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In een ambtelijk onderhoud met zijn secretaris Van der Schaaf vraagt een naamloze
Nederlandse minister van de pluimveeteelt of deze iets afweet van de deplorabele toe-
stand van de pluimveehouders. De ambtenaar moet bekennen dat hij door de vele re-
kwesten uit die sector daarvan op de hoogte is, maar dat hij de minister daarvan niet
in kennis heeft gesteld, omdat deze zo druk bezet was. De bewindsman besluit dat er
wat voor die ‘eierrapers’ gedaan moet worden: alle ambtenaren op het ministerie moe-
ten meer eieren gaan eten. Daarna wordt Pienter, de jongste klerk en zelf kippenhou-
der, om raad gevraagd. Deze stelt voor dat de staat 100.000.000 eieren opkoopt en in
koelhuizen opslaat. Zo wordt de prijs gesteund en de eieren kunnen in de winter van
de hand worden gedaan: het ei van Columbus. De minister geeft Van der Schaaf op-
dracht een wet voor te bereiden, waarna hij in slaap valt en pas wakker schrikt als er
een telegram op zijn bureau wordt gelegd waarin de verenigde eierproducenten ad-
viseren de opkoop van de eieren te staken. In plaats van het nieuwe advies serieus te
overwegen en de ministeriële beslissing terug te draaien, wordt het wetsontwerp door
de Kamer gejaagd. Conclusie: in de regering en het parlement zitten uilskuikens.

Dit drama in één bedrijf en één naspel van een anonieme auteur werd onder de ti-
tel Het ei van Columbus in De Bezem van 6 mei 1932 gepubliceerd. Deze korte toneel-
schets is slechts één van de vele dramatische teksten die in de diverse nationaalsocia-
listische kringbladen, periodieken en kranten in de jaren dertig en veertig verschenen.
Naast deze publicaties werden er in het interbellum en tijdens de Tweede Wereldoor-
log ook diverse nationaalsocialistische toneelstukken in boekvorm uitgegeven die het
nooit tot een voorstelling hebben gebracht. In sommige gevallen werd het manuscript
niet eens gepubliceerd en bleef het verborgen in een nalatenschap of archief.

Om een tekst als Het ei van Columbus als nationaalsocialistisch te bestempelen
worden twee ‘harde’ criteria gehanteerd: publicatie in een nationaalsocialistisch pe-
riodiek of bij een dito uitgeverij en de bespreking van die toneeltekst in het natio-
naalsocialistische discours. De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen, een
tekst over Willem van Oranje, moet als nationaalsocialistisch worden bestempeld om-
dat ze is gepubliceerd in Nieuw Nederland. Hetzelfde geldt voor een toneelstuk als On-
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der de Princevlag van T. van Lohuizen, dat door Adriaan van Hees in zijn boek Nieuw
tooneel voor nieuw publiek als voorbeeld van nationaalsocialistisch toneel wordt ge-
noemd. Een ander criterium heeft betrekking op de auteur in kwestie. Van een groot
aantal auteurs is bekend dat zij nationaalsocialist waren. Dat op zichzelf is geen ga-
rantie voor nationaalsocialistische toneelteksten, want de toneelstukken die Henri
Bruning aan het eind van het interbellum schreef en tijdens de oorlog publiceerde –
Lazarus de Rijke en Elias van Cortona – blijken een katholieke en geen nationaalsoci-
alistische signatuur te hebben. Ada van Holland, een toneelstuk in vier bedrijven van
E.G. van Bolhuis is een historisch drama en geen nationaalsocialistisch stuk, hoewel
de auteur nationaalsocialist was. In de meeste gevallen is dit criterium echter wel ge-
schikt om de tekst nader te duiden. Kijken we naar de themata of motieven dan moet
wederom geconstateerd worden dat er slechts zeer weinig geschreven toneelteksten
zijn gevonden die een zuiver nationaalsocialistische inhoud hebben waarin bijvoor-
beeld een sterke leider optreedt of een nationaalsocialistische heilsstaat wordt gepro-
pageerd. Dat geldt ook voor de noodlotsdrama’s die de Germaanse voortijd als on-
derwerp hebben en eerder aansluiten bij een negentiende-eeuwse traditie (Rodenbach
en Hegenscheidt) en pas tijdens de oorlog op basis van de tijdsomstandigheden een
nieuwe interpretatie krijgen. Wel kan vastgesteld worden dat in de toneelteksten die
in dit hoofdstuk worden gepresenteerd vaste constanten zijn aan te wijzen: de ver-
bondenheid met het volk of de volksgemeenschap, het volkseigene, de nationalisti-
sche, historische stofkeuze en heroïsche personages. Deze constanten zijn afzonder-
lijk echter als zodanig toch niet onderscheidend, de ‘setting’ waarin ze worden
gepresenteerd bestempelt ze echter tot nationaalsocialistisch.

Voor de bespreking van de verschillende dramatische teksten is teruggegrepen op
de indeling die in hoofdstuk 2 gepresenteerd is. Enerzijds zullen de theatrale teksten
gecategoriseerd worden in de daar genoemde genres: actueel toneelstuk, historisch to-
neelstuk en neoklassieke tragedie. Het Thingspiel, het vierde genre, blijft buiten be-
schouwing, omdat we hier te maken hebben met teksten die niet zijn opgevoerd. Het
doel is om met behulp van deze driedeling een eerste overzicht samen te stellen van
een door nationaalsocialisten geschreven theatercultuur.

De bijlagen bij dit hoofdstuk bevatten een nadere beschouwing van een aantal ty-
perende nationaalsocialistische theatrale teksten. Het oud vermaak’lijk Ganzenspel van
Martien Beversluis en Inge van George Kettmann jr. worden besproken als voorbeel-
den van een actueel toneelstuk. Rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen en Ha-
rald de skalde van August Heyting zijn voorbeelden van een historisch toneelstuk. De
bode van Thermopylai van Frits van Genechten jr. is het enige Nederlandse voorbeeld
van een neoklassieke tragedie. Bij de analyse van deze toneelteksten wordt terugge-
grepen op de vier dramatische bouwstenen die ook al in hoofdstuk 2 zijn genoemd:
de transpositie, de schijndialoog, de rol van het koor en het dramatische slot.
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In dit hoofdstuk wordt de gehele periode van 1932 tot enkele jaren na de Tweede
Wereldoorlog beschreven. Symbool, een liberale klets in één bedrijf is het begin van deze
reeks theatrale teksten, die wordt afgesloten door het in gevangenschap geschreven Inge
van George Kettmann jr.2 Voor een aantal teksten wordt verder teruggegrepen. Na de
publicatie van Harald de skalde, een drama van August Heyting, dat na een eerste druk
in 1906 in 1943 opnieuw in de Theaterreeks van de nationaalsocialistische uitgeverij Op-
bouw uitgegeven werd, probeerde de Antwerpse dichter Jef van Eyck aandacht te vra-
gen voor een nog ouder drama van deze inmiddels vergeten auteur. In een uitvoerige
analyse probeerde hij te bewijzen dat Heytings Simson, een richter Israëls, geschreven in
1904 en in 1939 in eigen beheer gepubliceerd als deel 7/8 van de Trifosreeks, eveneens een
Germaans drama was. Ook deze beide teksten zullen in dit hoofdstuk aan bod komen.

1. Het actuele toneelstuk

De NSB en andere nationaalsocialistische en fascistische partijen manifesteerden zich
vooral in de jaren dertig als representanten van een revolutionaire beweging die de be-
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staande democratische liberale maatschappij wilde vervangen door een volksge-
meenschap waarin klassentegenstellingen en politieke verschillen hadden afgedaan.
In de toneelschetsen in de diverse propagandabladen is de kritiek op de vooroorlog-
se maatschappij een belangrijk thema. Deze kritiek gaven de auteurs enerzijds vorm
door politieke tegenstanders, maar ook rivaliserende ideologisch verwante groepe-
ringen belachelijk te maken, anderzijds hamerden ze voortdurend op de miserabele
omstandigheden waarin de arbeiders en middenstanders als gevolg van de economi-
sche crisis en de werkloosheid moesten leven. Met het radicaliseren van de Beweging
was het niet verwonderlijk dat het antisemitisme in deze toneelschetsen een tweede,
hoewel minder voorkomend, thema vormde. In een zeer groot aantal theatrale tek-
sten speelden de auteurs in op de actualiteit om deze vanuit nationaalsocialistische op-
tiek te beschrijven. Deze actualiteit werd in de eerste plaats voor het voetlicht gebracht
in de vorm van een dramatische dialoog. In de jaren dertig werden deze dialogen be-
heerst door de politieke strijd van de Beweging, in de Tweede Wereldoorlog gaven bei-
de dialoogsprekers commentaar op de oorlogsgebeurtenissen, zodat de nationaal-
socialistische lezers voldoende werden geëquipeerd om te blijven geloven in de
uiteindelijke overwinning.

Kritiek op de vooroorlogse maatschappij

Het belachelijk maken van politieke tegenstanders
Voordat ingegaan wordt op die theatrale teksten waarin politieke tegenstanders be-
lachelijk werden gemaakt, is het van belang deze tegenstanders nader te definiëren. Op
de rechtervleugel van het politieke krachtenveld waren er naast de NSB nog een aan-
tal partijen die tot dezelfde bloedgroep behoorden. Vanuit propagandistisch oogpunt
kon het dus noodzakelijk zijn om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de
eigen partij en al die andere. Daarnaast speelde het onderscheid tussen politiek links
en politiek rechts. Het was logisch dat partijen als de NSB en de ANFB zich voor be-
paalde bevolkingsgroepen duidelijk probeerden te profileren om zo het onderscheid
tussen henzelf en partijen als de SDAP en de CPH te accentueren. Ten slotte waren de
nationaalsocialistische en fascistische partijen en partijtjes fervente tegenstanders van
de democratie, die in hun ogen op twee pijlers berustte: het kapitalisme en liberalis-
me. Kapitalisten en liberalen vormden daarom de derde groep waartegen de perso-
nages in deze toneelschetsen zich konden afzetten.

Het belachelijk maken van politieke tegenstanders gebeurde op verschillende ma-
nieren. In het Symbool, een liberale klets in één bedrijf bereidt een aantal mannen een
liberale revolutie in Nederland voor. Ze zijn er van overtuigd dat ze na de door een
Amerikaanse professor Jacoby voorspelde catastrofale aardbeving in West-Europa van
de mogelijke verwarring gebruik kunnen maken om hun couppoging te doen slagen.
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Als bekend wordt dat de politie op de hoogte is van hun plannen haakt de een na de
ander met een nietszeggende smoes af. De liberale revolutie eindigt met de smadelij-
ke vlucht van de coupplegers via de achterdeur.

De coupplegers demonstreren dat ze eigenlijk geen veranderingen willen, ze ver-
gaderen maar wat, maar dat leidt niet tot het gewenste resultaat. In deze schets be-
klemtoonde de anonieme auteur indirect dat het revolutionaire elan alleen te ver-
wachten viel van kameraden van de door Hugo Sinclair de Rochemont opgerichte
Vereeniging De Bezem.

Dat de liberale elite alleen uit was op eigen gewin is het thema van De drie ge-
trouwen of hoe men in een demo-liberalen staat carrière maken kan van een anonieme
auteur in Zwart Front.3 In deze korte toneelschets verkeert de graaf van Brabant Sti-
burg tijdens zijn studententijd in geldproblemen. Hij kan de huur niet meer betalen
en zijn hospita heeft hem gedreigd uit zijn kamer te zetten. Zijn beide kompanen,
jonkheer Blauwbloed van Rotland en jonkheer de Hertog, klagen dat het volk geen res-
pect meer heeft voor de oude adel en dat dit de schuld is van de socialisten. De enige
oplossing is democraat te worden. Ze sluiten een verbond en beloven elkaar wanneer
en waar dan ook volledig te steunen.

In het tweede bedrijf dat veertig jaar later in de jaren dertig speelt, kijken de he-
ren terug op een geslaagde carrière. Ze hebben elkaar door dik en dun gesteund. Ze
hebben zeer goede pensioenen opgebouwd, maar nog zijn ze niet voldaan, ze willen
nog meer geld hebben. Daarvoor kan worden gezorgd, want het verbond van de drie
getrouwen bestaat nog steeds.

De ridiculisering van de tegenpartij verloopt steeds volgens hetzelfde patroon.
Het democratisch karakter van de vooroorlogse samenleving vormt het onderwerp
van spot die in clichématige termen aan de lezers wordt gepresenteerd. De persona-
ges maken geen enkele ontwikkeling door, ze zijn en blijven clichématige elitaire ty-
pes, die vergelijkbaar zijn met personages als de fabrieksdirecteur of de kapitalist uit
de stomme film en het theater uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. De ano-
nieme auteur hekelt in deze tekst de afstand tussen de upper ten en de rest van de be-
volking en verwijst zo indirect naar de fascistische ideologie waarin het klassenverschil
juist is opgeheven.

