdirecteur bij de nieuwe ‘Kultuurrubriek’. Een
paar dagen later was hij alweer op zijn schreden teruggekeerd en gaf nu te kennen zelf
een gezelschap te willen leiden, maar dan moest het DVK wel ƒ50.000,– subsidie vrijmaken, zodat hij meteen een salarisverhoging van 50% kon doorvoeren.127 Voor dat
geld wilde hij Van der Veer als artistiek directeur erkennen, maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid lag bij hem. Om zijn woorden te onderstrepen besloot hij het belangrijke stuk Thor’s gast en Het wonder niet op het repertoire te nemen, terwijl Van
der Veer het stuk van Erler omschreef als ‘het eerste stuk in Germaanschen geest, dat
werkelijk aan alle eischen voldoet’.128 Op 1 mei gaf het DVK te kennen duidelijkheid
te willen. Als antwoord stuurde Veerhoff drie dagen later een lijst met namen op.
Daarin gaven acteurs te kennen of ze onder leiding van Veerhoff (zakelijk) en Van der
Veer (artistiek) wilden spelen bij het nieuwe gezelschap. Slechts twee spelers en een toneelknecht wilden dat.129
Op 8 mei 1944 deelde De Ranitz mee dat het aantal positieve antwoorden te mager was voor een doorstart van het gezelschap. Van een kameraadschappelijke samenwerking was de afgelopen maanden nauwelijks sprake geweest en daarom werd
afgezien van een hernieuwd optreden van het NHT in het seizoen 1944-1945. Om de
toneelspelers niet reddeloos aan hun lot over te laten trachtte het departement Van der
Veer c.s. onder te brengen bij Strengholt, die zelf een aantal theaters beheerde. Toscanini zou ook geïnteresseerd zijn een aantal spelers van het voormalige NHT over te
nemen. In ieder geval peinsde de leiding van het DVK bij monde van De Ranitz er niet
over met de ruziemakers in zee te gaan, zeker niet nu de artistieke prestaties zo slecht
waren als bij het laatste stuk Pantoffelhelden werd gesignaleerd. De gages van de spelers werden echter tot 15 september geragarandeerd.
In juni 1944 volgden de laatste voorstellingen tijdens een tournee langs de werkkampen in de Noordoostpolder. Voor de buitenwereld was alles pais en vree. ‘Er wordt
goed werk verricht in de polder’ luidde een juichende recensie in Het volk.130 De werkelijkheid was echter dat het gezelschap weinig publiek trok: bij één voorstelling wa-
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ren tien mensen aanwezig. De laatste avond kwamen er nog zestig bezoekers, maar die
keerden na de pauze niet meer terug. Het NHT heeft daarna nooit meer gespeeld.

De zuivering van de toneelspelers
Na de bevrijding verscheen er op last van het Militair Gezag een bericht in de dagbladen
met de mededeling dat diverse acteurs en actrices door de Ereraad voor de toneelspeelkunst waren uitgesloten. Hoewel de toneelspelers aanvankelijk een fel protest hadden
laten horen tegen de verplichte aanmelding voor de NKK, ergerde de Ereraad zich over
de argumenten waarmee diezelfde toneelspelers hun keuze om door te spelen na de oorlog principieel verdedigden. Mr. H. Willemse (voorzitter Ereraad voor het Toneel) en
luit. kol. prof. dr. N.A. Donkersloot (adviseur Centrale Staf Militair Gezag) somden in
een brief, waarin de belangrijkste toneeldirecteuren voor drie maanden uit hun functie
werden ontzet, de argumenten puntsgewijs op. De acteurs en actrices beweerden dat het
voor hen onmogelijk was geweest om te weigeren, zeker nadat de toneeldirecties overstag waren gegaan. De Ereraad bracht daartegenin dat er acteurs waren die zich afzijdig
hadden gehouden van de NKK. Ook het argument dat kunst buiten de politiek stond,
werd verworpen. De strijd tegen de bezetter was een strijd om het geestelijk bestaan van
het Nederlandse volk en had dus niets met poltiek in engere zin te maken, oordeelden
Willemse en Donkersloot. Het derde argument lichtten zij met behulp van een metafoor
toe. De acteurs stelden dat kunst Kunst moest blijven; juist in moeilijke tijden moesten
zij door een waas van tranen bloemen kweken en deze aan de toeschouwers laten zien.
Hoewel bepaalde stukken niet gespeeld mochten worden, hadden ze Shakespeare, Vondel en andere groten uit de theatergeschiedenis voor het voetlicht gebracht. Dus kunst
als troost en lichtpunt in duistere oorlogsjaren. De Ereraad zag dat echter anders, consequent geredeneerd betekende dit in de praktijk dat de toneelspeler werd ingeschakeld
in een nationaalsocialistisch en Duits propaganda-apparaat. Het was juist een onderdeel
van het systeem onbesmette kunst te gebruiken als omlijsting voor nationaalsocialistische propaganda. Het argument dat toetreding tot de NKK niet betekende dat er nationaalsocialistische propaganda moest worden bedreven, deed de Ereraad af als goedgelovigheid. Het laatste argument van de toneelspelers werd met enige compassie
aangehoord. Dat zij geen andere keus hadden dan te spelen, er moest immers gezorgd
worden voor brood op de plank, werd de acteurs niet zozeer verweten als wel de toneeldirecteuren. Zij waren het die door hun slappe houding de felle tegenstand tegen de
aanmelding van de NKK om zeep hadden geholpen wat tot gevolg had dat de meeste acteurs en actrices overstag gingen en geen principiële keuze maakten.
Tot degenen die een levenslang beroepsverbod voor toneel- en radiowerk kregen,
behoorden naast Willy Timrott o.a. de acteurs die Keuvel en Klessebes hadden gespeeld in het beruchte zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter: Piet Rienks, Cees-
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je Speenhoff, Louis van Dommelen (hij speelde Keuvel na Rienks). Een speelverbod
van tien jaar werd opgelegd aan spelers van het NHT, Het Schouwtooneel en een aantal regisseurs van de NO: Karel Baars, Johan Boezer, Adolf Bouwmeester, Philippe la
Chapelle, Willy Dunselman, Ellen Durieux, Ada van Duyl, Mien Duymaer van Twist,
Minny Erfmann, Jacques de Haas, Jan Hageboud, Adriaan van Hees, Han König, Folkert Kramer, Jan Lamers jr., Jan Lemaire sr., Jan Mulder, Tine Opscholtens, Ton van
Otterloo, Eduard Palmers, Corry Roozendaal, Jean Stapelveld, Willem van der Veer,
Carl Veerhoff, Jules Verstraete, Jan C. de Vos jr. Tot vijf jaar werden veroordeeld: Ton
van Aelst, Gerard Arbous, Cilly Bach, Tony Bok, Alma van Brussel, Joke Busch, Just
Chaulet, Gusta Chrispijn-Mulder, Henry Emmelot, Jaap Engelberts, Jo van Erp, Annie Frauenfelder, Albert Gerlach, Jan Jaspers en Sheila Klarijs. Gerhard Alexander,
Clara Boezer, Jacq. Heerings, Adriaan Hooykaas, Cor van der Lugt Melsert en Elly van
Stekelenburg kregen in eerste instantie een speelverbod van twee jaar. Een aantal acteurs en actrices kreeg een speelverbod van een paar maanden tot een jaar.131 Later zouden deze vonnissen voor de meeste toneelspelers voor een groot deel teruggedraaid
worden, sommigen werden vrijgesproken en gerehabiliteerd. Een aantal kreeg naast
hun beroepsverbod ook een aantal jaren gevangenisstraf opgelegd. Ze werden veroordeeld voor hun hulp bij het ophalen van ondergedoken joden (Rienks) of hun propaganda voor de NSB (Van Hees, Van Hoof en Van Kersbergen). Het is nu niet belangrijk om te achterhalen wie welke straf heeft gekregen, wel is het interessant na te
gaan welke motieven de acteurs ter verdediging hebben aangevoerd.
Dat het onderzoek naar de houding van de toneelspelers in de oorlog niet altijd
even zorgvuldig geschied was, blijkt uit het vonnis ten aanzien van Ton van Aelst. In
1942 was hij werkzaam bij de NO en hij speelde een kleine rol in Het kan verkeeren. Kort
na de tournee met de Omroepspelers werd hij ontslagen. De illegaliteit verzocht hem
een verbintenis aan te gaan met een beroepstoneelgezelschap met het doel inlichtingen te verzamelen. Omdat hij daarvoor nog niet bij het beroepstoneel was opgetreden,
schatte hij zijn kansen op een verbintenis niet hoog in. Toen Joke Busch, zijn toenmalige echtgenote, een engagement bij het NHT afwees, raadde Van Aelst haar aan te
blijven op voorwaarde dat ook hij een engagement kreeg aangeboden. De opzet lukte en Van Aelst was in het seizoen 1942-1943 ruim 2½ maand lid van het gezelschap.
Hij speelde kleine rollen in Witte van Haemstede (Van Naaldwijk), Watersport (dr. Jager) en Grootmoeder Wendenkron (Karl von Maltitz). Na een onenigheid met Jan C.
de Vos jr. stapte hij samen met zijn echtgenote over naar De Kommedianten. Na het
neerslaan van een landwacht (zelfverdediging) en een oproep voor de arbeidsinzet
dook Van Aelst in Utrecht onder om illegaal werk te verrichten. Aan het verzet heeft
hij de malversaties bij de NO en gegevens over de kustverdediging doorgegeven. In zijn
verklaring na de oorlog vond hij de steun van zijn echtgenote essentieel. Daarom werden beiden in februari 1946 door de Ereraad voor het Toneel volledig gerehabiliteerd.132
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Eenzelfde situatie geschiedde bij Elly van Stekelenburg. Zij was door haar eerste
echtgenoot, een blokleider bij de NSB, in 1940 opgegeven als lid, maar had naar eigen
zeggen in december op instigatie van Ko van Dijk, waar ze toentertijd mee samenleefde, haar lidmaatschap opgezegd, wat pas in juli 1941 daadwerkelijk werd geëffectueerd. Aan het eind van de oorlog organiseerde ze samen Ko van Dijk Grand Guignol-avonden in Amsterdam. Ze was tegen haar schorsing in beroep gegaan en werd
in 1947 vrijgesproken.133
In de processen-verbaal na de oorlog werd door verschillende acteurs opgemerkt
dat niet alle spelers lid waren van de NSB. Slechts een enkeling (Karel Baars) was voor
de oorlog al lid, een aantal (De Vos, Dunselman, Veerhoff, Van Turenhout, Van Otterloo, Van der Veer) had zich in de eerste maanden van de bezetting als lid aangemeld
en een enkeling zelfs nog later (Kramer). Geen werk, idealisme en het idee dat de NSB
de sociale positie van de toneelspelers zou verbeteren waren hun belangrijkste motieven. Een aantal van hen gaf toe dat hun toneelcarière een dalende lijn vertoonde en
voor een vast engagement was gezwicht. Daarnaast meldde een enkeling dat hij Hitler zag als de man die Europa kon bevrijden van het communisme. Voor lang niet alle
spelers was duidelijk dat het NHT een NSB-gezelschap was. Ze verklaarden wel te weten dat de leiding uit NSB’ers bestond, maar dat de meeste spelers loyaal waren, waarmee ze bedoelden dat ze goede vaderlanders waren. Een aantal actrices was door De
Vos met mooie praatjes gelokt en ontdekte pas na toetreding in welk wespennest ze
zich hadden gestoken. Dit argument werd in een enkel geval erkend, omdat de betrokken actrice een joodse vrouw een persoonsbewijs had gegeven en tijdens een razzia onderduikers in huis had opgenomen.
Na de oorlog maakte Jean Stapelveld zich boos over de kwalificatie NSB-gezelschap, die door Het Parool in een artikel was gebezigd. Hij probeerde aan te tonen dat
hij de NSB-leiding van het gezelschap niet in alles had gevolgd. Zijn weigering Mussert de hand te drukken na een voorstelling en mee te gaan op tournee door Duitsland
waren zijn argumenten ter verdediging.134 Jos van Turenhout had zich na zijn optreden bij De Spelers van den Omroep aangemeld bij de SS-Röntgensturmban en was
naar Duitsland vertrokken waar hij in Frankfurt röntgenfoto’s van burgers had genomen. Na de oorlog werd hem zijn toetreding bij de Duitse Wehrmacht ten laste gelegd. Op 25 november 1947 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf conform de
tijd die hij in voorarrest had doorgebracht.

