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‘Het is zeker, dat de figuur door Heinrich von Kleist in zijn Prinz Friedrich von Hom-
burg geschapen, den bijna ideaal ‘vermenschelijkten’ Germaan voorstelt.’1 Zo begon
Louis Thijssen zijn recensie in Cinema & Theater van dit tussen 1808 en 1811 geschre-
ven drama, dat op 22 september 1943 zijn première beleefde bij het Deutsches Thea-
ter in den Niederlanden in een regie van dr. Hannes Razum en met Egon Müller-Fran-
ken in de hoofdrol. Hoewel hij inschatte dat de term ‘Germaan’ voor de meeste lezers
van dit film- en theatertijdschrift een beetje verdacht zou klinken, gebruikte hij deze
doelbewust: ‘ik vorm mij er een bepaald en wèlomschreven verbeeldingswezen van in
mijn gedachten, samengesteld uit een serie eigenschappen, die alle tezamen den groot-
sten gemeenen deeler zijn van ras-specima.’2 In zijn beleving had het woord ‘Germaan’
echter eenzelfde betekenis als bijvoorbeeld de minder beladen term ‘Griek’. En hij ver-
volgde: ‘Hij heeft inderdaad het matelooze van het Noordras, dat gemakkelijk weent,
maar trouw is, ofschoon het om eigen leed en trouw weenen kan. Men zou hem een
wankelmoedig man kunnen noemen, maar daartegenover staan een serie van echt-
mannelijke eigenschappen, die zwakke facetten van het karakter volkomen doen ver-
geten [bedoeld worden hier de dromerigheid en onbeheerstheid van prins Friedrich
von Homburg, AvdL] en die er bijna zijn om het schitterende van het geheel nog méér
te laten flonkeren. Het is iets van een mythologisch wezen, dat herboren is in dezen
man van vleesch en bloed, hij is een gedrevene door het Lot.’3

De dramatische handeling laat zien dat deze generaal van de Brandenburger ca-
valerie geen excellent exempel van militaire discipline is. Tijdens een veldslag zet hij
naar eigen goeddunken zijn ruiterij in zonder een bevel van hogerhand af te wachten.
Hoewel zijn actie succesvol is, wordt hij door een krijgsraad ter dood veroordeeld.
Door bemiddelingspogingen van de zijde van het hof en het leger wordt het vonnis
echter niet voltrokken. Heinrich von Kleist kreeg van Thijssen het ‘verwijt’ dat hij deze
afgod in de ogen van zijn soldaten in het laatste bedrijf jammerlijk om zijn leven liet
smeken, waardoor hij zijn status als dramatische held geweld aandeed.

Prins Friedrich von Homburg te beschouwen als edel-Germaan en vertegen-
woordiger van het Noordras kan Thijssen afgeleid hebben uit de enscenering van het
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Deutsches Theater. In de regie van dr. Hannes Razum zag hij Prinz Friedrich von Hom-
burg als een soldatenstuk: ‘Stuk voor stuk kwamen daar de soldatenkerels en vuur-
vreters voor den dag, ruw maar hartelijk, temidden waarvan de wijsheid van den
landsvader [de keurvorst, AvdL] een milder licht verspreidt – als om de hoeken, die
snijden, af te ronden en te verzachten’.4

De receptiegeschiedenis van Prinz Friedrich von Homburg laat een aantal ver-
schillende interpretaties zien waarin vooral het thema van de vaderlandsliefde centraal
staat. Bij het in boekvorm verschijnen in 1821 viel het stuk vanwege de geromantiseerde
esthetiek van een zenuwzieke, slaapwandelende prins en de als jammerlijk ervaren
doodsangst van een Pruisische officier een negatieve kritiek ten deel. Daarom werd ge-
durende een groot deel van de negentiende eeuw niet Prinz Friedrich von Homburg,
maar de keurvorst als het belangrijkste personage beschouwd. Aan het eind van de ne-
gentiende en aan het begin van de twintigste eeuw werd Prinz Friedrich von Homburg
geprezen vanwege de heldhaftige offerbereidheid voor vorst en vaderland. In de re-
ceptie had hij zich ontwikkeld van een eerzuchtige egoïst tot een politiek denkende pa-
triot, die zijn leven ondergeschikt achtte aan de koning en de wet. Ten tijde van het na-
tionaalsocialisme werd niet alleen de vaderlandsliefde, maar vooral de onderwerping
aan een van boven opgelegd normen- en waardensysteem als thema gezien.

Daarmee zijn we bij het onderwerp van dit hoofdstuk aangeland. Thijssen sloot
in zijn recensie slechts gedeeltelijk aan bij de receptie van Kleists stuk in het Derde Rijk.
Aan de ene kant was hij gecharmeerd van het soldateske in de regie, anderzijds wees
hij verschillende malen op de onverenigbare karaktereigenschappen van de prins: ge-
passioneerd en temperamentvol naast dromerig, dweepziek en onbeheerst. In plaats
van prins Friedrich von Homburg te benadrukken als een politiek denkende patriot
die in botsing kwam met een autoritair normen- en waardensysteem, trakteerde hij
de lezers van Cinema & Theater op zijn eigen op de rassenleer gebaseerde interpreta-
tie. In wezen combineerde hij een negentiende-eeuwse interpretatie met contempo-
raine, nationaalsocialistische opvattingen.

De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord wordt, is hoe nationaalsocialistische
recensenten reguliere, d.w.z. niet-nationaalsocialistische toneelstukken hebben gere-
censeerd. In hun recensies beschreven ze wat ze gezien hadden en hoe ze deze toneel-
stukken interpreteerden. Het is heel goed mogelijk dat ze vanuit hun nationaalsocia-
listische visie tevens aangaven wat ze hadden willen zien, met andere woorden: in
hoeverre de regisseur er in hun ogen in geslaagd was het stuk een nationaalsocialistisch
accent te geven of wat hij had moeten veranderen om het die lading te geven.

Voor dit hoofdstuk zijn de toneelrecensies in de volgende nationaalsocialistische
periodieken onderzocht: Het Nationale Dagblad, Volk en Vaderland, De Waag, De
Schouw en het deutschfreundliche Cinema & Theater. Dat betekent niet dat alle re-
censies uit deze periodieken in dit onderzoek zijn betrokken. Een recensent met een
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nationaalsocialistische ideologie hoeft per definitie niet altijd een nationaalsocialisti-
sche recensie te schrijven. Hij kan daarvoor kiezen, maar hij kan net zo goed de dra-
matische kwaliteit van een toneelstuk als uitgangspunt nemen. In een recensie van
Prinz Friedrich von Homburg in een uitvoering van de Bochumer Bühne in 1942 met
Geert Brüdern als prins Friedrich sprak Max Wolters juist weer wel van ‘die blinde-
lingse offervaardigheid en zelfverloochenende bereidheid, die de eerste voorwaarde
van de militaire overwinning is’.5 Met deze omschrijving sloot Wolters aan bij de laat
negentiende-eeuwse, vroeg twintigste-eeuwse interpretatie van dit stuk. Op grond van
deze recensie moeten we er voor waken dat we het woord ‘offervaardigheid’ niet per
definitie gelijk stellen met het nationaalsocialistische ideologeem ‘offer’.

Soms paste de recensent zijn keuze aan het lezerspubliek aan. In Cinema & Thea-
ter zijn slechts in een viertal recensies verwijzingen naar een nationaalsocialistische in-
terpretatie aangetroffen. Het betrof dan o.a. de typering van Betje regeert van Henk Bak-
ker als een goed ‘volksch’ toneelstuk of een verwijzing naar de heroïsche gedachte in een
recensie van Die Königin Isabella van Hans Rehberg. In alle andere gevallen schreven
recensenten als Chris de Graaff, Frans de Prez en Henrik Scholte apolitieke recensies,
waarbij vooral de inhoud van het stuk en de enscenering het uitgangspunt waren.

In mindere mate geldt dat ook voor recensies uit De Schouw en De Waag. Max
Wolters, Wouter Weersma en Sybren Modderman gaven soms blijk van hun natio-
naalsocialistische gezindheid, maar beperkten zich ook vaak tot louter theatrale re-
censies, omdat ze met hun teksten niet alleen nationaalsocialisten, maar klaarblijke-
lijk ook een bredere doelgroep wilden bereiken. De belangrijkste bron voor dit
hoofdstuk vormde Het Nationale Dagblad. De doelgroep voor recensenten als
Adriaan van Hees, Frans de Prez en N.H. den Hertog was beperkt tot iets meer dan
25.000 nationaalsocialisten. De oplage van het weekblad Volk en Vaderland was vele
malen groter (200.000 exemplaren in 1943), maar alleen in vooroorlogse nummers
werden toneelrecensies aangetroffen.

1. De taak van de toneelcriticus

De meeste toneelrecensenten in de jaren dertig waren volgens nationaalsocialisten
miskende genieën die door verdachtmakingen en scheldpartijen alsnog hun gelijk wil-
den halen.6 Hoe een recensent zijn kritische taak moest uitoefenen, werd eind 1942, be-
gin 1943 in nationaalsocialistische kringen bediscussieerd. Objectieve kunstkritiek
achtten nationaalsocialisten per definitie onmogelijk omdat elk kunstproduct een per-
soonlijk accent bezat wat tot gevolg had dat de criticus er niet aan ontkwam zijn per-
soonlijke visie in zijn kritiek te verwoorden. Het was hem echter niet toegestaan van-
uit een vooringenomenheid de kunstenaar of zijn kunstwerk te beoordelen. Zijn
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kritiek kon er wel toe bijdragen het artistieke niveau van de kunstenaar te verhogen.
Omdat het theater in de nieuwe nationaalsocialistische staat een andere functie

had gekregen, moest de taak van de criticus mee veranderen. Al in de eerste maanden
van de bezetting typeerde Wouter Weersma, de criticus van De Waag, de kunst van
de nieuwe orde als: ‘Coördinatie van alle versnippering zal het nieuwe ons moeten
brengen, ook op de terreinen van de kunst. Niet langer een onevenwichtig allerindi-
vidueelst individualisme, geen ivoren torens meer, geen bizar getheoretiseer of ge-
analyseer. Gevoelige ijdelheidjes of heilige huisjes dienen te verdwijnen om plaats te
maken voor slechts één doel, één drang, nl. dienen. Elke kunst moet zijn een dienen-
de, een opvoedende, zoowel naar vorm als naar inhoud.’7 In het verlengde hiervan is
de constatering gerechtvaardigd dat ook de toneelcriticus een dienende functie had:
hij moest het publiek opvoeden in groots theater.

Waar het in de discussie om ging, was de vraag voor welk lezerspubliek de criticus
schreef. Dat publiek zou de criticus moeten leiden bij het schrijven van zijn recensie. Het
kon niet zo zijn dat iedereen – in het geval van een toneelrecensie de auteur, regisseur, ac-
teurs en het publiek – opgevoed moest worden. Net zoals het onmogelijk was dat een pro-
fessor in de geneeskunde zijn college hield voor studenten én voor patiënten, was het voor
de toneelcriticus onmogelijk iedereen te bedienen. Er zouden dus afzonderlijke recensies
voor de mensen uit het vak én voor het grote publiek moeten worden geschreven.

De kritiek voor het grote publiek had een tweeledige functie. Enerzijds moest de
recensent voorlichting geven door het schrijven van voorbesprekingen en algemene
beschouwingen, anderzijds moest hij optreden als de tolk van het publiek en zich in
zijn recensie tot de kunstenaar richten. De kritiek voor de vakmensen moest geplaatst
worden in de vaktijdschriften, waarbij de recensent louter als beoordelaar optrad.

Wat betreft de beoordeling concentreerde de toneelcriticus zich op een vijftal the-
mata: toneel en politiek, het Nederlandse stuk, de vraagstelling toneel op het toneel
versus toneel om het toneel, de functie van volkstoneel en klucht en regionale to-
neelvoorstellingen.

Bij het eerste thema was het van belang aan te tonen dat het nieuwe nationaalso-
cialistische theater geplaatst werd in een eeuwenoude traditie. Zo toonde Primo aan
dat politiek theater een wezenlijk onderdeel van de theatergeschiedenis was. De Per-
zen en de Oresteia van Aischylos en de komedies van Aristophanes waren de eerste
voorbeelden van politiek drama.8 Het theater van de nieuwe orde zou een navolging
moeten zijn van de toneelstukken van Shakespeare en Calderón of van het Duitstali-
ge theater van Schiller, Von Kleist, Lessing en Grillparzer. In feite herhaalt Primo hier
de dramatische theorie van Paul Ernst.

Nationaalsocialisten achten het Nederlandse stuk van belang omdat het de iden-
titeit van de Nederlandse volksgemeenschap versterkte. Alleen al de titels van de be-
sprekingen zijn veelzeggend: ‘Het tooneel moet spiegel van ons volk zijn’, ‘Neder-
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landsch tooneel herleefd’, ‘Voorvaderlijk leven ten tooneele’ en ‘Hoog-conjunctuur
voor het Nederlandsche stuk’ zijn slechts enkele van de vele voorbeelden waarin ge-
pleit werd voor oorspronkelijk Nederlandstalig toneel.9

De vraagstelling toneel op het toneel versus toneel om het toneel werd in deze be-
woordingen aangekaart door Max Wolters in De Waag, maar is ook in een aantal an-
dere recensies terug te vinden.10 Toneelstukken met het predikaat ‘tooneel op het too-
neel’ zijn luchtig, amuserend van karakter en zitten vol grappige misverstanden die
tijdens de voorstelling ontrafeld en opgelost worden en getypeerd kunnen worden als
een vlucht in het amusement. Het is de taak van de criticus de auteurs aan te sporen
‘tooneel om het tooneel’ te schrijven: stukken waarin een belangrijk probleem wordt
aangepakt waarbij de auteur er op uit is de cultuur te dienen.

De aandacht voor het volkstoneel en de klucht moet vooral gezien worden als een
eerste opstap naar volks theater, hetzelfde geldt voor de ruime aandacht voor de re-
gionale toneelvoorstellingen in de streektaal aan het eind van de oorlog. In De Schouw
hield Wouter Weersma zijn lezers voor dat ‘volkstooneel zal zoodanig moeten zijn, dat
de toeschouwer iets beter naar huis gaat dan hij gekomen is’. Daarmee wordt dan be-
doeld dat de toeschouwer ontroerd moet zijn ‘door schoonheid, zoodat zijn ‘beter ik’
in het geweer werd geroepen, of hij moet ontroerd zijn geworden door de boosheid,
met eenzelfde reactie’.11 De voorstellingen in de streektaal werden beschouwd als ma-
nifestaties van de betreffende volksgemeenschap en behoren in die zin opgevat te wor-
den als volkstoneel, waarin ‘nog de strijdbaarheid van het tooneel als taal-daad [trilt],
een functie, die in Holland sinds lang verloren is gegaan…’.12

Bij de beschrijving van een nationaalsocialistische esthetica wordt de aandacht ge-
richt op nationaalsocialistische richtlijnen die de dames en heren critici in hun recen-
sies hebben aangelegd: een specifiek klassiek nationaal repertoire, het historische Duit-
se stuk en nationaalsocialistische ideologemen. Daarnaast wordt aangetoond welke
elementen ze in toneelstukken verafschuwden: het tijdtheater met als belangrijkste re-
presentant het toneelstuk De beul van de Zweedse auteur Pär Lagerkvist, het Anglo-
Amerikaanse karakter van het moderne, twintigste-eeuwse theater en societyachtige
personages die daarin optraden.

Dat de taak van de criticus een belangrijke was, blijkt ook uit een radiotoespraak van
Goedewaagen. In de serie Op den steiger onderscheidde hij drie verschillende vormen van
kritiek: de ontboezeming, de kunstkritiek en de kunstwetenschap. De ontboezeming
stond het dichtst bij het kunstwerk omdat het er een onmiddellijke reactie op was. De
kunstcriticus ging uit van een bepaald normenstelsel dat ontleend was aan een idee of
‘school’. De recensent moest zijn kritieken schrijven vanuit een algemene, gegronde me-
ning, hij sprak eerder als een vertegenwoordiger van een bepaalde kunststroming dan
op persoonlijke titel. De kunstwetenschappen die uitspraken deden over artistieke pro-
ducten waren de kunstpsychologie, de kunstsociologie en de kunstgeschiedenis. De
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kunstpsycholoog moest de zielkundige geaardheid van de kunstenaar afleiden uit bijv.
een penseelstreek, een muzikaal thema, uit de plot van een drama of uit het ritme van
een gedicht. De kunstsocioloog had de taak de kunst als uiting van de volksgeest of ras-
stijl te analyseren. De kunsthistoricus plaatste het kunstwerk in een bepaalde stroming
of school en moest in staat zijn de biografie van de kunstenaar te beschrijven.

Bij zijn recenserende taak moest de criticus uitgaan van zuiver artistieke maat-
staven: materiaalverwerking, compositie, verbeeldingsintensiteit en de eenheid van
vorm en inhoud. Daarnaast moest de criticus het kunstwerk vanuit de heteronomie
beoordelen, hij moest aangeven welke moraal, opvoedkundige overwegingen en volk-
se waarden erin te ontdekken waren. Bovendien moest hij kunnen aantonen of een
werk staatsgevaarlijk was of niet.

Goedewaagen benadrukte deze opdracht voor de criticus in 1942 voor de radio,
maar ook daarvoor werd al over de taak van de recensent gediscussieerd. Begin augus-
tus 1940 stelde Van den Tol in De Waag dat een kunstenaar zich in zijn kunstwerk uit-
sprak tot de eenvoudige volksgenoot ‘die mét hem leeft en streeft vanuit hetzelfde bloed
en denzelfden geest, dat is dus: vanuit dezelfde ‘ziel’ [cursivering van Van den Tol,
AvdL].’13 Gebeurde dat niet dan moest de recensent deze volksgenoot waarschuwen
‘voor nutteloos en zelfs tot gevoels-déraillement en geestelijk defaitisme leidende po-
gingen tot “verstaan” en “begrijpen”.’14 Als dat wel gebeurde, moest de recensent op
eenvoudige wijze verklaren wat de kunstenaar met zijn werk wilde zeggen. Tenslotte
kon hij aangeven waardoor hij zelf door het kunstwerk werd geraakt en ontroerd. Deze
taakopvatting vertoont grote overeenkomsten met die van Goedewaagen. We mogen
concluderen dat Nederlandse nationaalsocialisten het over het algemeen eens waren
over de rol die de recensent kon spelen in de nieuw op te bouwen maatschappij. De
vraag is alleen of de recensenten zich ook aan deze voorschriften hebben gehouden.