Slechts in een enkel geval waren socialisten de hoofdpersonen in een dramatische
persiflage. Op 26 november 1936 publiceerde De Oranjepost een dialoog tussen Her-
man en zijn oom Hendrik.4 Hendrik wil zijn neef bedanken voor de manier waarop
deze hem in Doesburg tegen de NSB heeft verdedigd. In zijn spreekbeurten voor de
SDAP vertelt Hendrik de grootst mogelijke onzin, die door zijn neef Herman wordt
bevestigd. De neef beweert dat wat zijn oom zegt zwart op wit staat in een brief van de
VARA. Ze zijn alleen uit op geld, aan idealen ontbreekt het hen.

Het onderzoek heeft slechts een toneelschets opgeleverd waarin de houding van
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de eigen kameraden kritisch werd bekeken. In Zoo zijn er ontmoeten twee nationaal-
socialisten elkaar. De een is een groepsleider in uniform, de ander draagt een licht zo-
merpak en zegt lichtjes groetend:

Hou Zee! Kameraad groepsleider. Goed dat ik U zie. Mijn inner heeft me deze week ‘Onze
Taak’ te laat bezorgd. Wilt u daar eens naar kijken? En hij woont nog geen honderd meter
bij me vandaan. (Deze laatste woorden min of meer op den toon van den verongelijk-
ten).5

De groepsleider antwoordt hem dat hij zelf wel in actie had kunnen komen. Doordat
de inner ziek was geworden, was het onmogelijk het kringblad op tijd te bezorgen. Een
half jaar later gebeurt iets soortgelijks in het tweede bedrijf. De groepsleider heeft de
kameraad gemist bij een vergadering, maar deze was daarvan niet op de hoogte om-
dat hij het kringblad niet leest. Wellicht heeft deze toneelschets betrekking op het ver-
minderde elan van een aantal kameraden, dat het na de teleurstellende verkiezingen
in 1937 voor gezien hield.

Al deze voorbeelden demonstreren dat de anonieme auteurs dezelfde propagan-
distische strategie toepasten: laat politieke tegenstanders de hoofdrol spelen en de-
monstreer zo hoe kleinzielig hun standpunt is. Deze strategie werd in de oorlog voort-
gezet in de NSB-propagandafilmpjes rondom het personage Roddelaere Verroest, een
arrogante Hagenaar, die symbool stond voor het bekrompen oude Nederland. De rol
werd met veel verve gespeeld door Jan C. de Vos jr.

Economische crisis en werkloosheid
De kritiek op de vooroorlogse democratie werd vooral geuit in die teksten waarin de
economische situatie van die jaren onderwerp van de toneelschets was. Een aantal
auteurs liet zien hoe de economische crisis de kleine man tot rampspoed dreef. Som-
mige van deze teksten, waaronder Kerstmis 1934 van Ad Sassen, zijn vergelijkbaar met
de korte verhalen en romanfragmenten die Scholten (1982) opnam in de bundel Voor
wie de Lutinebel luidt.6 In deze teksten speelt de handeling zich af in een arbeiders- of
middenstandsmilieu en de personages ervaren werkloosheid en economische crisis als
een naturalistisch gegeven. Deze kritische toneelteksten werden niet alleen geschre-
ven door nationaalsocialistische auteurs, ook socialistische en communistische en zelfs
rechts-katholieke auteurs als Sassen produceerden ze. Sporadisch treft men in dit soort
teksten personages aan die hun handelen laten bepalen door hun geloof in een natio-
naalsocialistische toekomst. In andere teksten werd vooral de baantjesjagerij en
schraapzucht van de maatschappelijke elite ironisch belicht. Industriëlen, hoogwaar-
digheidsbekleders en andere maatschappelijk geslaagden bevolken deze teksten, die
een variant vormen op De drie getrouwen of hoe men in een demo-liberalen staat car-
rière maken kan.
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De koppeling tussen economische crisis en nationaalsocialistische heilstaat
wordt het duidelijkst verwoord in Huisbezoek van den armenraad van een auteur
die zijn teksten in Het hakenkruis ondertekent met zijn initialen B.v.O.7 De tekst
heeft de vorm van een dialoog: een ambtenaar bekijkt of een middenstander recht
heeft op een uitkering. De middenstander heeft geen inkomen, in deze maat-
schappij moet een winkelier schijnbaar van de wind leven, is zijn antwoord. Ook
verschillende belastings- en verzekeringspapieren kan hij niet overleggen, want
hij zit niet in het ziekenfonds en hij heeft geen begrafenisverzekering. Als de amb-
tenaar hem aanraadt nogmaals steun aan te vragen, antwoordt de middenstan-
der:

Ik niet, want ik ben daarna tot ’t inzicht gekomen, dat ik van een maatschappij, die mij niet
eerder helpt dan dat ik tot pauper geworden ben, geen hulp wensch.

Hij heeft geleerd van heel weinig rond te komen – ‘leven is een kunst en die heb ik wel
geleerd’ –, bovendien is hij lid van de NSNAP. 

Ambtenaar
Ja, maar U werkt toch voor die fascisten-beweging, en dat wordt toch immers betaald?

Middenstander
U bedoelt Nationaal-Socialisme, neen, mijnheer, daar zit geen Lotisico achter, of zoo iets.
Wij Nazi’s werken voor niets, omdat we nog wat verder zien dan …

Ambtenaar
Ach kom, da’s toch niet waar – voor niets gaat de zon op en bovendien wordt ’t Nationaal
Socialisme toch gesteund door fabrikanten en kapitalisten – het gaat om ’t behoud van hun
bezit en …

Middenstander
…om het verzekeren van een goed bestaan voor allen, die werken en werken willen, maar
wij zijn geen beschermers van de brandkast van leegloopers en anderen zooals U denkt,
mijnheer, dat Nationaal-Socialisme leeft alleen maar in de voorstellingen van onze tegen-
standers, maar over de belangen van andere groepen dan die der ambtenaren maakt U zich
waarschijnlijk niet al te druk – U hebt voorloopig nog een verzekerd bestaan…8

In tegenstelling tot de berusting in de crisisverhalen van Albert Kuyle, H.M. van Rand-
wijk en Jan Mens formuleert de middenstander hier een nationaalsocialistisch per-
spectief. Hij is ervan overtuigd dat er nieuwe tijden zullen aanbreken waarin het na-
tionaalsocialistische ideaal verwezenlijkt wordt. In feite moet geconstateerd worden
dat deze teksten dezelfde kenmerken hebben als de gespeelde stukken De dag die komt
en Vrijheid: clichématige personages en een eenvoudig geformuleerde politieke bood-
schap die de dramatische handeling ondergeschikt maakt. Doordat ze in kringbladen
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werden gepubliceerd, was de lengte ervan zo beknopt, dat de dramatische tekst op-
gevat moet worden als een politiek statement.

Antisemitisme

In de onderzochte periodieken en kringbladen werden bijna geen dramatische teksten
aangetroffen die een antisemitisch karakter hadden. In eerste instantie richtte de kri-
tiek zich op het vreemdelingenbeleid van minister Goseling van justitie. In de Nieuw-
jaarswensch van Thomasvaer en Pieternel in De Bundel werd de Vondelherdenking ge-
koppeld aan de vluchtelingenstroom uit het Derde Rijk.

Thomasvaer
Herdenken wij de oogst van Nieuwe Nederlanders.

Pieternel
Ja, deze wonderbare oogst was niet gering,

Thomasvaer
En d’oorzaak van een diep ontroerde Goseling.

Pieternel
Ons land heeft bannelingen steeds een honk geboden.

Thomasvaer
Mijn schalkse Pieternel, geen woord over de joden.
We zijn hier immers op een vrolijk bruiloftsfeest.9

In hetzelfde jaar werd het voor de lezers van het Haagse kringblad Onze taak duide-
lijk wie de ware vijanden van het nationaalsocialisme waren. Wederom nam de NSB
haat toevlucht tot een dialoog tussen Thomasvaer en Pieternel:

Pieternel:
Maar in de burcht van het verstand
(Zoo noem je immers toch de krant)
Daar lees je ’t toch vaak anders.
En dat zijn – ’k lees ’t haast elken dag
Als ik het hier zoo eens zeggen mag – 
De beste Vaderlanders.

Thomasvaer
Toch weten ook die lui het wel,
M’n lieve beste Pieternel,
Maar zij zijn wat gekneveld.
Het Joodsche wereldkapitaal
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En ’t Humanistisch ideaal
Heeft vaak hun hoofd beneveld.

Pieternel
Maar Thomasvaer, de Rechtse krant
Zou Joodsch zijn! Waar is je verstand?
Dat kàn beslist niet waar zijn!

Thomasvaer
Wijs mij één Jood-vrij persbureau
Van wereldnieuws eens aan… O zoo!
Daar zul je gauw mee klaar zijn!

Pieternel
Jawel, maar dienaars van de kerk,
Die zoeken elken dag hun werk,
Om ons goed in te prenten,
Hoe elke kerk zich fel teweer
Stelt tegen anti-Joodsche leer.
Toch niet om Joodsche centen…

Thomasvaer
Natuurlijk niet. Maar ’t onverstand
Zet hier ook menig hart in brand.
De kerk leert alle volken.
maar waar de kerk allen leert,
behoeft toch daarom niet beweerd

dat volken zelf verkolken?

Een volk dat Christus leert verstaan 
Behoeft daarom niet te vergaan.
Een volk mag ’t volk toch blijven.
De Kerk behoedt den mensch naar geest
Maar ’t doel kan nimmer zijn geweest
Het lichaam te verdrijven!10

Ook traden in sommige teksten personages van joodse origine op en die volgens het
bekende stereotype werden afgebeeld. Zo was een joodse speculant en geldschieter
Niederstein samen met een rechter en een minister het brein achter een revolutiepo-
ging in Een troon wankelt van Jan Derks. Dat joden uit een lager milieu dezelfde rol
speelden, bewijst het personage Oome Jan uit Een oud vermaak’lijk Ganzenspel van
Martien Beversluis, hij wordt gepresenteerd als een joodse sjacheraar die met alle win-
den mee waait. In De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen hebben een boer
en boerin hun varken verkocht aan een joodse handelaar die hun veel minder heeft be-
taald dan het jaar daarvoor. Maar dat is dan nog beter dan het te verkopen aan de
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Spanjaarden, want die zouden er helemaal niets voor betaald, maar het gewoon ge-
stolen hebben. Als Willem van Oranje na de weigering van de Antwerpse kooplieden
hem te steunen bij zijn verzet tegen Philips II in grote geldproblemen verkeert, wei-
gert hij geld te lenen bij de joodse bankiersfamilie Fugger. Hij wil Nederland niet be-
vrijden van vreemdelingen en het via deze lening weer afhankelijk maken van ande-
re, joodse, vreemdelingen.

Een stap verder ging Timòn Bartold in Vondel onthuld, dat volgens de aankon-
diging in de inleiding als een voorbeeld van televisisch simultaantoneel volgens de
principes van Wsewolod Meyerhold beschouwd moest worden, maar eerder een per-
siflage is op de festiviteiten rond de Vondelherdenking in 1937. De reporter van de Va-
doek [Verenigde Algemene Draadloze Omroep-Kompagnie = VARA, AvdL] bevindt
zich op een reportagewagen op het J.D. Meyerplein, waar hij een sterke knoflooklucht
waarneemt die vanuit Amsterdam-Zuid afkomstig is, een stadsdeel dat ook Nieuw Jaf-
fa wordt genoemd. Het initiatief tot de oprichting van het monument voor Vondel is
genomen door het ‘Comité der Wakende Antifa’s’ (= Comité van Waakzaamheid). De
onthulling zal plaatsvinden door prof. dr. Baardemaker de Groene, minister voor Cul-
turele Openingen en Recepties, waarmee dr. J.R. Slotemaker de Bruine van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen wordt bedoeld. Op het plein heerst een Babylonische
spraakverwarring, om zich heen hoort de reporter Duits, Pools, Frans en Engels ver-
mengd met de keelklanken van het Jiddisch.

In de openingstoespraak wordt de komst van emigranten uit Duitsland op de hak
genomen, waarbij gerefereerd wordt aan het feit dat Vondel zelf een kind van emi-
granten was. Op de bijeenkomst voert ook dr. Benno van Eibergen (=Menno ter
Braak) het woord. Vondel is volgens hem een lijder aan ressentimenten. Hij meent in
diens Lucifer de tegenstelling democratie – antidemocratie te herkennen, want Luci-
fer is het prototype van de huidige dictator die het hemels democratisch evenwicht
verstoort. Hij heeft die gedachte ontleend aan regisseur Abraham van der Vies die dit
stuk heeft geregisseerd voor vrijzinnig-christelijke studenten. De regering wil de po-
ging om Vondel dichter bij het volk te brengen van harte steunen en heeft besloten het
Vondelpark voortaan om te dopen in Emigrantenpark, waardoor de leuze: Vondel is
niet dood, hij leeft!, nog meer tot zijn recht komt.