Het repertoire van het NHT en de receptie
Op zaterdagavond 19 september 1942 was het publiek in de volle Stadsschouwburg te
Haarlem in afwachting van de eerste opvoering van het NHT. Aanwezig waren prof.
dr. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het DVK, mr. A.J. Bakker, de commis-
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saris van de provincie Noord-Holland en S.L.A. Plekker, de burgemeester van Haarlem, allen lid van de NSB. Ook de schrijver, J.W. van Cittert, was uitgenodigd om bij
deze première aanwezig te zijn.135
Gespeeld werd het historische drama over de held van het Manpad: Witte van
Haemstede. De regie was in handen van Jan C. de Vos jr. Nadat het doek was opgegaan,
zagen de toeschouwers drie personages op het toneel: Ewout Overlande (gespeeld
door Jan Jaspers) stond rechts, Mante (Willem van der Veer) liet met een buiging Gerrit van Voorne (Carl Veerhoff) binnen.
Witte van Haemstede, de bastaardzoon van Floris V, propageert na de slag op het
Manpad een revolutie van de burgers. Dit is tegen het zere been van de edelen. De zieke graaf Jan, Wittes neef, stuurt Gerrit van Voorne naar Witte om hem over te halen
zich weer bij de partij van de edelen aan te sluiten. Voornes missie mislukt door de
standvastigheid van Ada. Als dank voor haar hulp en toewijding vraagt Witte haar ten
huwelijk. Mante, Ada’s vader, ontsteekt in grote woede, want hij is bang dat het paar
zowel door de adel als door het volk genegeerd zal worden. Witte wordt door deze
woorden aan het twijfelen gebracht, maar de standvastige Ada werpt zich voor Witte’s voeten en zet hem weer op het juiste spoor.
In het tweede bedrijf probeert Gerrit van Voorne nog steeds Witte van Haemstede
te dwarsbomen. Hij heeft zelfs een bevel tot gevangenneming opgesteld en zal met alle
middelen proberen dit door de graaf te laten tekenen. De zoon van de graaf, Willem,
staat sympathiek tegenover de revolutie van Witte. Plotseling verschijnt Witte op het
toneel; een felle woordenwisseling met Gerrit van Voorne volgt. Op het hoogtepunt
van hun twist komt meester Nicodemus binnen met het bericht dat de graaf is overleden. Willem verliest zijn sympathie voor Witte, die toch al aan het wankelen was gebracht door de kerkelijke banvloek die over Witte was uitgesproken. Hij ondertekent
het perkament met het arrestatiebevel. Witte wordt gevangen genomen, Ada wil de
strijd voortzetten en belooft terug te komen met het volk.
Witte wordt opgesloten in het Muiderslot. Het volk is onder leiding van Ada in
opstand gekomen, zelfs Willem schijnt van plan de zijde van de revolutionairen te kiezen. De hoogste tijd voor Gerrit van Voorne om Witte uit de weg te ruimen. Hoewel
hij weet dat de revolutie van de burgers niet te stuiten is, gunt hij Witte de overwinning niet. Onder het mom van een verzoening bezoekt hij Witte in de toren en biedt
hem een gifbeker te drinken aan. Net op tijd komen Overlande en Ada hem bevrijden,
maar in de vreugde over zijn bevrijding drinkt Witte de beker leeg. Maar: ‘Gestorven?Neen!- Hij zij van ons gescheiden, onsterf’lijk zal zijn geest ons immer leiden!’136
De artistieke loopbaan van J.W. van Cittert, de schrijver van Witte van Haemstede, vertoonde veel overeenkomst met die van zijn confraters in de toneelschrijfkunst
A. Heyting en F. de Prez. Ook hij had al ver voor de oorlog zijn eerste dramatische werk
geschreven, maar dat was op enkele uitzonderingen na nooit gespeeld. In 1916 schreef
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hij zijn eerste grote dramatische werk De pest in Beieren. In 1917 volgde de publicatie van
Agnes Bernauer, een jaar later gevolgd door Witte van Haemstede. In de daarop volgende jaren breidde hij zijn dramatisch oeuvre uit met de historische toneelstukken:
Machteld van Arkel (1918) en Willem de Beier (1921). Met dit stuk kreeg hij zijn langverwachte erkenning in ... 1943, toen het bekroond werd in een door het DVK uitgeschreven prijsvraag. In datzelfde oorlogsjaar behaalde Van Cittert met het blijspel De
Friesche Bruid zijn tweede grote succes toen het, omgewerkt tot een opera-libretto en
met subsidie van het DVK, door de Kameropera aan den volke werd getoond. Nadat
zijn toneelstukken niet het succes hadden gebracht wat hij ervan verwacht had, ging
Van Cittert zich toeleggen op het schrijven van historische romans en novellen. Achtereenvolgens verschenen De heks van Gouda (1931) en Slaat op den trommele (1934).
Daarna werd het stil. Tijdens de oorlog schreef hij De minnezweep, een historisch blijspel over de Hoekse en de Kabeljauwse twisten in Gorinchem. In 1943 werkte hij aan
Vertrouw en Bouw, ook bekend als Steven Bouwen, een zeer vrije bewerking van Villano en su rincon van Lope de Vega. Zijn geschiedenis van Drama en Theater in Europa
verscheen in de oorlogsjaren als deel 6/7 van de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw.
Waarom hij in de oorlog pas ‘doorbrak’, is wellicht te verklaren vanuit de gevoerde cultuurpolitiek van de overheid. Het spelen van oorspronkelijk Nederlands toneelstukken door een Nederlandse schrijver werd tijdens de oorlog tot maatstaf verheven.
Voor de oorlog was de belangstelling voor Nederlandstalig werk gering. Slechts een kleine groep toneelschrijvers, verenigd in de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers,
produceerde dergelijk werk. Heyting, De Prez en ook Van Cittert kregen zo eindelijk
erkenning, voor het DVK waren zij wellicht de waarborg voor de ontwikkeling van een
volks theater. Dat de nationaalsocialisten bij hun zoektocht naar voorlopers van nationalistische of prae-fascistische kunst uitkwamen bij vooroorlogse ‘vergeten’ schrijvers,
is een tendens die ook in nazi-Duitsland auteurs (o.a. Dietrich Eckart) ten deel viel.
Er zijn nog andere redenen denkbaar waarom De Vos voor dit dramatische werk
heeft gekozen. Witte van Haemstede was een historische leidersfiguur die de opstand
van het gewone volk ondersteunde. Bij de eersteling van het NHT werd dezelfde strategie gehanteerd die in Duitsland ook werd toegepast en in hoofdstuk 2 is beschreven.
De nieuwe tijd die in het stuk wordt aangekondigd, moet symbool staan voor het begin van het nationaalsocialistische theater in Nederland, een bewust gekozen voorbeeld van transpositie. We hebben ook al gezien dat De Vos bij zijn eerdere pogingen
nationaalsocialistisch toneel te spelen bij Van Cittert had aangeklopt voor zijn stuk
Willem de Beier. De naam van Van Cittert circuleerde bij De Voortrekkers, een gezelschap waaraan De Vos kortstondig verbonden was. Wellicht wilde hij hem niet een
tweede keer teleurstellen. Waarom hij zijn oorspronkelijke plan nu niet doorvoerde,
valt niet meer te achterhalen.
In totaal is het stuk in de periode september tot en met december 1942 veertien
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Witte van Haemstede (Ton van
Otterloo), Ada (Willy de VosDunselman) en de herbergier
Mante, de vader van Ada (Willem van der Veer) in Witte van
Haemstede van het NHT.
Bron: J.W. van Cittert. Witte van
Haemstede. Amsterdam, 1942.
Theater-reeks uitgeverij Opbouw.

keer opgevoerd, voor het eerst in een try-out in Zaandam en voor het laatst in Hilversum op 20 december. In maart 1944 stond het weer op het repertoire, maar nu werd
het in een andere bezetting in een tournee (vierentwintig voorstellingen in één maand)
voor Vreugde en Arbeid gespeeld.

Dramaturgische analyse van Witte van Haemstede
De slag op het Manpad, in Witte van Haemstede ook wel Blinkertslag genoemd, was
een breekpunt, het begin van een nieuwe tijd, waarin het volk van ‘keerlen en wijven’
onder leiding van Witte van Haemstede voor het eerst voor zijn eigen rechten opgekomen was. De jaartelling was er zelfs op aangepast, men sprak niet meer van zoveel
jaar na Christus, maar zoveel jaar na ‘den Blinkert’. De tegenstelling tussen de edelen
en het gewone volk wordt al in de eerste scène van het eerste bedrijf zichtbaar in de
confrontatie tussen Ewout Overlande, de niet-adellijke vertrouweling van Witte van
Haemstede, en Gerrit van Voorne, de adellijke wapenmeester aan het hof van graaf Jan
II. In de tekst wordt verwezen naar de Guldensporenslag uit 1302, waarover Ewout de
opmerking maakt:
Gij kunt immers reek’nen
van Kortrijk! – ‘Heer, waar zijn uw gulden sporen?’
– ‘Sinds Kortrijk, lummel, roesten zij in ’t slijk!’
Voorne
Vervloekte dorper!
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Mante (verschrikt)
Ewout!…
Overlande
Kastelein,
gij moogt den ouden rug dan zwijgend buigen
voor heerentrots en voor blazoenenpraal,
stoer zal Jong Holland in klaroenentaal
zijn blijden, lichten morgen tegenjuichen!
Voorne
De meesters spreken door der knechten mond:
’t is Witte’s lied van vrijheid en nieuw leven,
’t is Floris’ leus, die tot hun God verheven,
met keerlen en met wijven zich verstond.
Overlande (met bezieling)
Keerlen en wijven! Na eeuwenlang lijden
in ’t grauw habijt van ons zwoegen bespot,
heffen wij ’t hoofd op, wijl jubelend tot
ons ruischt de roeping der dagende tijden!
Keerlen en wijven! Nog rust ons de kracht
droomend verborgen in duistere wonen,
maar wij benijden, die boven ons tronen,
niet om de torens en tinnen der macht.
Want hunner heerlijkheid hooge paleizen
zullen verzinken en hun ster verbleekt.
Keerlen en wijven! Wat wij bouwen, breekt
Nimmer, als stralend de zon zal verrijzen
Onzer bevrijding van eerloze druk.137

De tegenstelling adel-volk wordt ook uitgewerkt aan de hand van de woorden oud-jong
of verleden-toekomst. Op deze manier wordt de transpositie bereikt die het nationaalsocialistische Duitse theater kenmerkte. De oorspronkelijke, ongewijzigde tekst uit 1918
kreeg bij de uitvoering in 1942 blijkens de recensies een extra gelaagdheid, doordat de toeschouwers deze koppelden aan de actuele situatie van dat moment: in Nederland was
ook een nieuwe tijd aangebroken, waarin de volksgemeenschap het hoogste orgaan was
geworden.138 In de analyse van Witte van Haemstede die hierna volgt, is getracht vanuit
die transpositie de tekst te benaderen en te analyseren. Deze analyse is speculatief, maar
ook de enige mogelijkheid te achterhalen waarin het aantrekkelijke van dit stuk voor een
nationaalsocialistisch toneelgezelschap en dito publiek was gelegen.
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Ook het optreden van Witte dat al in het begin van het eerste bedrijf aan de toeschouwers wordt verduidelijkt, past in het kenmerk van de transpositie. Wanneer
Voorne tegenover Witte de laatste wensen van de doodzieke graaf Jan uitspreekt,
wordt hij getypeerd als de verkondiger van een nieuwe leer.
Voorne
Welnu, de graaf vernam
met droefheid – op zijn ziekbed, Witte, – dat
gij hier met woord en daad een nieuwe leer
verkondigt, die de perken nederwerpt
der standen, – dat gij met verachting spreekt
van Hollands adel, – dat gij terend op
den roem der Blinkertzegepraal het volk
tegen ons opzet – O, ik moest zooeven
den schimp nog dragen van een veilen knecht!
Ontsproten uit de glorie onze vaad’ren
Ons dan geen eeuw’ge rechten!…
Witte
Omdat gij
uw namen in de bron van het verleden,
een stroom van laffe avonturen, doopt,
hadt gij dus rechten? Neen, die hebt gij niet!
Dat gij dit rijke land het uwe noemt
en met der burgers schot en lot uw mantels
in zijde voert, is onrecht, maar geen recht!
Slechts daad en werk geeft recht en wat doet gij,
vraag ik u, dat ten zegen strekt?139