De recensent in de jaren dertig en begin veertig had zijn informerende taak ver-
waarloosd. Te snel had hij een mening uitgesproken zonder aan het publiek uit te leg-
gen wat de bedoeling en de opzet van het betreffende kunstwerk was. De recensent
moest de materie waarover hij sprak beheersen maar nog belangrijker was dat hij een
overzicht had over het technische aspect van de kunstvorm en geleerd had dat te be-
schrijven. Wiers stelde daarom als eis dat het ‘critisch-talent’ van de recensent uitging
boven zijn ‘kunsttalent’.15 Voor een toneelrecensent betekende dit dat hij niet een on-
nodig negatief oordeel kon uitspreken omdat hij niet op de hoogte was van de moei-
lijkheden die bij het maken van het betreffende kunstwerk meespeelden en aan de an-
dere kant mocht hij niet in de valkuil stappen om een veel te positieve kritiek te
schrijven terwijl hij de gemaakte technische fouten niet zag. Wie bijvoorbeeld een dra-
ma van Vondel wilde beoordelen, moest enig begrip hebben van dramatische teksta-
nalyse, zelf op het toneel hebben gestaan, een toneelopleiding hebben genoten en ken-
nis hebben van klassieke ensceneringen.
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Daarom was het noodzakelijk dat er van boven af controle uitgeoefend werd op
de recensenten. Een beschikking van de voorzitter van het Verbond van Nederland-
se Journalisten bepaalde in 1942 dat alle recensenten zich bij de NKK moesten aan-
melden. Tegelijkertijd zou hun opleiding ter hand worden genomen. De recensenten
dienden zich kunstwetenschapelijk te bekwamen, daarnaast dienden zij zich filoso-
fisch-esthetisch en politiek te scholen. Deze scherpe controle had tot doel ‘eindelijk
eens verlost te worden van alle lastposten: betweters, afbrekers en snauwers, die onze
kunstcritiek tegenwoordig onveilig maken, en te komen tot een echte kunstcritiek, die,
naar het woord van Benedetto Croce’s Brevier der Aesthetica, den opvoeder, den rech-
ter en den uitlegger verenigt’.16

2. Nationaalsocialistische accenten

Een specifiek klassiek nationaal repertoire

In hun poging om een eigen nationaalsocialistische theatertraditie te ontwikkelen werd
er in de recensies van toneelstukken van gezelschappen als het Gemeentelijk Theater-
bedrijf Amsterdam, Het Residentie Tooneel, het Centraal Tooneel en De Ghesellen van
den Spele beklemtoond dat de leiders van genoemde gezelschappen zich in eerste in-
stantie dienden te oriënteren op de beste voortbrengselen van onze nationale cultuur.
Daarmee bedoelden de recensenten dat er door die gezelschappen vooral Nederlandse
klassieke stukken gespeeld moesten worden. Onder klassieke stukken verstonden ze abe-
le spelen uit de middeleeuwen en werken van grote toneeldichters uit de Gouden Eeuw
als Joost van den Vondel, Gerbrand Adriaansz. Bredero en Pieter Cornelisz. Hooft.

In een recensie over de poging van prof. dr. B.H. Molkenboer O.P. om in 1937 met
leden van het Studentencorps Carolus Magnus uit Nijmegen Noah of de ondergang der
eerste weerelt van Vondel te spelen, merkte de recensent van Het Nationale Dagblad op
dat al in het midden van de zeventiende eeuw het culturele verval was ingetreden.17 Het
schouwburgpubliek had zijn goede smaak verloren, want het zag liever stukken met
kunst en vliegwerk van schrijvers als Jan Vos, die de recensent vergeleek met de schit-
terende montage van moderne films. Zijn conclusie was dan ook dat levende kunst in
de eerste decennia van de twintigste eeuw plaats moest maken voor ‘dode techniek’,
een proces dat was uitgelopen op de verheerlijking van de machine.

De eis een klassiek Nederlands repertoire na te streven sloot volgens de natio-
naalsocialistische recensent Max Wolters aan bij een al langer bestaande traditie. De
roep om Nederlandse stukken te spelen werd al verwoord en in de praktijk gebracht
toen Cor van der Lugt Melsert in 1917 zijn Hofstad Tooneel startte. In het eerste jaar
van zijn bestaan werden alleen Nederlandstalige stukken gespeeld, in de latere jaren
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schommelde het percentage rond de 40%. In totaal speelde het Hofstad Tooneel in 21
jaar 117 Nederlandse stukken, een gemiddelde van 5,57 per seizoen.18 In vergelijking
met de andere bestaande gezelschappen was dit een ongekend hoog percentage. Wat
Wolters echter vergeet te vermelden is dat Herman Heijermans met zijn Nederlandsch
Tooneelgezelschap eenzelfde percentage Nederlandstalig werk behaalde.

In zijn terugblik op de eerste twee oorlogsjaren constateerde Wolters dat het ini-
tiatief van Van der Lugt Melsert navolging had gekregen. Tevreden stelde hij vast dat er
in 1940-1941 en 1941-1942 vijfentwintig Nederlandstalige voorstellingen waren gespeeld.19

Figuur 18: Gespeeld Nederlands repertoire in de seizoenen 1940-1941 en 1941-1942.
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Middeleeuwen 6 Vereenigde Haagsche Spelers
• Mariken van Nieumeghen

Het Residentie Tooneel
• Mariken van Nieumeghen

Ghesellen van den Spele
• Lanseloet, Gloriant, Floris ende Blanchefloer en Elckerlyc

Gouden Eeuw 7 Het Residentie Tooneel
• Joost van den Vondel Lucifer

Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Joost van den Vondel Gijsbreght van Aemstel
• Joost van den Vondel Peter en Pauwels,
• P.C. Hooft Warenar
• Michael de Swaen De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse

Gezelschap Albert van Dalsum
• Joost van den Vondel Adam in Ballinschap,

Ghesellen van den Spele
• Gerbrand Adr. Bredero De klucht van de koe.

Achttiende eeuw 1 Het Residentie Tooneel
• Pieter Langendijk Het wederzijds huwelijksbedrog

Negentiende eeuw
(vóór 1880)

2 Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Jacob van Lennep Een Amsterdamsche jongen

Het Residentie Tooneel
• Nicolaas Beets Camera Obscura

1880-1940 9 Nederlandsch Tooneel/Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam
• Henk Bakker Als sterren vallen
• Dick Ouwendijk De weg is beter dan de herberg
• Mr. J.H. Penning De zondaar

Centraal Tooneel
• Mr. J.H. Penning Het paradijs
• Leonard Huizinga Adriaan en Olivier

Het Masker
• Marcellus Emants Domheidsmacht

Het Residentie Tooneel
• A. den Hertog Operatie geslaagd

Gelegenheidsgezelschap
• De duivel en juffer Honesta

Gelegenheidsgezelschap o.l.v. Anton Koolhaas
• Het hart van Rotterdam
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Het spelen van abele spelen door het gezelschap van Adriaan Hooykaas paste eveneens
in een al langer bestaande traditie. Deze voorstellingen in de historische ambiance van
de Kloosterhof in Utrecht moesten niet gezien worden als een experiment, aldus Wol-
ters in De Waag, maar als ‘het teruggrijpen naar een volkstraditie op grond van een wil
tot zuiverheid en volksverbondenheid, zooals die ook al sprak in het opkomende so-
cialisme’.20 De verwijzing naar het socialisme sloeg op het initiatief van Rotterdamse
volksschoolonderwijzers die aan het begin van de twintigste eeuw samen met hun leer-
lingen enkele abele spelen hadden opgevoerd.

De toneelleiders van de gezelschappen zouden een voorbeeld moeten nemen aan
Nederlandsch Tooneellyceum van Carel Briels dat in Amsterdam en Nijmegen met
succes Adam in ballingschap van Vondel had gespeeld. Het streven om klassieke Ne-
derlandse stukken te spelen voor een jeugdig publiek had als bijkomend effect dat de
jeugd de weg weer zou kunnen terugvinden naar De Schouwburg.

In 1944 moesten de recensenten vaststellen dat er nog niet veel terecht was ge-
komen van hun eis om klassiek Nederlands repertoire te spelen. De pogingen van de
Bond van Tooneelschrijvers, die dezelfde doelstelling nastreefde, waren mislukt. Het
Nederlandstalige toneel was in een groot aantal gevallen afgegleden tot stukken met
een Jordaans of boers dialect waarmee een komische achterlijkheid werd gesugge-
reerd. Weliswaar waren er in de oorlog een aantal Nederlandstalige schrijvers van ni-
veau opgestaan: Ben van Eysselsteijn, A. den Hertog, Hans Nesna, mr. J.H. Penning,
Dick Ouwendijk en Ank van der Moer. Een erg consistent niveau hadden ze echter
niet laten zien. Wilde de doelstelling – het spelen van klassiek Nederlands repertoire –
gehaald worden, dan moest er uit een ander vaatje getapt worden. Met afgunst ke-
ken de recensenten naar de strategie die prof. dr. Saladin Schmitt vanaf 1919 in Bo-
chum had uitgestippeld. Vanuit het niets had hij in deze provincieplaats een thea-
tercultuur op de kaart gezet door in een kort tijdsbestek een aantal stukken van één
auteur (Shakespeare, Grillparzer of Hebbel) te spelen.21 Een dergelijk initiatief zou
ook in Nederland moeten worden uitgeprobeerd waarbij vooral werken uit de mid-
deleeuwen en de Gouden Eeuw opnieuw voor het voetlicht moesten worden ge-
bracht. Een andere optie was een week lang toneelbewerkingen van romans te spe-
len waarbij o.a. gedacht werd aan Sara Burgerhart, Ferdinand Huyck, Klaasje Zevenster,
Camera Obscura, Woutertje Pieterse en Merijntje en zijn Verraad. Al deze pogingen
zouden er toe moeten leiden dat er een gevarieerder toneelaanbod zou ontstaan
waardoor het aanbod van Franse speelstukken, Noorse drama’s, Duitse kluchten en
Engelse societystukken – vanaf 1942 verboden – werd doorbroken. Het spelen van
oud en klassiek Nederlands werk was bovendien bedoeld om de periode van ‘het
nieuwe drama van onzen eigen tijd’ te overbruggen. In die zin voorspelden de re-
censenten eenzelfde ontwikkeling als in Duitsland.

Het spelen van een oorspronkelijk Nederlandstalig werk was niet per definitie
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voldoende om de nationaalsocialistische recensenten tevreden te stellen. Zo werd de
opvoering van De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse van Michiel de
Swaen door het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam gezien als een cultuurpo-
litieke daad. De Swaen werd geprezen omdat hij met dit werk in zijn woonplaats
Duinkerken een cultuurpolitieke en taalkundige strijd had geleverd. Hij had samen
met zijn bentgenoten voor de deftige burgerij een Nederlandstalig werk opgevoerd
dat een tegenwicht moest bieden tegen de overheersende Franse cultuur. Met deze
werkwijze had hij voortgeborduurd op wat de auteurs van de abele spelen hadden in-
gezet: theatervoorstellingen maken voor en door het volk. Het theater van de natio-
naalsocialisten zou eenzelfde rol moeten spelen als indertijd in de middeleeuwse
volksgemeenschap.

De opvoering van dit stuk in 1942 trok echter niet erg veel publiek, wat Frans de
Prez deed verzuchten: ‘Welke geest is het toch die onze volksgenooten bevangen
houdt om te hoop te loopen bij Geslaagde Operatie’s, Olivieren en Adrianen en al-
lerlei kwasi ontwarringen van psychologische kruiswoordraadsels en gezonde, ster-
ke, hartelijke tooneelstukken doet mijden?’22 Net als zijn collega-recensent in Het Na-
tionale Dagblad uit 1937 kwam hij tot de conclusie: ‘Het is de geest die ons volk
vergiftigd heeft, het is den geest die den eigen aard verloochent en waarbij snobisme
en verblindheid hoogtij vieren, die den volksgenoot zoowel weerhoudt een schouw-
burg te bezoeken wanneer er een goede, uit eigen aard geboren kunst wordt gegeven
als hem afkerig doet zijn van een staatsbestel waardoor het vergift en het ontaarde met
kracht wordt geweerd.’23

Hoewel Operatie geslaagd van A. den Hertog aantoonde dat er in Nederland speel-
baar toneel werd geschreven, kon dit stuk voor de cultuur geen positieve aanwinst ge-
noemd worden ‘omdat het zich slechts tot de heel- of intellectueele conversatiekrin-
gen wendt en geen enkel redelijk aanknopingspunt heeft met de groote kern van het
volk, dat niet mee heeft gedaan met de onderbewustzijns- en verdringings-napraterij
en dat niet heeft getracht om van een tak van de medische wetenschap een soort ge-
zelschapsspelletje voor het Hollandsch binnenhuisje te maken’.24

Omdat de acteurs volgens de nationaalsocialistische recensenten niet gewend
waren klassiek Nederlands repertoire te spelen – zij speelden liever Engelse socie-
tystukken en Duitse kluchten – werden er op verschillende uitvoeringen zowel spel-
technische als dramaturgische op- en aanmerkingen gemaakt. De opvoering van
Adam in ballingschap in 1943 werd overwegend positief besproken. Een onspeelbaar
geacht stuk van Vondel werd daadwerkelijk opgevoerd en zo werd een einde ge-
maakt aan een lange traditie waarin deze Nederlandse dramaschrijver amper werd
gespeeld. Ondanks de zuiverheid en de innerlijke eenheid van de voorstelling werd
vooral de nadruk gelegd op het ontbreken van de dramatische kracht. ‘Wat deze
voorstelling nog moet krijgen is een sterker reliëf, vooral een sterker reliëf in het
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groote conflict tusschen Lucifer en God, tusschen de hemelsche en de helsche mach-
ten.’25 Louis van Gasteren speelde het personage Lucifer niet demonisch en vorste-
lijk genoeg: ‘Lucifer moet in de eerste plaats de drager van dit conflict zijn en hij kan
dit slechts zijn door in zijn geheele wezen draagwijdte en beteekenis van dit conflict
te verpersoonlijken. Want nergens treden hem, zoals in den Lucifer, de Hemelsche
machten in persoon tegemoet, al is ook Gabriël zijn verre tegenspeler en al vormen
ze beiden de punten, waartusschen de boog gespannen is van een strijd tusschen Hel
en Hemel. De suggestie van dezen strijd als de bestendig aanwezige, alles beheer-
schende dreiging was in deze opvoering niet sterk genoeg om in den aanvang het
stuk direct op die hoogte te heffen waarop Vondel het in de eerste bedrijven brengt.
Door het ten dele wegvallen van deze suggestie ontbrak de noodige dramatische
kracht.’26

Ook de opvoeringen van Gijsbreght van Aemstel werden kritisch ontvangen. De
regisseur had in overeenstemming met de oorlogssituatie de uitvoering een mili-
tanter karakter moeten geven. De overweldiging van een klooster door een handvol
soldaten moest minder slordig en ongecoördineerd uitgevoerd worden. De jaarlijk-
se voorstellingen in 1941-1944 hadden een te rooms-katholiek karakter en waren ge-
stoeld op een ‘geheelen devoten en diep-religieuzen geest’.27 Het nationale karakter
van de Gijsbreght was volgens Wolters vooral aan te wijzen door de tekst interteks-
tueel te interpreteren. De scène waarin Gijsbreght zijn oom Gozewyn in veiligheid
bracht, riep reminiscenties op aan de vlucht van Aeneas uit Troje met zijn vader An-
chises op zijn rug. ‘Immers, Vondel was een fanatiek Amsterdammer, zooals Vergi-
lius een trotsch Romein. Vergilius schildert Troje’s ondergang en geeft het perspec-
tief op de kolonisatie in Italië en Rome’s roem.’28 In de Gijsbreght viel eveneens een
vooruitwijzing waar te nemen naar de latere roem van Amsterdam en de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën. De in de tekst genoemde ballingschap van Gijs-
breght in het oosten moest geïnterpreteerd worden als een doelbewuste poging van
Vondel om deze voorloper van de Oostkolonisatie naast de latere handel op de Oost-
zee als factoren aan te wijzen voor de bloei van Amsterdam. Wolters ging er van uit
dat de toeschouwers het stuk vanuit deze transpositie zouden begrijpen. Maar hij
ging nog verder, want door die verwijzing naar het Oostland moest de Gijsbreght be-
schouwd worden als een Europees werk. Met de Gijsbreght kon Nederland het eerst-
geboorterecht in de Europese dramatische cultuur opeisen, want niet alleen schreef
Vondel zijn tekst twee eeuwen voor Goethe en Schiller, hij was de eerste die de strijd
van het huidige Europa als thema in zijn drama aan de orde had gesteld. Daarom was
het zo jammer dat in de ‘roomse’ ensceneringen van de afgelopen zeventien jaren de
verwijzing naar het Oostland amper uit de verf was gekomen. Met het aanstellen van
Ben Royaards als nieuwe regisseur hoopte Wolters dat de uitvoering van 1945 wel dit
Europese cachet zou krijgen. Maar in zijn recensie van de voorstelling van 1 januari
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1945 die in een onverwarmde, maar overvolle Stadsschouwburg werd gespeeld, rep-
te hij met geen woord over zijn eerder uitgesproken wens.