Ook in De menschen van goeden wil van Dirk Bilhamer Jzn. viert het antisemi-
tisme hoogtij. In deze synopsis vormen de onderhandelingen tijdens de vredescon-
ferentie van Versailles in 1919 de hoofdmoot van de dramatische handeling. De ge-
allieerde onderhandelaars worden bijgestaan door twee koren van staatslieden – de
lichtdragers en de duisterlingen genaamd – waarin politici als Hitler en Mussolini
zitting hebben. Bij de karikaturale tekening van het koor van staatslieden wordt van
één van de personages vermeld dat hij als bloem verkleed gaat en te herkennen is aan
zijn neus, waarmee gedoeld wordt op de joodse afkomst van de Franse premier Leon
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Blum. Een groep jongelieden vergezelt een andere staatsman ‘oom Sam’ en kan zich
niet gedragen. Wanneer de staatslieden vergaderen, grinniken de jongelieden hard-
op, als de staatslieden wenen, beweren ze dat het van de knoflook komt, wederom
een duidelijke verwijzing van de joodse invloed in de moderne westerse maat-
schappij.

Een van de teksten waarin het antisemitisme openlijk op de voorgrond treedt, was
Mordechai van Martien Beversluis. Hij probeerde met dit stuk aan te tonen dat de jo-
den van oudsher een verlammende werking uitoefenden op een maatschappij, in dit
geval die van het oude Perzië. Probleem was alleen dat het hoofdpersonage Esther in
de ogen van NSB’ers te sympathiek werd afgebeeld. Ook zijn uitleg dat dit stuk be-
schouwd moest worden als een profetie van de komst van de Führer aan wie hij het
werk had opgedragen, mocht niet baten.11 Hoewel Beversluis een contract had geslo-
ten met de nationaalsocialistische uitgeverij Westland, werden de uitgave en de op-
voering van het stuk op last van DVK en het Referat Schrifttum vermoedelijk in 1944
verboden. In de correspondentie tussen Beversluis, de uitgeverij, het DVK en het Re-
ferat Schrifttum werd een nieuw argument ingebracht om publicatie alsnog te ver-
bieden: de toeschouwers konden wellicht de indruk krijgen dat de joden in staat wa-
ren om een groot rijk aan banden te leggen. Beversluis wilde wel een concessie doen.
In een brief aan Margot Wansink, de vrouw van George Kettmann zei hij daarover:
‘Laten we afspreken dat ik alleen bij winst profiteer van Mordechai, maar dat ik geen
honorarium wensch te ontvangen [onderstreping Beversluis, AvdL].’12

Over zijn drama zei hij: ‘Wat het treurspel zelf aangaat, ik ben zoals elk artiest na-
tuurlijk ijdel. Nu kan ik voor andere arbeid nog wel eens wat toegeven, indien mij
iemand zou zeggen “het is niet goed”. Maar op Mordechai ben ik een beetje trotsch.
Het werk is door en door bestudeerd. Jarenlang arbeidde ik alleen aan de voorberei-
ding en ik bestudeerde o.m. Avesta, de heilige Bücher der Perzen en de Zarathustra-
leer. Ook las ik veel Engelsche, Fransche en Duitsche studies over Ahasveros en zoo
groeide dit werk breed uit. Je zult misschien bij het begin van het lezen even moeten
wennen aan de typisch Perzische inslag en beeldenvorm, doch bij verdere lezing daar-
aan wennen. (…) Van literaire zijde uit Holland en Duitschland kreeg ik een zeer vlei-
ende en aanmoedigende critiek. Ook Van Ham schreef dat dit “een belangwekkend
werk” was. (…) Het is een geweldige aanklacht tègen het jodendom wiens wraakge-
voelens ik uit de bijbel zèlf, dus uit de meest authentieke bron citeerde.’13 Beversluis
beweerde dat de breuk met Westland veroorzaakt werd doordat de uitgever hem over-
stelpte met de meest minderwaardige arbeid. Hij had het manuscript daarna in de la
gelegd, maar enkele vrienden – waaronder Keuchenius – hadden er op aangedrongen
het toch te publiceren. Bij een bezoek aan Den Haag waar hij een lezing moest hou-
den voor de Nederlandsch-Duitsche cultuurkring had Beversluis passages er uit voor-
gelezen en op grond daarvan enkele aanbiedingen gekregen. Toch gunde hij De Am-

6. ‘Echt Nederlandsche stukken (natuurlijk nooit gespeeld)’ 317

06 hst 6 (3)  14-10-2008  11:13  Pagina 317



sterdamsche Keurkamer van Kettmann de uitgave omdat hij vond dat het stuk in het
fonds paste en omdat Kettmann en hij SS-angehörig waren. Keuchenius had hem af-
geraden het stuk aan de Führer op te dragen, hij mocht het wel ‘met een speciale wij-
ding’ aan hem schenken.

Inspelen op de actualiteit 

Auteurs van dramatische teksten in tijdschriften en kranten streefden met hun teksten
eerder een propagandistisch dan een cultureel doel na. Het ging hen niet zozeer om
de presentatie aan de lezer van een artistiek verantwoorde theatrale tekst. Veeleer
speelden zij in op actuele gebeurtenissen en zij lieten hun personages commentaar ge-
ven op wat er in de maatschappij gebeurde. De teksten waren kort, van een dramati-
sche handeling was geen sprake. De dramatische personages waren typen en werden
meteen volledig gepresenteerd.

De dramatische dialoog tussen twee personages is de voornaamste representant
van dit type teksten. Flip en Flap, een vader en zijn zoon, Thomasvaer en Pieternel,
Herman en zijn oom Hendrik, Piet en Jan Salie, Uilenspiegel en Lamme Goedzak, Giel
de Strante en Miel van Ante, Pier de Wieze en Leunie Seute.14 Een opsomming van een
reeks personages die in de jaren dertig en veertig in diverse nationaalsocialistische pe-
riodieken voor de geïnteresseerde lezers de actualiteit van humoristisch commentaar
voorzag. De auteurs van deze dialogen grepen enerzijds terug op de eeuwenlange thea-
tertraditie die aanving met Thomasvaer en Pieternel en in de jaren dertig hoogtij vier-
de met Snip en Snap (Willy Walden en Piet Muyselaar), anderzijds kopieerden ze het
succes van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak, de dramatische dialoog van George
Kettmann in Het Nationale Dagblad en het duo Keuvel en Klessebes uit het zondag-
middagcabaret van Paulus de Ruiter.15

De actualiteit speelde nog op een andere manier een rol in de geschreven natio-
naalsocialistische theatrale cultuur. Ter gelegenheid van nationaalsocialistische feest-
dagen publiceerden kranten en tijdschriften talloze gedichten en korte dramatische
teksten.16 Deze laatste waren meestal van de hand van George Kettmann jr.

De dramatische dialoog
De dramatische dialoog van Flip en Flap begint met de grap waarom de communis-
ten hun vuist heffen, terwijl de fascisten met uitgestrekte hand de groet brengen.17 Het
antwoord: op de hand van de communisten is geen eelt meer te zien. Deze dialoog was
een aanval op Petrus Moltmaker, de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel, die door Flip voortdurend Motmaker wordt genoemd.
Hem wordt verweten dat hij de arbeiders vroeg 10% loonsverlaging te accepteren, ter-
wijl vakbondsleiders zoals hij niets inleveren. Erger nog, naast deze loonsverlaging
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wordt de arbeiders verzocht uit solidariteit met de werkloze collega’s nog een extra bij-
drage in de vakbondskas te storten. Een fascistische partij als de Vereeniging De Be-
zem zou eerst bezuinigd hebben op het materieel en daarna pas op het personeel. De
arbeiders zouden deze loonsverlaging zonder morren hebben geaccepteerd, omdat te-
gelijkertijd de huren en de belastingen verlaagd werden. De vakbondsleiders waren de
nieuwe vrijgestelden die profiteerden van de arbeiders. De scène werd afgesloten door-
dat Flip en Flap naar een vergadering moesten van een fascistische partij, waarvan de
leiders geen vrijgestelden waren, maar echte werkers en waar alles op de minuut ge-
regeld was.

De rolverdeling in dit soort dialogen was steeds dezelfde: een nogal onnozele aan-
gever en een afmaker, een rolverdeling die we vandaag de dag nog steeds in het caba-
ret tegenkomen. In de meeste gevallen waren beide dialoogsprekers ook qua sekse ver-
schillend: de rol van aangever was voorbehouden aan een vrouw (juffrouw Klessebes,
Leunie Seute en Pieternel), de afmaker was bijna altijd een man. De aangever was in
de meeste gevallen geen partijlid, de afmaker wel. Het was zijn taak om de toeschou-
wer of lezer duidelijk te maken hoe de vork in de steel zat en hoe de gebeurtenis of het
probleem dat op dat moment aan de orde was, moest worden geïnterpreteerd. Alleen
in de dialogen tussen Thomasvaer en Pieternel werd deze rolverdeling wel eens om-
gedraaid.

In de dialoog Jan Salie en z’n krantje staat de berichtgeving in de Nederlandse
kranten ter discussie. Na de Eerste Wereldoorlog predikte de SDAP o.l.v. ir. Albeda in
de Tweede Kamer en in haar partijkranten een politiek van geweldloosheid, die ech-
ter eenzijdig werd toegepast, aldus de kritiek in deze dialoog. Wanneer socialisten wor-
den aangevallen, schreeuwen ze moord en brand, maar als ze zelf attaqueren en te-
genstanders daarbij omkomen, dan zeggen ze niets, dan is dat geoorloofd, legt Piet uit.
Hij onderstreept zijn woorden met voorbeelden uit Duitsland waar elke dag nazi’s
worden vermoord. Jan repliceert dat ze het er dan wel naar gemaakt zullen hebben met
hun provocerend optreden, en zegt in feite een mening na die hij in zijn krant heeft
gelezen. Geen enkele krant staat onpartijdig tegenover het fascisme, concludeert Piet.
De krantenredacties krijgen het nieuws van de persbureaus die de spreekbuis zijn van
bepaalde elitaire groepen. Partijkranten beschouwen het fascisme als gevaarlijk voor
iedereen die niet ‘vaderlandsch’ handelt. Als Jan Salie vraagt wat daaronder verstaan
moet worden, geeft Piet als antwoord:

Die maatregelen nemen die voor het Vaderland in zijn geheel vruchtdragend en doeltref-
fend zijn, zonder te letten op groeps- of partij-belangen.

Jan
Dat klinkt erg mooi. Maar hoe wil je dat verwezenlijken?
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Piet
Door het parlement af te schaffen en verder het geheele democratische stelsel naar de haai-
en te helpen. Op den regeeringszetel behooren deskundigen, die met kennis van zaken re-
geren, zonder gebonden te zijn aan partij-dorgma’s.

Erg overtuigd is Jan Salie nog niet:

Och wat, dat krijg je immers nooit gedaan. Het is altijd zo geweest en zal …

Piet
Niet zoo kunnen blijven! Want als het bij het huidige stelsel blijft gaat Nederland kapot.

Jan
Zal mijn tijd wel uitduren hoop ik…

Jan Salie af…18

Deze dialoog is om twee redenen interessant. Aan de ene kant refereert Piet met zijn
antwoord – een elite van deskundigen moet het land regeren – naar het door Musso-
lini ingevoerde corporatieve systeem. De Nederlandse regering en het parlement zijn
in zijn ogen ondeskundig en kunnen beter het veld ruimen. Aan de andere kant is de
intertekstuele verwijzing naar Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste kind een duide-
lijke hint aan de lezer. Nederland wordt bevolkt door vele Jan Salies die niets onder-
nemen en rustig de ontwikkelingen vanaf de zijlijn volgen. Piet is de enige met een ide-
aal, hij weet waar het met Nederland naar toe moet, een ideaal dat door de fascisten
van de Vereeniging De Bezem al jaren wordt gepredikt.

Ook in de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel werd gerefereerd aan de
Jan Salie-geest. De kleinburgerlijkheid van de Nederlanders, en met name de be-
krompenheid van de Nederlandse regering, werd afgezet tegen het revolutionaire elan
van Italië en Duitsland.

Thomasvaer
Ja, dat wordt meer gezegd.
Aan rust wordt in ons land een hoog belang gehecht,
De rust, waarin men kletst achter dichte horren,
De rust, die ’t leven hier tot dood gewas doet dorren.
Men wijst met brave schrik op ieder ander land,
Waarin de wil tot leven eindelijk weer brandt.
O, hier heerst veilige rust, waarin het volk mag dutten
Om met een slaafse geest de wantoestand te schutten.