Als Voorne aan het eind van het twistgesprek met Witte voorspelt dat de slag op het
Manpad binnenkort vergeten zal zijn en dat het volk zich van een leider als Witte afwendt, weerspreekt Ada zijn woorden. Voorne beschimpt haar daarop en betitelt haar
cynisch als profetes. Die rol speelt ze wel in dit stuk, want bij de eerste de beste keer
dat Witte twijfelt aan zijn roeping – ‘ik twijfel aan mijzelven plots en wanhoop er aan,
of ik wel kunnen zal, het gansch zal kunnen’ – antwoordt zij overtuigend:
Neen, gij kunt, Witte, gij kunt!
Wees moedig! Toch zal eens der vrijheid liebaard
zijn banen over Hollands duinen breiden.
Wees moedig, hef het hoofd op! Door de tijden
rijst heim’lijk, als een dreunen onder d’aard,
steeds luider zwellend, om gerechtigheid
de beed’ omhoog van duizend slaafgeboor’nen.
Wees moedig! Want toch bouwen d’uitverkoor’nen
der droomen heilstaat eens voor d’eeuwigheid.140
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Een echte nationaalsocialistische heldin is Ada niet, dat kan ook niet gelet op het tijdstip waarop het stuk is geschreven. Haar rol als profetes wordt deels te niet gedaan door
haar opmerking elke avond tot Maria te bidden om Haar te vragen Witte bij te staan
in zijn strijd. Of hebben de toeschouwers deze bede om voorspraak voor Witte’s missie geïnterpreteerd als een goddelijke bescherming, waardoor Witte de status kreeg van
Verlosser, een Messiasachtige figuur? In het tweede bedrijf wordt deze interpretatie
versterkt doordat Guy van Avesnes, de broer van graaf Jan II en stedehouder van Amsteldam, de beroerte van zijn broer bestempelt als een ‘straf des hemels’ omdat Voorne en hij de vrome graaf Jan II ter pelgrimage naar Amsteldam hebben gelokt om hem
zo te onttrekken aan de invloed van Witte van Haemstede. Wanneer Witte aan het slot
van het tweede bedrijf zijn meerdere moet erkennen in de edelen is hij de wanhoop
nabij. Zijn rol lijkt uitgespeeld, hij ziet zichzelf als een dwaas en verliest alle vertrouwen in zijn missie. Om zijn gemoedstoestand – hij is de wanhoop nabij – te verduidelijken vergelijkt hij zich met Christus: hij weet dat hij in gevangenschap zal sterven.
Hij is zich echter niet bewust van het feit dat zijn ideeën zullen voortleven.
Daarvan is in het stuk wel sprake als aan het begin van het derde bedrijf het revolutionaire elan weer is opgelaaid. Willem van Oosterbant, die nu als graaf Willem
de Goede door het leven gaat, heeft toch de kant van het volk gekozen en Ada heeft de
plaats van Witte ingenomen. Ook andere vertegenwoordigers van de derde stand roeren zich. Zo heeft Guy van Avesnes in Amsteldam de grootste moeite de wevers in
toom te houden. Witte’s optreden is dus niet voor niets geweest, maar een echte ‘nationaalsocialistische verlosser’ is hij niet omdat hij de overtuiging mist. Daarvoor worden in het stuk twee aanwijzingen aangedragen.
De verhouding tussen Witte en Ada laat zien dat Witte alleen niet in zijn ondernemen kan slagen. Als Ada ondanks het verbod van haar vader toestemt in een huwelijk met Witte, jubelt hij uit:
‘Neen, niet verloren!
Onverwinbaar zal ik met u tezamen zijn!
Neen, ik kan u niet missen, want gij moet mij immers helpen.141

In de daarop volgende jubelzang gebruikt hij woorden die voor de toeschouwers een
speciale betekenis gehad kunnen hebben en als nationaalsocialistische ideologemen
mogen worden beschouwd. In de volgende claus zijn ze onderstreept:
Witte
nog rust de krans der jeugd licht neergespreid
mij om de slapen, ﬁer en ongebonden
heerscht nog mijn wil en d’ongeleefde stonden
liggen nog eind’loos vóór mij uitgebreid.
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Zij zullen daav’ren door der daden
dreunende slagen, als ‘k de vrijheid smeed
voor allen, die gebogen gaan in leed,
voor allen, die belast zijn en beladen.142

Witte’s voorbeeld staat niet alleen. In het begin van het tweede bedrijf spreekt Gerrit
van Voorne de vrees uit dat Willem van Oostervant, de zoon van de zieke graaf, geïnfecteerd is door de daden en ideeën van Witte van Haemstede. Hij doorziet ook de listen en het bedrog van Gerrit van Voorne en zijn oom Guy van Avesnes en pakt hen
het perkament af waarop staat geschreven dat Witte van Haemstede op bevel van graaf
Jan II van Holland gevangen gezet moet worden. De jeugd met het nieuwe revolutionaire elan wordt in dit stuk vertolkt door Witte van Haemstede, Ada en Willem van
Oostervant. Zij zijn het die zich met het volk verbinden in hun strijd tegen de op macht
beluste edelen.
Als Witte samen met Ada het slot van Amsteldam betreedt, gedraagt hij zich als
een volkse held, hetgeen Gerrit van Voorne cynisch doet opmerken:
(tot Willem van Oostervaart)
Kent gij hem nu? Hij laat
ter eeuwige herinn’ring aan zijn keuze
een bezem in zijn wapen schilderen.143

Van Cittert zal met het symbolisch gebruik van de bezem alleen geduid hebben op de
schoonmaakactie van Witte, hij kon in 1918 niet geweten hebben dat de bezem zou uitgroeien tot het symbool van Mussolini’s zwarthemden. De toeschouwers zullen die
fascistische symboliek wel als zodanig hebben herkend.
Een tweede aanwijzing vormt de band tussen Witte en het volk. Wanneer Witte
zijn neef graaf Jan II wil bezoeken, wordt hem de weg naar de slaapkamer versperd door
Willem, die zijn zieke vader wil beschermen tegen te veel inspanning. Willem krijgt
steun van Gerrit van Voorne en spoedig staan allen met getrokken zwaard in de zaal van
slot Amsteldam. Wanneer de adellijke helpers van Van Voorne uit de kerk terugkeren
in het kasteel met de boodschap dat de geestelijkheid Witte heeft vervloekt, omdat zij
hem van ketterij verdacht en dat het misleide volk daarop het nieuwe stadhuis op de
Dam in brand heeft gestoken, keert Witte zich teleurgesteld van het volk af:
O, volk van Holland, stom, onnoozel volk
gij wilt dus dansen als een poedel naar
het pijpen uwer meesters! Zwoeg dan verder
in ’t eerloos slavenkleed, laat u dan gee’len
laat u vertrappen, zink dan in ’t verderf
word, wat gij waart, vóór Witte u ophief uit
het slijk; nog armer, nog ellendiger,
want gij verdient niet beter!144
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Ada wijst Witte terecht. Hij moet zich niet door een tegenslag laten ontmoedigen. Als
Witte na de dood van graaf Jan II gevankelijk wordt afgevoerd is het wederom Ada,
die haar rol van profetes verder invult. Zij voorspelt met het zwaard van Witte in de
hand, dat het volk Witte eenmaal komt bevrijden. Bij het afscheid zegt zij hem toe:
Sterk ben ik, want steunend op
het Blinkertzwaard, voel ik in mij zijn geest,
dien onverwinbaar, eeuwig levenden,
dien heil’gen geest, die tot d’onsterfelijkheid
u eens bevrijden zal, – wanneer zij komen!
Vaarwel! Houd moed!145

In het laatste bedrijf is de revolutie niet meer te stoppen, zelfs Gerrit van Voorne ziet
dat zijn rol is uitgespeeld en betitelt Witte als een profeet.
Voorne
Mijn leven echter,
mijn denken en mijn gansche wezen zijn
nu eenmaal diep geworteld in dien gaarde,
die reddeloos verzinkt. Ik kan mij niet
als Willem daaruit losrukken, om op
den nieuwen stroom mij laf te laten drijven;
ik klem mij aan mijn oude Holland vast
en haat den bandeloozen vloed, die het
verzwelgen zal, den onweerstaanbaren.146

Als Voorne zich realiseert dat hij Witte’s triomf niet kan tegenhouden, wil hij hem vermoorden door hem een beker met vergiftigde wijn te laten drinken. Hij doet alsof hij
het verleden wil laten rusten en vriendschap met Witte wil sluiten. Witte’s neerslachtigheid neemt toe als Van Voorne in zijn Judasrol hem overreedt zijn revolutie te verloochenen.
Voorne
Schud af den druk
der jaren, die gij voor de trouwelooze
verraders u zoo zwaar hebt opgeladen,
schud af hun druk, verban z’uit uw geheugen,
verloochen ze, Witte, – o, spreek nog eenmaal,
eenmaal voor ’t laatst, dat alles leugen was,
dat van die vrijheid van der keerlen recht
en van hun heilstaat, – spreek dat nog eenmaal,
laat dat mij uit uw mond nog eenmaal hooren,
laat mij nog eenmaal hooren, hoe de ziener
zijn eigen leer verwerpt…147
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Nog net op tijd komt Ada onder het zingen van Het daget in den Oosten het Muiderslot binnen om Witte te bevrijden.
Daar ben ik, Witte, en daar zijn zij met mij!
Ziet gij nu, dat zij toch wel komen zouden!

De poorters begroeten Witte daarop met de leuze: Heil, Witte! Heil!148 Het dramatische
einde zal voor de toeschouwers een deceptie zijn geweest. Niet alleen gaat de held door
zijn eigen stommiteit ten onder, zijn rol als nieuwe Führer wordt krachtig onderuit gehaald door Ada, die Witte verwijt dat hij aan zichzelf en aan zijn missie heeft getwijfeld. Haar eigen bijdrage schat ze eveneens gering in, want ‘in mij redde de geest zich
uwer jeugd, de hooge geest van ’t Blinkertzwaard! O, zie ’t in eerbied aan; zijn glans ontstak in aller harten de bezieling tot dees’ dag.’149
Het blijft een raadsel waarom de tekst niet in nationaalsocialistische zin is aangepast. Ook het gelijknamige luisterspel volgt vrij getrouw de oorspronkelijke tekst,
hoewel die in verband met het nieuwe medium aanzienlijk is verkort.150 Waarschijnlijk hebben Jan C. de Vos en de ambtenaren van het departement genoeg aanknopingspunten gezien in dit werk van Van Cittert. Ondanks de vroegtijdige dood van de
dramatische held was de revolutie van het volk niet meer te stoppen. Zijn idee leefde
voort. Een soortgelijke interpretatie komen we tegen bij de bespreking van Hamlet in
hoofdstuk 6. Naast de rol van Witte als volksleider in een revolutionaire periode van
de Nederlandse geschiedenis, het voorkomen van Joodse kooplieden als huichelachtige relikwieënverkopers en het symbolisch gebruik van de bezem, werd vooral het zingen van het lied Het daget in den Oosten en met name de eerste regel daarvan geïnterpreteerd als een verwijzing naar de nieuwe orde.