Het historische Duitse stuk als voorbeeld

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bespraken de recensenten veelvuldig de voorstel-
lingen van het Deutsches Theater in den Niederlanden en de Bühne der Stadt Bo-
chum. Ze richtten zich vooral op het historische Duitse stuk en stelden het als voor-
beeld voor de ontwikkeling van een eigen Nederlandse theatercultuur. Voor de oorlog
werden nationaalsocialisten ook al attent gemaakt op deze klassieke toneelstukken. Zo
verscheen in Volk en Vaderland van 17 februari 1939 een oproep om de voorstelling Eg-
mond van Goethe, opgevoerd door De Spelers van Stad en Lande o.l.v. Anton Ver-
heijen bij te wonen. De toeschouwers werd het advies gegeven de figuur van de graaf
van Egmond vooral uit Nederlands perspectief te bekijken: ‘Tegen den bewogen ach-
tergrond uit de eerste jaren van onzen tachtigjarigen vrijheidsstrijd staat de figuur van
den openhartigen krijgsman Lamoraal, graaf Van Egmond, ons voor oogen als een his-
torisch voorbeeld, waaraan wij onzen strijdgeest vermogen te sterken.’

De opvoering van het blijspel Minna von Barnhelm van Gotthold Ephraim Les-
sing door de Bochumer Bühne was een gebeurtenis die de strijd van het Duitse volk
voor een eigen theatercultuur in herinnering riep. Geplaatst tegen de achtergrond van
de Duitse theatertraditie schreef Sybren Modderman in De Waag: ‘Het Duitse volk
reageerde intuïtief op een tooneelwerk, dat zich had losgemaakt uit de boeien van een
vreemde tooneeltraditie, die tot op dat tijdstip het Duitsche tooneel beheerschte, en
zijn stof zocht en vond in het eigen leven, dat door den figuur van Frederik den Groo-
ten, die er zijn stempel op drukte, diepte en inhoud kreeg. Hier werd voor het eerst de
weg gewezen naar een nationaal tooneel, een weg, die voerde naar een van de groot-
ste bloeiperiodes van de Duitse cultuur. Dit werk was een van de eerste vruchten van
de worsteling van een volk om zijn bloedeigen cultuur op het oogenblik, dat de suc-
cessen in den strijd om een eigen bestaan zich al duidelijk begonnen af te teekenen.’29

Wolters koos bij de uitvoering van hetzelfde stuk door het Deutsches Theater een-
zelfde benadering. Minna vom Barnhelm was en is voor Duitsland het schoolvoorbeeld
‘van het eerste gezonde, degelijke blijspel in een periode van onnatuur en navolging
van buitenlandsche stukken en methoden’.30

Niet alleen zouden de Nederlandse toneelleiders de stofkeuze van prof. dr. Sa-
ladin Schmitt moeten overnemen, ook zijn ensceneringen en de manier waarop hij
zijn gezelschap had samengesteld verdienden navolging. Doordat de voorstelling niet
was gecentreerd rondom een paar sterren was hij er in geslaagd een harmonie en een-
heid te creëren die deze opvoering zo bijzonder maakte. Van het voorbeeld van de
Bochumer Bühne konden de Nederlandse toneelleiders leren hoe van onderop, uit
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eigen krachten en volgens een eigen gekozen plan een toneelgezelschap gesticht
moest worden.

De inrichting van de toneelvloer en het decor bij Agnes Bernauer van Friedrich Heb-
bel in de uitvoering van de Bochumer Bühne in 1942 maakten het eveneens mogelijk om
de regieopvatting van Schmitt te demonstreren. Doordat de oppervlakte van het speel-
toneel verdubbeld was – eveneens het geval bij Schmitts enscenering van Florian Geyer
van Gerhart Hauptmann – werd het bovenpersoonlijke van de thematiek verwezenlijkt.
‘Agnes Bernauer zondigt niet tegen de menschen en den zuiver menschelijken kant van
hun inzettingen, maar nochtans overtreedt zij goddelijke en menschelijke rechten, door-
dat zij de Orde, die noodig is voor de handhaving en den voortgang van het Land en des-
zelfs rust in gevaar brengt als zij toestemt in het huwelijk met den hertogenzoon. Voor
deze schuldelooze schuld moet Agnes Bernauer boeten in den kerker te Straubing, voor
deze schuld wordt zij ter dood gebracht om plaats te maken voor een echtgenoote en
voor een huwelijk, dat strekken kan tot versteviging van het landsbelang.’31 Door gebruik
te maken van achterdecors en projectie was het middeleeuwse Duitsland in de vorm van
een hertogelijk paleis, een toernooiveld, een kerker met de op achtergrond een Duitse
stad steeds voor de toeschouwers op het toneel aanwezig.

Het spelen van historische stukken door de Bochumer Bühne was volgens Schmitt
‘geen van de algemeene (Duitsche) ontwikkeling losgemaakt ondernemen, dit plan-
matig optreden van het tooneel: de grandiooze belijdenis van Shakespeare tot zijn volk,
dat den cyclus van zijn koningsdrama’s uitmaakt, vond ook in het toenmalige Duitsch -
land, ja zelfs in het buitenland, sterken weerklank. Het tooneel gehoorzaamde bij het op
het programma zetten van de koningshistoriën van Shakspeare impulsen, die op haar wij-
ze beantwoordden aan de algemeende ontwikkelingstendenzen [cursivering van M. Wol-
ters, AvdL]’.32 Wolters vatte Schmitts credo samen met de begrippen: ‘geen volgen,
maar leiden’. Daarmee bedoelde hij dat een theatergezelschap door de keuze van zijn
stukken ‘voorwaarts wilde wijzen’. Het spelen van Shakespeare’s konings- en Romeinse
drama’s en stukken van Goethe, Schiller en Von Kleist versterkte de bij de toeschou-
wers onderhuids aanwezige nationalistische gevoelens die door de opvoeringen wer-
den versterkt en die tevens tot gevolg hadden dat jonge toneelschrijvers met hun stuk-
ken weer inspeelden op deze in gang gezette ontwikkeling. Algemener geformuleerd:
door de keuze van historische stukken kon een theatergezelschap aanwezige nationa-
listische tendensen in de maatschappij versterken en toneelschrijvers weer inspireren
om die aan de oppervlakte gekomen gevoelens te verwerken in hun toneelstukken.

De belichting in Florian Geyer van Gerhart Hauptmann, eveneens in een ensce-
nering van Saladin Schmitt, deed recht aan het thema van het stuk. De adellijke heren
waren gezeten op het toneel en zaten in het volle licht, de opstandige boeren waren op-
gesteld in het donker van de zaal. ‘Door de wijze van tegenover elkaar stellen, door het
clair-obscur, door het aanduiden van een massalen onderstroom, die uit het duister der
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middeleeuwen opwaarts streeft en enkele momenten voor het licht verschijnt en voor
den rechterstoel der historie (…) gaf prof. Saladin Schmitt volleren nadruk aan den
existentie van den boer dan Hauptmann deed of dan geschieden zou, wanneer deze ver-
schijningen in het volle licht op het tooneel waren gebracht om daar hun bescheiden,
te bescheiden, functie te vervullen [cursivering van M. Wolters, AvdL].’33

Al deze voorbeelden zouden de Nederlandse toneelleiders moeten inspireren bij
hun zoektocht naar een nieuw nationaal toneel. Naast deze aanwijzingen op het gebied
van de enscenering werden de historische Duitse stukken vooral besproken om de na-
tionaalsocialistische ideologemen voor het voetlicht te brengen. In 1944 recenseerde
Wolters drie toneelstukken die representatief waren voor het nieuwe Duitse repertoire.
In de recensie besprak hij achtereenvolgens Die Königin Isabella van Hans Rehberg in
een uitvoering van het Deutsches Theater in den Niederlanden, De Infanten van Frie-
drich Forster door het GTA en Der Nibelunge Nôt van Max Mell, gespeeld door het
Deutsches Theater. De achtergrond van het laatste stuk typeerde hij als Nederlands-
Bourgondisch en dat was voor de Nederlandse toeschouwers toegankelijker dan de
Spaanse en de Roomse setting van de eerste twee toneelstukken. ‘Alle drie zijn ko-
ningsdrama’s, drama’s rond leidersfiguren, met de problematiek van macht, offer,
dienst aan de dynastie, plicht, liefde, zedelijk moeten en ‘menschelijk’ willen – een his-
torische en problematische voorkeur, die mede typeerend is voor een politiseerend of
ideologiseerend volk – zelfs in die tooneelstukken, waarvan men niet duidelijk kan zeg-
gen, dat er een bepaalde ideologie aan ten grondslag ligt, zooals bijv. in het geval van
Friedrichs Forsters ‘Infanten’, dat zoo algemeen of zoo ‘neutraal’ is als de allerschuch-
terste Nederlandsche schouwburgbezoeker maar zou kunnen wenschen.’34

De uitvoerige beschrijvingen die Wolters gebruikte bij het recenseren van deze
stukken gaf aan dat hij het belangrijk vond dat dit soort stukken in het voorlaatste oor-
logsjaar op het repertoire stond. In tegenstelling tot de regisseurs die klassieke drama’s
in een nieuw jasje wilden opvoeren, moesten de bewerkers van deze historische stof
‘in het oude costuum en in de oude heldengestalten een nieuw boeiend zieleleven wek-
ken (…). Het komt er slechts op aan de gedachten die er geestelijken inhoud aan
schenken zóó te verdiepen of te verruimen, zóó te verfijnen of zóó aan te passen bij de
contemporaine gevoels- en denkwereld dat ook de tijdgenoot zich door het “oude”
drama bewogen kan gevoelen en er in kan meegaan, omdat hij er niet alleen het bloed
van zijn bloed, maar ook eenigermate de gedachte van zijn gedachte in terugvindt’.35

De uitvoering van het Deutsches Theater van Der Nibelunge Nôt was zo belang-
wekkend omdat de regisseur er in geslaagd was een link te leggen tussen de oude ver-
haalstof en de contemporaine nationaalsocialistische ideologie. Het verhaal van Sieg-
fried en Brunhilde was zo typerend voor die laatste oorlogsjaren. ‘Het overmatig
psychologiseeren is weer overwonnen, de rationele verklaringslust en partijdigheid
desgelijks en er is een sterke drang tot een algemeene levensaanvaarding, die tegelijk
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doodsaanvaarding is, die den ziener en den dichter kan behoeden voor eenzijdigheid
en week geïdealiseer.’36

Twee personages uit deze voorstelling werden de toeschouwers ten voorbeeld ge-
steld. Over Brunhilde merkte Wolters op ‘zij wéét van haar diepste wezen slechts be-
stemd [te] zijn voor den bovenmenschelijken Siegfried, waar zij bij hoort en die zij,
over alle beleediging en vernedering heen nog tracht te winnen, zelfs als de zich toe-
spitsende tragedie reeds in vollen gang is’.37 En over Hagen: ‘de vaste, rustige figuur,
een man als een rots, op wien de gebeurtenissen afslaan als de golven van de branding
en die ze rustig in tweeën deelt en terugwerpt, door stààn te blijven. En die als man het
hoogste gebod van de trouw en de noodzaak volgt’.38 Wolters concludeerde dan ook:
‘Deze interpretatie van de noodlotsgedachte, waardoor àllen schuldig staan aan de vol-
trekking van het lot, is een verdieping en een verrijking en stelt dit drama juist mid-
den in dezen tijd.’39 Met het benadrukken van begrippen als een bovenmenselijke lei-
der, doodsaanvaarding, offer en trouw zijn we daarmee beland op het terrein van de
nationaalsocialistische ideologemen.

Nationaalsocialistische ideologemen

Hoe verschillende nationaalsocialistische recensenten naar de voorstellingen van regu-
liere theatergezelschappen hebben gekeken, kan het best gedemonstreerd worden aan
de hand van hun voorstellen hoe deze toneelstukken door een andere regievoering met
een nationaalsocialistisch sausje overgoten konden worden. In hun recensies verwezen
zij verschillende malen naar nationaalsocialistische aspecten die de regisseur in zijn re-
gievoering had kunnen of moeten benadrukken. Deze aspecten vallen samen met ide-
ologemen als arbeid, offer(vaardigheid) of zelfopoffering, idealisme, Germaans (met als
synoniemen Noords en volks), ras en bodemverbondenheid. Uit bovengenoemde op-
somming blijkt dat sommige begrippen in andere bewoordingen werden gebruikt en
ook in de bestudeerde recensies werden ze vaak opsommenderwijs naast elkaar aange-
troffen. Zo werd het zangspel Vrouwenzand van Ben van Eysselstein door nationaalso-
cialistische critici voorzien van de epitheta ‘Germaans’ en ‘volks’, terwijl het in 1953 als-
nog in druk verscheen, waaruit blijkt dat ditzelfde stuk acht jaar na de oorlog weer totaal
anders werd geïnterpreteerd. Het naturalistische drama Als ‘t water wast (Der Strom) van
Max Halbe uit 1904 beleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog een comeback.40 Een twee-
tal recensenten besprak de opvoering van het Residentie Tooneel van dit boerendrama.41

De noodlotsgedachte is voor Den Hertog het centrale thema in dit stuk en hij verwoordt
het voor zijn lezers als volgt: ‘Zoowel in de Grieksche treurspelen als de Noordsche sa-
ga’s en de Edda-liederen vinden wij de weerspiegeling van de noodlotsgedachte, die in
wezen niets anders is dan het zuivere realisme van het Noordsche denken en de onder-
werping daarvan aan den onvermijdelijken loop van het lot. (…) De wetenschap dat ’t
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lot niet te keeren is, dat elke daad haar consequenties heeft en dat ’s menschen streven
onderworpen is aan een hoogeren wil, die hij kan trotseeren en weerstaan, maar nooit
kan breken, beheerschte deze hooge Noordsche gedachtenuitingen.’42

De acteurs en actrices van het Residentie Tooneel hadden Wolters niet kunnen
overtuigen; ze waren ‘te jong, te stads en te weinig menselijk-ervaren om ons te doen
gelooven in het machtige volks- en streekgebondene van Halbe’s romantisch-natu-
ralistische figuren’. Richard Flink in de rol van Peter Doorn – hij tekende tevens voor
de vertaling en de regie – vormde een uitzondering, hij werd getypeerd als een ‘door
zijn stoere mannelijke verschijning en zijn oprechte belangstelling voor het sociale en
volksche, bodemgebondene, die niet van vandaag of gisteren dagteekent’.43

Bij de bespreking van de ideologemen dient de lezer zich bewust te zijn van het
verschijnsel transpositie. De nationaalsocialistische recensenten keken in een groot
aantal gevallen met een zeer gekleurde bril naar de voorstellingen. Zij zagen (of wil-
den zien) andere aspecten dan in de voor- of naoorlogse receptie van die toneelstuk-
ken ter sprake waren gekomen. De voorstellingen van het Deutsches Theater in den
Niederlanden werden door hen, zoals te verwachten valt, vaak getypeerd met de ide-
ologemen Germaans, Noords of volksch.

Het ideologeem ‘arbeid’
Bij Adam in ballingschap van Vondel, een voorstelling van het GTA uit het seizoen
1942-1943, bekritiseerde de anonieme recensent met het pseudoniem Fidelio in Het
Nationale Dagblad de ‘klakkeloze’ uitvoering van dit treurspel aller treurspelen. Toen
God Adam en Eva strafte en uit de hof van Eden verbande, had dat tot gevolg dat de
arbeid die Adam en Eva moesten verrichten, opgevat werd als een vloek, als een straf
want in het zweet des aanschijns zouden zij voortaan hun brood verdienen. Hij
schreef: ‘Zóó spelen Johan Schmitz en Elise Hoomans de gestrafte Adam en Eva: als
menschen wien alles ontnomen is, wien niets gebleven is van hun Goddelijke afkomst.
Er is niets meer van over dan een zielig hoopje ellende. Eigenlijk: joodsch.’44 Regisseur
Guus Hermus had het laatste bedrijf moeten aanpassen aan moderne contemporai-
ne i.e. nationaalsocialistische opvattingen, luidde de kritiek. In deze interpretatie van
het scheppingsverhaal werden Adam en Eva geschapen naar Gods evenbeeld. Arbei-
den was het goddelijke aan de mens, was de conclusie van de recensent. Door hen weg
te sturen uit het paradijs strafte God hen op de juiste manier: door deze straf konden
zij zich ontwikkelen en sterker worden. De slotscène moest vanuit die interpretatie als
volgt worden gespeeld: ‘Adam en Eva nemen, schuldbewust, op waardige wijze hun
straf-taak op zich. Zij gaan heen, deemoedig, maar vastberaden, den hun door God
gewezen weg van s t r i j d  e n  a r b e i d  [accentuering van Fidelio, AvdL].’45

De keuze voor Madame Bovary, in een toneelbewerking van Gaston Baty naar de
gelijknamige naturalistische roman van Gustave Flaubert werd op ideologische gron-
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den afgekeurd, hoewel de toneelbewerking als geen geringe prestatie werd beschouwd
omdat Baty er in geslaagd was de stof van de omvangrijke roman tot een speelbaar ge-
heel terug te brengen. Toch kon ze een vergelijking met de roman amper doorstaan.
‘In het stuk is Emma een vrouw, getrouwd met een man, die haar niet past en daar-
door tot allerlei sexueele afwijkingen komend, waardoor zij tenslotte ten onder gaat,
maar in de roman krijgen we een blik in de ziel en in den geest van een mensch die door
zijn ongebreidelde hartstochten, als een riet heen en weer geslingerd, zijn eigen nood-
lot voltrekt. In den roman is Emma Bovary geheel u i t de stof en daardoor onsterfe-
lijk, het stuk geeft een geval en niet eens zoo’n heel belangrijk geval, omdat het vol-
komen individueel blijft. Emma Bovary in den roman staat voor ons als een
monument van een oerkarakter, dat den greep van het Noodlot niet ontgaan kan,
Emma Bovary in het tooneelstuk is een uit het spoor geraakte vrouw, die het slecht ver-
gaat, zonder meer [accentuering van Frans de Prez, AvdL].’46

Hoewel Emma Bovary een van de voornaamste vrouwenfiguren is uit de we-
reldliteratuur, kon zij vanuit nationaalsocialistische hoek op weinig begrip rekenen.
‘Want als figuur, als karakter kunnen we moeilijk iets grootsch zien in deze jonge dok-
tersvrouw uit het Frankrijk van de vorige eeuw – een vrouw zooals er duizenden ge-
weest zullen zijn, in Frankrijk en over heel de wereld – kinderlooze onbevredigde vrou-
wen waarvoor het als gewoonste zaak van de wereld beschouwd werd dat ze hun leven
doorbrachten in zalig nietsdoen, wat dan bij artistieke en gevoelige naturen, zooals
deze Madame Bovary wel tot een noodlottig einde moest leiden.’47

Het stuk werd vanwege het romantische karakter van de figuur Madame Bova-
ry en de thematiek – het bestrijden van het ene kwaad met het andere – afgewezen. Een
foute keuze van Cor van der Lugt Melsert, want ‘zoowel de romantiek als het natura-
lisme was onvruchtbaar, wijl de een wortelt in het onbereikbare, krachtelooze en on-
persoonlijke, terwijl het andere opereert zonder te heelen, het mes hanteert zonder ge-
nezing te kunnen aanbrengen’.48

De hierboven geschetste individualistische problematiek voldeed geenszins aan
de eisen die de nationaalsocialisten aan een gezond toneelstuk stelden. Hun benade-
ring van het probleem van de Franse doktersvrouw deden zij af met: ‘Wij nationaal-
socialisten zouden als middel tegen de kwaal gezegd hebben, werken! meer denken aan
het algemeen belang en minder toegeven aan ’t verlangen naar het groote en meestal
onbereikbare persoonlijke geluk.’49 En daarmee was voor hen de kous af.