Pieternel
Wij raken zo verzeild in louter politiek.
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Thomasvaer
Zo louter is die niet, z’ is troebel meer en ziek.19

Naarmate de oorlog voortduurde, veranderde ook de toon. In Samenspraak en Nieuw-
jaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, dat in december 1943 gepubliceerd werd in
Van Honk, het weekblad voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland, benadrukte
Wybe de Vries de veranderingen in de Nederlandse samenleving. Degenen die mee-
bouwen aan het nieuwe Europa – de arbeiders in Duitsland, de marcherende en zin-
gende jeugd, de Oostfrontstrijders en de boeren van de Oostkolonisatie – worden ge-
prezen, beschimpt worden ‘de anderen’ die de kant van de vijand hadden gekozen of
met zwarte handel de nationaalsocialistische staat hadden willen ondermijnen. De le-
zers van Van Honk werden zo geschaard bij de categorie ‘goede’ Nederlanders die de
nieuwe tijd hadden begrepen. Hoewel de segregatie in de Nederlandse samenleving
werd benadrukt, de afstand tussen beide bevolkingsgroepen werd toch niet onover-
brugbaar geacht: allen waren allereerst en bovenal Nederlanders! Een duidelijke po-
ging om de saamhorigheid en kameraadschap te accentueren. In onderstaande figuur
zijn deze twee uitingen naast elkaar gezet.

Figuur 16: Fragmenten uit Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel.20
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‘Wij’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pieternel
Maar, Thomas, des te meer moet ik dan eere geven
Aan zóóveel kerels hier, die maken van het leven
Wat nog maar mógelijk is; ze slaan er zich maar door!
Dat zijn toch kranige lui! Respèct heb ik daarvoor!

Thomasvaer
Ik ook, hoor, Pieternel! Dát zijn juist Nederlanders!
Je ziet er ook nog wel, die doen het juist weer ánders!
Die kankeren alsmaar door. En hun verbeten nijd
Geeft ànd’ren en hunzelf alleen beroerdigheid.

Pieternel
Och, hier in Duitschland juist, met zoo’n gevaar van bom-
men
Moest door ’t gezaam’lijk leed toch elk getwist verstommen!
O, vond nu door de zorg en door dat doodsgevaar
Al, wat uit Neerland komt, den weg toch tot elkaar.

Thomasvaer
Zoo zij het, Pieternel! Dat z’ in den vreemde vinden
Wat boven alles uit ons allen saam moet binden!
Dat boven politiek, en godsdienst, angst of pijn,
’t Besef er is, dat wij: eerst Nederlanders zijn!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

‘De anderen’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thomasvaer
Hyena’s gingen rond, die bij geëvacueerden
’t Verlaten eigendom te plunderen probeerden!
De kogel is te goed voor zulk een schandedaad,
De strop nog te veel eer, als men hen hangen laat!

Pieternel
’k Zie nòg een droeven stoet: zij die de kogel kregen
Voor d’ ondergrondschen strijd, langs slinks verborgen wegen;
Hun dwalen stemt me droef; Hun energie en kracht
Had ons, mits goed gebruikt, veel verder nog gebracht!

Thomasvaer
Zij stierven voor ons land; wij moeten ’t respecteeren,
Maar, God, het is zoo droef! Zal men dan nimmer leeren
Waar nù ons heil berust?! Ziet men Europa niet,
En ons daarvan een deel, sterk in ’t nabij verschiet?!

Pieternel
Ik denk aan allen ook, die zich op Britsche schepen,
Hetzij geprest of niet, den dood in lieten sleepen;
Hun geldt een laatste groet; Zij deden ’t ook voor ’t land,
Al stonden zij dan ook aan den verkeerden kant.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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De berichtgeving in de kranten speelt in de Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pie-
ternel een grote rol. De pers had het tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap, algemeen
maandblad van katholieke jongeren, waarin deze nieuwjaarswens stond gepubliceerd
totaal doodgezwegen. In een vooruitblik op het nieuwe jaar verwoordde Thomas vaer
het antidemocratische karakter van deze afsplitsing van De Gemeenschap duidelijk
toen hij aangaf voor wie zijn nieuwjaarswens bestemd was

Niet zij, die, duur-betaald, hun handen wassen
In de onnozelheid der parlementarij,
Maar zij, naar wie mijn wens wel vrij wil klinken:
Die bouwen aan een nieuwe maatschappij,
Nu, tot het merg verrot, dit stelsel moet verzinken.

Pieternel
Hoe wein’gen nog

Thomasvaer
Hoevelen straks; de ogen gaan
Nu open voor de werkelijkheid. En wijken
Zal d’ onverschilligheid. Wie kan de roep weerstaan
Naar orde, liefde en recht?21

Hetzelfde gebeurde in Pieternel en Thomasvaer in 1935-1936, een dramatische dialoog
in Houzee. In deze dialoog beschimpt een standvastige Pieternel de mismoedige, kla-
gende Thomasvaer, die zich volgens haar geen trotse vaderlander toont als hij zo snel
het hoofd laat hangen. Economische problemen en de belangrijkste gebeurtenissen in
de geschiedenis van de NSB staan centraal in deze dialoog. Het Plan van de Arbeid uit
de koker van de SDAP wordt afgedaan als een streek om de bonzen aan nog meer geld
te helpen. Niet in het vergroten van de klassentegenstellingen ligt de oplossing, maar
juist in het gezamenlijk meewerken aan een oplossing. Tegenover het Plan stelt de NSB
de leuze ‘Wij bouwen mee’ en hieruit spreekt karakter en wil, die, zo houdt Pieternel
Thomasvaer voor, bij het Nederlandse volk zijn verdwenen. Naast deze twee natio-
naalsocialistische ideologemen, wordt vooral de nadruk gelegd op de offerbereidheid
van NSB’ers, iets waarover niets in de kranten te lezen staat, moet Thomasvaer be-
kennen na een uitvoerige claus van Pieternel waarin zij aangeeft hoe NSB’ers deze kwa-
liteit ten toon spreiden.

De hoogtepunten van het jaar 1935 – de landdag, de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten, de reis van Mussert naar Indië – laten zien hoe de NSB aan belang-
rijkheid heeft gewonnen. Ook de minder positieve gebeurtenissen worden opgesomd
zoals het colportageverbod in Amsterdam, de ontbinding van de WA, de weigering
graaf d’Ansembourg toe te laten tot de Eerste Kamer en de mislukte moordaanslag op
kameraad Dassen, die tijdens het colporteren werd neergeschoten.22
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Pieternel
Ach, ‘provocatie’ wordt er steeds gebruld,
en ’t slachtoffer krijgt zelfs soms nog de schuld.
Doch schuld die treft hem immers niet,
misschien zelfs niet de woesteling die schiet.
…… De schuld kan men steeds vinden bij de heeren
die als maar hetze-artikelen fabriceeren,
achter hun schrijfbureau in kalmte neergezeten …
Zij leeren den proleet zijn woede-kreten,
zij laten hem de kastanjes uit het vuur steeds halen
en hij moet bovendien hun bestaantje betalen.

Door al deze gebeurtenissen op te dissen zijn bij Thomasvaer de ogen geopend, hij wil
lid worden van de NSB. Samen sluiten ze af met een triomfantelijke beschrijving van
de nabije toekomst en hoe die onder invloed van de NSB niets dan goeds zal brengen:

Een toekomst waarin voor ons werken zullen
regeerders die uit principe hun plicht vervullen,
niet tegen betaling, deskundigen die blijven
bij hetgeen zij leerden in hun bedrijven.
Een toekomst waarin ’t volk niet langer verdeeld
in partijen zal zijn, men niet langer krakeelt.
Een toekomst van eendracht, want eendracht maakt macht;
een toekomst van nieuw leven en jonge kracht;
een toekomst waarin men de arbeid eert;
waarin men de jeugd weer wat anders leert,
dan slenteren, moedeloos door de straat; 
(…).23

In de oorlog verdween die toekomstgerichte blik niet. In Brabantsch praatje, een reeks
dialogen in De Opstand, werd in 1944 het nieuws in Brabants dialect becommentari-
eerd door Giel de Strante en Miel van Ante.24 Bij het naderen van de geallieerden voor-
spellen zij in het partijblad welke ellende de zogenaamde bevrijders over Nederland
zullen uitstorten. De typerende rolverdeling ontbreekt hier, beide Brabanders spelen
de rol van politiek commentator. Dat ze lid zijn van de NSB blijkt alleen uit het feit dat
ze veel van hun gegevens ontlenen aan Volk en Vaderland. Hoe de berichtgeving voor
de Brabantse kameraden werd ‘vertaald’, blijkt uit de episode van 15 juni 1944 waarin
Giel en Miel de invasie in Normandië bespreken. Giel vindt dat de oorlog nu pas gaat
beginnen, terwijl de meeste mensen denken dat deze snel afgelopen zal zijn. In Bra-
bant verspreidt zich het gerucht onder de anti’s dat de Duitsers snel zullen vluchten,
maar tot hun grote tevredenheid constateren Giel en Miel dat dit niet het geval is. Ook
de geruchten dat IJmuiden en Vlissingen gebombardeerd zijn, blijken vals.

Met de invasie schieten de geallieerden niet veel op, vinden ze, want de enige
plaatsen die bevrijd zijn, blijken totaal gebombardeerd. Ook al zouden ze de Duitsers
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verjagen, de haat tegen het kapitalisme kan niet verjaagd worden en het kapitalisme
heeft schuld omdat het deze oorlog heeft gefinancierd. Het is de geallieerden alleen
maar te doen om het zweet van de arbeiders. Als zij dat zouden begrijpen, zullen ze het
nationaalsocialisme wel steunen, aldus Miel. Giel is het met hem eens: ‘Da zouwen ze
meer doen, as ze oorlogsnoodzaak nie zoo mee nationaal-socialisme verwarden’.25 De na-
tionaalsocialisten strijden voor een sociaal betere wereld en daar willen ze zelfs hun le-
ven voor geven, want ze strijden voor een ideaal.

In andere afleveringen wordt de draak gestoken met de mensen die geloven in een
snelle geallieerde overwinning. Zelfs generaal Eisenhower hebben Giel en Miel kun-
nen betrappen op een discrepantie: de ene keer roept hij dat de oorlog snel afgelopen
is en de andere keer dat deze nog lang kan duren. Ook de regering in Londen krijgt er
van langs. Deze houdt zich voornamelijk bezig met de verhuizing naar het vasteland
van Europa en de decoratie van piloten die lokaaltreintjes hebben beschoten. Na de
oorlog zal het de mensen zwaar tegenvallen, zo verzekeren Giel en Miel hun lezers in
een doemscenario. De regering heeft na een geallieerde overwinning niets meer te zeg-
gen in Nederland, want dat is bezet door de Engelsen. De weerbare mannen zullen
voor de Engelsen in het Verre Oosten moeten gaan vechten of opgesloten worden in
de concentratiekampen die ingericht worden als kampen voor arbeiders. De mensen
in de door de geallieerden bezette gebieden hebben niets te eten. De vrees wordt ge-
uit dat Stalin zich nog kan roeren, want die is nog niet in oorlog met Japan en mis-
schien wil hij Alaska wel terug van de Verenigde Staten. De Nederlanders zullen nog
voor aardige verrassingen komen te staan, is hun conclusie.

De dramatische dialogen tussen Pier de Wieze en Leunie Seute zijn de enige die
tijdens de oorlog zijn opgevoerd. Ze werden geschreven door Martien Beversluis en
onder de naam Noe zeie ze gepubliceerd in het Zeeuwse kringblad van de NSB. Na zijn
terugtreden werden ze op 14 januari 1943 opgevolgd door ’T leste nieuws van de klap-
banke, een dramatische schets volgens hetzelfde procédé. De drie belangrijkste per-
sonages waren:
– Arjaon Flink, boerenarbeider, een aanhanger van de nieuwe tijd,
– Pier de Zwart, smidsknecht, fel tegenstander van de nationaalsocialisten, hij staat

direct in vuur en vlam als hij geconfronteerd wordt met iets van de nieuwe tijd,
– Jewannes de Puut, timmerman en metselaar, iemand die met alle winden mee-

waait. Nu eens is hij het eens met Arjaon, dan weer met Pier.26

De reeks dramatische teksten in De Zeeuwsche Stroom werd op 21 oktober 1943 afge-
sloten met een zeer korte dramatische tekst Victor’s nachtmerrie. Onderwerp van deze
korte schets is de ontmoeting tussen koning Victor Emanuel van Italië en de Dood.
Deze stelt Victor Emanuel de vraag waarom hij zich niet aan zijn afspraak heeft ge-
houden en het staatsgezag heeft overgedragen aan Badoglio. Op de vraag van de Dood
wat er nu met het Italiaanse volk moet gebeuren antwoordt Victor Emanuel:
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Werk met de negers mee, met de bolsjewieken en de Yankees, doe net als in Holland, maai
menschenlevens af, zoodat wij later over de rest, die overblijft, regeeren… Doe samsam
met ons.