De kritiek op de voorstelling
In de kritiek vroeg men zich af of politieke en propagandistische motieven of juist artistieke de keuze voor dit stuk hadden bepaald. Wat dat laatste betreft was men niet
onder de indruk. J.W. van Cittert had met dit meesterwerk de Nederlandse toneelliteratuur bepaald niet verrijkt, schreef Nico Oosterbeek in Het Vaderland.151 De karaktertekening van de personages, de behandeling van de historische stof en het antiklerikale geluid waren de voornaamste kritiekpunten. Ondanks de verzorgde kostumering
en de passende decors waren de spelers van het NHT er niet in geslaagd de kloof van zes
eeuwen te dichten. Door het herhaaldelijk zingen van het lied Het daget in den Oosten
werd het verleden met het heden verwisseld, aldus dezelfde recensent. Hieruit valt te concluderen dat (een deel van) de toeschouwers door dit lied gedwongen een vergelijking
maakte met de politieke ontwikkelingen van dat moment. En door deze ingreep ligt het
ook voor de hand dat de nationaalsocialistische strekking van de opvoering – de band
tussen leider en volksgemeenschap – door de toeschouwers zo is geïnterpreteerd. Een
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band die in de tekst van het toneelstuk veel minder op de voorgrond treedt. Oosterbeek
merkte dan ook op: ‘Afgezien of het historisch te verantwoorden is Witte van Haemstede, den bastaard van Graaf Floris V, van wien wij in hoofdzaak weten, dat hij in den
strijd van Holland tegen de ‘kerels’ van Vlaanderen dapper hielp om Zierikzee te verdedigen en daarna den oprukkenden vijand in Kennemerland keerde door bij verrassing de banier met den rooden leeuw van Holland op het Haarlemsche duin te planten,
en dien wij ons dus in de eerste plaats moeten voorstellen als een sterk en strijdvaardig
ridder, voor ons te doen optreden als een theoretiseerend leider van den opkomenden
derden stand en een martelaar voor democratische idealen, gaat het toch zeker te ver, dat
de schrijver deze middeleeuwse figuur gebruikt als spreekbuis voor kennelijk hedendaagsche beginselen, waarbij zeker achteraf al te gemakkelijk aangebrachte profetieën
als een wel zeer goedkoop propagandamiddel de waarde van het stuk als kunstwerk sterk
drukken.’152 Wat gezien deze interpretatie moeilijk te verteren viel, was het gegeven dat
Witte van Haemstede eerst gepresenteerd werd als de wegbereider van een nieuwe toekomst – weliswaar meer met woorden en holle frasen dan met daden – om daarna bij
de eerste de beste tegenslag ten prooi te vallen aan vertwijfeling en waanzin. Het dramatisch conflict dat zich in Witte afspeelde, werd voor de toeschouwers op deze manier
ongeloofwaardig, zij gingen daar dan ook niet in mee. De heldhaftige strijd van deze historische figuur met de karakterloze en verraderlijke edelen zou best onderwerp kunnen
zijn van een historisch stuk waarin typisch Nederlandse eigenschappen en nationale gevoelens gecombineerd werden. Des te opvallender was het dat Ada Mante deze rol eigenlijk op zich nam. Het werd De Vos verweten dat hij deze misconceptie niet had opgelost. Sterker nog, zijn regie werd bestempeld als ouderwets, ze riep herinneringen op
aan een lang vervolgen opvatting van toneelkunst, aldus Oosterbeek.
Aan de voorstelling in Utrecht werd een tweede recensie gewijd. Het niveau van
het spel – met name Ton van Otterloo en Carl Veerhoff werden apart genoemd – werd
nu positief gewaardeerd en Witte was nu een tragisch personage wiens leven in drie
fasen werd geschetst: van idealisme naar teleurstelling tot ontgoocheling.153
Keulers stelde zich in zijn recensie in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden op
het standpunt dat een volk op weg naar zijn toekomst er goed aan deed om naar het
verleden te kijken en zich daarbij kon laten leiden door denkers en dichters die een verbinding konden leggen tussen verleden en toekomst. Daarom vroeg hij zich af waarom het NHT zo’n omstreden historisch personage tot middelpunt van de openingsvoorstelling had gemaakt. Over het werk van Van Cittert merkte hij op: ‘Was der
Eingebung des Dichters entstammt, ist zu wenig, zu substanzlos, als dass es einem suchenden Volke richtungweisend vorgesetzt werden könnte.’154 Als Witte moest dienen
als voorbeeld voor de Nederlandse jeugd, dan had de auteur in zijn ogen een duidelijkere en besluitvaardigere held moeten kiezen dan Witte en met zijn onderwerp dichter bij die jeugd moeten aansluiten dan nu het geval was.
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Ook een onpartijdige recensent als C.A. Schilp interpreteerde het stuk als propaganda voor de nieuwe orde, hij vond het een goed recht van Van Cittert om Willem van Haemstede te promoveren tot drager van de nieuwe gedachte. ‘Drs. Van Cittert schildert den vaardigen vechter als een vurig, jong idealist, wiens gedachten
uitgaan naar een nieuw sterk volk, waaruit de macht van de adel en priesterkaste als
zelfstandige elementen in den staat is geëlimineerd en waarbij alle burgers tot een werkelijke eenheid worden omgesmeed.’155
In zijn dankwoord na de voorstelling roemde Goedewaagen de keuze voor dit historische stuk waarin problemen ter sprake kwamen die in veel opzichten leken op de
contemporaine problemen. Ook de redactie van Cinema & Theater vergeleek in haar
voorwoord bij de boekuitgave de historische en hedendaagse problematiek: ‘Het is
duidelijk dat Van Cittert, sterker dan historisch verantwoord is, den nadruk heeft gelegd op de opkomst van de derden stand, die echter zonder twijfel toen al merkbaar
begon te worden. De tijd van ontstaan van het werk: in de laatste jaren van den wereldoorlog 1914-1918 zal hieraan niet vreemd zijn. Deze tendens maakte het werk opnieuw zeer actueel, toen in 1942 intendant Jan C. de Vos het koos als openingsstuk voor
het Noordhollandsch Tooneel, in een tijd dus dat er opnieuw een revolutie door Europa trok.’156 Het is mogelijk dat de meeste toeschouwers in deze eersteling van het NHT
een zekere gelaagdheid hebben gezien. De platte tekst van de veertiende-eeuwse geschiedenis van Witte werd door de nationaalsocialistische toeschouwers geïnterpreteerd met de kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het heden. Witte, de
volksleider van de nieuwe revolutie, was voor hen een Anton Mussert of Adolf Hitler
avant la lettre. Sybren Modderman, de recensent van het fascistische De Waag, verwachtte dat de regisseur en acteurs door het spelen van historische stukken, die problemen uit een revolutionaire periode van onze geschiedenis behandelden en zo vooruitwezen naar een volkse revolutie tijdens de Tweede Wereldoorlog, er in zouden
slagen deze revolutionaire geest op het publiek over te brengen. Van Cittert was er echter onvoldoende in geslaagd belangstelling te wekken voor het probleem van het stuk
en het personage van Witte tot leven te brengen.157 Ledeboer van Westerhoven stelde
daarom bij de boekbespreking in Ontwakend volk voor dat het stuk vanwege het tendenskarakter door de regisseur of dramaturg gewijzigd moest worden, hij achtte het
in deze vorm niet opvoerbaar.158
Wat betreft het spel werden vooral Carl Veerhoff en Willem van der Veer en in
iets mindere mate Ton van Otterloo geroemd. Bijna alle recensenten waren gecharmeerd van de bijna mefistofelische wijze waarop Veerhoff de rol van intrigant had
vorm gegeven. Ook de kostuums en het decor van Cees Victor verdienden alle lof. Het
NHT kreeg voor de poging als nieuw gezelschap Nederlandstalig werk te brengen van
een groot aantal recensenten het voordeel van de twijfel.
De meeste kritieken waren echter negatief. Het was voor De Vos onbegrijpelijk
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dat de critici geen compassie toonden met zijn poging voor het eerst een Nederlandse
schrijver ten tonele te brengen. Om eventuele herhalingen te voorkomen, stelde hij in
een brief aan Goedewaagen voor eenzelfde oplossing toe te passen als in Duitsland. ‘Ik
mag hier misschien verwijzen naar de desbetreffende regelingen en verordeningen zoals die door den Reichsminister Goebbels in Duitschland werden getroffen, waarbij
het verboden is in couranten en periodieken kritiek te geven, daar deze alleen is toegestaan in de vakbladen [Goebbels nam deze maatregel op 26 november 1936, AvdL].
Indien hier niet tijdig wordt ingegrepen, dan zal men ieder toneelschrijver van het
eigen land voor de onmogelijkheid plaatsen zijn werk tot het volk te brengen en de
tooneelgezelschappen en zaalexploitanten afschrikken om nogmaals een Nederlandsch stuk te doen opvoeren. Waar bij een behoorlijke verslaggeving een stuk als
Witte van Haemstede in verschillende plaatsen in Nederland gemakkelijk had kunnen
worden geplaatst, zal het nu door deze schandalige beoordelingen moeilijk, zoo niet
ondoenlijk blijken met dit stuk een voldoende aantal menschen te bereiken.’159
Dat Witte van Haemstede weinig publiek trok, deerde De Vos niet. ‘Tenslotte is
het een grote troost voor ons allemaal dat zelfs de Führer in den aanvang geen volle
zalen vermocht te trekken’ schreef hij in december 1942 aan Goedewaagen.160
August Heyting was dezelfde mening toegedaan als De Vos. Hij had voor de opvoering van het stuk gewaarschuwd dat het publiek door voorbeschouwingen in de
kranten, lezingen in het land en radiovoordrachten voorbereid moest worden op oorspronkelijke Nederlandstalige werken. Ook had hij tijdens een bijeenkomst van de
Bond van Vlaamsche tooneelschrijvers in 1939 in Kortrijk aangegeven dat slechts de
allerbeste spelers uit Vlaamse en Nederlandse gezelschappen in staat waren Nederlandstalige toneelstukken te spelen. Zoals zo vaak moest hij vaststellen dat niemand
naar hem, de voorzitter van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, luisterde. Om tegenwicht te bieden tegen de macht van de toneelcritici deed hij in een uitgebreid rapport verwoede pogingen de voornaamste kritiekpunten te weerleggen.161
Het was Van Citterts bedoeling geweest om het vervolg in de ontwikkeling van de politiek van Floris V op het toneel te brengen. Omdat er al zoveel toneelstukken over ‘der
keerlen God’ geschreven waren, koos Van Cittert voor de onbekende Witte van Haemstede waarvan alleen bekend was dat hij op het Manpad met behulp van boeren en
poorters de Vlamingen had verslagen en dat hij een gewelddadige dood was gestorven.
Witte werd door Van Cittert gepresenteerd als de eigenlijke voortzetter van de politiek van Floris V. Uit zijn overwinning op de sterke Vlamingen, die juist daarvoor de
Franse edelen in de Guldensporenslag hadden verslagen, concludeerde Van Cittert, aldus Heyting, dat Witte van Haemstede over een grote dosis moed, ja zelfs onbesuisdheid moest beschikken. Als psycholoog van de koude grond legde Heyting vervolgens uit dat onbesuisde mensen bij tegenslag gemakkelijk konden vervallen in diepe
neerslachtigheid, waardoor deze twee karaktereigenschappen die Van Cittert zijn held

05 hst 5 (3)

14-10-2008

11:12

286

Pagina 286

Het theater van de nieuwe orde

had meegegeven waren verklaard. Ook deze rehabilitatie van Witte van Haemstede
bleef onopgemerkt.
In de twee jaar van zijn bestaan heeft het NHT twaalf stukken uitgebracht: zeven blijspelen, twee historische stukken, een naturalistisch drama, een ernstig stuk en een
klucht. De helft van het repertoire is Duitstalig, drie stukken zijn van oorsprong Nederlands. Shakespeare en Hauptmann zijn de enige twee bekende auteurs. De meeste blijspelen waren voornamelijk opgebouwd rondom relatieproblemen van de hoofdpersonen. Voor een uitvoerige beschrijving van de inhoud van de toneelstukken en de
receptie in de dagbladen verwijzen we naar bijlage 16 bij dit hoofdstuk.
De volgende tabel geeft een overzicht van het repertoire van het NHT:
Titel toneelstuk
Naam auteur
Datum première Genre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seizoen 1942-1943
Witte van Haemstede
J.W. van Cittert
19 september 1942 historisch stuk
Watersport
Friedrich Forster
25 september 1942 blijspel
Rose Bernd
Gerhart Hauptmann
13 november 1942 naturalistisch drama
Grootmoeder Wendenkron
Mia Bergeth
25 december 1942 blijspel
Dorp in onrust
Kees Spierings
9 februari 1943
ernstig toneelstuk*
Wittebroodsweken
Paul Helwig
3 maart 1943
blijspel
Twee edellieden van Verona William Shakespeare
25 mei 1943
blijspel
Seizoen 1943-1944
Een publiek geheim
Westerman en Zn.

Ludwig Bender
?
blijspel
Christien van Bommel- oktober 1943
blijspel
Kouw en Henk Bakker
Een buitengewone vrouw
Harry Anspach
2 december 1943
blijspel
Jonkvrouw de la Seiglière
Jules Sandeau
26 december 1943 historisch stuk
Pantoffelhelden
Maurice Hennequin
11 mei 1944
blijspel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* De term ‘ernstig toneelstuk’ is ontleend aan de toneelprijsvraag 1942.

Figuur 15: Het repertoire van het Noord-Hollandsch Tooneel.