Ook bij Duitse komedies als De IJsheiligen van Adelbert A. Zinn speelde de visie
op arbeid een grote rol bij de beoordeling van het stuk. Aan komedies, kluchten en ca-
baret met een ernstig, moraliserend karakter werd de eis verbonden ‘dat de ernst van
dezen tijd en de moraal van dezen tijd daarin is verdisconteerd, tenminste dat daar-
mede ten volle rekening wordt gehouden. De tijd waarin men belangstelling voor het
society-leven en de flirts van niets-omhanden-hebbende dames met dito heeren had,
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is ten eenenmale voorbij. Wij hebben er genoeg van om de amoureuze verwikkelin-
gen te beschouwen van menschen, die nog in de eerste plaats een goed pak voor hun
broek verdienen en dan eens moeten leeren wat werken is en wat zorgen voor een huis-
houden beteekent’.50 Het ideologeem arbeid koppelde de recensent hier aan het op-
treden van de personages, dat later in dit hoofdstuk uitvoerig wordt beschreven.

In hoofdstuk 5 hebben we al gezien dat het ideologeem arbeid een belangrijke rol
speelde bij de positieve receptie van Eindelijk … werk en Adel in livrei, die door het ge-
zelschap De Voortrekkers aan het begin van de oorlog werden opgevoerd. Maar ook
bij een ‘onschuldige’ voorstelling als Betje regeert van Henk Bakker, die door De
Schouwspelers in het Corso theater in Den Haag – première 4 september 1942 – werd
gespeeld, merkte Frans de Prez in zijn recensie op dat de centrale boodschap van dit
stuk de betekenis en de waarde van eerlijke arbeid betrof. Daarnaast was het in zijn
ogen een goed voorbeeld van volks toneel, dat hij als volgt definieerde. Betje regeert is
‘een stuk zonder valsch pathos, zonder sentimentaliteit, dat met vermijding van gro-
ve effecten en op sensatie gerichte omstandigheden, ons het verloop van een conflict
voor oogen stelt dat, algemeen menschelijk, ook door ieder kan worden mede gevoeld
en dat opbouwend, lerend werkt’. Het volkse karakter kwam vooral tot uiting in de rol
van Ellen Durieux als het dienstmeisje Betje Kerrewijn, dat bijna al haar spaargeld door
haar baas gestolen ziet worden. Door een ferm optreden kan ze de familie waarvoor
ze werkt van de ondergang behoeden. Door het spel van Ellen Durieux werd Betje een
karakter dat ten volle uit het leven was gegrepen. ‘Zonder charge of overdrijving stond
daar een trouw, goed eerlijk mensch die in plichtsbetrachting haar levensinvulling had
gevonden en door teleurstelling en miskenning niet uit haar baan werd geslagen, doch
onversaagd doorgaat met goed te doen.’51

Het ideologeem ‘offer’
Een nationaalsocialistische dramatische held kenmerkte zich door moed, trouw en
dapperheid en hij was bereid zijn leven te offeren voor de volksgemeenschap of zijn
kameraden. Hitler had deze typeringen in 1934 op de partijdag in Neurenberg hoogst-
persoonlijk verwoord. Het ideologeem ‘offer’ is in de onderzochte recensies aange-
troffen als offervaardigheid, opofferingsgezindheid of zelfopoffering. In de vooroor-
logse recensies werd dit ideologeem genoemd omdat het in de uitvoering werd gemist;
de voorstelling werd op grond van dit gemis kritisch besproken. Tijdens de oorlog be-
richtten nationaalsocialistische recensenten dat het in een aantal toneelstukken wel de-
gelijk was aan te wijzen en dat zij daarom tot een positief oordeel waren gekomen.

Op vrijdag 2 juli 1937 publiceerde Volk en Vaderland een artikel over Liluli, een uit
1919 stammend toneelstuk over de volkerenstrijd van de pacifistisch gezinde Franse
schrijver Romain Rolland. Het betrof een studententoneelvoorstelling, die door Hans
Gomperts, de latere Leidse hoogleraar, was bewerkt ter gelegenheid van het lustrum
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van het Amsterdams Studenten Corps. De hoofdrollen werden gespeeld door Frits
Dekking en Huyck van Leeuwen. Dit stuk illustreerde volgens de anonieme recensent
overduidelijk dat het toneel losstond van het Nederlandse volk en van zijn levensvra-
gen. Het stuk was buitengewoon godslasterlijk, omdat God als een Arabische markt-
koopman ten tonele werd gevoerd, die de volkeren met verschillende leuzen bedroog.
Omdat sinds de affaire De beul godslastering niet was toegestaan hadden de studen-
ten de figuur van God veranderd in een duivel. ‘Cynisme en ongeloof, pessimisme en
negativisme zijn dus de grondpeilers van dit defaitistische stuk. Heldendom en idea-
lisme, weerbaarheid en offervaardigheid, alles domme illusie, alles nevelbegrippen van
een door duistere machten opgehitste en in waandenkbeelden levende wereld. Ten
slotte: God, in de gedaante van een duivel, heerscht over deze verdoemde wereld,
waarin de mensch niet anders rest dan te kiezen tussen twee euvelen, die allebei even
kwaad zijn, n.l. de Waarheid, die gevaarlijk en leelijk is, en de illusie, die schoon, maar
onwaarachtig blijkt te zijn.’52 De recensent uitte zijn afkeur ten aanzien van het mo-
dernistische karakter van het stuk, hij stelde daar typisch nationaalsocialistische ten-
densen tegenover die hij graag in een toneelstuk had willen zien. Ook bij het in het-
zelfde jaar gespeelde De witte ziekte van de Tsjech Karel Capek, dat in de paragraaf ‘Het
tijdtheater’ uitvoerig wordt besproken speelde opofferingsgezindheid een grote rol.

Adriaan van Hees prees De zondaar van mr. J.H. Penning omdat het een Neder-
landstalig toneelstuk was. Het stuk werd opgevoerd door het GTA en beleefde zijn pre-
mière op 23 november 1941 in de Stadsschouwburg in Amsterdam in een regie van Cor
van der Lugt Melsert. De thematiek moest iedere nationaalsocialist wel aanspreken, al-
dus Van Hees aan zijn lezers en hij verwoordde haar als volgt: ‘dat de innerlijke waarde
van den mensch bepaald wordt door de mate waarin hij in staat blijkt, zich zelf weg te
cijferen en op te offeren voor iets dat hem heilig of iemand die hem lief is’.53 De opoffe-
ring waarvan hier gesproken wordt, betreft die van een vader voor zijn zoon. Hoewel de
a.s. schoonvader van de zoon de ware schuldige is, heeft de vader ten onrechte on-
schuldig in de gevangenis gezeten voor een misdrijf waarvan zijn zoon beschuldigd is.

Het valt moeilijk voor te stellen dat het ideologeem ‘offer’ in dit stuk dezelfde im-
pact heeft als bij de al besproken drama’s van Heinrich von Kleist, Friedrich Forster
en Max Mell, die door Max Wolters onder de noemer ‘het nieuwe Duitse repertoire’
werden aangekondigd. In deze stukken staat het ideologeem ‘offer’ niet op zichzelf en
is het verbonden met een leidersfiguur, macht en dienst aan de dynastie. In zijn be-
spreking van De zondaar demonstreert Adriaan van Hees hoe hij het stuk heeft wil-
len zien en niet hoe het door de auteur was bedoeld.

Het ideologeem ‘idealisme’
In de vooroorlogse recensies in Het Nationale Dagblad gingen recensenten als
Adriaan van Hees en de anonieme scribenten E. en L. fel te keer tegen het modernis-
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tisch karakter van het moderne theater. Steeds opnieuw moesten ze concluderen dat
datgene waar zij voor stonden in de toneelstukken ontbrak. De moderne mens die in
die stukken werd gepresenteerd was geen idealist, geen strijder voor een nieuwe tijd,
die een einde wilde maken aan de verrotte democratische samenleving. Nee, erger, het
ontbrak hem aan idealen. De personages werden omschreven als hypergevoelig of ont-
worteld.54 Bij de bespreking van Het hart merkte Adriaan van Hees dan ook op: ‘Er zijn
veel belangrijker, veel zedelijker, veel hooger dingen in dit leven dan het steeds maar
staren op onzen navel van het gevoel. Wij constateeren met vreugde, dat wij niet meer
liberaal genoeg zijn om dit soort tot doel verheven individualisme nog in allen ernst
te kunnen waarderen.’55

Een ander typerend voorbeeld van modernistisch toneel waarin elke vorm van
idealisme ontbrak was Staatsvijand nr. 1 van de thrillerauteur Edgar Wallace dat reeds
in 1931 door het Rotterdamse Hofstadtoneel gespeeld werd onder de titel De roode di-
van en op 16 april 1937 bij het Centraal Tooneel zijn eerste opvoering beleefde. Ook in
deze recensie gaf Van Hees aan wat hij afwees en wat hij wel opgevoerd wilde zien.
‘Wallace beschrijft menschen en toestanden en geen abstracties. Hij beschrijft een ne-
gatieve wereld en toont ons die in een formaat en met een genadelooze rauwheid, dat
men er van schrikt. (…) In Wallace’ laboratorium wordt ons den ondermensch ge-
toond, de laatste a-moraal, de volmaakte gewetenloosheid, de duivelsche genialiteit en
de geniale schofterij. Het is precies het omgekeerde van wat wij gemeenlijk van kunst
verwachten: verheven te worden tot die serene sfeer van hoogste harmonie door vol-
maakte schoonheid, in dit stuk wordt ons de totale slechtheid getoond: het totale ver-
werpen van iedere hoogere waarde, het cynisme ten overstaan van ieder idealisme of
moraalbegrip.’56

Tijdens de bezetting werden Van Hees’ wensen nauwelijks verhoord. Zelfs bij Peer
Gynt van een Noords auteur als Henrik Ibsen werd vastgesteld dat de hoofdpersoon
de heroïsche wilskracht miste om zijn ideaal te bereiken of in volle grootheid aan het
noodlot ten onder te gaan. Slechts bij Ferdinand de Lesseps in Mademoiselle Panama
van de collaborerende Franse auteur Marchel Achard werd het gewenste idealisme in
enigermate aangetroffen, maar daarbij bleef het.

Het ideologeem ‘Germaans’
In de terminologie van de nationaalsocialisten was het ideologeem ‘Germaans’ syno-
niem met ‘Noordsch’ of ‘volksch’. In deze subparagraaf zullen deze synoniemen naast
elkaar worden gebruikt.

De uitvoering van Antigone van Sophocles werd gezien als een bijdrage aan ‘de ont-
waking van het Noordsche kultuurbesef’.57 Den Hertog interpreteerde het stuk als een
drama van de Noordse mens. ‘Hij [bedoeld wordt de Noordsche mens, AvdL] toch
heeft steeds als minderheid breede lagen van kultureel lager staande volken beheerscht
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en moeten beheerschen uit de innerlijke noodzaak en kracht van zijn ras. Als onver-
mijdelijke voorwaarde voor de instandhouding van die macht en daarmede van zijn
kultuur was en is daar de zuiverheid van het ras, gewaarborgd door een strenge schei-
ding van de lagere volkslagen en volksvreemde invloeden. Daarmede is echter tevens
het gevaar geschapen – door vrees voor den ondergang door bloedmenging met de
overheerschte volken – de verwording door inteelt. Deze verwording heeft bij den
Noordschen mensch met zijn hoog kultureelen geest een zekere grootheid.’58 In het stuk
botsen de strenge wetten van de mensen met die van de goden. In de receptie werden
zowel Kreon als Antigone als vertegenwoordigers van de Noordse gedachtewereld ge-
zien. Kreon achtte zich gebonden aan de disciplinaire wet van zijn sibbe en voerde die
wet (het doodvonnis over Antigone) rücksichtslos uit. Doordat Antigone goddelijke
wetten gehoorzaamde, raakte ze in een strijd verwikkeld met het gezag van de staat.59

In het spel bleef het heroïsche van Antigone en Kreon echter achterwege. Vera
Bondam in de rol van Antigone was ‘geenszins een grootsche, moedig in de schaduw
van het noodlot ten zelfgekozen ondergang schrijdende gestalte’.60 Louis van Gaste-
ren als Kreon was te luidruchtig, te brallend: ‘hij bouwmeesterde en shylockte er in de
laatste scènes danig op los, maar juist daardoor doorbrak hij de gestelde maten van de
klassieke tragedie en met name van deze rol.’61 Daardoor stonden twee speelstijlen te-
genover elkaar: Vera Bondams neutraliteit en Van Gasterens theatraliteit. Wolters gaf
in het kort aan hoe dit stuk gezien moest worden. ‘In Amsterdam speelde men “een
stuk”, met rollen en nog wel in verschillende stijlen. In Athene beleefde men de wor-
steling om en door ideeën in een handeling, die van religieuzen oorsprong was en die
in haar artistieke verwoording nog een aangelegenheid des geheelen volks was geble-
ven. Niet alleen subjectief in den zin, dat het geheele volk aanwezig was, maar ook ob-
jectief, in dien zin, dat het volk alles wat elks hart het diepst bewoog zich daar op het
tooneel spelen, neen: voltrekken zag, in strijd en tegen-strijd, in wet en lot. Het reli-
gieuze element ontbreekt daar stellig niet in, al zijn het niet de christelijke categoriën
zonde en boete, zooals de getoonde opvatting wil, die overheerschen. (…) Het werd
geen tragedie van den wil en van het gezag en deze Kreon, die bij Sofokles de eigenlij-
ke hoofdpersoon is en ook moet zijn, verstond hier stellig niet de woorden, die het
koor, dat de menschelijke wijsheid vertegenwoordigt, tot hem spreekt als hij zich een
spoedig einde wenscht en die hem er op wijzen, dat hij zijn voor de hand liggende taak
heeft te vervullen. Welk een eeuwige “actualiteit”, welk een grootschheid van visie,
zulk een tragedie van de stem des bloeds en de roep om de eenheid des volks zich af
te laten spelen tegen den meedoenden en meebewogen achtergrond van volk en ge-
adelde wijsheid en gevoel voor maat!’62 Het is opvallend dat Wolters de figuur Kreon
als hoofdpersoon beschouwt. In het stuk van Sofokles staan Antigone en Kreon te-
genover elkaar: Antigone als de voorspreekster van het goddelijk recht en de intuïtie-
ve hartstocht, Kreon als de vertegenwoordiger van het staatsrecht en de mannelijke
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rede. In diverse ensceneringen, ook na de oorlog, is Kreon neergezet als een autoritaire
godfather die slechts vanuit een leidend principe regeerde: ‘wie niet voor mij is, is te-
gen mij’. Wellicht dat dit principe Wolters zeer heeft aangesproken.