De Dood
Victor Emanuel, wie met mij spot, voelt eens de kilte van mijn rechtvaardige zeis als ant-
woord. De snee is zekerder dan die van jouw meineedig zwaard. Tot weerziens.27

Deze dramatische dialogen demonstreren hoe politieke of maatschappelijke gebeurte-
nissen vanuit een nationaalsocialistisch perspectief geïnterpreteerd moesten worden.
Dat daarbij in de jaren dertig de nadruk lag op de toekomst valt te verklaren doordat in
de dramatische dialoog het ideaal van een nieuwe nationaalsocialistische orde kon wor-
den verwoord. Dat die blik ook in de oorlog toekomstgericht bleef, werd veroorzaakt
door het aan de ene kant nog steeds benadrukken van de idealistische grondhouding van
de Nederlandse nationaalsocialisten. Anderzijds werd een inktzwart toekomstbeeld ge-
schetst van wat een geallieerde bezetting mogelijkerwijze kon inhouden met als doel de
gelederen gesloten te houden en één front te vormen tegen de boze buitenwereld.28

6. ‘Echt Nederlandsche stukken (natuurlijk nooit gespeeld)’ 325

Martien Beversluis.
Nationaal Archief

06 hst 6 (3)  14-10-2008  11:13  Pagina 325



Propaganda voor het nationaalsocialisme
De redactie van een krant of tijdschrift was slechts bij bijzondere nationaalsocialisti-
sche feestdagen af en toe genegen een dramatische tekst af te drukken. In de meeste
gevallen betrof het dan een tekst van George Kettmann jr. Ook in een van de laatste
edities van het kalenderjaar was soms ruimte gereserveerd voor een nationaalsocia-
listische dramatische propagandatekst.

Er werden ook uitgebreidere dramatische teksten geschreven. Voor de Voor-
trekkers, het eerste nationaalsocialistische toneelgezelschap tijdens de Tweede We-
reldoorlog, schreef Martien Beversluis een revue waarin Jan Jansen, een Nederland-
se kleinburger, uiteindelijk aansluiting vond bij de nieuwe orde. Tijdens zijn
gevangenschap poogde George Kettmann jr. zijn keuze voor het nationaalsocialisme
te rechtvaardigen aan de hand van de geschiedenis van Egbert van Zuylen, de man van
Inge in het gelijknamige toneelstuk. Aan deze teksten wordt in de bijlagen bij dit
hoofdstuk uitvoerig aandacht besteed.

Welke themata in een propagandistische tekst aan bod kwamen en hoe de auteur
er in slaagde de koppeling te maken tussen de feestdag en de propagandistische inhoud
zien we in Dat is het volk. Hierin beschrijft Kettmann de werkzaamheden van de ar-
beider, de boer en de visser. De arbeider met de voorhamer over de schouder, de boer
met de riek in de hand en de visser met de zuidwester op worden als donkere en ver-
vaarlijke gestalten tegen de lichte avondhemel gepresenteerd. Ze roepen reminiscen-
ties op aan de gebeeldhouwde figuren van Arno Breker of Josef Thorak.

Wij zijn het volk en met het volk behoort
den arbeid en den grond, door ons veroverd
– dat is de roep der ruimte, ’t strijdbaar woord,
dat ons de toekomst vrij voor oogen toovert.

(…)

Jonge stemmen
Wij zijn de laatsten die de eersten worden: 
de jeugd ten nieuwen dag – 
omdat wij ons rechtuit ten aanval gorden 
met onze vlag.
Wij zijn – omdat het bloed van de geslachten 
die ons zijn voorgegaan,
zingt in den wil van ons vernieuwd verwachten 
met onze vaan
Wij zijn – dreunt in den voetstap der ontrechten,
Wij zijn – en ’t lied wordt vuur
En ’t vuur wordt leven dat zich vrij zal vechten
van uur tot uur.29
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Ondanks de zware arbeid die de drie moeten verrichten, ervaren zij die als een bevrij-
ding, want samen zijn zij één volk, zij behoren tot één volksgemeenschap waaraan zij
met hun arbeid hun diensten verlenen. De koppeling tussen arbeid en volk wordt ge-
stalte gegeven door de nieuwe plaats die de arbeiders in de nationaalsocialistische heil-
staat innemen: van onder op de ladder zijn ze opgeklommen tot aan de top. Het natio-
naalsocialisme of de partij, hier gesymboliseerd door de vlag, leidt de arbeidende klasse
naar een nieuwe vrijheid. Dit soort propagandistische teksten moesten 1 mei, de dag van
de arbeid, transformeren van een socialistische in een nationaalsocialistische feestdag.

Voor de moderne lezer zijn teksten als deze al snel voorbeelden van bombastisch
taalgebruik: veel woorden – geen inhoud. De abonnee van Nieuw Nederland of ande-
re nationaalsocialistische bladen heeft deze teksten met andere ogen gelezen. Woorden
als volk, grond, bloed en vuur waren de steekwoorden van zijn ideologie, ze waren een
onder deel van het mystieke taalgebruik van de NSB. Van den Toorn merkt in zijn stu-
die terecht op dat deze begrippen wel degelijk een inhoud hadden voor de gemiddel-
de nationaalsocialist.30 Oud-SS’ers vertelden na de oorlog aan Armando en Sleutelaar
hetzelfde: ‘En nu kunnen ze hard lachen om dat bloed en bodem en zo voort, maar elke
doodgewone boer, die nog nooit van bloed en bodem gehoord heeft, zegt dat iets.’31

Voor het feestelijke oudejaarsnummer van Het Nationale Dagblad van 31 decem-
ber 1936 schreef George Kettmann jr. Nieuwjaar, een droomspel in één akte.32 Bij de re-
gieaanwijzing merkte de lezer al spoedig uit welke hoek de wind waaide: op de voor-
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grond rechts bevindt zich een herberg met de alleszeggende naam ‘De Zwarte Soldaat’.
In dit droomspel neemt een nachtwaker een zwerver, vroeger een eerzame burger,

mee naar een café om op oudejaarsavond een borrel te drinken. De zwerver kan niet
betalen, hij hoopt dat er het volgende jaar weer werk voor hem is. Er komt een elegant
geklede persoon langs die lid is van de commissie voor volkswoningen en deel uitmaakt
van de maatschappelijk geslaagde elite. Hij is tevreden over het leven in Nederland, aan
de economische cri sis verdient hij veel geld. Hij verbaast zich erover dat de nachtwa-
ker en de zwerver toasten op meer werk in 1937. Kettmann geeft hem de titel van para-
siet. Het meningsverschil met de zwerver loopt hoog op, zodat de parasiet overweegt
hem bij de politie aan te geven. De zwerver hoopt dat er een tijd komt dat iemand met
handen aan zijn lijf weer gewoon kan gaan werken. Daarvoor wil hij best iets offeren:

‘…wij zullen dit jaar wat moeten geven… iets diep uit onszelf… veel van onze koppige le-
venskracht, onze taaiheid, onze trots. Misschien dat het dan terecht kan komen na één of
na nog meer jaren.’33

Pas als aan deze voorwaarde is voldaan, kan er iets veranderen in Nederland. Als een
deus-ex-machina-figuur treedt de zwarte soldaat op. Niet alleen de zwerver, maar ook
de waard van de herberg en een passerende nachtwa ker sluiten zich bij hem aan. De pa-
rasiet vlucht in paniek. De tekst wekt de indruk een gedramatiseerd verkiezingspro-
gramma te zijn, de clichématige frasen rijgen zich aaneen. Ook de door Kettmann voor-
gestelde oplossing van het probleem van de economische crisis is door en door
nationaalsocialistisch. De nadruk ligt hier op het ideologeem ‘offer’. Als nationaalso-
cialisten daartoe bereid zijn, en in hun kielzog alle andere Nederlanders, kan de eco-
nomische crisis worden afgewend. De parasiet krijgt vanzelfsprekend de schuld van de
crisis. Door in zwarte uniformen te marcheren komt de oplossing mogelijk naderbij.

2. Het historische toneelstuk

Willem van Oranje als Dietse held

Zowel in Nederland als Vlaanderen zochten nationalistische en nationaalsocialistische
toneelschrijvers naar historische personages om het grootse verleden weer tot leven
te wekken. Terwijl de Vlamingen de helden van de Guldensporenslag uit 1302 en Ja-
cob van Artevelde in hun toneelstukken opvoerden, grepen Nederlandse auteurs te-
rug op Willem van Oranje en de opstand tegen Spanje.34

De belangstelling voor Willem van Oranje werd in de eerste plaats veroorzaakt
door de viering van de vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje in 1933,
maar vooral doordat hij door zijn optreden als Vader des Vaderlands voor de natio-
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naalsocialisten als de stichter van Neerlands onafhankelijkheid werd beschouwd. De
drie Nederlandse toneelstukken – Oranje van Frans de Prez, De rebel der Nederlanden
van Jaap van Kersbergen en Onder de Princevlag van T. van Lohuizen – zijn alle ge-
schreven in de jaren dertig. Alleen De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen
is nooit opgevoerd. Een uitvoerige analyse van dit stuk is opgenomen in de bijlagen
bij dit hoofdstuk.

Oranje van Frans de Prez werd in 1931 geschreven en door het gezelschap De Bou-
wers ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard ten tonele gebracht op
22 december 1936. Willem van der Hoog speelde de rol van Oranje en de regie berustte
bij dr. Wijnand Frans. In zijn recensie typeerde Menno ter Braak het stuk als ‘te zwak,
te conventioneel, te spreukachtig en onpersoonlijk’.35 Het onderwerp van dit histori-
sche drama in drie bedrijven wordt gevormd door die episode in Oranje’s leven waar-
in hij de leiding op zich nam van de opstand tegen Spanje. Hoewel het geen natio-
naalsocialistische voorstelling betrof, werd een deel van de tekst een half jaar later
gepubliceerd in het nationalistische tijdschrift Dietbrand.36

Onder de Princevlag van T. van Lohuizen, een historisch spel in vijf bedrijven,
werd in de oorlog door het amateur-gezelschap ‘De Pioniers’ o.l.v. Willem Leenders
opgevoerd. Dit stuk behandelt een episode uit de Tachtigjarige Oorlog: het beleg van
Haarlem, waarin het conflict tussen de graaf van Lumey en Willem van Oranje zijde-
lings een rol speelt. Het dramatische conflict wordt op een lager niveau uitgevochten
tussen een jonge Geus en een landverrader. Waarschijnlijk werd de keuze voor dit stuk
ingegeven door de tweede eervolle vermelding bij de toneelprijsvraag van het DVK in
1942. In Nieuw tooneel voor nieuw publiek van Adriaan van Hees werd dit stuk in een
adem genoemd met De rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen als voorbeel-
den van geslaagde nationaalsocialistische toneelstukken. De behandeling van een deel
van de nationale geschiedenis, ook wel de nationale gedachte genaamd, en de gods-
vruchtige vrijheidszin die aan het stuk ten grondslag lag, vormden de aantrekkings-
kracht van dit stuk van Van Lohuizen. De onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje was
een thema dat in nationaalsocialistische kring ruime aandacht kreeg. Zo publiceerde
Het Nationale Dagblad bij zijn verschijnen in 1936 een vervolgverhaal met de titel De
princevlag waait. Het was geschreven door Jan Adriaan en werd in 1937 met illustra-
ties van Maarten Meuldijk uitgegeven bij De Amsterdamsche Keurkamer, de natio-
naalsocialistische uitgeverij van George Kettmann jr.

De Cracht van ’t Land bestaedt, een declamatorium van Martien Beversluis ge-
maakt ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix, werd een twee maanden
later lovend besproken in De Stormmeeuw, het blad van de Jeugdstorm. Het werd bij
de jonge lezertjes geïntroduceerd als ‘’n Vaderlandsch dichtwerk van beteekenis’.37

Verbazingwekkend was dat niet, want Beversluis had zich, toen hij dit declamato-
rium schreef, ontwikkeld tot een voorstander van een dictatoriaal gezag van de Oran-
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jes. Na de metaforische proloog waarin het Nederlandse volk vergeleken werd met een
bijenvolk dat door een koningin werd geleid, werd de historische band tussen het vor-
stenhuis en het Nederlandse volk op twee manieren vorm gegeven. Aan de ene kant
stonden de positieve karaktertrekken van een aantal vooraanstaande Oranjes symbool
voor de heldhaftige houding van het Nederlandse volk. Zo symboliseerde Willem van
Oranje de trouw, Juliana van Stolberg het geloof, Frederik Hendrik de heldhaftigheid,
Louise de Coligny de liefde, stadhouder-koning Willem III het beleid en Konigin
Emma de toewijding. De tekstgedeelten van de historische personages werden afge-
wisseld met de stemmen van het heden (de elf provincies), waarbij steeds de band tus-
sen de provincies en het huis van Oranje werd benadrukt.