Het opzienbarende verschijnsel doet zich voor dat na bestudering van deze toneelstukken vastgesteld moet worden dat geen enkel stuk een nationaalsocialistische strekking heeft. Het grootste en meest toonaangevende nationaalsocialistische toneelgezelschap heeft geen nationaalsocialistisch toneel gespeeld! Tweederde van het
repertoire bestond uit blijspelen en werd aangevuld met een tweetal historische stukken, een naturalistisch drama en een ernstig toneelstuk. Een mogelijke verklaring hiervoor kan alleen gegeven worden wanneer we de context waarin het theater in Nederland tijdens de oorlog functioneerde, aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Het eerste jaar van de bezetting (mei 1940 tot begin 1941) kan de politiek van de
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Duitsers als voorzichtig worden getypeerd, ze is erop gericht de Nederlanders op een
‘zachte’ manier te winnen voor het nationaalsocialisme.162 Daarbij hanteerde de bezetter een drietal strategieën. Hij bracht allereerst moderne communicatiemiddelen
als radio en pers onder controle en probeerde de publieke opinie door propaganda te
beïnvloeden. Vervolgens beschouwden de Duitsers de oprichting van de Nederlandse Unie in juni 1940 als een welkom instrument voor nationaalsocialistische beïnvloeding. Ten derde benoemden ze M.M. Rost van Tonningen tot ‘Kommissar für die
marxistischen Parteien’ met de opdracht de sociaal-democratische massaorganisaties
om te vormen tot nationaalsocialistische.
Nadat deze pogingen niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd, trad een
tweede fase in werking waarin de Duitsers overgingen tot een politiek van gelijkschakeling en nazificatie (begin 1941 tot voorjaar 1943). De nationaalsocialistische cultuurpolitiek werd in september 1941 pas goed merkbaar toen het joden werd verboden de
schouwburg te bezoeken en joodse acteurs hun beroep niet meer mochten uitoefenen.
De nazificatie van het theater kreeg in 1942 een vervolg met de instelling van de NKK.
Dit betekende dat de nazificatie van de cultuur eigenlijk tot herfst 1941 van onderaf, als
het ware vanzelf tot stand moest komen waardoor de toneelgezelschappen tot die tijd
weinig hadden gemerkt van een centraal geregelde cultuurpolitiek.
De derde fase (voorjaar 1943 tot herfst 1944), gekenmerkt door onontkoombaar
toenemende conflicten, werd gevolgd door een vierde (herfst 1944 tot mei 1945) waarin de totale ontwrichting van het leven plaatsvond. Na Dolle Dinsdag werd er amper
meer toneel gespeeld. Dus alles bij elkaar genomen betekende dit dat de nazifcatie van
het theater in een tijdsbestek van amper twee jaar gerealiseerd moest worden. Hoewel
het DVK viereneenhalf jaar heeft bestaan, voerde de bezetter pas vanaf herfst 1941 een
cultuurpolitiek van bovenaf in. Toch week het DVK op het gebied van het theater hiervan af. Weliswaar wilde men vooral Duitse en oorspronkelijk Nederlands werk op de
planken zien, maar tot een grootscheepse censuur kwam het niet. Men greep niet of
nauwelijks in omdat men in de veronderstelling verkeerde in een overgangstijd te leven; van een nazificatie van het theater zou pas echt sprake zijn als de oorlog definitief door Duitsland was gewonnen.163 Een aantal nationaalsocialisten (o.a. Adriaan van
Hees en Van de Werken van Vreugde en Arbeid) liet heel duidelijk weten dat nationaalsocialistische gezelschappen de taak hadden de grote massa enthousiast te maken
voor het theater, hoewel deze nog nooit ermee in aanraking was gekomen. Dat doel
kon volgens hen eerder bereikt worden door het spelen van blijspelen dan door politiek geëngageerd theater. Voor het DVK betekende dit dat de teugels ten aanzien van
het NHT pas aan het eind van het eerste en in het tweede seizoen werden aangehaald.
Ook over het repertoire van het GTA werd er door sommigen wel geklaagd, maar ook
daarop volgde geen ingrijpen van hogerhand. Zelfs toneelgroepen van minder allooi
als De Schouwspelers o.l.v. Johan Boezer en Het Vereenigd Tooneel dat vanaf april

05 hst 5 (3)

14-10-2008

288

11:12

Pagina 288

Het theater van de nieuwe orde

1943 geleid werd door dezelfde Boezer en Jacq. van Bijlevelt konden ondanks subsidies
van het departement tot het eind van de oorlog voortgaan met het spelen van nietszeggende blijspelen.
Waarom De Vos c.s. dan niet werden bedankt voor hun ‘moeite’, kan wellicht
verklaard worden door een wedervraag te stellen: met wie moest men dan in zee?
Hooykaas aarzelde om de vaste bespeler te worden in Utrecht. De enigen waarop men
kon terugvallen waren toneelleiders van het kaliber Johan Boezer en dat was zeker geen
garantie voor een nationaalsocialistisch theater van niveau.
Op grond van de interne discussies mag geconcludeerd worden dat het niet het
voornaamste doel van Jan C. de Vos jr. was om nationaalsocialistisch toneel te spelen.
‘Echt’ nationaalsocialistische stukken als een bewerking van Van den Vos Reynaerde
weigerde hij te spelen. Daarentegen rekende hij wel veel geld voor vertalingen die zijn
echtgenote en hij voor het NHT verrichtten. Men krijgt de indruk dat het leiden van
een nationaalsocialistisch toneelgezelschap voor hem bijzaak was, in de allereerste
plaats leverden zijn inspanningen een dikbelegde boterham op.
Een groot aantal van de stukken van het NHT is door de nationaalsocialistische
pers negatief beoordeeld. Vooral de rol van de pastoor en de beide jonkers in Dorp en
onrust was velen een gruwel, evenals het drinkgelag in Een publiek geheim. Toch stelden de journalisten pogingen in het werk om in een aantal stukken nationaalsocialistische tendenzen aan te wijzen. Bij Grootmoeder Wendenkron werd de tegenstelling
tussen stad en platteland, resp. vertegenwoordigd door kleinzoon Klaus en grootmoeder Wendenkron, benadrukt. De aloude waarden en normen van het platteland
zegevierden over die van de grote stad. In de recensies bij Twee edellieden van Verona
werd wel verwezen naar de nationaalsocialistische interpretatie van de dramatische
noodlotsgedachte, maar deze werd niet aangetroffen in dit blijspel van Shakespeare.
Alleen bij de eersteling van het NHT, Witte van Haemstede, werd gelet op de recensies
erg sterk ingezet op de transpositie. Witte van Haemstede was in de ogen van de recensenten de volksleider, de verkondiger van een nieuwe leer. Zelfs recensenten die
verre stonden van de nationaalsocialistische ideologie kwamen op grond van de enscenering tot deze conclusie. Naast het optreden van Witte vertolkte Ada de rol van
zieneres, een eigenschap die we al zijn tegengekomen bij de beschrijving van de rol van
de vrouw in het nationaalsocialistische drama. De transpositie werd compleet door het
optreden van een aantal Joodse kooplieden als huichelachtige relikwieënverkopers, het
gebruik van het fascistisch symbool de bezem en het zingen van het lied Het daget in
den Oosten. Het zij met nadruk gezegd, deze dramatische elementen konden onmogelijk met deze bedoeling door de auteur in zijn stuk zijn opgenomen, ze zijn wel door
het publiek zo beleefd.
Eigenlijk moet geconstateerd worden dat de in dit hoofdstuk genoemde gezelschappen slechts het predikaat nationaalsocialistisch opgeplakt hebben gekregen om-
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dat ze óf bestonden uit NSB’ers óf omdat de context waarin het toneelstuk werd opgevoerd als zodanig moest worden bestempeld. In het geval van het GTA gold als criterium dat het gezelschap het resultaat was van het cultuurbeleid van het departement.
Dat toneelgezelschappen ook andere keuzes maakten, valt op te maken uit een
vergelijking van het repertoire van het NHT of GTA en het Centraal Tooneel van Cees
Laseur en zijn toenmalige echtgenote Mary Dresselhuis. In de periode 1941-1944 bracht
het Centraal Tooneel dat minder gebonden was aan het DVK – het kreeg slechts een
kleine subsidie – vijftien toneelstukken op de planken. Slechts twee Duitse toneelstukken werden gespeeld: Dat loopt nooit goed af van Leo Lenz en Casanova in Amsterdam van dr. F.M. Huebner. In plaats daarvan had het Centraal Tooneel zich toegelegd op het Franse repertoire. Het DVK is er alleen in geslaagd om het spelen van
oorspronkelijk Nederlandstalig werk, een van de speerpunten van het cultuurbeleid,
bij de beroepsgroeps van toneelkunstenaars af te dwingen.164

6. Theater met een nationaalsocialistische inhoud
Midwinterzonnewendedeclamatoria
Op 21 december 1939 verzamelde de Mussertgarde zich tegen het vallen van de avond
bij het Nationaal Tehuis in Lunteren. Het was de dag van het midwinterzonnewendefeest, een feest dat al door de oude Germanen werd gevierd, door generaties boeren op het platteland was overgenomen en door de nationaalsocialisten weer nieuw
leven werd ingeblazen. Een heerbanleider stapte de kring van WA-mannen binnen en
legde hen in een korte toespraak de betekenis van midwinterzonnewende uit. Hij verzekerde dat dit feest geen anti-christelijk feest was, maar dat het samenviel met het
christelijke kerstfeest. Met het opnieuw vieren van het oud-Germaanse feest drukten
nationaalsocialisten hun verbondenheid met bloed en bodem uit, wat in diepste zin
overeenkwam met de christelijke traditie. Zoals de Germanen in het holst van de winter rondom een vuur bij elkaar kwamen, zo wilden de WA-mannen deze traditie in ere
herstellen.
De heerbanleider of een declamator – Steven Barends in Amsterdam (1941),
Streekvormingsleider Vaandrig Gerh. Knol in Helmond (1942) of Sietze Proemstra in
Rolde en Assen (1942) – opende het spreekkoor Midwinterzonnewende van de nazidichter Jaap van Kersbergen.
Spreker
Makkers! Zooals wij kwamen, hierheen, door de duisternis,
die, voor wie gaan dúrft, nooit duister is;
zooals wij kwmanen uit stad en land,
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van de heide en van den waterkant,
van het moer en de geest en uit de steden
verlatend ons huis en den strijd, dien wij streden
tot aan vandaag, – en die morgen weer wacht;
zooals wij zinnende stil zijn vannacht,
zóó, makkers, is het Dietsland van oudsher gegaan:
Zooals wij hier om den vuurkuil staan,
stonden de vaderen, eeuwen geleden,
steeds om hun vuurkuil. Sinds zij hier streden,
hier woonden en werkten, – sinds hier de eerste
Germanen de zee en de heide beheerschten,
sinds ons geslacht hier zijn Dietschland vindt,
kwamen de mannen, rechtop in den wind,
van uren verre, van heinde en ginter
te saam in een kring, in het holst van den winter
en wachtten het uur der Midwinterwend,
te ontsteken het vuur, dat geen weerstand kent.

Dan volgde de vuurspreuk:
Spreker
Vuur! Kracht, die uit de vonk ontstaat;
Vuur, – dat spat, als de keisteen slaat
op den keisteen: oergeweld!
Vuur, dat door droog- dorre rijsen snelt,
het stroo aangloeit en den tak ontsteekt.
Vuur, dat loeiend den boomstam breekt;
Vuur, dat zundert en buldert en brult,
……….165

Het vuur werd vervolgens ontstoken, er volgde een lofzang op de ‘laaiende, waaiende vlammenvloed, hemelbestormende gloriegloed’.166 Het vuur had een mythologische kracht, hield de spreker de kameraden voor. Wat niet waardig was en niet volkseigenaardig was, moest het vuur wegschroeien, uitbranden, antwoordde het koor der
kameraden. De spreker vervolgde met een lofzang op de boer, waarna de midwinterhoorn werd geblazen en het onderwerp van het spreekkoor werd uiteengezet:
Spreker
Vuur! Vlam omhoog en zing van de aarde,
die zoo grooten gloed in haar schoot bewaarde!
Zing van het eeuwige bloed onzer volken;
brand met Uw zengende zang door de wolken!
Zing ons van lichte en laaiende krachten,
dwars door wilde en waaiende nachten!
Zing van het licht, dat stralend begroet,
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den zege-in-strijd van het Dietsche bloed!
Zing van wie vergaderd in den kring,
verbonden den vad’ren in Dietschen ring!
Zing ons: van eertijds, van heden, van komenden tijd!
Zing van het heil der geslachten: den strijd! 167