Het spelen van een klassiek Grieks werk werd tevens beschouwd als volks toneel,
omdat in de interpretatie van nationaalsocialistische recensenten de klassieke auteurs
zich nog één voelden met hun volk. Daarom hadden de auteurs van het Duitse volks-
toneel voor hun toneelstukken geput uit klassieke voorbeelden. Daarmee werd het
spelen van een klassiek Grieks werk verheven tot volkse kunst en de opvoering van
zo’n werk diende dus beschouwd te worden als een nationaal-religieuze plechtigheid.63

Ook Peer Gynt van Ibsen werd vanuit de mythe van de Noordse mens geïnterpre-
teerd, maar daarnaast speelden de oorlogsomstandigheden in de receptie van dit stuk
een grote rol. In de kritiek werd het de regisseur en de spelers niet kwalijk genomen dat
ze Peer Gynt niet hadden gespeeld zoals dat zou moeten in deze grootse, revolutionaire
tijd ‘waarin het totale een totalen oorlog voert tegen het halve, het bijna niet onderken-
de kwaad, tegen de bijna goeden en de bijna slechten, tegen de halfheid van de levens-
aanvaarding en plichtsvervulling, de halfheid in vertrouwen en trouw’.64 Peer Gynt was
voor nationaalsocialisten de verpersoonlijking van de halfheid, omdat hij op alle mo-
gelijke manieren probeerde de verantwoordelijkheid voor zijn daden te ontlopen. Peer
Gynt was slechts gedeeltelijk een voorbeeld voor de Germaanse jeugd. Hij streefde naar
grootheid, het hoogst bereikbare, maar hij ontbeerde ‘den daarbij behoorenden wil, den
heroïschen ziele-adel, die leidt tot de hoogste prestatie (…) naar het ideaal of … naar den
machtigen ondergang in volle grootheid, de botsing tusschen mensch en noodlot’.65

Op zoek naar Germaanse sporen in de wereldliteratuur zagen recensenten Shake-
speare naast Ibsen als een vertegenwoordiger van volks toneel. Vooral Hamlet, Corio-
lanus, zijn Engelse koningsdrama’s en Italiaanse blijspelen maakten Shakespeare in de
optiek van de nationaalsocialistische recensenten tot een groot Germaans toneel-
schrijver. ‘Wat deed Shakespeare de figuur van den Deenschen prins Hamlet kiezen
voor zijn grootsche treurspel? Bewust is het wellicht de tragische grootheid geweest,
welke de man uit de Deensche sage in zijn strijd tegen lagen en listen der menschen en
tegen het noodlot toonde. Onbewust is het de werking geweest van zijn Germaansche
geest, die in de noodlotstragedie de weerklank hoorde van den strijd tussen rassischen
grootheid en de degeneratie van alle volksche krachten in het oude Engeland.’66 In de
recensies typeerde men Hamlet als een ‘overgecultiveerde, hoofdsche jongeman met
een bespiegelend, intelligent, hyper-gevoelig en aarzelend karakter, dat moeilijk tot da-
den komen kan, wanneer hij in den stroom van een machtig gebeuren wordt getrok-
ken’.67 Net als Peer Gynt kende Hamlet zijn tekortkomingen maar al te goed, maar het
Germaanse element in dit toneelstuk lag niet bij hem, maar bij zijn tegenspeler, de jon-
ge Noorse legeraanvoerder Fortinbras, het prototype van de Noord-Germaanse heer-
ser en veroveraar die door Hamlet in het diepst van zijn ziel werd bewonderd.
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Als een nationaalsocialistische regisseur Hamlet zou willen opvoeren, zou zijn en-
scenering er als volgt uit zien: Hamlet wordt dan ‘het klassieke spel van den over-ge-
cultiveerden enkeling, die ten onder gaat in een wereld van corruptie en bedrog, van
misdaad en van tyrannie. Het verlossende van Shakespeare’s stuk is, dat hij niet alleen
Hamlet zelf ten onder laat gaan, maar met hem den misdadigen machthebber van De-
nemarken en hem laat opvolgen door den gezonden, sterken jongen Fortinbras’.68

Hier zien we hetzelfde gebeuren als bij Antigone: de nationaalsocialistische recensent
schoof een ander personage dan de titelfiguur naar voren als de eigenlijke hoofdper-
soon omdat deze beter paste in de nationaalsocialistische theateresthetica. In Hamlet
had Shakespeare de Noordse mens gekarakteriseerd, die in de loop van de geschiede-
nis steeds weer opdook, want hij had ‘in Hamlet den waarlijk grooten mensch ge-
schapen met al zijn heldendom en bittere spotternij, met alle hartstocht en zwakheid,
met droomerige zwaarmoedigheid en krachtigen dadendrang, met innerlijke disci-
pline en adellijken hoogmoed’.69 Daarom was de actualiteitswaarde van dit drama
voor recensenten enorm groot.

Niet alleen in de wereldliteratuur, ook in de Nederlandse toneelliteratuur werden
Germaanse sporen aangetroffen. N.H. den Hertog, de recensent van Het Nationale Dag-
blad, beschouwde Beatrijs als een Germaans werk. Hoewel het christendom de Ger-
maanse geest had uitgebannen, merkte hij nog ‘een spoor van het natuurlijke reageeren
van het Germaansche gevoel op als onfeilbaar aangenomen dogma’s’.70 Toen Beatrijs de
ridder volgde, wees hij haar op het gezang van de vogels en zei: ‘Elck singht naer syne na-
tuere’. Hiermee doelde hij op de natuurlijke reactie van Beatrijs om na haar vlucht uit
het klooster haar natuurlijke – door Den Hertog als Germaans aangeduide – roeping in
het huwelijk en het moederschap te volgen. Ook de liefdesverklaring van Beatrijs aan de
ridder ondersteunde de gedachte dat het natuurlijke steeds weer opdook. Zijn conclu-
sie luidde dan ook dat Beatrijs ons leerde ‘welk een invloed de kerk in de middeleeuwen
verkreeg op den mensch en welk een worsteling het gezonde natuurlijke Germaanse
denken heeft gevoerd met de tegennatuurlijke eischen die de kerk stelde’.71

Tot hun leedwezen moesten nationaalsocialistische recensenten vaststellen dat to-
neelleiders de in hun ogen Germaanse stof van een toneelstuk niet hadden begrepen en
ook niet in hun enscenering hadden verwerkt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Vrou-
wenzand van Ben van Eysselsteijn. Hij was er in geslaagd om in dit zangspel naar een
Friese sage een aantal kenmerkende Hollandse aspecten aan de orde te stellen. Gedoeld
werd op de afwisseling van humor en ernst, het verlangen naar de zee en de moraal van
het stuk, aspecten die voortkwamen uit het leven van het Nederlandse volk en die op
de wijze waarop ze konden worden vertolkt wel heel dicht bij het volk stonden. Daar-
om zou het werk als ‘volksch’ aangemerkt kunnen worden, ware het niet dat de perso-
nages, gespeeld door Jan Retèl (Sjoerd), Mimi Boesnach (De vrouwe van Stavoren) en
Paul Steenbergen (Fokko), los van elkaar stonden en geen volks geheel vormden. Voor-
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al de manier waarop in de enscenering de vrouwe van Stavoren was weergegeven, stuit-
te op kritiek: ‘Dit komt omdat het stuk niet wortelt in een volksch gevoelen. Het is ge-
maakt. Het verlangen naar de zee is Hollandsch Germaansch en wordt door bootsman
Sjoerd uitstekend getypeerd. Maar de figuur van de sterke vrouwe van Stavoren is even-
zeer Germaansch, doch deze dwingende heerseres is te veel entourage gebleven. De
door zucht naar geld en macht beheerschte vrouw mist de logische grondslag zooals die
in de legende bestaat, hier on-Germaansche meedoogenlooze winzucht, in de legende
de Germaansche ijzeren doorvoering in alle consequenties van het machtsprincipe tot
in het noodlottige toe.’72 Den Hertog had gehoopt dat de regisseur in de voorstelling de
diepere laag van de krachten waaruit de legende is geworteld, had aangeboord. Door-
dat dat niet was gebeurd, was Vrouwenzand niet meer dan een luchtig, vrolijk spel.

De recensent van Het Nationale Dagblad interpreteerde ook de Gijsbreght van
Aemstel als werk van een Germaans auteur. Hij trof het Germaanse denken van Von-
del aan in diens zoektocht naar een mystieke kracht die het lot van de sterveling be-
paalde ‘zonder dat deze daar in eigengereide uitleggingen vorm en richting aan kan
geven’. Dit zoeken vond de recensent terug in de scène met de verschijning van de aarts -
engel Gabriël die Gijsbreght beval te vluchten, maar wat hij niet opvolgde, omdat
vluchten een Germaans strijder onwaardig was. Vondel had zich losgemaakt van het
calvinisme en gepoogd op een grootse, Germaanse wijze de dingen te zien en ‘ze op
waarlijk Noordsche wijze tot zegging’ te brengen.73

Dezelfde sombere constatering werd aangetroffen bij de recensies van die stuk-
ken die vanuit het ideologeem ‘volks’ werden besproken. Soms een juichende recen-
sie over een echt ‘volksch’ stuk als Het kan verkeeren en De Spaanschen Brabander, va-
ker moest de recensent teleurgesteld vaststellen dat het vertoonde vanuit volks
standpunt uit gezien totaal onacceptabel was. Operatie geslaagd van A. den Hertog was
weliswaar een Nederlandstalig toneelstuk, maar het ontbeerde ‘een geest, een inner-
lijk [–] die ons bloed verwant is en die zich slechts op onzen bodem ontwikkelen
kon’.74 Recensent Frans de Prez kwam tot de conclusie dat dit in het geheel geen Ne-
derlands stuk was, maar een cliché van een Frans boulevardstuk met een zielkundige
uiteenrafeling à la Freud. Apotheek De Ooievaar van Laurent Doillet werd omschre-
ven als ‘gore afval, een stil en vretend zeer, dat ongemerkt de volksgezondheid on-
dermijnt, tot in den kern verpest en tot uiteindelijke en algeheele ontbinding leidt’.
Ook het publiek kreeg er van langs doordat het zich vergaapte aan ‘deze smakelijke en
leuke geschiedenis van zwendel, dubbel overspel en fortuinjagerij’.75

Het ideologeem ‘ras’
In hun veroordeling van naturalistische toneelstukken als Spoken van Ibsen koppel-
den nationaalsocialistische recensenten het biologisch determinisme zoals dat opgeld
deed in de naturalistische toneelstukken aan hun ideeën over rassenleer. Daarmee wil-

414 Het theater van de nieuwe orde

08 hst 8 (3)  14-10-2008  11:13  Pagina 414



den ze enerzijds een historisch kader aanscherpen voor dit onderdeel van hun ideo-
logie, anderzijds waren ze in de gelegenheid de naturalistische interpretatie ervan te
veroordelen. Het determinisme was in hun ogen beperkt tot de ruimte die op het to-
neel zichtbaar was – de huiskamer – terwijl het nationaalsocialisme daar de levens-
ruimte tegenover stelde. Het was gericht op een enkel individu, in dit geval vertoon-
de Osvald dezelfde karaktertrekken als zijn vader. De mens was vastgelopen als een
paling in een fuik, zoals Max Wolters het uitdrukte in De Waag.76 Het principe van het
biologisch determinisme an sich wees hij niet af, het moest alleen dienstbaar gemaakt
worden aan een nieuwe determinering van volk en ras. Deze afwijzing werd benadrukt
door een vergelijking van de receptie van Spoken zoals Wolters zich die herinnerde.
Het naturalistische determinisme werd aan het begin van de twintigste eeuw be-
schouwd als een overheersende leer die door de bovenlaag van de bevolking werd aan-
gehangen. Bovendien was het in een tijd van maatschappelijke hoogconjunctuur voor
intellectuelen aantrekkelijk zich te wentelen in pessimisme. Na 1920 werd de ontoe-
passelijkheid en de ouderdom van het stuk voor de toeschouwers steeds zichtbaarder
en in 1943 was ‘dezelfde toeschouwer geneigd het tijdgebondene van dit werk nog ster-
ker te accentueeren’.77

Opvallend is dat het ideologeem ‘ras’ nauwelijks in de recensies werd aangetrof-
fen. Naast Spoken kwam ras of raszuiverheid ter sprake bij Antigone en Hamlet. Wel-
licht leende het repertoire dat voorhanden was zich in tegenstelling tot de luisterspe-
len en sommige Duitse nationaalsocialistische stukken niet voor een antisemitische
benadering. De beladenheid van de term ras speelde pas een rol na de oorlog, in het
gewone Nederlandse spraakgebruik voor de oorlog werd de term zonder de voor ons
discriminerende inhoud niet alleen door nationaalsocialisten maar ook door andere
bevolkingsgroepen gebezigd.

Het ideologeem ‘bodemverbondenheid’
Talloze malen hebben nationaalsocialistische recensenten gewezen op de tegenstelling
tussen de grote stad en het platteland. Het thema van een toneelstuk als l’Arlesiènne,
in 1941 uitgevoerd door het Nederlandsch Tooneel o.l.v. Cor van der Lugt Melsert,
omschreef Fidelio als: ‘Het conflict van een oud boerengeslacht in de Provence, stoer,
rechtschapen en plichtsgetrouw, met de gevaarlijke aantrekkingskracht van de stad
(…) waaraan de jonge boer Fréderi ten gronde gaat.’78 Het thema van de tegenstelling
tussen de grote stad en het platteland koppelde hij in zijn recensie aan het onafwend-
bare noodlot dat de toeschouwers op het toneel zagen voltrekken. Het is opvallend dat
deze twee-eenheid vaker in de recensies werd aangehaald. Als ’t water wast van Max
Halbe, een naturalistisch stuk uit 1904, dat in 1940/41 nog door de Jonge Spelers on-
der de titel Dijkbreuk was gespeeld en in 1943 op het repertoire van het Residentie Too-
neel stond, werd enerzijds benaderd vanuit ‘het machtige volks- en streekgebondene
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van Halbe’s romantisch-naturalistische figuren’, anderzijds werd de noodlotsgedachte
die aan het stuk ten grondslag lag als een typisch voorbeeld van het Germaanse den-
ken beschouwd: Net als in de klassieke Griekse treurspelen, de sagen uit Noord-Eu-
ropa en de Edda-liederen was in Als ’t water wast ‘de weerspiegeling van de noodlots-
gedachte [terug te vinden], die in wezen niets anders is dan het zuivere realisme van
het Noordsche denken en de onderwerping daarvan aan den onvermijdelijken loop
van het lot. (…) De wetenschap dat ’t lot niet te keeren is, dat elke daad haar conse-
quenties heeft en dat ’s menschen streven onderworpen is aan een hoogeren wil, die
hij kan trotseeren en weerstaan, maar nooit kan breken, beheerschte deze hooge
Noordsche gedachtenuitingen.’79

Het ideologeem ‘volksverbondenheid’ was niet alleen voorbehouden aan het thea-
ter, op meerdere terreinen van de wetenschap speelde het een grote rol bij de zoektocht
naar wat nationaalsocialisten als het volkseigene hebben betiteld.80 Door nationaalso-
cialistische recensenten werd dit begrip tevens in verband gebracht met de nieuwe taak
van het volkstoneel. Zij gingen van de veronderstelling uit dat dit in de jaren dertig door
intellectuelen en de toneelcritici was ontdekt en zij zagen het als een typisch product
van de grote stad, waarbij ‘bij voorkeur niet de zonnigste en louterste zijden van de Stad
der Steden, van Amsterdam’ werd gespiegeld.81 Bij de ontwikkeling van het nieuwe na-
tionaalsocialistische toneel zouden de spelers van volkstoneel een belangrijke rol kun-
nen spelen. Hoewel hun manier van spelen over het algemeen vrij eenzijdig was, had
hun spel een treffend realistisch karakter. In de recensies noemden recensenten een
viertal redenen waarom de spelers van volkstoneel een belangrijke bijdrage konden le-
veren aan een nieuw toneel in Nederland. Met hun spel boden ze weerstand tegen film,
variété en revue, bovendien speelden ze oorspronkelijk Nederlandstalig werk en ze had-
den zich zowel wat betreft subsidies als toneelhervormingen onafhankelijk opgesteld.
Ten slotte speelden ze op plaatsen waar anders nooit gespeeld zou zijn. Het ‘stadse’
volkstoneel zou beperkt moeten blijven tot het gezelschap Bouber, het nieuwe volks-
toneel zou worden gespeeld door provinciale amateurgezelschappen.

In de verschillende nationaalsocialistische periodieken verschenen geregeld re-
censies over opvoeringen uit Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Zo-
wel voor Bouber als voor de provinciale gezelschappen gold dat hun kunst direct uit
het volk voortkwam en dat zij zich met hun kunst direct tot het volk wendden. Zij vat-
ten het provinciale toneel op als een manifestatie van het volk, waarin de strijdbaar-
heid van het toneel als taaldaad natrilde. Daarom lag het in de bedoeling dat er een uit-
wisseling zou plaatsvinden tussen de verschillende regionale gezelschappen: een Fries
gezelschap zou dan ook in Noord-Brabant optreden en een Brabantse toneelgroep zou
een tegenbezoek brengen aan Friesland.

Daarom valt het te begrijpen dat al voor de oorlog in de recensies van Het Natio-
nale Dagblad uitvoerig aandacht werd besteed aan opvoeringen van streekauteurs.
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Niet alleen het streekgebonden karakter, zoals in De klokkengieter van Anton Coolen,
maar ook de gaafheid en de kracht van het idealistische gevoel van de hoofdpersoon
werden positief besproken. Maar steeds weer was de tegenstelling tussen stad en plat-
teland als voornaamste criterium aan te wijzen. De opvoering van De vreemdeling,
eveneens van Anton Coolen, dat in 1937 in Aken onder auspiciën van de Deutsch-Nie-
derländische Gesellschaft in een regie van Peter Mertens werd gespeeld, kreeg dit com-
mentaar: ‘Sterk kwam de idee: de tegenstelling van het “Bodenverbunden” handwer-
kersgezin in het Zuid-Nederlandsche dorpje, waar de menschen het geestelijk
evenwicht nog niet verloren hebben, met den in de moderne grootstads- en asphalt
civilisatie gestrande persoon van de “vreemdeling” die hier zichzelf weer vindt tot
uiting. Tenslotte zegeviert het gezonde natuurinstinct boven bourgeoisie-bekrom-
penheid, gepersonifieerd in den schoolmeester.’82

In de oorlog werden Nederlandstalige toneelstukken vaak met behulp van het
ideologeem ‘bodemverbondenheid’ beoordeeld. Waar is mijn dochter? van Ank van
der Moer, Er viel een ster van Marc Holmans en Het hoedje van Marius van de Friese
schrijver R. Feenstra werden steevast becommentarieerd in een vaste terminologie.
Recensenten stelden tevreden vast dat ze een toneelstuk van Nederlandse bodem had-
den gezien dat een Nederlandse geest ademde en zich afspeelde in een echt Nederlands
milieu. Niet elk oorspronkelijk Nederlands toneelstuk werd onder de noemer ‘bo-
demverbondenheid’ geschaard. Zo werd Operatie geslaagd van A. den Hertog minder
positief besproken. Dit werk van Nederlandse bodem was in de ogen van recensent
Frans de Prez een cliché van een Frans boulevardstuk. Hoewel de term ‘bodemver-
bondenheid’ ogenschijnlijk sterk gerelateerd is aan de nationaalsocialistische ideolo-
gie, mogen we op basis van de onderzochte recensies de conclusie trekken dat dit ide-
ologeem eerder een synoniem is voor Nederlands dan dat we er de zwaarwegende
ideologische inhoud aan moeten verbinden zoals in de volkskunde of archeologie. Al-
leen voor streekgebonden toneelstukken en niet stads volkstoneel dient een uitzon-
dering gemaakt te worden. Deze werden gezien als een opstapje naar een nog te ont-
wikkelen nieuwe nationaalsocialistische theatercultuur.