Beide laatste teksten laten zien dat de interpretatie door tijdgenoten een ver-
schillende uitkomst kon hebben. Voor de spelers van De Pioniers was Onder de Prince -
vlag waarschijnlijk een nationalistisch, historisch stuk, voor nationaalsocialisten als
Adriaan van Hees en de juryleden van de toneelprijsvraag in 1942 was het echter het
prototype van nieuw nationaalsocialistisch toneel. Hetzelfde gebeurde met De Cracht
van ’t Land bestaedt, dat door de publicatie in De Stormmeeuw ingepalmd werd in het
nationaalsocialistische cultuurgoed.

De Germaanse voortijd

Tijdens de bezetting zag een aantal toneelschrijvers zijn kans schoon om een rol mee
te spelen in de theatercultuur van de nieuwe orde. Met terugwerkende kracht bleken
hun toneelstukken nationaalsocialistische themata te bevatten. In hoofdstuk twee is
gesignaleerd dat nationaalsocialisten tijdens de eerste jaren van het Derde Rijk spoor-
slags op zoek gingen naar schrijvers die ze konden inlijven in hun ideologie. In Ne-
derland was die trend eveneens merkbaar en ze werd vooral gekoesterd in de kring van
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. In deze bond had zich een aantal
schrijvers verzameld dat voorstander was van een nationaal Nederlandstalig toneel.
Het is dus niet zo vreemd dat juist in deze vereniging pogingen werden ondernomen
om al lang geleden geschreven stukken alsnog voor het voetlicht te krijgen. Een van
de belangrijkste auteurs die zich hiervoor heeft laten gebruiken is August Heyting.

Heyting sloot met zijn Harald de skalde aan op een al langer bestaande traditie in
de Nederlandstalige literatuur. Zijn stuk, dat in eerste instantie vanuit een persoon-
lijke belangstelling voor de Germaanse oudheid geschreven werd, paste in een tradi-
tie die in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn beslag had gekregen met illus-
tere voorbeelden als Gudrun (1882) van Albrecht Rodenbach en Starkadd (1897) van
Alfred Hegenscheidt.38 Zelfs in de jaren dertig werd Het koekoeksjong, een toneelspel
in drie bedrijven, eveneens spelend in de Germaanse voortijd, van Jac. Schreurs m.s.c.
voor publicatie geschikt geacht in het nationaalsocialistische Vlaamse tijdschrift
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Volk.39 Anders dan bij Heyting en Erler slaagt de monnik Willibrord hier in zijn be-
kering van de vrije Friezen, waardoor het hele stuk toch een meer katholieke tendens
kreeg. Bij Harald de skalde hebben we te maken met wat ik een retrospectieve trans-
positie zou willen noemen. Een tekst uit 1906 wordt geïnterpreteerd met de kennis van
1943. Het voortborduren op een negentiende theatrale traditie wordt ingeruild voor
een nationaalsocialistische interpretatie, omdat de omstandigheden daar in 1943 aan-
leiding toe gaven. Hetzelfde zien we gebeuren bij Simson, een richter Israëls, eveneens
van August Heyting, dat verderop in dit hoofdstuk wordt besproken. De analyse van
Harald de skalde is opgenomen in de bijlagen bij dit hoofdstuk.

Thor’s gast vertaald
Dat de Germaanse voortijd in de Tweede Wereldoorlog bij de nationaalsocialisten vol-
op in de belangstelling stond, bewijst ook de poging van het DVK Thor’s gast van de
Duitse toneelschrijver Otto Erler opgevoerd te krijgen. Het toneelstuk verscheen in
1944 in een vertaling van J.S. de Groot bij de nationaalsocialistische uitgeverij Hamer.
Dit stuk werd in 1937 voor het eerst opgevoerd in Duitsland.40 In 1942 volgde de op-
voering van Not Gottes in Dresden als tweede deel van wat zou moeten uitgroeien tot
een trilogie. Vanuit het DVK werd druk uitgeoefend op Jan C. de Vos jr. om dit stuk
met het NHT in studie te nemen, omdat het onderwerp goed aansloot bij de ideolo-
gie van de nationaalsocialisten.

Het stuk begint met een aanwijzing voor de enscenering: ‘Een steile oever aan de
zee. Een open plaats in het bosch, om sloten door oude boomen. Rechts achter leidt
een pad door het struikgewas omlaag naar het strand. In het midden van den achter-
grond, bijna aan den rand van de rots, een niet te groote zwerfsteen. Onder den rand
van de rots, ruim een manslengte lager, denke men zich een smal plateau, vanwaar de
rots steil omlaag gaat. In den grond ingegraven, achter den zwerfsteen, en door dezen
gesteund, verrijst een niet al te groot kruis van zwarte balken, waaraan wij, uit hout ge-
sneden, een iets minder dan levensgrooten Gekruisigde zien, die naar de landzijde ge-
wend is. Het kruis teekent zich vrij tegen den hemel af. Een voorjaarsdag. In het ver-
loop van de handeling korte, verre donderslagen.’41

Ketelsen (1970: 44) wijst bij de bespreking van het stuk op de aanwijzingen voor
de enscenering. De ruimte sluit op symbolische wijze aan bij het thema van het stuk.
De open plaats in het bos, de rand van de rots en een smal plateau en de rekwisieten:
de heilige zwerfsteen en een houten kruis zijn de eerste bouwstenen die de toeschou-
wers in een bepaalde denkrichting duwen. De natuur speelt niet alleen als enscenering
een grote rol, zij bepaalt de stemming en de betekenis van wat gespeeld gaat worden.
Het woud met de oude bomen, de voorjaarsdag en bovenal de donderslagen wijzen
de toeschouwers naar een Germaanse voortijd waarin de hoofdpersoon, de monnik
Thysker, terugkeert naar de sibbe van zijn vader. Deze onderdelen van de enscenering
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maken duidelijk dat er in de loop van het stuk in hem een dramatisch conflict gaat ont-
branden: zijn christelijke geloof versus zijn Germaanse ‘roots’ waaruit uiteindelijk
slechts één winnaar te voorschijn komt.

Een tweede aandachtspunt vormt het personage Thurid, de dochter van Thorolf,
de hoofdman van de Germaanse stam waar Thysker verzeild is geraakt. Zij is het pro-
totype van de dienstbare vrouw (Ketelsen (1970: 93 e.v.). Zij verzorgt Thysker nadat hij
schipbreuk heeft geleden toen hij met zijn gezellen op weg was naar zijn geboortestreek
en van uitputting het bewustzijn heeft verloren. Hij was er in geslaagd eerst nog het
kruisbeeld met de Christusfiguur op het eiland te plaatsen. Tijdens het gesprek tussen
Thurid en Thysker boort Erler een intertekstuele laag aan door te refereren aan de ge-
schiedenis van Nausikaä, de dochter van koning Alkinoos en koningin Arete van de Fai-
aken. Zij ontving de gestrande Odysseus gastvrij. In het gesprek worden op basis van
gelijkwaardigheid de gewoonten en zeden van de christelijke wereld geplaatst tegenover
de Germaanse. De gelijkwaardigheid wordt vooral versterkt door het wederzijds be-
vragen van elkaar, waarbij af en toe sprake is van verbazing, lichte spot of scepticisme,
maar nimmer van afwijzing. Thurid laat doorschemeren dat ze iets van het Germaan-
se uiterlijk van de mannen van haar sibbe herkent in Thysker. Een duidelijk prospec-
tief actiemoment, want aan het eind van het stuk blijkt de moeder van Thysker de ge-
liefde van Thorolf. Thysker is echter niet zijn zoon, maar de zoon van zijn beste vriend,
die door Thorolf is gedood. Thurid is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van
Thysker. Na de ontmoeting met Thurid wordt Thysker bedolven onder het inderhaast
geplaatste kruisbeeld. Hierdoor raakt hij zo zwaar gewond dat hij voor lange tijd zijn
spraakvermogen en zijn geheugen kwijt is. Thurid heeft hem al die tijd liefdevol ver-
zorgd, maar ze heeft hem nooit gezegd wat er nu precies gebeurd is.

Ondanks inspanningen van bisschop Uulstreng die hem weer wil terughalen naar
de westerse christelijke wereld, besluit hij bij de Germaanse stam te blijven. Hij wordt
haar nieuwe aanvoerder na zijn huwelijk met Thurid. Dat betekent niet dat de chris-
telijke wereld wordt afgewezen. De Germaanse waarden en normen worden als zeer
voortreffelijk voorgesteld omdat de stamleden in staat zijn de nieuwe godsdienst te in-
tegreren in het Germaanse geloof, wat wordt uitgedrukt in de volgende scène waarin
bisschop Ullstreng pogingen onderneemt om Thysker over te halen zijn taak als mon-
nik weer op te nemen.

Ullstreng (na een pauze)
En het kruis

Thurid
Daar Thysker in zijn ziekte er om riep, heb ik vader gevraagd, het voor hem te bewaren.

Ullstreng
Waar is het?
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Thurid
Gij staat er voor …

Ullstreng (verrast ongelovig)
Ik?

Thurid (naar de poort wijzend)
Daar is het ingebouwd… aan de poort (pas door deze aanwijzing is het kruis te onder-
scheiden) … Waardoor de gasten binnenkomen… Ook Krist kwam hier als gast… Thor’s
Gast!… Zoo heet hij nu bij ons… Wij hebben hem opgenomen, zoo goed als we konden.

Ullstreng (onwillekeurig ontroerd, maar min of meer uit de hoogte)
God zal niet toornen, dat gij naar uw onnoozelheid gehandeld hebt.

Thurid (eenvoudig en vanzelfsprekend)
Wij deden wat wij moesten doen.

Ullstreng (zich verhardend)
En daarmee is dat dan afgedaan, niet waar! Krist ligt in het graf en wat dat kruis daar in
den wand beteekent, weet binnenkort niemand meer! Maar (op het hooggestoelte wij-
zend) wat dit hier beteekent, weet ieder van U!

Thurid
Ja, natuurlijk. Al meer dan duizend jaren. Maar Thor’s Gast zullen wij ook niet vergeten.
Nooit kwam tevoren een vreemde God tot ons. Zoo zal hij bij ons voortleven.42

Uit de correspondentie van Jan C. de Vos met het DVK werd duidelijk dat hij het stuk
van Erler niet wilde spelen omdat er te weinig publiek werd verwacht bij de voorstel-
lingen. Het feit dat het NHT door de grote rolbezetting twee spelers zou moeten aan-
trekken en uit eigen zak zou moeten betalen was een andere factor die van invloed is
geweest op het niet doorgaan van de voorstelling.

De thematiek in het al eerder genoemde Harald de skalde is zeker vergelijkbaar
met Thor’s gast. Ook in dit stuk wordt de voortreffelijkheid van de Germaanse perso-
nages benadrukt. Net als in Thor’s gast wordt er een oordeel uitgesproken over de kwa-
liteit van de Germaanse wereld, vertegenwoordigd door de wapenmeester Wolfert en
de skald Harald, ten opzichte van de christelijke wereld, gerepresenteerd door de edel-
man Gotila en de verraderlijke priester Gizur.

Mussolini als toneelschrijver

Een heel andere aanpak om nationaalsocialistische toneelkunst te promoten koos Ge-
org Schlimme, een lector bij het Bureau Lectoraat, een censuurinstelling van het DVK.
In 1940 had hij enkele teksten over toneel in De Waag gepubliceerd.43 Toen dit blad ra-

6. ‘Echt Nederlandsche stukken (natuurlijk nooit gespeeld)’ 333

06 hst 6 (3)  14-10-2008  11:13  Pagina 333



dicaliseerde, nam het geen bijdragen van Schlimme meer op. In 1942 had hij Campo
di Maggio van Giovacchino Forzano en Benito Mussolini vertaald. Van een uitgave
van Honderd dagen zoals de Nederlandse vertaling luidde is het nooit gekomen. Ve-
nema (1990: 78) suggereert dat het lag aan ‘het larmoyante einde van het stuk, waar-
in het slecht afliep met de heerser (aan slechte berichten over een mogelijke ineen-
storting van een dictatuur hadden de nationaalsocialisten nu eenmaal een broertje
dood)’.44 Het is de vraag of deze suggestie correct is, want op basis van de kritieken van
de voorstelling op 30 januari 1932 in Weimar, die o.a. werd bijgewoond door diplo-
maten, partijprominenten, theaterdirecteuren en critici, constateert Rühle (2007: 637)
dat het stuk juist laat zien dat een sterke leider nooit het initiatief uit handen mag ge-
ven en aldus een wijze les bevat voor toekomstige dictators.