De midwinterhoorn werd nog een tweede maal geblazen, waarna alle Dietse helden
werden uitgenodigd in de kring der ware vaderlanders, de aanwezige WA-mannen,
plaats te nemen. Het koor, dat gevormd werd door dezelfde kameraden of door leden
van de Jeugdstorm, bevestigde deze wens met de kreet: ‘In onzen kring!’168
En daar ‘verschenen’ achtereenvolgens:
– Claudius Civilis, die tegen de overheersing van de Romeinen had gestreden. Hij
behoedde Dietsland voor vreemd bloed, vreemd recht en vreemde godsdienst.
Het was een grote schande dat zijn Dietse naam in de vergetelheid was geraakt;
hij was de ‘eerste leider van verzet door daad’.169
– Radboud, koning der Friezen, wiens ongebondenheid en vrijheid van het eigen
bloed werd geprezen.
– De strijders uit Vlaanderens verleden: Breidel, De Koninck, Dampiere, Hyoens
en Jacob van Artevelde, die Dietsland behoed hadden voor Latijnse (= Franse)
smetten.
– De graven van Nassau, ‘van Duitschen bloed – het Dietsche Vaderland getrouw
tot in den doet’ met als leider: Willem van Oranje.170
– De onbekende Geus, de vreemdenhater.
– Jan Pietersz. Coen, Peter Stuyvesant en Jan van Riebeek, de grondleggers van de
Dietse wereld overzee.
– Met Maarten Tromp en Michiel de Ruyter werden alle admiraals, kapiteins,
bootslieden en matrozen geëerd die tegen Engeland en Spanje streden.
– Stadhouder-koning Willem III, die in 1672 Dietsland voor de ondergang behoedde, terwijl de Diets-ontrouwe regenten meer op hun eigen geld uit waren
dan op eer.
– Willem I die met de Engelsen en de Duitsers ‘den Germaanschen strijd begon tegen den heerser der Latijnse macht: Napoleon’.171
– Chassé en Van Speyk, die zich niet wilden overgeven aan de Fransen.
– De Boeren in Zuid-Afrika in hun strijd tegen de Engelsen: Krüger, Steijns, Larey,
De Wet en Fourie.
– Van Heutz:
Wij roepen U, van Heutz, – gij grootste veldheer van ons Insulinde
die nog in deze eeuw wist Dietschen moed te vinden
en Haagsche halfsheid overwon: het zwaard des Islams weerde,
die onderschrokkenen gerecht de eilanden regeerde;
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de Dietsche kracht bewees met zijn Jan Fuselier!
Een leeuw, rechtstandig ginds, verguisd, vergeten hier.172

–

Herman van Reeck:
ten voorbeeld ons –
die onafhankelijk van’t gekuip der Franskiljons
en onbekommerd om on-Dietsche staatsbevelen
Uw ‘Vlaamsche Leeuw’ niet wildet laten stelen
door de misleide dienaars van een vreemden joodGij vondt in Antwerpen den schoonsten dood.173

Met deze helden in gedachten rondde de declamator af:
Spreker
Midwinter! Zonnenwend!
Makkers, – de uren
Kunnen, wie ’t lengen kent,
Nooit uren d u r e n!
Midden den winter,
Midden den strijd,
Makkers, begint er
De Nieuwe Tijd!
Midwinter! Zonnenwend!
’t Lichten breekt aan!
Gij, die dit wonder kent:
Ruimt Uwe baan!
Omhoog de hoofden;
strekt arm ten groet:
Dietsch Vuur getrouwe
Koor
Tot in den doet.’174

Daarna werden uit volle borst enige Nederlandse liederen ten gehore gebracht, die
steeds op bijeenkomsten van de NSB werden gezongen: Een is ’t Volk van Nederland
van Frederik Cristoffel, De Zwarte Soldaten, De Geuzenvendels rukken aan, WA marcheert!, Dietschland Deltaland of Blijf één mijn Vaderland! van J. van Helden op een
tekst van Nicolaas Beets. Of wellicht een lied van de bard van de NSB: Melchert
Schuurman jr. De bijeenkomst werd besloten met een korte rede van een kopstuk van
de NSB, bijvoorbeeld vormingsleider H.C. Nije, die de grootsheid van de Leider benadrukte. Daarna gingen de WA-mannen naar binnen, dronken een kop koffie of nuttigden een eenpansmaaltijd en vertrokken naar huis.175 Soms werd in een feestzaal in
stad of dorp een begin gemaakt met het midwinterzonnewendefeest, want allereerst
moest de betekenis van dit feest aan de kameraden worden uitgelegd. De zaal was daar-
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voor opgetuigd met nationaalsocialistische symbolen zoals een verslag in de Zwart
rood banier, het kringblad voor Twente en Salland, vermeldde: ‘De zaal en het podium waren prachtig en zinvol met dennegroen en zilveren runeteekens versierd’. Op
het podium zagen de kameraden: ‘Een rasterwerk van dennegroen, met daarin het
“Hou Zee” in zilveren letters, benevens verschillende zinnebeelden tegen een zwartwit gehouden achtergrond, waarin in het midden een groot Zonnerad met er omheen
de spreuk: “Het nieuwe licht tegemoet”.’176 Aan weerszijden van het podium een wolfsangel en bovenaan het hakenkruis, zinnebeeld der Germaansche lotsverbondenheid
tusschen Duitsland en Nederland.
In de provincie werd menig midwinterzonnewendefeest besloten met een toneelvoorstelling in dialect. Zo sloot in 1941 het gezelschap T.A.V.E.N.U. (Tot Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning) de avond in Assen af met het stuk ’n ol struner in ’n foek.177.
Tijdens de oorlog werden dergelijke bijeenkomsten rond 21 december georganiseerd. Er zijn verslagen uit Den Haag, Amsterdam, Rolde en Assen, waar niet alleen
de WA maar ook de Jeugdstorm en de SS aan deze midwinterzonnewendefeesten deelnamen.
Er zijn meer dramatische teksten geproduceerd voor de vieringen van het midwinterzonnewende. Een van deze voorbeelden was het spreekkoor Gedenk, dat waarschijnlijk binnen de eigen kring van de Nederlandse SS werd uitgesproken.
‘Bezit sterft
Sibben sterven
gij sterft als zij
maar iets weet ik
dat eeuwig leeft
der dooden dadenroem.’178

Met deze eerste claus gaf de anonieme schrijver aan wat de bedoeling van deze ceremonie was. De tijd voor de midwinterzonnewende was een tijd van bezinning, een tijd
waarin de doden van het afgelopen jaar werden herdacht.
Wij volgen U en willen nu strijden in Uwen geest.
Wij willen gedenken. Uw strijd.
Uw offer, en bezinnen ons op Uwe idealen die in ons voortleven.179

Verschillende groeperingen uit de volksgemeenschap – arbeiders, boeren en burgers
– keken terug op het afgelopen jaar dat plotseling geëindigd was in oorlog. Na een korte terugblik op de verderfelijke democratische samenleving vroeg de dichter zich af of
dit nu het einde betekende van het volk, het imperium, het vaderland.
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Is daar nu het einde?
Einde! Einde?–- Voor immer?
Nooit meer – nooit en te nimmer!
Een enkele man
toonde den weg
Die staat op de bres met onbuigzamen wil
om zijn hoogste plicht te vervullen.
Hij roept –
en roept
en roept honderden, duizenden, tienduizenden
op tot de wende van het lot
op voor den storm: de voorjaarsstorm!180

En de tienduizenden hadden geantwoord en waren toegetreden tot de gelederen van
de zwarte soldaten, ze waren SS’er geworden en velen waren in de strijd met Rusland
gevallen. Het spreekkoor werd onderbroken door een legerbericht uit het hoofdkwartier van de Führer waarin de loftrompet werd gestoken met het dappere Nederlandse Legioen, dat zich ten noorden van het Ilmenmeer op bijzondere wijze had onderscheiden bij de gevechten met de bolsjewisten.181
Weldra dragen wij ook het lot van ons vaderland
en houden het noodlot mede in onze hand
Voor ons ligt de toekomst
Daarin willen wij de dooden waardig zijn!
Door den nevelnacht
marcheren de doode soldaten
Ons volk herwint zijn kracht
en volgt hun onsterﬂijke daden.182

Met de belofte dat de dode soldaten zouden voortleven, werd dit spreekkoor besloten.
De top van het jaar van George Kettmann jr. is te beschouwen als een zomerse variant van het midwinterzonnewendedeclamatorium. Het stuk bestaat uit een dialoog
tussen het jaar en de zon, slechts één keer onderbroken door het zonnelied, waarin de
grootsheid van dit hemellichaam werd bezongen, de bron van alle leven. De zon rijdt
met een wagen, bespannen met twee paarden door het heelal en ontmoet op 21 juni
het jaar dat op het toppunt van zijn kunnen staat, maar desalniettemin beseft dat de
tijden van verval aanbreken. De dialoog tussen de zon en het jaar wordt onderbroken
doordat een vrouwenstem het zonnelied aanheft, tijd voor de boeren om terug te keren van het land naar hun boerenhoeven.
Zonnelied (vrouwenstem)
Zonnewende– zonnewende,
’t gaat ten ende
met den oogst
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Gaat de mare– gaat de mare:
onze aren
staan het hoogst!
Heil het licht!
Grijp de zich,
vel het rijpgeworden koren,
berg de vracht
voor den nacht.
Laat ons hooren:
zonnewende–
de legende
van het land.
Koren als nog nooit tevoren
voor den maagre en den dikke,
voor den arme en den rikkeelke oven, elke hand,
de legende van het land’183

Het waren natuurlijk de boeren die het zonovergoten graan oogstten, aldus werd het
mythische karakter van de zon met de nationaalsocialistische ideologemen als bloed
en bodem verbonden. De top van het jaar werd onder de titel Zonnewende als luisterspel uitgezonden op 21 juni 1942 van 12.30-12.40 uur op Hilversum II.
Voor de oorlog had de NSB ook al aandacht besteed aan de viering van de jaargetijden. Zo werd op 24 juni 1939 een groot zomernachtfeest georganiseerd in de zalen van
Krasnapolsky, waar o.a. Louis van Dommelen, Leo Reeker en Jean Janssens optraden als
Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Het zonnewendespel van Kettmann paste in deze
jonge traditie. Een zonnewendefeest was echter geen nationaalsocialistische uitvinding.
In De Daad van 5 augustus 1938 werd een groot artikel gewijd aan de vrijdenkersvereniging De Dageraad, die al in december 1937 een zonnewendefeest georganiseerd had waarin Louis van Gasteren als declamator en de agitpropgroep Dynamo optraden.