3. Afkeurenswaardige aspecten

Het tijdtheater

De term ‘tijdtheater’ is afkomstig van de Duitse toneelleider en regisseur Erwin Pisca-
tor die gezegd had dat het theater alleen heil kon verwachten wanneer stukken met ac-
tuele problemen werden opgevoerd. Het opkomende nationaalsocialisme, antisemi-
tisme en de economische crisis van de jaren dertig lieten toneelschrijvers niet
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onberoerd en velen verwerkten deze onderwerpen in hun toneelstukken. Bekende
voorbeelden van tijdtheater waren de voorstellingen Affaire Dreyfus van H.J. Rehfisch
(1929), Professor Mamlock van Friedrich Wolf (1933) en De Spaansche gebroeders van Ge-
rard Walschap (1937). De voornaamste exponenten van het tijdtheater in Nederland
waren regisseur en toneelspeler Albert van Dalsum en toneelschrijver August Defresne.

Met het tijdtheater maakten de nationaalsocialisten in 1935 uitgebreid kennis bij
de voorstellingen van De beul van Pär Lagerkvist die door de Amsterdamsche To-
neelvereeniging onder leiding van Albert van Dalsum, August Defresne en Jo Stern-
heim een aantal malen in Amsterdam werden opgevoerd.

Nationaalsocialistische critici waren het deels met Piscator eens want het theater
diende ook volgens hen een afspiegeling te zijn van het werkelijke leven. Hun kritiek
richtte zich vooral op de vorm, die een vijand van de inhoud was geworden. ‘Tendenz-
stukken zijn maar zelden meesterwerken. Bovendien kunnen de meeste auteurs niet
voldoende afstand nemen tot hun stof, wanneer zij zich wagen aan problemen waar-
mee hun generatie worstelt.’83 Bij de recensie van De Spaansche gebroeders, een stuk van
Gerard Walschap dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroor-
log, ontbrak de dramatische spanning omdat de personages – de moeder en haar twee
zonen – geen personages, maar spreektrompetten van de auteur waren, die zich voor-
namelijk in holle frasen tot de toeschouwers richtten. Walschap had ons niet moeten
vertellen hoe erg een burgeroorlog is, hij had het ons moeten laten zien, aldus Wou-
ter Weersma in De Waag.

De houding van nationaalsocialistische recensenten ten aanzien van het tijd-
theater kan ambigue worden genoemd. Veel stukken konden in hun ogen de toets der
kritiek niet doorstaan en werden al snel vergeleken met hun roemruchte voorganger
De beul. Anderzijds waren er een aantal stukken – veel minder in aantal – waarin zij
overeenkomsten zagen met elementen uit hun eigen ideologie en die daarom werden
geprezen, hoewel ze zeker niet als nationaalsocialistische propaganda waren bedoeld.
Daarom is het interessant eerst stil te staan bij de kritiek van NSB’ers op het godslas-
terlijke toneelstuk van Pär Lagerkvist alvorens onze aandacht te richten op de ande-
re voorbeelden van tijdtheater uit de jaren dertig.

De commotie om De beul
Het begin van het stuk speelt zich af in een middeleeuwse herberg, waar verhalen over
de beul verteld worden, die door middel van een schimmenspel op een gazen doek
worden verbeeld. De beul zit zelf als een dreigend symbool aan een tafel achter in de
herberg, zijn aanwezigheid deed Menno ter Braak sterk denken aan het werk van Ex-
pressionistische schrijvers als Iwan Goll (Stervend Europa) en Fritz von Unruh
(Phaea).84 In dit deel was hij volgens Van Dalsum het symbool van de wrekende en
straffende gerechtigheid. Aan het eind van dit deel na het verhaal van de zwerver Gal-
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genheim zag de toeschouwer filmbeelden van het oorlogsgeweld uit de Eerste We-
reldoorlog, die door de cineast Theo Güsten waren gemonteerd en zo een brugfunc-
tie vervulden tussen de middeleeuwse wreedheid – het afhakken van Galgenheims
handen – en de gruwelen van de Grote Oorlog. In het eerste deel boezemt de beul de
personages angst in, in het tweede gedeelte, dat zich afspeelt in een moderne dancing
adoreren zij hem. Hier symboliseert de beul eerder het machtsgeweld en hij vormt
voor de toeschouwer zo een duidelijke toespeling op het Duitsland van na 1933: in de
dancing worden jazzspelende negers door nationaalsocialistische bezoekers neerge-
schoten. Deze scène werd door schijnwerpers belicht die de strijdende partijen volg-
den, waardoor een indrukwekkend bewegingspel werd gesuggereerd. De toeschou-
wers hoorden de dansende paren spreken over de eenheid van het volk, de zegeningen
van de oorlog en de superioriteit van het ras. De paren brachten elkaar ook de Ro-
meinse groet en zeiden daarbij ‘Triomf!’.

Van Dalsum en met name Defresne hadden de oorspronkelijke tekst op een aan-
tal punten gewijzigd. Ze hadden zinnen toegevoegd waaruit de toeschouwers duide-
lijk konden opmaken dat met de bedoelde dictatoriale staat het Derde Rijk bedoeld
werd. Verschillende gruwelijke scènes en een paar godslasterlijke passages werden in
de versie van de Amsterdamsche Tooneelvereniging geschrapt. Ook het slot van het
stuk (de monoloog van de beul, waarin hij zijn vonnis over de wereld uitspreekt) werd
herschreven en wel zo dat de hele interpretatie veranderde. In de oorspronkelijke tekst
van Lagerkvist gaat de mens te gronde, in die van Defresne en Van Dalsum wordt hem
verlossing geboden, als hij tenminste zijn defaitisme laat varen en zich voor de ver-
antwoordelijkheid voor zijn daden niet langer verschuilt achter een God: ‘hij die wer-
kelijk God is, is een geheel andere dan het godsidool, waarmee het beulswerk wordt
vereenzelvigd. Niet in opdracht van God, maar van de mensheid zelf verricht de beul
zijn werk’.85

Na de première op 10 november 1935 in de volle Stadsschouwburg in Amsterdam
werd De beul daarna nog vijf keer gespeeld. In eerste instantie reageerde de overheid
zeer positief, zij onderkende het artistieke belang van de voorstelling en de Amster-
damsche Tooneelvereeniging kreeg zelfs een extra subsidie van ƒ2.500. Pas na de toe-
kenning van deze extra subsidie verschenen er in de landelijke kranten als De Telegraaf
en De Tijd venijnige artikelen met het doel de voorstelling te verbieden.86 Op 25 no-
vember was De beul onderwerp van een hetzeachtig artikel in De Telegraaf met als slot:
‘De meest doelmatige wijze om de overheid te dwingen, niet alleen om zich er van te
onthouden dergelijke stukken te subsidiëren, maar ook om ze te verbieden, is dat vele
Amsterdammers weten wat er bij ons op het Leidscheplein wordt gespeeld. Dan komt
er aan dit schandelijk bedrijf zoo spoedig mogelijk een einde.’

De NSB viel vooral over de wijze waarop de nationaalsocialisten in De beul wer-
den voorgesteld; ze werden ‘verdomde zwijnen’ genoemd. ‘In een danskroeg laat men
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nationaalsocialisten in uniform op de muziek van een negerband dansen met sletten.
Een, die weigert een waanzinnig bevel op te volgen, wordt als een hond neergescho-
ten Een handeling, die het schouwburgpubliek na het aanhooren van de onmensche-
lijke woorden: “Draag het lijk naar buiten – neen, laat het liggen, hij hindert niemand”,
doet uitschreeuwen: “Fascisme is moord”. En de negerband gilt weer, er wordt weer
champagne gezwelgd, de meiden en de Nazi’s dansen weer.’87 Niet alleen in Nederland
reageerden nationaalsocialisten met felle protesten, ook de opvoeringen in Oslo – de
première was op 28 oktober 1934 in Bergen – werden onderbroken door gefluit van
jonge Noorse nazi’s. Het publiek reageerde daarop met luid applaus en hield dat net
zo lang vol tot de auteur op het toneel verscheen. Aan het eind van het stuk volgde we-
derom een minutenlange ovatie.88

Deze beledigingen aan het adres van de nationaalsocialisten waren niet de enige
reden om het stuk af te kraken. In een artikel over de voorgeschiedenis van de toe-
kenning van de subsidie voor De beul noemde Mussert vijf punten van kritiek.89 De
beul bevatte:
– ‘Talrijke godslasteringen.
– Beschimping van het leger dat gepersonifieerd wordt door een dronken soldaat.
– Onbeschrijfelijk, gemeene beleedigingen van het Duitsche volk.
– Beleediging van een groote volksgroep van het Nederlandsche volk, nl. zij die de

nationaal-socialistische gedachte zijn toegedaan.
– Verheerlijking van het wereldcultuurbolsjewisme.’90

De kritiek van Mussert was vooral ontleend aan het partijprogramma en de bronnen
van de NSB. Buitengewoon boos maakte de NSB-leider zich over het optreden van de
heren politici. In een democratische staat was niemand verantwoordelijk voor zijn da-
den, zo luidde de kritiek, iedereen kon zich achter een ander verschuilen. Dat bleek al
bij de muiterij op de ‘Zeven Provinciën’ waarvoor de minister van Defensie geen ver-
antwoordelijkheid wilde nemen.91 Vanuit deze gedachtegang kwam de anonieme sa-
mensteller van de brochure tot de constatering dat Slotemaker de Bruine, de minis-
ter voor Kunsten en Wetenschappen, en De Wilde, zijn collega voor Binnenlandse
Zaken, geen verantwoordelijkheid wilden dragen voor de opvoeringen van De beul.
De NSB was echter wel in staat de schuldigen aan te wijzen. Willem de Vlugt, de bur-
gemeester van Amsterdam beschouwde zij als de hoofdschuldige. Volgens Mussert
was hij voor de terreur van de socialisten en communisten gezwicht. Dat dit enigszins
te verwachten was, verklaarde Mussert met een verwijzing naar het niet optreden van
dezelfde burgemeester tegen socialisten en communisten, die colporteurs van de NSB
mishandeld en geterroriseerd hadden. Het wekte Mussert daarom geen verbazing dat
foto’s (fotomontages) van De Vlugt samen met Stalin op de voorpagina van De Tri-
bune werden afgedrukt, ‘klaarblijkelijk als waardeering voor het nieuwe bondge-
nootschap in den strijd!’.92 Ook de extra subsidie van ƒ2.500 naast de ƒ25.000 voor de
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Amsterdamsche Tooneelvereeniging was een zoveelste voorbeeld van ‘Cultuur-bol-
sjewisme in Amsterdam’ en ‘gesubsidieerde liederlijkheid’.93

In zijn tirade ging Mussert zo ver dat hij de politicus niet meer beschouwde als
de handhaver van de openbare orde, maar als handlanger van het linkse gespuis. Een
toeschouwer die ‘uit naam der gansche Christenheid’ protesteerde, werd met harde
hand ‘wegens ordeverstoring’ uit de schouwburg gezet.94 Hetzelfde overkwam een Ne-
derlandse militair die protest aantekende tegen het op het toneel verschijnen van een
stomdronken lallende soldaat in een Nederlands uniform. Uit deze voorvallen putte
Mussert enige hoop, want dit waren voor hem geen incidentele critici, maar ‘het ge-
weten van het volk is aangeraakt. Ons volk wordt wakker. Het heeft de dreiging van
het communisme gevoeld. Het weet, dat het van het huidige stelsel niets meer kan ver-
wachten. Dit stelsel levert ons volk uit aan het communisme! Het Nationaal-Socia-
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De beul te Utrecht

Wees welkom in ons midden beul!
Wie stelt U paal en perk?
Onteer, Godslaster, hits maar op,
Verricht jouw moordend werk.

Gij wordt beschermd in onze stad
Door liberaal en rood,
Jouw komst verraadt van deze twee
Den geestelijken nood.

NIOD, De loods, 30 januari 1936.
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lisme zal het gevaar keeren, dat onzen Godsdienst, ons Volk, ons Gezin bedreigt. Eens
komt de dag, dat er voor Godslastering in Nederland geen plaats meer is. Dezelfde dag,
waarop ons Volk zich als de van God gewilde eenheid heeft hervonden in de nationaal
socialistische volksgemeenschap!!!’95

Uit de reactie van de NSB-leiding op de opvoering van De beul blijkt dat er geen
sprake is van een afwijzing op artistieke gronden. De NSB protesteerde pas nà de pu-
blicatie van kritieken van J.W.F. Werumeus Buning en het hoofdartikel in De Tele-
graaf en de recensies van L. van den Broeke in De Tijd. Pas na een aantal voorstellin-
gen (ook buiten Amsterdam) trachtte de NSB het stuk te verstoren of te laten
verbieden. Daartoe riep Mussert de leden op in een hoofdartikel in Volk en Vader-
land met de kop: ‘Gesubsidieerde liederlijkheid. Het Amsterdamsche schouwburg-
schandaal.’ De Amsterdamse kameraden waren twee dagen daarvoor in De Daad –
‘ƒ2500,– voor een beul! Godslasteringen worden gesubsidieerd’ – opgeroepen deel te
nemen aan een grote protestvergadering waar Van Duyl en Boddé hen zouden toe-
spreken. Alle sprekers van de Beweging kregen op 7 december 1935 bericht 143 toe-
gezonden waarin alle informatie over het toneelstuk was opgenomen, compleet met
koppen van de recensies uit de verschillende landelijke en provinciale bladen. Schoon
schip, het NSB-periodiek voor het zuidelijke deel van het gewest Zuid-Holland, re-
fereerde een jaar later, op 16 december 1936, nog steeds aan de opvoering toen het zich
tot zijn lezers richtte onder de kop: ‘Wij dulden in Rotterdam geen gedalsum.’ Ter
gelegenheid van het het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 zou
in Rotterdam het toneelstuk In Holland staat een huis van Nijhoff en Van Duinker-
ken in een regie van Albert van Dalsum worden gespeeld. Het strijdblad wilde de le-
den van het organisatiecomité voor deze cultuuranarchisten waarschuwen en na-
mens alle nationalistische Nederlanders zijn verontwaardiging uitspreken. Eenzelfde
artikel verscheen in Het Nationale Dagblad.96

Toch moet de vraag gesteld worden of de verstoringen van de voorstellingen
toegeschreven kunnen worden aan de NSB of haar leiding. De eerste verstoringen
vonden plaats op 1 december, dus na de recensies in De Telegraaf en De Tijd, maar
voor de publicaties in de NSB-periodieken. Wellicht maakten NSB’ers deel uit van
de oproerkraaiers, maar dat er sprake zou zijn van een door de NSB georganiseer-
de actie moet toegeschreven worden aan de propaganda van de NSB zelf. Zij claim-
de later opgekomen te zijn voor de belangen van alle nationale en christelijke Ne-
derlanders.

Het theater werd zowel wat betreft de praktische uitvoering van de door NSB- ge-
zelschapjes gespeelde stukken als door de kritiek op antifascistische stukken gezien als
strijdtoneel. In die zin week de NSB niet af van de CPH met haar agitprop en de SDAP
met haar AJC-toneel. Daarom probeerde Mussert zijn gelijk te halen door het publiek,
de critici en de autoriteiten een keuze af te dwingen. De leuze werd: vóór of tegen De
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beul. De leden van de NSB werd voorgehouden dat zij niet alleen stonden in hun strijd.
Zij konden rekenen op de steun van de Kerkeraad van de Ned. Hervormde Gemeen-
te te Amsterdam, van het Verbond ‘Godsdienst, Gezin, Gezag’, de burgemeesters van
Den Haag en Haarlem, van de dagbladen De Telegraaf, De Tijd, De Rotterdammer en
De Nederlander en van de directeur van de Stadsschouwburg te Utrecht.97

Ook een blad als De Nieuwe Gemeenschap kraakte het stuk. De criticus Ad Sassen
vond De beul een goed voorbeeld van goedkope propaganda. Voor hetzelfde geld kon
een beetje scenarioschrijver hetzelfde verhaal vertellen over de schanddaden van de
Russische geheime dienst. Hij had van dit gegeven ook een parodie kunnen maken op
de katholieke kerk waarbij dan vooral aandacht besteed kon worden aan het gedrag
van de pausen in de middeleeuwen, aldus Sassen.

Bij de opvoering in Den Haag vroeg het reactionaire De Rijkseenheid zich af: ‘Is
het niet diep treurig, dat een dergelijk stuk toegelaten wordt in de residentie, in een
schouwburg, welke den naam Koninklijke Schouwburg draagt?’ en vervolgens: ‘Nog
een stap verder [dan De beul, AvdL] en we krijgen realistische, echte pornografie als
“kunstuiting” op de planken en dan wordt dat een daad van moed, een “prestatie” ge-
noemd.’98 Pas toen Van Dalsum en Defresne aankondigden dat het stuk van het re-
pertoire zou worden genomen, keerde de rust weer.