In 1930 werd dit toneelstuk waaraan Mussolini had meegewerkt voor het eerst op-
gevoerd in het Teatro Argentina in Rome. Vrij snel daarna volgden opvoeringen in di-
verse hoofdsteden van Europa.45 De Berlijnse voorstelling werd op 15 februari 1934 be-
zocht door Hitler en zijn ministers Goering, Goebbels, Von Blomberg en Rust. Bijna
een jaar daarvoor had de Oostenrijkse radio-omroep Ravag het Napoleondrama uit-
gezonden met Mussolini als geïnteresseerd luisteraar. Midden jaren dertig werd het
stuk in een Duits-Italiaanse coproductie verfilmd onder de titel Honderd dagen van
Napoleon.46 De film werd bekroond met een paar prijzen. Door de grote hoeveelheid
publiciteit lag het voor de hand dat het stuk ook hier opgevoerd zou worden. Louis de
Vries was voorbestemd om de rol van Napoleon te spelen, N.H. Wolf, de hoofdre-
dacteur van De kunst had de vertaling voor zijn rekening genomen. De vertaling van
Georg Schlimme was dus de tweede in rij.

Over Schlimme is niet veel bekend. Naast de al genoemde bezigheden, sollici-
teerde hij ook bij de Nederlandsche Kultuurkamer. Toen dagelijks bestuurder D.
Zwikker bij dr. Jo van Ham, het hoofd van de Afdeeling Boekwezen van het DVK na-
dere informatie vroeg, kreeg hij een niet erg positief antwoord: ‘Georg Schlimme, pu-
blicist, Paulus Potterstraat 15, Arnhem, is lid der NSB, en doet van harte mee aan het
werk, dat noodig is voor den nieuwe opbouw, hij heeft zich eigener beweging gemeld
bij de Ned. Kultuurkamer en verrichtte ook wel eens werkzaamheden voor de Afdee-
ling boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (rapporten
over boeken). Hij heeft een spraakgebrek, stottert heel erg en is dus alleen voor schrif-
telijke arbeid te gebruiken. Zijn bekwaamheid moet middelmatig worden ge-
noemd.’47 Dat hij in NSB-kringen wel bekend was, moge blijken uit het feit dat de Am-
sterdamsche Tooneelgroep Als een dief in de nacht, een toneelschets van zijn hand, in
het voorjaar van 1942 in studie had genomen.

Honderd dagen is een toneelspel in drie bedrijven en negen taferelen. Het eerste be-
drijf telt twee scènes, het tweede vier en het derde drie. Wat opvalt, is de grote hoeveel-
heid personages, achtenveertig in getal. Naast de keizer en zijn familie, zijn generaals, of-
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ficieren en ministers treden nog afgevaardigden van de Franse Kamers, Duitse officie-
ren en vorsten en talloze kamerdienaren op. Het stuk speelt in juni 1815 en de titel heeft
betrekking op de terugkeer van Napoleon vanuit zijn ballingsoord Elba naar Frankrijk 
(1 maart 1815) en zijn definitieve nederlaag bij de slag van Waterloo (18 juni 1815).

Het hoofdpersonage Napoleon leek in de film enigszins op de historische figuur,
‘maar als menselijke figuur bleef hij ons ver; hij werd niet tot leven gewekt en bleef dood.
(…) Hier werd een mensch gereconstrueerd zooals men een prehistorisch beest weer
opzet: Alle elementen zijn er, en toch gaat het niet leven!’48 De discrepantie tussen het
heroïeke optreden van Napoleon en zijn armzalige gevoelsleven, zoals dat was uitge-
werkt door beide auteurs, versterkte waarschijnlijk dit gevoel. Als derde minpunt wees
de recensent van Het Vaderland op de holle, ideologische frasen die Napoleon moest
uitkramen. Deze drie kritiekpunten zijn ook van toepassing op de theatrale tekst.

Fouché, de verraderlijke minister van justitie, is het tweede belangrijke personage
in Honderd dagen. Hij is de verrader die via zijn intriges Napoleon uiteindelijk tot af-
treden dwingt. Hij gelooft niet in trouw, eerlijkheid en vaderlandsliefde, eigenschappen
die juist onlosmakelijk verbonden waren met de nationaalsocialistische ideologie.

Ook de opbouw van het stuk is aan kritiek onderhevig. De eerste vier taferelen tel-
len zevenendertig bladzijden, voor de laatste vijf zijn nog zeventien pagina’s tekst be-
schikbaar. De drie bedrijven nemen respectievelijk twintig, tweeëntwintig en twaalf
bladzijden in beslag. De onevenwichtige verdeling van de hoeveelheid tekst zorgt voor
een anticlimax, die door de snelle opeenvolging van scènes in het laatste bedrijf de in-
druk wekt dat de auteurs de verhaallijn zo snel mogelijk wilden afraffelen.

De nederlaag in Waterloo werd Napoleon niet verweten, hij blijkt verraden te zijn
door het eigenzinnige optreden van generaal Bourmont. Daarnaast blijken 30.000
man niet eens het slagveld bereikt te hebben. In een dialoog tussen Carnot, de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en generaal Labedoyère wordt de oorzaak van het deba-
cle besproken.

Carnot
Maar hoe is dat dan mogelijk geweest. Zoo’n geweldig leger. En dan zulk een debacle.

Labedoyère
Mijne heeren, het gif van de politiek heeft ook het slagveld aangetast. Velen, die door de po-
litiek gecompromitteerd waren, hadden geen rust bij de gedachte aan het lot, dat hen na een
nederlaag te wachten stond…. Parijs! Wat zal er in Parijs gebeuren? … Het parlement, de
intriges, dat alles heeft aan de rust, die een leider noodig heeft, afbreuk gedaan.49

Nadat Napoleon in Parijs is teruggekeerd, eist hij dat het parlement hem dictatoriale
bevoegdheden geeft. Over de gevolgen van Napoleons verzoek ontstaat er een dis-
cussie in de ministerraad. Davoust, de minister van oorlog, is dezelfde mening toege-
daan als Lucien, de broer van Napoleon:
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Op dit oogenblik is het bestaan van twee machtsfactoren ongewenscht. Wij hebben er aan
één genoeg, die onbelemmerd en met kracht kan optreden om de op eigenbelang gerichte
partijen te beheerschen. De Kamers, die niet anders zijn dan bronnen van intriges, moeten
gesloten worden. Daartoe geeft de grondwet den keizer het recht. Het is een volkomen wet-
telijke daad.50

In de discussies worden ondemocratische standpunten geformuleerd. Deze discussie
tussen Napoleon en zijn ministers had een hoge actualiteitswaarde voor het publiek
in de jaren dertig. De trits keizer Napoleon – de Franse Kamers – volk kan ‘hertaald’
worden door de reeks: dictator – parlement – volksgemeenschap. Na het verlies bij de
slag van Waterloo eiste Napoleon van de Franse Kamers dat zij hem tot militair dic-
tator zouden benoemen zodat hij Frankrijk tegen buitenlandse vijanden kon be-
schermen. De Kamers, opgestookt door Fouché, weigerden, waardoor Napoleon niets
anders restte dan uit Frankrijk te vertrekken. De eis om Napoleon tot dictator uit te
roepen, wordt beargumenteerd met de redenering dat de Franse Kamers zich tussen
het volk en Napoleon hebben genesteld. Hierin zit juist het ondemocratische of mis-
schien beter gezegd het fascistische element van het stuk. Het ondemocratische ka-
rakter wordt versterkt door de beteugeling van de persvrijheid die in dit stuk in het eer-
ste tafereel aan de orde wordt gesteld als Fouché van uitgevers verlangt dat ze alleen
gezagstrouwe artikelen over hem publiceren.

Deze nationaalsocialistische tendens heeft het blijkbaar niet gered tegen het gro-
te aantal spelers dat nodig was om dit stuk te realiseren. Daarnaast speelden wellicht
de tekening van de twee belangrijkste personages en de onregelmatige opbouw van het
stuk een belangrijke rol om van opvoering af te zien. Dat Mussolini in 1942 niet meer
geïdentificeerd werd met de grote, sterke leider uit de jaren twintig en dertig heeft een
eventuele publicatie zeker geen goed gedaan.

Israël, een arische natie?

Vóór Harald de skalde had August Heyting in 1904 een dubbeldrama Simson, een rich-
ter Israëls, bestaande uit: Simson en Dalila en De dood van Simson geschreven dat in
1939 als deel 7 en 8 van de Trifosreeks werd gepubliceerd.51 Met behulp van vrienden
en op eigen initiatief probeerde hij menigeen ervan te overtuigen dat hij een van de
meest gedreven nationaalsocialistische toneelschrijvers was. In een brief aan Marcel
van de Velde vertelde hij hoe dit drama moest worden geïnterpreteerd. ‘Naar mijn me-
ning is de Simson een geconcretiseerde zonne-mythe, eigenlik uit het Noorden stam-
mend, en betekent de naam Simson of Samson (ter onderscheiding met het stuk van
Vondel doopte ik het mijne Simson) niet anders dan Zonzoon (Engels: Sun-son). (…)
Als de zon zijn stralen verliest, d.w.z. Simson zijn lange, prachtige gouden haren, dan
is de zon zijn kracht kwijt en is het winter. Naderhand groeien de haren, de stralen,
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weer aan en herwint de zon zijn kracht. De geconcretiseerde legende geeft gelegenheid
tot ontplooiing van het karakter des helden en Bevrijders. Deze legende is meer uni-
verseel van karakter dan joods. Zij verdient als zodanig bekeken te worden.’52 Dat
Simson en de zon samenvielen verwoordde Heyting letterlijk in het vierde toneel van
het eerste bedrijf wanneer Dalila zegt:

O koning, zelden zag ’k een man van zulk
Een majesteit. Een vloed van gouden lokken
Omgolft hem als een hemels lichtgeschenk.53

Marcel van de Velde greep deze voorgestelde interpretatie aan om dit werk te kop-
pelen aan de nationaalsocialistische rassenleer, die beweerde dat het joodse volk
was opgebouwd uit zeven rassen. Een van deze rassen was het Noordras, hetzelfde
ras waartoe de nazi’s zichzelf rekenden. Volgens Van der Velde moest deze claus
dus betekenen dat het personage Simson een man was waarin het noordrasbe-
standdeel overheersend was. Dat de joodse rechter Simson dus als Germaan moest
worden gezien, werd zijns inziens ondersteund door de karaktertekening van dit
personage.

De Antwerpse dichter Jef van Eyck, redactiesecretaris van het letterkundig tijd-
schrift Het Vlaamsche land, ging in zijn uitvoerige beschrijving van dit werk nader in
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op de karakterisering van Simson. Dit dubbeldrama van Heyting was volgens hem ‘een
treurspel der “heroïsche levenshouding”’. Simson werd omschreven als het prototy-
pe van ‘den heldhaftigen dadenmensch’, een ‘idealistische, allesopofferenden volks-
leider en kamper’ en een Germaan die oppervlakkigheid verafschuwt, ‘zijn germaan-
sche eigenheid en wezenis doet hem boren naar de diepte [onderstreping J. van Eyck,
AvdL]’.54 In dit stuk benadrukte Heyting volgens hem wat mannenmoed, offertrouw,
hardheid en zelfbewustzijn voor een volk kon betekenen en dat lafheid ondergang tot
gevolg had. Een duidelijk voorbeeld hiervan stond in het tweede deel te lezen. Na de
gevangenneming van Simson wil koningin Siluda hem overhalen Jaweh te verraden
door een offer te brengen aan de Filistijnse afgod Dagon. Ook haar echtgenoot, Ko-
ning Tarabech, bespot de joodse rechter in de tempel:

Gij vol bederf en bitterheid, karbonkel,
Haast opgeteerd voor ’t aanschijn van uw vijand,
Rest u een God op Wien gij pralen kunt?

Tegenover deze kleinzieligheid wordt Simson aan de lezer gepresenteerd: 

‘Daar staat de blinde held Simson, gehoond, geknecht, geslagen, bespot en begekt, maar ge-
louterd door het wreedste lijden en gereinigd door de diepste smart en het verschrikkelijke
verlies van al wat zijn grootheid, zijn schoonheid, zijn liefde en sterkte uitmaakte, maar, trots
alles, niet gebroken, niet ontkracht in zijn sterke ziel, zelfbewust en koppig-trotsch, kennende
de kracht en de sterkte van den Heer.’55

Wederom een mooi voorbeeld van een door de auteur en vriendenkring aangebrachte
retrospectieve transpositie.

3. De neoklassieke tragedie

Frits van Genechten jr. De bode van Thermopylai

Het is de vraag of De bode van Thermopylai wel als een neoklassieke tragedie be-
schouwd kan worden. Hoewel het stuk geen opbouw in vijf bedrijven kent wijkt het
wel af van de tot nu toe beschreven toneelstukken omdat een grote rol is weggelegd
voor het koor. Ook de klassieke rolverdeling is in dit stuk herkenbaar. De bode is zo-
wel protagonist als boodschapper, als antagonisten fungeren de koren van de geesten
van Leonidas en van de Spartanen.

Inhoud van het toneelstuk
De plaats van handeling is de vlakte van Eurotas bij Sparta. Via verschillende stemmen
en een koor dat commentaar geeft of de noodzakelijke vragen stelt, wordt de lezer op
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de hoogte gebracht van de situatie. Leonidas heeft zich bij de pas van Thermopylai ver-
schanst om de Perzen tegen te houden en is daarbij samen met 300 man gesneuveld.
De weg naar Athene en Delphi ligt voor Xerxes open.