Nationaalsocialistische toneelgroepen
spelen nationaalsocialistisch toneel
‘Wij spelen toneelstukken die uit nationaal-socialistisch of volks oogpunt van belang
zijn om opgevoerd te worden. De stukken die wij spelen zijn Germaans van aard, hebben een volkse geest en een nationaal-socialistische strekking waarbij in het oog moet
worden gehouden, dat kunst geen politiek mag worden. Politiek mag echter wel tot
kunst worden verheven.’ Dit schreef Louis Frederik Ledeboer van Westerhoven, amb-
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tenaar bij de afdeling Theater en Dans van het DVK en leider van het Haagsch Nationaal Socialistisch Tooneel, het toneelgezelschap van district 24 van de NSB. Lid van
dit amateur-gezelschap waren onder meer Paul Roodnat, eveneens een ambtenaar op
het DVK, de toneelspelers Harry Holm en Johannes Verwey en nog een tiental kameraden en kameraadskes.184 Deze amateurs speelden een eenakter en een paar kluchten op een kameraadschapsavond op 30 mei 1942 in het Seinpost Theater in Den Haag.
Ledeboer van Westerhoven wilde met zijn initiatief de kameraadschapsavonden op
een hoger peil brengen, omdat hij het gevoel had dat hij nooit iets van die avonden mee
naar huis nam. Op 11 maart 1943 verscheen in Onze taak een aankondiging van een kameraadschapsmiddag die door het Nieuw Haagsch Amateurs Tooneel op 14 maart zou
worden aangeboden in gebouw Amicitia. Of dit een nieuw gezelschap was of voortkwam uit een fusie van de beide vorige blijft onduidelijk.
Op een kameraadschapsavond van de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO) van de kring Eindhoven op 21 november 1942 werd een Herfstspel opgevoerd dat was samengesteld door kameraadske Nierstrasz. Het was ‘een fleurig spel
van boeren en boerinnen, die dansend feest vieren, nu de oogst geborgen wordt. Kinderen delen bloemen uit. Vrouw Herfst brengt heerlijke vruchten mee en najaarsnymphen dansen voor haar een herfstdans. N.S.V.O.’sters zingen hun herfstlied
waarna Vrouw Herfst de boeren aanspoort naar Oostland op te trekken om brood te
winnen voor de Germaansche volkeren’.185
Ook in andere NSB-organisaties werd op kameraadschapsavonden toneel gespeeld, blijkens een bericht uit de Zwart rood banier van 1 mei 1941. Welk stuk er door
de Jeugdstorm op 26 april in Losser werd gespeeld, is niet bekend. Op 15 november
1941 berichtte Maas en Merwe, het Dordtse kringblad, dat twee weken daarvoor tijdens een propaganda-avond een toneelstuk was opgevoerd waarin een stormer overvallen werd door een drietal volksgenootjes die hem wilden afranselen. Gelukkig
kreeg hij juist op tijd steun van ‘een fideele Hollandsche jongen’ – geen lid van de
Jeugdstorm – die als dank door de stormer werd overgehaald lid te worden. Niet alleen jongens werden ingezet bij de propaganda voor de jeugdbeweging van de NSB.
Zo speelden de stormsters van de afdeling Rhoon-Poortugaal in december 1941 een
toneelstukje met de boodschap dat een boerenmeisje net als een stadsmeisje ook
stormster kon zijn. Ze haalden het stadsmeisje met geverfde lippen en bepoederde
neus over met hen mee te doen. Aan het eind van het stuk werd het stadsmeisje inderdaad lid van de Jeugdstorm.
De streek Meerlanden organiseerde op 22 mei 1943 een propagandabijeenkomst
voor de Jeugdstorm. Een spreekkoor was het eerste onderdeel van de avond. Na het
voordragen van een gedicht voor de moeders van de aan het oostfront gesneuvelde soldaten volgde een voordracht van een verliefde stormer die een anti-meisje probeerde
over te halen lid te worden, wat tot veel gelach aanleiding gaf. Daarnaast probeerde men
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op een wat minder propagandistische manier leden te werven. Voor dat doel werden
sprookjes voor toneel bewerkt. In mei 1943 werden De gelaarde kat en Sneeuwwitje gespeeld. In het noorden van het land hadden de stormers en stormsters van de Jeugdstorm
op 21 november 1942 veel succes met Het vrouwtje van Stavoren. Tijdens een cultuuravond van het gewest Brabant-Zeeland van de Jeugdstorm voerde de streek Helmond
eind februari 1944 het sprookje Hans en Grietje op. De hele cast bestond uit meisjes.
Opvallend was de grote theateractiviteit in NSB-district 21, dat samenviel met
de provincie Zeeland. Deze activiteit kan voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan Martien Beversluis en zijn echtgenote, die tijdens de oorlog in Zeeland
woonden. Op 15 of 16 november 1941 speelde het NSVO-toneelclubje ‘Het Lantarentje’ in hotel Brittania in Vlissingen een scène met in de hoofdrollen de personages Pier de Wieze, Leunie Seute en een sorry-manneke, die ook als ozo-knaap
werd aangekondigd. De drie rollen werden vertolkt door de kameraadskes Hooftman en Hetty v.d. Zee en kameraad Rooze. Deze personages waren bij het publiek,
bestaande uit NSB’ers, sympathisanten en introducés algemeen bekend, omdat hun
lotgevallen als dramatische samenspraken verschenen in het kringblad De Zeeuwsche stroom.186 De naam van het toneelclubje, dat louter bestond uit dames van de
NSB, gaf een indicatie van de bedoeling van de groep: de actrices wilden ‘de voeten
van hen, die nog tastend de weg naar de NSB zoeken, een weinig bijlichten’.187 Toneel als propaganda voor de Beweging. De teksten herinneren aan de samenspraken
van het duo Keuvel en Klessebes uit het radiocabaret van Paulus de Ruiter (= Jacques van Tol). Deze cabareteske commentaren op de politieke situatie werden gesproken door Piet Rienks en Ceesje Speenhoff.188 Pier de Wijze kwam overeen met
Keuvel – hij is de buurman en tevens lid van de NSB – en Leunie Seute was geënt op
de onwetende juffrouw Klessebes, die als aangever diende voor haar wijze buurman.
Een dialoog van Pier de Wieze en Leunie Seute is opgenomen als bijlage 17 in de analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5.
Na de pauze speelden de kameraadskes Rademakers, Suurland, Grool, de Graaf,
Dekker en Hooftman van Het Lantarentje met de hulp van enige WA-figuranten Die
goeie ouwen tijd van Martien Beversluis. Deze opvoering valt eveneens te beschouwen
als politieke propaganda, ditmaal in de vorm van een persiflage. Het stuk vertelt de lotgevallen van een geheim, uit oude teutebellen bestaand oranjecomité, dat aan het eind
van het stuk onder zwarte WA-vlaggen wordt begraven, waarna WA-leden NSB-periodieken op de graven leggen.
Op een kameraadschapsavond in Zierikzee op 29 december 1941 werd er ook toneel gespeeld: wederom een politieke samenspraak, dit maal tussen ‘Loutje’ en ‘Pietje’. Daarna volgde een voordracht van kameraad Visser en zijn vrouw onder de titel
Varen, varen, gevolgd door een optreden van de kameraden Kosten en Stouten onder
de titel Er uit. Na de pauze keerden ‘Loutje’ en ‘Pietje’ op het toneel terug en de avond
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werd besloten door een pantomime van Martien Beversluis waaraan tien kameraden
meewerkten.

Eenakters en revues
Naast deze propagandistische stukken werden er nog een aantal andere nationaalsocialistische theatrale activiteiten gepractiseerd. Op 18 november 1940 maakte Het Nationale Dagblad melding van een opvoering in de Pulchri-studio van de eenakter De
WA-man thuis, geschreven door constabel F.A. Jansen. De recensent stelde vast dat ‘de
medewerkers in dit stukje, wachtmeester Anceaux, het echtpaar Hoeke en constabel
Dick, hierin aantoonden, dat zij op vlotte wijze van een eenvoudig gegeven iets goeds
wisten te maken’.189 Het Vaderland en De zwarte soldaat berichtten op 20 resp. 21 januari 1941 dat door het vendel Peter Ton de historische revue Alles voor het Vaderland
was opgevoerd.190 De teksten waren van Pim Weimar, hopman Jan van Leeuwen en
wachtmeester R. Kievit. De muziek was geschreven door Rosse en Büser. De hoofdrollen werden gespeeld door kompaan Van Dusschoten, constabel Hubert en kameraadske Zeller. Tweehonderd kameraden, waaronder WA-ers en leden van de Jeugdstorm werkten mee aan deze revue in tien taferelen. Scènes uit de geschiedenis van de
WA en de NSB werden ten tonele gebracht: de meidagen van 1940 met de interneringen van NSB’ers, de straatgevechten met leden van de Nederlandsche Unie, de moord
op Peter Ton. De zaal brulde van het lachen toen een vooroorlogse situatie werd nagespeeld. In deze scène werden twee NSB’ers gearresteerd omdat er bij de één een stuk
speelgoed van Duits fabrikaat was gevonden, de ander ging spontaan mee, een kameraad liet je niet in de steek. De revue eindigde met een slotzang die door de stormers en stormsters van het NJS-vendel Peter Ton ten gehore werd gebracht:
Een liefde brandt ons in het hart
De liefde voor ons volk.
Wij zweren bij zwart rood banier,
Het lied zij onze tolk.
Den leider trouw tot in den dood,
Voor elk bevel bereid
Ons hemd blijft zwart, ons bloed blijft rood
Al kwam ‘r nog donkerder tijd.
Ons Dietschland geven wij nooit prijs,
Eén volk, dat blijft ons streven,
Wat ook de leider van ons eischt,
Wij geven voor hem ons leven.
Geloovend in den Nieuwen tijd,
Verheffen wij ons hand.
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Ons’ roepstem klinke wijd en zijd
alles voor het vaderland.191

Tot slot volgde een vlaggenparade met de volksliederen van Duitsland, Vlaanderen,
Zuid-Afrika, Spanje, Italië en Dietschland. Met volle vaart… vooruit!, een revue uit
maart 1941, opgevoerd voor Zwart Front in Noord-Brabant, had waarschijnlijk hetzelfde karakter.
De verschillende periodieken van de NSB meldden diverse keren dat een bepaalde kring of organisatie een revue voor de leden opvoerde. Op 3 oktober 1941 berichtte Het Nationale Dagblad van een opvoering van de NSB-revue Het monument
door de Groninger Centrum-groep. Op het toneel stond een grote stoomdorsmachine die tot verbazing van toeschouwers en recensent nog werkte ook en als metafoor moest worden gezien: ‘De machinist – de Leider der NSB – dorscht ’t gouden
graan – het Nederlandsche volk – en scheidt koren en kaf, met medewerking van zijn
naarstige gezellen.’192
De kameraad van 16 februari 1942 kondigde aan dat de NSVO ter gelegenheid van
het eenjarig bestaan in de Stadsschouwburg van Maastricht op 1 maart 1942 Een boerenrevue, bestaande uit spel, zang en dans zou organiseren. De leden van de NSVO,
de PO, de WA en de Jeugdstorm verleenden hun medewerking. Ook elders in het
land werden revues opgevoerd, zoals blijkt uit een aankondiging in de Zwart rood banier van 15 november 1941 over een optreden van leden van de P.O.B in de schouwburg in Deventer. Op 19 april 1942 verzorgde de groep Wijk een toneelvoorstelling
van De kribbebijter.193
Op 18 april 1942 berichtte het NSB-kringblad De stormklok over de revue Hoe was
het, hoe is het, hoe wordt het van kring 19. Over de inhoud wilde de recensent niet veel
kwijt, de toeschouwers moesten zelf maar gaan kijken. Wel gaf hij informatie over de
eerste scène waarin het ontstaan van de revue werd nagespeeld. De avond werd verzorgd door leden van de P.O., W.A. en de Jeugdstorm. Als schrijver van de revue werd
kameraad Monshouwer genoemd. De conferencier Kas de Klein (NSB’er) verleende
zijn medewerking; het orkest stond onder leiding van kameraad Van Eyck.

Zangfeesten en hagespraken
De zangfeesten der Beweging kenden steeds hetzelfde stramien: ze werden gehouden
op zaterdag- of zondagmiddagen in de maanden juni, juli of augustus. Ze waren een
combinatie van politieke samenkomst en massale samenzang en dienden om de eenheid in de NSB te bevorderen. De leiding van het muzikale gedeelte was meestal in
handen van de kameraden Melchert Schuurman en Piet Heins.194 De liederen werden aan elkaar verbonden door een dramatische tekst, die door Adriaan van Hees of
Jaap van Kersbergen was geschreven. Voorafgaand aan het zangfeest werd de feest-
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rede door de plaatselijke NSB-burgemeester of een gemachtigde van de Leider uitgesproken.
Na de feestrede betrad een voorzegger het podium en riep achtereenvolgens alle
leden van de diverse NSB-organisaties op toe te treden tot het zangfeest. De vorm
waarin dit gebeurde was die van een spreekkoor en achtereenvolgens beantwoordden
de Jeugdstorm, de WA, de NSVO en alle anderen aanwezigen de uitnodiging van de
voorzegger met een ferm ‘Hou Zee’, waarna het lied met dezelfde titel van M.A. Brandt
Buys werd aangeheven. Daarna kwam elke NSB-organisatie aan de beurt om een lied
te zingen. De rol van de voorzegger beperkte zich steeds tot een korte introductie van
de organisatie of door het declameren van een toepasselijk gedicht van een nationaalsocialistische dichter. Zo werd de Jeugdstorm aangekondigd met het gedicht Het
zaad kiemt van George Kettmann jr. Voor de rede van een officieel persoon zongen alle
nationaalsocialisten De zwarte soldaten (tekst: Jan de Gooyer, muziek: W.P.A. Franse), daartoe uitgenodigd met de volgende woorden:
Voorzegger:
En zoo staan wij allen hier aangetreden,
Wij allen, die Mussert’s zwarte soldaten zijn.
Wij, de zwarte legioenen, wij vormen het leger van den arbeid.
Wij zijn de garde der bevrijders.
Werkers waakt op!
Hoort onzen klop!
Tienduizenden marcheeren,
Maakt voor ons heir ruim baan.
Niets kan de zwarte troepen keeren.
Op! Achter Mussert aan!195

Na de feestrede veranderde het zangfeest van karakter. Nu alle organisaties waren opgenomen in de kring en van zich hadden laten horen, werd het tijd het historisch besef van de aanwezige kameraden te verdiepen. De voorzegger vergeleek in zijn monoloog de W.A. met de Geuzen uit de zestiende en zeventiende eeuw:
Voorzegger:
De Groote Geus, dat was: de onvermoeibare en
onoverwinnelijke strijder voor Dietschland, –
De rebel tegen alles, dat was: niet van Germaanschen bloede en niet van Dietschen aard.
De oude Geuzengeest zal herleven in de W.A.,
En door ons in heel ons volk.
Wij van de W.A. willen weer zijn als zij waren:
onvervaard en dapper, strijdbare Nederlanders,
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Hou en trouw aan Leider en Volk, trouw als het
moet tot in den dood.
Hoort! Een nieuwen Geuzentijd begint,
Ons Volk zijn oude kracht hervindt!196

De Dietsche mythen bleven niet alleen beperkt tot Nederland, ook de geschiedenis van
de Zuidelijke Nederlanden werd aan de verzamelde kameraden verteld, waardoor de
voorzegger een grotere inbreng kreeg in het geheel. De nieuwe vijand voor het Nederlandse volk was de Sovjet-Unie en de strijd aan het oostfront was tevens een strijd
om de toekomst van het Nederlandse volk, wat gesymboliseerd werd door het zingen
van het Oostlandlied. Diverse Nederlandse volksliederen werden nu gezongen en vervolgens werd het vizier gericht op de boeren want zij waren de eeuwige bloedbron van
het Dietse volk.
Voorzegger:
Zonder een krachtigen boerenstand kan Nederland niet bestaan.
Het zijn mede de boerenzoons, die staan in de rijen van legioen en Waffen SS
Het zijn de boerenzoons, die thans weer, als voor eeuwen, de eindeloze vruchtbare vlakten
van de Oekraïne voor Germanje beploegen.
Het Boerenvolk zal zegevieren,
Met slaande trommen en banieren!197