Hoe diep de wonden waren die De beul had geslagen, blijkt uit een pamflet met
de titel Assepoes van E.G. van Bolhuis. Terugkijkend op het toneel in de jaren dertig
kwalificeerde hij het als: ‘Het tasten naar den smaak van het publiek, het werken met
schunnigheidjes, zeer vrijmoedige niemendalletjes met een gewaagde noot op sexu-
eel, godsdienstig of maatschappelijk gebied, moest leiden naar het opvoeren van een
werk als De beul, een dramatisch en literair misbaksel, maar met een felle ultra-link-
sche strekking, een verregaande negatie van moreele en sociale waarden, een aanflui-
ting van alle gevoelens, die een mensch menschelijk doen zijn.’99

De kritiek op andere tijdstukken
Adriaan van Hees beschreef hoe nationaalsocialisten deze tijdstukken tegemoet
moesten treden. In de meeste gevallen, zo vertelde hij de lezers van Het Nationale
Dagblad, hield hij zijn hart vast als op het affiche van de voorstelling vermeld stond
dat een tijdstuk werd gespeeld. Er waren namelijk twee tendensen merkbaar, ‘één die
bewust of onbewust naar de vernietiging aller bestaande cultuurvormen en – normen
leidt en één die juist den geest van den ondergang van het avondland overwinnen wil,
die strijdt tegen wat men zoo gemeenlijk pleegt te noemen in demo-liberale staten:
de geest des tijds’.100 Het grootste deel van het schouwburgpubliek interpreteerde deze
stukken als opbouwende cultuurelementen, nationaalsocialisten echter dienden ze
te beschouwen als ‘gangmakers op cultuurgebied van levenshoudingen die tenslot-
te in Moskou eindigen’.101
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Waar de kritiek van Van Hees c.s. concreet op neer kwam, beschreef hij in een re-
censie van Het nest van de Tsjechische auteur Edmond Konrad. Wat hem ergerde, was
de losbandige manier waarop de familie leefde. De dochters van de hoofdpersoon, de
grootmoeder, waren zoals hij het uitdrukte ‘trouw- en scheidingslustig’. Dat had tot
gevolg dat een schare schoonzoons in de familie was opgenomen. De grootmoeder gaf
zich over aan de heersende trouwmanie van haar dochters op het moment dat zij haar
stille aanbidder – de vriend van haar overleden man – huwde. Dat deze veranderde le-
venswijze van de grootmoeder door Top Naeff in het programma werd aangekondigd
als de nieuwste verovering van de moraal, deed voor Van Hees de deur dicht. In feite
is zijn kritiek kleinburgerlijk: een huwelijk is een verbintenis voor het leven en geen
‘date’ die bij de eerste de beste gelegenheid ongedaan kan worden gemaakt. Het is ver-
bazingwekkend dat het losbandige leven van de dochters gezien werd als behorend bij
een bolsjewistische levenswijze. Alles wat afweek van de burgerlijke moraal van de NSB
werd schijnbaar gezien als een voortbrengsel uit het vijandelijke kamp, i.e. het demo-
cratisch liberalisme of communisme of socialisme.

Ook in Volk en Vaderland werd herhaaldelijk verwezen naar de invloed van de
communistische propaganda in toneelteksten. In een bespreking van De dag des oor-
deels van Elmer Rice – het stuk werd door de Amsterdamse en Haagse burgemeesters
getroffen met een speelverbod – stelde de recensent dat een stuk over de Rijksdagbrand
de Duitse regering niet onwelgevallig zou zijn, ware het niet dat ‘het communisme’
had getracht de feiten te verdraaien door te beweren dat de regering zelf de rijksdag
in brand had gestoken. Deze propagandatruc werd op een lijn gesteld met de be-
richtgeving over Guernica waarin beweerd werd dat Franco’s bommenwerpers het
stadje hadden gebombardeerd, maar dat was volgens Volk en Vaderland toch echt ge-
beurd door ‘roode dynamiteros’.102 Het stuk van Rice was een bewerking van de com-
munistische propagandaleugen en daarom was het te kwalificeren als communistische
propaganda onder het mom van kunst.

Zijn bespreking van De witte ziekte van Karel Capek maakt duidelijk hoe Adriaan
van Hees vanuit zijn ideologie toneelstukken recenseerde en analyseerde. Hoewel dit
stuk als een pleidooi voor de menselijkheid was bedoeld, interpreteerde Van Hees
het als de ‘meest perfide leugenachtige ophitsing tot oorlog’. Dit stuk was volgens
hem uit haat geschreven en het was een schande dat het hier werd opgevoerd: ‘Zoo
worden nu de volkeren op ondergrondsche wijze door een joodsche literatenkliek
in een haatpsychose tegen elkander opgezet.’103 De toeschouwer werd volgens Van
Hees verdoofd met een injectie ‘humanisme’, waarna een dictator uit een fantasie-
staat op het toneel werd gezet, die de oorlog verheerlijkte en zijn volk met holle en
misdadige slogans er toe aanzette. Tegenover de dictator – de antagonist – had
Capek een pacifistische idealist – de protagonist – geplaatst, in dit geval een dokter
die een serum tegen een verschrikkelijke ziekte had uitgevonden. De arts wilde zijn
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formule pas prijsgeven als alle staatslieden hadden beloofd de oorlog voor eeuwig
te verbannen. De dictator wilde uiteindelijk wel ingaan op deze voorwaarde, maar
dan is het al te laat. Hij was ook door de ziekte aangetast en had al een oorlog ont-
ketend. De arts werd op weg naar het paleis van de dictator door een woedende me-
nigte vermoord.

Niet zozeer het feit dat een toneelschrijver (in de woorden van Van Hees: ‘een
wild geworden anarchist, een buitenlandse jood’) zoiets schrijven kon, maar het feit
dat het Hofstad Tooneel bij zijn twintigjarig bestaan dit stuk op het repertoire had ge-
zet, wekte zijn woede. ‘De idealen van vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid wor-
den belachelijk gemaakt, de orde van een autoritair geregeerd land wordt, als een mis-
dadigen waanzin voorgesteld, de naar oorlog hunkerende exaltatie van leider en volk
in een dergelijk land wordt als een vanzelfsprekend axioma getoond, moraal: vernie-
tigt Duitschland en Italië, Franco en Mussert of anders vernietigen zij u. Sla dood!’104

Met gevoel voor dramatiek besloot hij: ‘Hoe lang zal het nog geduld worden dat zg.
eerste gezelschappen ons land met joodsch- moskovitische uitingen van het ergste cul-
tuur-bolsjewisme kunnen vergiftigen? De democratische regeering slaapt, de demo-
cratische pers looft, alleen wij roepen uit innige overtuiging en volle borst: Weg met
deze rommel.’105

In deze recensie zien we een groot aantal motieven bij elkaar komen. Aan de ene
kant valt Van Hees de liberaal-democratische maatschappij aan, omdat zij een stro-
ming als het humanisme mogelijk had gemaakt. Aan de andere kant vat hij de manier
waarop Capek zijn problematiek in het stuk had verwerkt op als joodse c.q. commu-
nistische propaganda. Daarnaast verwijt hij Capek dat hij nationaalsocialistische ide-
ologemen als vaderlandsliefde en opofferingsgezindheid belachelijk had gemaakt.

Een andere invalshoek koos Van Hees bij de bespreking van Artisteningang. De
problematiek die in tijdstukken voor het voetlicht werd gebracht – in dit geval de vraag
of de film een geschikter kunstmedium was dan het toneel – was in zijn ogen achter-
haald. Er was toch ook niemand die de Nachtwacht van Rembrandt vergeleek met de
negende symfonie van Beethoven? Van Dalsum voerde in zijn stukken problemen op
ter wille van de problemen, maar dat waren dan wel problemen die tien jaar geleden
aan de orde waren. Eigenlijk deed hij niet veel meer dan de stukken van Piscator uit
het rode Berlijn van voor 1933 hier nog een keer opvoeren. Het enige wat Van Dalsum
met dit stuk beoogde, was een tirade opvoeren tegen de film in de hoop dat hij hier-
door publiek naar de voorstelling kon trekken. Van Hees stelde daar tegenover dat de
toneelleiders nog wat van de film zouden kunnen leren. Dat het publiek naar buiten-
landse films holde, lag niet aan het publiek, maar aan de Nederlandse toneelleiders.
Hij verzuchtte dan ook aan het eind van zijn recensie: ‘Dit tooneel sterft zijn eigen
dood. Het sterve in vrede!’106

Nu mag niet geconcludeerd worden dat nationaalsocialistische critici tijdstuk-

8. De producten van een schijncultuur gerecenseerd 425

08 hst 8 (3)  14-10-2008  11:13  Pagina 425



ken per definitie afwezen. Het voorste legioen van Emmet Lavery in een uitvoering van
het Centraal Tooneel werd in Het Nationale Dagblad positief gerecenseerd en om-
schreven als een belangrijke toneelgebeurtenis, omdat dit stuk in staat was het pu-
bliek terug te voeren ‘naar een organische cultuuropvatting, – lijnrecht staande te-
genover liberalisme en marxisme – waarin godsdienst en kunst elkaar wederzijds
inspireeren en dienen’.107

Dit stuk had als doel ‘de menschen op te voeren naar hooge regionen des geestes
en appelleert aan ons religieus gevoel’ doordat het de toeschouwers dwong zich te be-
zinnen op het Goddelijk mysterie als zodanig.108

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden sommige stukken eveneens gerecen-
seerd alsof ze tijdstukken waren. En wederom maakten nationaalsocialistische re-
censenten zich boos over wat ze te zien kregen. Een sprekend voorbeeld was de re-
censie van N.H. den Hertog in Het Nationale Dagblad over de voorstelling Er viel een
ster van Marc Holman, pseudoniem van Marie Cramer. In dit detectivestuk werd een
Nederlands-Italiaanse operazangeres vermoord. Een scène van dit stuk had de zwar-
te handel als onderwerp: een pensionhoudster had clandestien ham en rijst gekocht.
Den Hertog schreef: ‘Is het niet treurig, dat ons tooneel ten gelieve van een zeker deel
van het publiek gebruikt wordt om dergelijke onguure grappen te verkoopen? De
zwarte handel als kanker in ons volk mag geen onderwerp zijn voor goedkoope suc-
cessen. Indien men dan al niet van zins is duidelijk naar voren te brengen, welk een el-
lende dit duistere bedrijf in ons volk sticht, laat men zich dan tenminste niet vroolijk
maken over deze ernstige zaak. Met alle geweld heeft de schrijver doen voorkomen of
het stuk in dezen tijd speelt, uitsluitend om dergelijke goedkoope successen bij een
dom publiek in ontvangst te kunnen nemen. Van deze soort “kunst” zijn wij vooral
nu niet gediend. Zij heeft verdacht veel gemeen met de vroegere in ons land hoogtij
vierende jodengijn.’109

De kritiek richtte zich op de personages. Een plattelandsdokter kwam met de
vrouw met wie hij samenwoonde naar een pensionnetje, waar zijn eerste vrouw, een
operettesterretje, in het gezelschap van de operazangeres ook logeerde en van wie
hij niet was gescheiden. In het gezelschap van de zangeres bevond zich een man die
verslaafd was aan morfine en die van de zangeres geld eiste. De dominee had een
vriend van twijfelachtige reputatie die na zijn vrijlating uit de gevangenis hulp bij
hem had gezocht en die hij had geholpen bij diens reclassering. Den Hertog was al-
lerminst over dit stuk te spreken. ‘Daar het stuk in dezen tijd heet te spelen, was het
ons eenvoudiger voorgekomen indien de inspecteur eens naar de persoonsbewijzen
had gevraagd. De dominé gaat dus naar de gevangenis, de bigamist mag met zijn
overgeschoten vrouw naar huis, de morfinist loopt ook vrij, de zwarthandelaar krijgt
een vriendelijke waarschuwing en de schrandere inspecteur maakt verder het land
onveilig.’110
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Aan het eind van de oorlog moesten recensenten nog steeds vaststellen dat het pu-
bliek onder het mom van zgn. tijdstukken getrakteerd werd op ‘gore afval, een stil en
vretend zeer, dat ongemerkt de volksgezondheid ondermijnt, tot in den kern verpest
en tot uiteindelijke en algeheele ontbinding leidt’.111 Het publiek kreeg er van langs om-
dat het zich vergaapte aan deze ‘geschiedenis van zwendel, dubbel overspel en for-
tuinjagerij’.112 Door Apotheek De Ooievaar van Laurent Doillet te spelen had de regis-
seur teruggegrepen op een vooroorlogs concept: spelen voor de massa en voor de
kassa! Lammers eindigde vertwijfeld: ‘En wij, die in onze onnoozelheid nog een oo-
genblik geloofd hebben dat zich een nieuwe stijl reeds begon baan te breken.’113

Anti-Amerikaans en anti-Engels

‘Het Engelsche tooneel kenmerkt zich door gemis aan handeling en drijft voorname-
lijk op dialoog, die niet zoozeer wordt gebruikt om de menschelijke hartstochten te
vertolken dan wel om als voertuig te dienen voor ideeën over maatschappelijke en ze-
delijke vraagstukken.’114 Zo verwoordde Wouter Weersma eind jaren dertig zijn kri-
tiek op de voorkeur van de meeste directeuren van toneelgezelschappen voor het En-
gelstalige toneel. Hij constateerde dat de meeste gezelschappen voornamelijk Engels
of Amerikaans toneel speelden, alleen Het Masker o.l.v. Ko Arnoldi oriënteerde zich
op Frankrijk. Als er al eens een stuk uit Midden of Oost-Europa werd gespeeld, was
het meestal een Hongaars stuk van Molnàr of Fodor, luidde zijn klacht.

Adriaan van Hees ging in zijn recensie van Lorelei 1937 nog een stapje verder.
Met het spelen van dit stuk van Terrence Rattigan had het Centraal Tooneel het de-
cadente liberalisme uit Engeland geïmporteerd. Dit stuk vertoonde zelfs tekenen van
degeneratie, hield Van Hees zijn lezers voor. In het stuk bespraken een aantal jon-
geren uit een gegoed milieu in het zonnige zuiden van Frankrijk hedendaagse pro-
blemen. Een van die problemen was Hitler en het wekt geen verbazing dat Van Hees
er niet van gediend was dat een bevriend staatshoofd zo werd geportretteerd. Niet
alleen hijzelf, maar 75% van de toeschouwers was niet naar de schouwburg gekomen
om met dit probleem geconfronteerd te worden. Zijn grootste kritiek ging echter uit
naar het personage Diana Lake dat gespeeld werd door Mary Dresselhuys: ‘Aardig
zou zijn geweest, als deze juffrouw in de loop van het stuk b.v. eens een flinke les
kreeg van een man, die werkelijk een man (en geen halfzachte zwetser, zooals alle
“mannen” in dit stuk blijken te zijn) is en die haar eens dienzelfden staat van wan-
hoop deed kennen waarin zij steeds doelbewust en met sadistische genoeglijkheid
alles wat “man” is in haar omgeving brengt, en dan zou kunnen blijken dat zij, be-
halve zinnen-prikkelend, ook nog werkelijk vrouwelijk in den goeden zin des
woords zou kunnen worden door dit alles.’115

De afwijkende rolverdeling tussen man en vrouw – de vrouw was minstens
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gelijkwaardig aan de man – was juist een verschijnsel dat door nationaalsocialis-
tische recensenten als decadent werd getypeerd. Dat gold ook voor andere ver-
schijnselen zoals de afhandeling van een echtscheiding in Hilariteit in de rechtszaal
van Hugh Mills, gespeeld door Vereenigd Rotterdamsch Tooneel. De recensent
kon zich niet voorstellen dat iemand daar met genoegen op terugkeek, laat staan
dat dit grappig was. Daarom had dit stuk eigenlijk iets heel onwaarachtigs en het
toneel werd zo verlaagd tot een lachspiegel van het leven in plaats dat het de ernst
van het leven liet zien.

De kritiek op het Engelstalige toneel bleef tot in de oorlog bestaan, maar verdween
toen het de toneelgezelschappen verboden werd dit te spelen, Shakespeare en Shaw
uitgezonderd. Zo werd in 1942 de eenmansvoorstelling De Marathondans van Horace
McCoy, gebaseerd op zijn roman They shoot horses, don’t they?, als een voorbeeld van
typisch Amerikaanse cultuur verworpen. Het publiek kwam alleen maar kijken van-
wege de marathondeclamatie, was het oordeel van Max Wolters. ‘Bewondering voor
de geheugenvastheid (op zichzelf geen kunstzinnige kwaliteit: er zijn ook ‘rekenwon-
deren’, die na driemaal overlezen een heel spoorboekje uit hun hoofd kennen!) en be-
wondering voor het ‘uithoudingsvermogen’ (ook al een ‘sportief’ begrip) streden om
den voorrang in de appreciatie.’116

Het ligt misschien voor de hand te denken dat de afkeer van nationaalsocialisti-
sche recensenten voor Engelstalig toneel verklaard kan worden door het eenvoudige
feit dat Engeland en de Verenigde Staten van Amerika de militaire tegenstanders wa-
ren van het Derde Rijk. Maar bovenal had hun kritiek betrekking op het milieu waar-
in de handeling van deze toneelstukken zich afspeelde en dat zij als democratisch of
internationaal typeerden. In feite misten zij in het Engelstalige toneel de verwijzing
naar volk en gemeenschap, door hen samengevat met de term ‘volks’. Zelfs een blij-
spel als Kilometerpaal 7,4 van de Duitse auteur Curt J. Braun in een uitvoering van het
GTA in een regie van Cor van der Lugt Melsert wezen de recensenten als internatio-
naal en Amerikaans van de hand. Ook bij de bespreking van verschillende Neder-
landstalige werken kwamen zij tot dezelfde conclusie.