Koning Pausanias van Sparta heeft net als het koor slechts geruchten gehoord.
In zijn wanhoop wil hij van het koor precies weten wat er aan de hand is. Op dat mo-
ment komt een gehelmde man aangelopen. Hij heeft geen schild bij zich, wat de ach-
terdocht van de Spartanen opwekt. De bode vertelt in verschillende etappes wat er
is gebeurd. Allereerst meldt hij dat Leonidas het bevel van Xerxes om zijn wapens
in te leveren, beantwoord heeft met de mededeling dat hij ze maar moest komen ha-
len. Vervolgens vertelt hij dat hij de Griekse vloot terug heeft zien varen naar het ei-
land Aigina, wat bij Pausanias en de andere Spartanen een grote vreugde veroor-
zaakt. Ten slotte slaat de stemming om als bekend wordt dat Leonidas inderdaad is
bezweken.

Stemmen
Wie ontkwamen?

Andere stemmen
Wat deden de Atheners?

Andere stemmen 
Thebe verwoest? 

Andere stemmen
De vloot verslagen?56

De bode doet geheel in de traditie van de klassieke tragedie kond van de aanval van de
Perzen. Van voren werden de 300 getrouwen aangevallen door een leger van 10.000
man, in de rug door 400 lichtbewapenden. De soldaten rond Pausanias stellen ter-
stond de vraag of er verraad in het spel is. Pau sanias verneemt hoe iedereen werd ge-
dood behalve deze bode, hij is zelfs niet gewond.

De bode is, zo blijkt uit een smeekbede tot Zeus, Apollo en Pallas Athene, ge-
vlucht. Tenslotte richt hij zich tot Leonidas:

Leonidas, die nu ellendig rondzwerft, vergeef het mij, dat ik u heb verlaten. Ik behoor bij u,
strijders van de Thermopylai. Moge uw onsterf’lijke roem niet tot vloek en schande voor mij
worden. Ik, Leonidas, ben één van uw soldaten, al ben ik ook gevlucht, toen gij den dood
aanvaardet. Stoot mij toch niet uit! Vervolgt mij niet als de Eryniën! Ik keer terug binnen
uw broederschap. Ik word weer één met de uwen. O, stoot mij niet uit! 57

Intussen is een nieuw koor gevormd: het koor van de geesten van de soldaten. Voor
dit koor stelt zich de Geest van Leonidas op.
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Bode 
Koning Leonidas, ik weet, het was niet goed, wat ’k deed, maar is het niet begrijpelijk, dat
een mensch vlucht uit het gevaar en tracht zijn leven te behouden? Doet een dier zoo niet,
wanneer het zich zwak weet?
Geest van Leonidas
Sterken alleen behooren tot de broederschap van de Spartanen.

Koor
Sterken alleen.58

De tegenwerping van de bode dat hij alsnog kan sterven maakt geen indruk. Zijn taak
was het op zijn post te staan in de Pas van Thermopylai; de anderen aan het thuisfront
hadden een eigen taak. De kleinzielige opmerking van de bode dat een aantal ge-
sneuvelden in het ogenblik van hun dood berouw heeft gehad dat ze niet gevlucht zijn,
roept bij het koor wraakgevoelens op.

Ook Pausanias keert met zijn soldaten weer terug op het toneel. Ze zijn ontstemd
over het gedrag van de bode, want geen enkele Spartaan heeft ooit zijn post verlaten.
Daarom wordt de bode berecht, deze is zich echter niet bewust van de situatie, want
hij denkt weer samen met de Spartanen te kun nen strijden. De geesten van de solda-
ten irriteren hem mateloos, hij zou hen het liefst willen doden.

Koorleider
Koning Pausanias, mijn helm bevat slechts zwarte steenen

Pausanias
Dan zij ’t vonnis uitgesproken: De Spartanen hebben gestemd en hebben U schuldig be-
vonden. Zij veroordeelen U en

Pausanias, geest van Leonidas, beide koren
bannen U uit.

Pausanias
Vuur, aard’ en water ontzeggen wij U – En geen huis zal U geopend zijn,
waar de Spartaansche zonen verblijven.

Koor van geesten
’t is geschied.

Koor van Spartanen
Het is geschied.
(…)

Bode
Ik, die eens een trotsch soldaat was, sta nu hier, zoo radeloos, zoo krachteloos, –– Ik kan niet
lang meer verdagen. –– Ik moet maar ver weg zwerven, –– misschien komt er vergeving.59
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Een uitgebreide analyse van De bode van Thermopylai is opgenomen in de bijlagen bij
dit hoofdstuk.

4. Conclusie

Voor dit hoofdstuk zijn tweeënveertig toneelstukken of -schetsen onderzocht die in
de periode 1932-1952 zijn geschreven en als nationaalsocialistisch bestempeld kunnen
worden. Een tweetal van August Heyting dateerde uit het begin van de twintigste
eeuw, maar werden door de auteur en kringen om hem heen later als nationaal -
socialistisch beschouwd en worden daarom in deze conclusie als zodanig meegere-
kend. Van één toneelstuk (geschreven door Steven Barends) zijn geen verdere gege-
vens bekend. Don Mussert Quichot is eerder een synopsis dan een echte toneeltekst.
Daarom worden deze laatste twee teksten verder buiten beschouwing gelaten. Hoewel
Als Roeland luidt van Ferdinand Vercnocke in 1937 door het Vlaamsche Volkstoo-
neel o.l.v. Staf Bruggen is gespeeld, wordt deze tekst hier op grond van de publica-
tie in De Bundel en de politieke signatuur van de auteur tot een nationaalsocialisti-
sche tekst gerekend. Hoewel dramatische dialogen als Nou zeie ze …, ’T leste nieuws
van de klapbanke en Brabantsch praatje in verschillende afleveringen verschenen,
zijn ze niet als afzonderlijke dramatische teksten meegerekend. Concreet kunnen
dus veertig stukken in deze conclusie worden besproken. Tot de categorie actuele
toneelstukken of -schetsen behoren achtentwintig teksten (70%), elf teksten
(27,5%) zijn historische toneelstukken en één tekst (2,5%) valt te beschouwen als een
neoklassieke tragedie.

Slechts twee van de achtentwintig actuele toneelstukken – Een oud vermaak’lijk
Ganzenspel van Martien Beversluis en Inge van George Kettmann jr. – waren speelbaar
en zouden een avondvullende voorstelling hebben opgeleverd, het overgrote deel be-
stond uit dramatische schetsen van één of enkele pagina’s tekst. Deze schetsen waren
bedoeld om nationaalsocialistische propaganda te bedrijven en niet om gespeeld te
worden. Het stuk van Kettmann kon vanwege de nationaalsocialistische strekking na
de oorlog niet in de openbaarheid worden gespeeld. Beversluis’ Ganzenspel stelde te
veel eisen aan publiek, kostuums en decor, bovendien was het niveau van het gezel-
schap De Voortrekkers niet toereikend om het stuk voor een publiek op te voeren.

Het aandeel speelbare historische toneelteksten is beduidend groter dan bij de
actuele toneelstukken. Slechts Storm van E.G. van Bolhuis, gepubliceerd in het Keur-
jaarboek 1932-1942 van de Amsterdamsche Keurkamer, heeft het karakter van een
schets en kan beschouwd worden als een verkorte variant van Op Hoop van Zegen van
Herman Heijermans. De rest bestaat uit volwaardige, speelbare toneelstukken. Een
aantal van hen is daadwerkelijk opgevoerd. Zo speelde het Vlaamsche Volkstooneel
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van Staf Bruggen op 11 juli 1936 in Handzaeme, een dorpje bij Diksmuide, en op 5 juni
1937 in Gent Als Roeland luidt van Ferdinand Vercnocke. Oranje van Frans de Prez
werd in 1931 gespeeld door het gezelschap De Bouwers. Thor’s gast van Otto Erler en
Campo di Maggio (Honderd dagen) van Forzano en Mussolini zijn buiten Nederland
verschillende keren opgevoerd. Waarschijnlijk zal de grote bezetting en het inge-
wikkelde decor voor beide stukken een opvoering hebben verhinderd. De stukken
van August Heyting en E. G. van Bolhuis, beiden vooraanstaand lid van de Bond van
Nederlandsche Tooneelschrijvers, werden niet gespeeld vanwege de vereiste groot-
se enscenering die in oorlogstijd niet te bekostigen viel of te vervoeren was. Daarnaast
hebben schouwburgdirecteuren hun afwijzende houding ten aanzien van de toneel-
schrijvers van de voornoemde bond vanwege de kwaliteit van het werk niet gewijzigd.
De actualiteit van het declamatorium van Martien Beversluis uit 1938 was tijdens de
bezetting achterhaald, een verwijzing naar de hechte band tussen het huis van Oran-
je en het Nederlandse volk was niet gewenst. Ideologische redenen lagen ten grond-
slag aan het niet spelen van Mordechai: het joodse personage Esther werd te sympa-
thiek gepresenteerd.

Voor een aantal stukken uit 1944 geldt dat er door de oorlogsomstandigheden
geen schouwburgen beschikbaar waren voor het spelen van toneelstukken. Van een
theaterleven in het seizoen 1944-1945 kon na Dolle Dinsdag amper worden gesproken.
De ideologische boodschap van De bode van Thermopylai zal weinig directeuren en to-
neelleiders hebben overgehaald dit stuk aan het eind van de oorlog te spelen. De ideo-
logische boodschap, volhouden tot de laatste man, was een boodschap die alleen voor
NSB’ers bedoeld was.

Het grote percentage actuele toneelschetsen staat in schril contrast met de natio-
naalsocialistische toneelpraktijk uit dezelfde periode. In hoofdstuk 5 is vastgesteld dat
een groot aantal toneelstukken niet onder een van de genoemde tekstgenres onder-
gebracht kon worden, omdat de nationaalsocialistisch georiënteerde gezelschappen
voornamelijk onschuldige blijspelen hebben gespeeld die slechts af en toe vanuit trans-
positioneel oogpunt een diepere laag aanboorden. Het was in de praktijk belangrijker
met relatief gemakkelijke blijspelen op zoek te gaan naar een nieuw publiek. Als dat
eenmaal gevonden was, kon in een later stadium van de oorlog nationaalsocialistisch
geëngageerde toneelstukken opgevoerd worden.

Daarom is de veronderstelling gerechtvaardigd dat actuele toneelschetsen louter
geschreven werden voor de nationaalsocialistische propaganda, een opvoering van die
stukken was een uitzondering. Alleen de dialogen van Pier de Wijze en Leunie Seute
zijn door de inspanningen van Beversluis door amateurs gespeeld. Deze veronder-
stelling correspondeert ook met de lengte van de meeste teksten, in dit hoofdstuk to-
neelschetsen genoemd.

Een van de weinige constanten wordt gevormd door het historische personage
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Willem van Oranje. Zowel in de gespeelde teksten als in de geschreven historische dra-
ma’s hebben nationaalsocialistische auteurs hem als een ijkpunt beschouwd.

Van de dramatische bouwstenen die door Ketelsen (1974) werden onderscheiden,
zijn vooral de transpositie en in mindere mate de rol van het koor en de schijndialoog
aangetroffen in Nederlandse nationaalsocialistische toneelteksten. Op basis van zijn
onderzoek mocht verwacht worden dat transpositie alleen aangetroffen zou worden
in historische toneelstukken en de neoklassieke tragedie. Deze verwachting is ten aan-
zien van de Nederlandse situatie bewaarheid. Niet alleen bij gespeelde historische stuk-
ken die genoemd zijn in hoofdstuk 5 (Witte van Haemstede), ook bij een aantal van de
historische toneelteksten die in dit hoofdstuk zijn besproken (Rebel der Nederlanden,
Campo di Maggio en Mordechai) speelde de transpositie een grote rol, waardoor de le-
zer gewezen werd op de nationaalsocialistische partij of (elementen uit) haar ideolo-
gie. Het verschijnsel ‘retrospectieve transpositie’ is ook uit onderzoek in Duitsland be-
kend (Vondung, 1973 en Ketelsen, 1974). Nieuw is echter dat het in Nederland de
schrijver (August Heyting) was die van de transpositie melding maakte.

De rol van het koor en de schijndialoog werden besproken bij de nadere be-
schouwing van De bode van de Thermopylai. In geen enkel van de andere onderzoch-
te toneelteksten trad een koor op. Het koor in het stuk van Frits van Genechten wijst
de bode op zijn lot en sanctioneert de in het stuk verkondigde nationaalsocialistische
normen en waarden. Dit is het enige stuk waarin een personage duidelijk ‘buiten de
boot valt’ en daardoor als politieke tegenstander beschouwd moet worden waardoor
er sprake kan zijn van een schijndialoog. In de overige stukken zijn geen politieke te-
genstanders zoals beschreven in hoofdstuk 2 aangetroffen.
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