Van de Nederlandse boerenzoons, die deel uitmaakten van de Waffen SS was het een
kleine stap naar de Boeren in Zuid-Afrika, het verwante Dietse volk. De rol van de
voorzegger was nu uitgespeeld en na het zingen van Het Dietse lied, een tekst van Jaap
van Kersbergen, werd het zangfeest besloten met een drietal liederen (Mijn Nederland,
Wilt heden nu treden en de zesde stofe van het Wilhelmus).
Ook op grote manifestaties als de hagespraken die van 1936-1940 meestal op tweede pinksterdag werden gehouden treffen we theatrale activiteiten aan. Deze hagespraken waren een mengeling van politieke toespraken door de kopstukken van de
NSB, massale samenzang en declamatie van gedichten of monologen. De hagespraak
was feitelijk een nationaalsocialistische liturgieviering: ze vond plaats op een gewijde
plek, waar de trouw aan de Leider werd beleden en de onderlinge solidariteit werd versterkt. De dag begon met het luiden van de klok, waarna de vlaggen werden gehesen
en een kort welkomstwoord werd gesproken. Daarna volgden de declamaties, gezangen en toespraken elkaar op. De dag werd afgesloten door een rede van Mussert, gevolgd door een vlaggenparade waarbij vertegenwoordigers van verschillende NSB-organisaties langs de Leider trokken.
Hagespraak, de declamatietekst in 1937, werd uitgesproken door Adriaan van
Hees. In dit gedicht van zeven strofen werden de NSB’ers voorgesteld als slachtoffers van de liberaal-democratische maatschappij van de jaren dertig. Alleen op de
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Goudsberg voelden zij zich als vrije mannen, een hoopvolle toekomst lag in het verschiet.
Eens en door ons zullen de trommelroffels dond’ren
En de trompetten schetteren de slapers overeind
De vreemde volksmisleiders zullen zich verwond’ren:
Aan de lankmoedigheid van Dietschland komt een eind.
Volharden zullen wij! Nooit en te nimmer vluchten!
Van nieuwen, grooten tijd zullen wij bouwers zijn!
Eens staan millioenen hier onder Uwe wijde luchten
En zegevierend Dietschland zal één Goudsberg zijn

In 1938 trad het NSB-koor De zingende Dietschers op. Op de beruchte Hagespraak der
bevrijding op 22 juni 1940 werd de NSB-klok aan Goering aangeboden. Daardoor vervreemdde de NSB zich totaal van de rest van de bevolking. De tekst van Van Hees was
één groot politiek commentaar op de oorlogshandelingen van mei 1940. Het eerste gedeelte van de tekst borduurde voort op het luiden van de klok. Deze werd als symbool
opgevoerd om het verraad waaraan het Dietse volk was blootgesteld aan de kaak te
stellen met het doel de schuldigen te straffen. Daarna volgde een herdenking van allen die voor het vaderland waren gevallen, niet alleen op het slagveld, maar ook in Rotterdam, Vlaanderen en Duinkerken.
De stem van de klok blijft hun manende tolk,
dat er in Dietschland geen rust zal zijn,
voordat de schulden betaald zullen zijn.
Hem die gevallen is
klinkt ter gedachtenis
over de heiden
en bosschen en weiden
bronzen de stem:
Wij gedenken hem.
Zij vielen, onwetend belogen, bedrogen
in een dapperen strijd met haat in de oogen,
onwetend misleid door donkre machten,
misbruikt en verraden door volksvreemde krachten.198

Het derde gedeelte bevatte een terugblik op de democratische maatschappij van het
interbellum. Vooral het socialistische aspect – juist het ontbreken daaraan – kreeg
in deze regels volop aandacht met motieven als uitbuiting, ongelijkheid en solidariteit. Dat die maatschappij weggevaagd moest worden door een oorlog lag voor de
hand.
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Toen is de zwaarste dag aangebroken,
toen werd dat volk in een pakje gestoken,
toen gaf men het wapens, dat kon toen geen kwaad,
toen joeg men het op met geschreeuw van verraad
en hitste en loog en hield radiopreeken
tot iedere nuchtere zin was geweken
en een furie losbarstte, ten bate van ’t land
dat zich veilig waande aan den overkant …
Toen kwam het zoover dat men broeders vermoordde
en nog slechts bevelen van ’t Jodendom hoorde,
toen was ons land klein en ten dood’ opgeschreven;
toen maaide de zeis door dit heerlijke leven
en Dietschland werd slagveld, van Dietsch en Duitsch bloed
En de hitsers vertrokken en vonden het goed.199

Vervolgens werden de omgekomen NSB’ers herdacht en de aanwezigen werden opgeroepen om in hun geest verder te marcheren, Dietsland te eren, het vreemde te bestrijden en daardoor Dietsland te bevrijden. De lotsverbondenheid met het Duitse
broedervolk – ‘nooit meer vergeten, dat onder Germanen geen twist mag bestaan’ –
mondde uit in een oproep deel te nemen aan de nationaalsocialistische revolutie:
Treedt aan, treedt aan,
Voor Dietschland ruim baan!
Het kost’ wat het koste:
Wij bezetten de posten.
(…)
Zóólang zullen wij strijden
De Leider zal leiden
Wij zullen tezamen het goud verslaan!
Voor Mussert ruim baan!200

In Lichtkogels (1942) nam J.A. van Kersbergen een fragment op van de hagespraak uit
1940. De tekst Slaet op den Trommele werd toendertijd verboden. In dit later gepubliceerde fragment klonk de roep van de spreker om het Dietsche volk, bestaande uit
Franken, stoere Saksers en vrije Friezen. Waar was het gebleven?
Spreker
Het ligt ontzield,
Terneergeslagen, uitgebluscht, in ’t stof geknield.
Oneenig, overhoop, verward, versuft en moe
Ziet het in werkeloosheid onverschillig toe
Hoe dat laatste rest van ﬁere volksche levenskracht
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Aan waan, angst en verraad ten offer wordt gebracht.
(…)
Het ziet den vreemdling ’t land versjacheren en het bloed ontwijden
En wil vergeten.’

Toen de spreker vervolgens mismoedig concludeerde dat er geen toekomst meer was
voor zo’n volk, dat zich had overgegeven aan een democratisch bestel, werd hij tegengesproken door het koor: ‘De jeugd staat klaar!’201 Van Kersbergen blijkt ook de
auteur van Het lied van de jeugd, een feestdicht van jeugd en lente voor koor en spreekstemmen. Deze tekst werd gedeclameerd op 21 maart 1944 op de Dag van de Jeugd in
het concertgebouw in Amsterdam door een koor van 350 personen en 4 spreekstemmen. Het Omroep Symphonieorkest stond onder leiding van P. Jakma, die de tekst
ook op muziek had gezet.
De hagespraken inspireerden het cabaret ‘De Watergeus’ van Radio Oranje tot
een persiflageachtige radioreportage waarin de samenkomsten op de Goudsberg op
de hak werden genomen. Hetzelfde gebeurde in het lied Het liedje van Zwarte Hein van
Jaap Sikkema.202

Het cultische spel
In het cultische spel, de benaming van Nederlandse nationaalsocialisten voor het
spreekkoor, waren de themata die in het Duitse Thingspiel voorkwamen volop aanwezig. Het ‘wij-gevoel’, de kameraadschap, het deel uitmaken van een machtig geheel,
het volk en de figuur van de leider werden zeer benadrukt. In tijden van gevaar was er
altijd één man die de richting aangaf en die ‘op de bres [stond] met onbuigzamen wil
om zijn hoogste plicht te vervullen’.203 Evenals in het Thingspiel was de scheiding tussen uitvoerenden en publiek opgeheven. De bijeenkomsten hadden een ceremonieel
karakter waarin bepaalde rituelen – het aansteken van het vuur, het uitspreken van de
vuurspreuk en het blazen op de midwinterhoorn – een bijna mythisch karakter kregen. Het cultische spel had een interne opvoedende en propagandistische waarde: de
aanwezigen werden gesterkt in hun rotsvaste geloof in het nationaalsocialisme.
Toch werd het spreekkoor, het cultische spel in engere zin, in de diverse kringbladen tijdens de oorlog minder minder vermeld dan voor de oorlog. In de beschrijvingen van kameraadschapsavonden en partijbijeenkomsten valt te lezen dat ze er wel
zijn geweest, maar aan de inhoud werd amper een woord gewijd. Vooral in de Jeugdstorm was het spreekkoor favoriet, tot ver in de oorlog berichtte de nationaalsocialistische pers dat de Jeugdstorm ingezet was bij het declameren van spreekkoren. Zo
meldde De zuiderstorm van 15 augustus 1944 dat de Jeugdstorm een spreekkoor had
verzorgd op de Limburgsche volksdag in het openluchttheater van het Rotspark te
Valkenburg.
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Ook bij nationaalsocialistische feestdagen zoals de verjaardag van de Führer werden spreekkoren gedeclameerd. Kettmann maakt melding van een ‘Feiergestaltung’
voor de Führer door de deelnemers van de 4. SS-Vollehrgang der SS-Schule Avegoor.
In het spreekkoor Führer werd Hitler omschreven als een door God gestuurde Verlosser. De tekst is opgenomen als bijlage 18 in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5. De
spreekkoren stonden niet op zichzelf, maar werden vaak ten gehore gebracht tijdens
partijbijeenkomsten. Deze manifestaties kregen daardoor de vorm van een ‘Gesamtkunstwerk’, waarin verschillende kunstdisciplines naast elkaar voorkwamen: gezangen, declamaties van spreekkoren of gedichten, politieke redevoeringen, vlaggenparades enz. Qua opbouw en enscenering doen zij in dit opzicht denken aan de
Thingspiele uit de eerste jaren van het Derde Rijk.

7. Conclusie
Overzien we het geheel aan theatrale activiteiten in de eigen nationaalsocialistische
kring dan mogen we de conclusie uitspreken dat deze vooral dienden om ‘de eigenheid’ van de betrokkenen, i.c. uitvoerenden én publiek, te benadrukken. Tijdens de
bijeenkomsten was er sprake van één gemeenschappelijk doel, namelijk de versterking
van de eenheid binnen de Beweging waarvan allen deel uit maakten. In deze zin geformuleerd sloot dit zoeken naar een grotere eenheid aan bij wat in de jaren dertig en
veertig op meerdere terreinen, o.a. de volkskunde en archeologie, viel waar te nemen.204 Deze ‘eigenheid’ kunnen we ook onderscheiden in een aantal steeds terugkerende thema’s.
Het naspelen van de eigen geschiedenis zoals in de revue Alles voor het Vaderland bood de toeschouwers niet alleen de mogelijkheid het saamhorigheidsgevoel te versterken, de auteur(s) grepen tevens een mogelijkheid aan om de kritiek
op de vooroorlogse maatschappij te ventileren, waardoor bij de toeschouwers het
idee werd versterkt dat de keuze voor de NSB een juiste was geweest. Eenzelfde thematiek kan geconstareerd worden bij de dramatische dialogen die de Zeeuwse kameraden hebben gespeeld. Oeroude volksgebruiken bij de wisseling van de jaargetijden werden opgenomen in een nationaalsocialistische volkscultuur. Dit gold
niet alleen voor de zonnewendedeclamatoria en de oogst- of herfstspelen, maar
ook voor sprookjes en legenden die vooral door de Jeugdstorm van stal werden gehaald. Al naar gelang de politieke overtuiging waren in deze declamatoria Dietse
c.q. Germaanse motieven te onderscheiden. Het aanroepen van de Dietse helden
of het bewieroken van Germaanse deugden had tot doel de aanwezigen bewust te
maken van het grotere geheel waarvan ze volgens nationaalsocialistische scribenten deel uitmaakten. Deze bijeenkomsten hadden tevens een ceremonieel karak-
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ter waarin bepaalde rituelen een bijna mythisch karakter kregen, waardoor de
grens tussen leven en dood werd overbrugd. De levende, in de kring verzamelde
WA-mannen of SS’ers voelden zich verbonden met de gesneuvelde kameraden. De
gedachtenis aan de gesneuvelden of het steeds terugkerende antwoord in het geval van het midwinterzonnewendedeclamatorium werd uitgesproken alsof het een
gebed of een litanie betrof, waardoor deze samenkomsten een religieus karakter
kregen.