‘Lege ellendelingen die geen hoop meer hebben’

Waarom zouden toeschouwers zich moeten interesseren voor de perversiteit van ‘een
18-jarig, slap, bloedloos, verzen makend knulletje, dat een tegennatuurlijke liefde op-
vat voor een 33-jarige getrouwde vrouw. Zoo eentje, die hard wegloopt als een vinger
naar hem uitgestoken wordt, maar niet schroomt om met een paar gemeene woorden
andermans levensgeluk te verwoesten? Het is zoo zeldzaam onsympathiek en zoo zeld-
zaam vervelend.’117 ‘Ziekelijke afwijkingen bij menschen’, ‘dit soort gevoels-zwelgerij’,
‘de meest verfijnde en geraffineerde wijze om de degeneratie van ons intellectualisme
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te demonstreeren’ en ‘het zijn geen levende menschen, ze houden zich alleen bezig met
“de liefde”.’118

Dit zijn een aantal kenmerkende typeringen die nationaalsocialistische recen-
senten bezigden om hun visie te verwoorden over de personages uit verschillende to-
neelstukken. Want wat werd er volgens hen in de schouwburg vertoond? Adriaan van
Hees had zijn conclusie al snel klaar. ‘Als de kunst in een pseudo-democratischen tijd
zich gaat bezig houden met de z.g. “probleemen van zijn tijd”, kan deze kunst niets
anders zijn dan een uiting van die decadentie en verwording zelf.’119 Deze stelling
achtte hij van toepassing op The children’s hour van Lillian Hellman dat onder de ti-
tel Onschuldige meisjes in 1936 door het Hofstad Tooneel werd gespeeld. Waaruit
blijkt die decadentie en verwording waar Van Hees zich zo aan ergerde dat hij de per-
sonages als ‘onnatuurlijk’, ‘ziekelijk’, ‘abnormaal’, ‘ontaard’ en ‘pathologisch’ beti-
telde? De handeling komt in het kort hierop neer: een studente verspreidt op een
Amerikaanse kostschool het gerucht dat twee leraressen een lesbische relatie hebben.
Hoewel de leraressen onschuldig zijn, kunnen zij hun onschuld niet bewijzen. Een
van hen ontdekt langzamerhand dat ze inderdaad verliefd is geworden op de ander,
waarna ze – in de woorden van Van Hees ‘na enig hysterisch gedoe’ – zelfmoord
pleegt. Zijn conclusie luidde: ‘…in plankenland vertoont men den volke de in het we-
reldgebeuren volmaakt onbelangrijke en even onsmakelijke als afstootelijke gedra-
gingen van zielszieken, sadisten en hysterische zwakkelingen.’120 In de recensie ver-
meldde hij dat hij ook de verfilming van dit stuk – These three van regisseur William
Wyler – had gezien. De film kon hem meer bekoren, omdat de lesbische relatie door
een driehoeksverhouding vervangen was: een knappe dokter werd door beide vrou-
wen begeerd.

De kritiek op dit soort stukken was tweeledig. In de meeste gevallen moesten de
recensenten concluderen dat de personages slecht waren ingekleurd en geen achter-
grond, een doel of een echt ideaal in hun leven hadden. Het waren zwakkelingen, dé-
générés met hun eigen zorgen en ijdelheden en geen krachtige om hun eer en geluk
strijdende persoonlijkheden. Daarnaast lag de nadruk meestal op hun gevoelsleven en
dat werd door de recensenten afgewezen: ‘Er zijn veel belangrijker, veel zedelijker, veel
hooger dingen in dit leven dan het steeds maar staren op onzen navel van het gevoel.
Wij constateeren met vreugde, dat wij niet meer liberaal genoeg zijn om dit soort tot
doel verheven individualisme nog in allen ernst te kunnen waarderen.’121

Wolters noemde in 1942 dit soort toneel ‘tooneel op het tooneel’. Daarmee be-
doelde hij dat toneelschrijvers in deze meestal zeer luchtige stukken de personages op
de belangrijkste momenten van hun leven ‘deden alsof’. In hun liefde en huwelijk, te-
genover hun vrienden, kinderen en vrouwen speelden ze toneel waardoor er grappi-
ge misverstanden konden ontstaan die een hoge graad van onwaarschijnlijkheid be-
reikten. De schrijvers, regisseurs en spelers die dit soort stukken speelden, beheersten
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het toneel niet meer, maar het toneel beheerste hen: ‘Hun bewustzijn is verengd tot
een tonéélbewustzijn. Zij maken niet meer uit het volle leven theater, maar zij trach-
ten uit het leven theater te maken en zien niet, dat hun tooneel doodgeboren is ver-
geleken bij het groote scheppen voor den schouwburg van hun voorgangers.Het ruikt
al als het geschreven wordt naar decorlijm en tooneelstof en kan daardoor slechts een
kleine categorie van het publiek aanspreken.’122

Aan het begin van de bezetting maakten de recensenten diverse malen melding
van ‘tooneel om het tooneel’. Beloof me niets van Charlotte Riszmann werd omschre-
ven als een gezond stuk met als thema’s de toegewijde liefde van een vrouw en de over-
gave van een kunstenaar aan zijn werk. In Familiefeest van Theodoor Holman traden
geen ‘leege ellendelingen, die geen hoop meer hebben’ op, maar was de handeling ge-
centreerd rondom een gelukkig gezin met kinderen en kleinkinderen waarbij ieder
personage zijn eigen karakter had. Het stuk speelde nog niet ‘in een milieu dat de dra-
ger van grootsche gedachten of innige overtuiging kan zijn’.123 Tevreden stelde Frans
de Prez in maart 1941 na het verbod op het spelen van Engelstalige toneelstukken vast
dat steeds meer gezelschappen hun toevlucht hadden gezocht tot stukken met een
boeiende, algemeen menselijke inhoud, met sprekende karakters en met mensen van
vlees en bloed.124

De kritiek op de personages bleef in de nationaalsocialistische kritieken tot het
eind van de oorlog gehandhaafd. Shaws Candida in een uitvoering van Adriaan Hooy-
kaas ademde de ideologie van een voorbije tijd, omdat het socialisme dat ds. Morell
propageerde niet het socialisme was dat de nationaalsocialisten wilden brengen of wat
ze voor Nederland nodig achtten. De bijfiguren waren exceptionele mensen die twin-
tig jaar geleden wel voorkwamen, maar die nu lachwekkend overkwamen, terwijl dat
niet de bedoeling van de auteur geweest kon zijn. Alleen de figuur Candida doorstond
de toets der kritiek: ‘Een gezonde liefhebbende domineesvrouw, die begrip toont voor
den zich onbegrepen voelenden Marchbanks en uren lang doet of zij naar diens ge-
dichten luistert. Toch zou zij ons liever geweest zijn, als zij den slappeling op het on-
mannelijke en nuttelooze van zijn bestaan gewezen had.’125

Dat niet alle nationaalsocialistische recensenten het op dit punt met elkaar eens
waren blijkt uit de recensies waarin ze soms heel verschillend oordeelden over het-
zelfde toneelstuk. Zo besprak een anonieme journalist De achtste vrouw van Blauw-
baard van Alfred Savoir door een gezelschap o.l.v. Jan C. de Vos in het Odeon-thea-
ter te Den Haag. ‘Een voortreffelijk blijspel!’ en ‘Geen slappe, niets-uitvoerende, doch
krachtige om hun eer en geluk strijdende menschen’ waren zijn voornaamste con-
stateringen.126 In september 1944 waren deze krachtige mensen getransformeerd in
een stomdronken dégénéré, een poenige egoïst en een geraffineerd vrouwspersoon
die het publiek vermoeiden in weinig hartverheffende slaapkamerscènes.127 Hoewel
het stuk volgens Boreel de Mauregnault in het begin nog geïnterpreteerd zou kun-
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nen worden als een prachtige satire op de Amerikaanse mentaliteit en de bewonde-
ring daarvoor bij bepaalde Europese kringen, ging het satirische karakter in de vol-
gende bedrijven verloren.

4. Conclusie

Beschouwen we de recensies in chronologische volgorde dan valt een opmerkelijke
discrepantie op. Voor de oorlog hebben nationaalsocialistische recensenten negatief
geageerd op de uitvoeringen van de belangrijkste Nederlandse gezelschappen. Tijdens
de bezetting veranderde de toon toen ze in de recensies hun eigen ideologie als posi-
tieve richtlijn meer op de voorgrond plaatsten.

Hoewel in dit hoofdstuk een drietal afkeurenswaardige aspecten werden gefor-
muleerd, zijn deze toch onder een noemer te plaatsen. Uit de recensies in de jaren der-
tig valt duidelijk de afkeer voor de moderniteit waar te nemen. Het universele, inter-
nationale karakter van de democratische samenleving die ook in diverse toneelstukken
in de handeling was te signaleren, was de meeste nationaalsocialistische recensenten
een doorn in het oog. Deze moderniteit werd op twee manieren bestreden.

Aan de ene kant keurden de recensenten onwelgevallige stukken op politieke
gronden af en beschouwden ze als duivelse bedenksels uit het linkse kamp. Maar daar-
bij bleef het niet, want naast de mededeling dat een stuk een socialistische of com-
munistische tendens bevatte, vermeldden ze bijna automatisch dat dit het werk was
of moest zijn van een joodse auteur en daardoor dus dubbel afkeurenswaardig. Als ze
de tendens in het toneelstuk wel accepteerden, bij bijv. Het voorste legioen was dit het
geval, dan vervielen alle bezwaren en prezen nationaalsocialistische recensenten het
toneelstuk de hemel in, hoewel ze van mening waren dat tendenskunst geen grote
kunstwerken kon voortbrengen. Dit onderzoek heeft vastgesteld dat nationaalsocia-
listische recensenten op dit punt met twee maten hebben gemeten.

Aan de andere kant werden niet vanuit een nationaalsocialistische visie, maar eer-
der vanuit een bekrompen burgerlijke visie de verworvenheden van de democratische
maatschappij bekritiseerd. Deze kritiek werd voornamelijk toegespitst op de perso-
nages uit het betreffende toneelstuk. Vaak stelden recensenten vast dat mannelijke
personages geen echte mannen waren, maar eerder verwijfde types, dandy-achtige fi-
guren die eigenlijk alleen in toneelstukken voorkwamen. Bovendien beschikten deze
over meer dan voldoende geldmiddelen, waardoor ze of niet hoefden te werken voor
hun geld of hun kapitaal ten koste van alles wilden vergroten. Het felst ageerden ze te-
gen die toneelstukken waarin vrouwelijke personages de broek aan hadden of erger
nog een lesbische relatie onderhielden. Wat ze daar tegenin brachten was het burger-
lijke ideaal van ‘huisje, boompje, beestje’, dat van oudsher als Nederlands kan worden
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gezien. Daarom beschouwden ze een toneelstuk waarin de echtelieden waren ge-
scheiden als verderfelijk. Dat lijkt in eerste instantie verbazingwekkend, maar is wel-
licht verklaarbaar uit het feit dat het ideaal, een volks of Germaans theater, pas ver-
wezenlijkt zou kunnen worden na een Duitse overwinning. Zo lang daar nog geen
sprake van was, grepen ze terug op oude, vertrouwde waarden, die zij in het normen-
en waardepatroon van de eigen aanhang terugvonden. Bovendien hadden de recen-
senten zichzelf de taak gesteld – of die was hun door de top van het DVK opgelegd –
om in hun recensies het Nederlandse volk voor te lichten en op te voeden voor een
theater dat een afspiegeling moest zijn van het werkelijke leven. Gedegenereerde per-
sonages en manwijven voldeden niet aan de gestelde norm van Germaanse heroïsche
personages en dienstbare vrouwen en werden daarom afgewezen.

Tijdens de oorlog wisselden de nationaalsocialistische recensenten hun agitatie
in voor het propageren van volkse toneelstukken, al dan niet overgoten met een na-
tionaalsocialistische saus. Natuurlijk geldt deze bewering niet voor alle recensenten en
alle recensies. Veelal voldeden ze aan de eisen die aan critici werden gesteld: infor-
meren en recenseren. Maar daar waar het mogelijk was, verruimden zij hun blik naar
hetzij de eigen toneeltraditie, de voorbeelden uit Duitsland of naar de eigen ideologie.

Het theater – en eigenlijk de hele Nederlandse cultuur – was volgens de heren cri-
tici sinds het einde van de zeventiende eeuw in verval. Het lag dus voor de hand dat
ze verlangden dat de toneelleiders hun blik richtten op de middeleeuwen en Gouden
Eeuw. Het nieuwe Nederlandse theater moest aansluiten bij de volksgemeenschap zo-
als dat in het verleden ook het geval was geweest.

Door de bezoeken van verschillende Duitse theatergezelschappen en later na de
oprichting van het Deutsches Theater in den Niederlanden bemerkten de recensen-
ten eenzelfde traditie in Duitsland. Naast het spelen van nationaalsocialistische dra-
ma’s hadden toneelleiders als prof. dr. Saladin Schmitt vooral klassieke Duitse wer-
ken op het repertoire gezet. Door een veranderde enscenering hoopte men die werken
elementen uit de nationaalsocialistische ideologie mee te geven zodat ze voor een op-
voering in grote kring acceptabel werden.

Recensenten hebben in een beperkt aantal gevallen de eis om het toneelstuk
vanuit de heteronomie te benaderen opgevolgd. Daarom spraken ze in hun recen-
sies de regisseurs rechtstreeks toe in de hoop dat deze de gewenste veranderingen in
nationaalsocialistische of nationalistische richting zouden doorvoeren. Uit de re-
censies blijkt ook dat de toneelcritici de toneelstukken vanuit hun eigen ideologi-
sche bril hebben geïnterpreteerd, wat tot gevolg had dat hoofdpersonages soms ten
faveure van bijfiguren, die beter in de nationaalsocialistische ideologie pasten, ge-
degradeerd werden.

Samenvattend kunnen we stellen dat er een verschuiving in nationaalsocialisti-
sche richting valt waar te nemen als we de kritieken op de vooroorlogse toneelstuk-
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ken vergelijken met de recensies over de voorstellingen die in de Tweede Wereldoor-
log zijn gespeeld. Nationaalsocialisten ruilen de dandy’s en nietszeggende figuren uit
de vooroorlogse societystukken in voor idealistische stereotypen: de gedrevenen, de
helden met een heroïsche wilskracht. In plaats van het zinloze leven van nietsdoen en
gepsychologiseer over relationele problemen zien nationaalsocialistische recensenten
liever de arbeidende mens in een landelijke omgeving. Deze verschuiving is ook terug
te vinden in de term ‘volks toneel’. Was dit begrip in de jaren dertig vooral gekoppeld
aan volkstoneel van de Amsterdamse Jordaan, in de oorlog verschuift de blik naar het
platteland, waar raszuivere boeren eeuwenlang hun grond bewerkten. Deze verande-
ring was niet alleen geografisch, maar had ook een ideologische grond, omdat de plat-
vloerse stadse Untermensch ingeruild werd voor een onbedorven plattelander, de
voorbode van de nieuwe Übermensch.

Kunst moest bijdragen tot verheffing, een term die ook door Ketelsen (1968: 127-
177) als typerend voor het nationaalsocialistische drama wordt genoemd. Die ver-
heffing was alleen bereikbaar voor de idealistische mens die zijn schouders onder de
problemen van zijn tijd wilde zetten. Dat menstype was Germaans en was volgens na-
tionaalsocialisten aanwijsbaar in het diepste wezen van het Nederlandse volk. In fei-
te wilden nationaalsocialisten een hernieuwde klassieke tragedie die voor hen de sta-
tus had van een nationaal-religieuze plechtigheid, omdat daarin de problemen
waarmee de volksgemeenschap worstelde op een abstracte en idealistische manier
werden voorgesteld. Helemaal tragisch hoefde de voorstelling ook weer niet te zijn
– we zagen het reeds bij de bespreking van Hamlet – want nationaalsocialisten hiel-
den de mogelijkheid open dat het drama ondanks de dood van de held een positief
einde kende, omdat zijn streven werd voortgezet door een van de andere personages.
Wat recensenten in veel van hun kritieken hebben willen aantonen valt te omschrij-
ven als een ontdekkingstocht naar nieuwe bouwstenen van een toekomstig natio-
naalsocialistisch theater, zowel naar vorm als inhoud. Voor de vorm kwamen ze net
als in Duitsland idealiter uit bij de neoklassieke tragedie, voor de inhoud gebruikten
ze de nationaalsocialistische ideologemen als dramatische motieven.

De toneelrecensenten hebben de door Goedewaagen voorgestelde scheiding – in-
formatieve recensies in de dag- en weekbladen en beoordelende recensies in de vak-
bladen – tijdens de bezetting niet altijd opgevolgd. Dit onderzoek heeft aangetoond
dat vooral de recensenten van Het Nationale Dagblad zich niet aan dit voorschrift
hebben gehouden. Hun informerende taak maakten Adriaan van Hees, Frans de
Prez, N.H. den Hertog en hun collega’s ondergeschikt aan een beoordelende taak.
Geconstateerd moet worden dat ook hun collega’s van Volk en Vaderland zich am-
per van hun taak hebben gekweten. In de jaren dertig fulmineerden ze met veel bom-
barie tegen De beul, maar tijdens de oorlog zijn er amper recensies van hun hand ver-
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schenen. Beschouwen we Cinema & Theater als een vaktijdschrift, dan moeten we
concluderen dat ook hier de richtlijnen van Goedewaagen en Wiers niet zijn opge-
volgd. Slechts bij uitzondering werd een toneelstuk gerecenseerd vanuit de hetero-
nomie. Het gros van de recensies onderscheidde zich in niets van die in de gewone
toneeltijdschriften uit het interbellum: keurige recensies met een beschrijving van de
inhoud, gevolgd door een uitgebreide beschouwing over de vertolking en tot slot het
oordeel van de recensent. Hetzelfde kan gezegd worden van De Schouw, het tijdschrift
dat de NKK uitgaf. De helft van de artikelen over toneel bestond uit een nadere toe-
lichting over de politieke beslissingen die binnen het DVK en de NKK waren geno-
men. In de toneelrecensies werd net als in de andere periodieken af en toe geconsta-
teerd dat een gezelschap er in meer of mindere mate in geslaagd was een echt
Nederlands stuk voor het voetlicht te brengen.
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