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Dit onderzoek met de titel Het theater van de nieuwe orde behandelt de rol die natio-
naalsocialisten hebben gespeeld in de Nederlandse theatergeschiedenis. Tot nu toe
werd het optreden van toneelspelers tijdens de Duitse bezetting vooral geëvalueerd
vanuit de morele beoordeling van hun gedrag tijdens de bezettingstijd, een houding,
die zijn oorsprong vond in kwalificaties die de auteur Albert Helman bij het optreden
van de Toneelgroep 5 mei ’45 vlak na de bevrijding bij de voorstelling Vrij volk intro-
duceerde en die in de proloog ook aan de orde is geweest. Aan de ene ‘foute’ kant plaat-
ste hij de ‘onnozelen’ en ‘opportunisten’ samen met de ‘onverschilligen’ en ‘labielen’,
de ‘beginsel- en karaktervasten’ vertegenwoordigden de ‘goede’ kant.1 Het spelen in
Vrij Volk was daarom voorbehouden aan deze laatste categorie: toneelspelers die ge-
weigerd hadden zich aan te melden voor de Nederlandse Kultuurkamer. Deze inde-
ling had tot gevolg dat bij de geschiedenis van het Nederlandse theater in de Tweede
Wereldoorlog vooral de nadruk kwam te liggen op de laatste categorie. Met dit on-
derzoek heb ik geprobeerd dit beeld bij te stellen.

Voorzover de theaterpraktijk van de nationaalsocialistische beroepstoneelgezel-
schappen in de Nederlandse theatergeschiedenis werd genoemd, was de kwaliteit van
het gespeelde aanleiding om de beschrijving kort te houden. Het doel van mijn on-
derzoek was de theatrale activiteiten van nationaalsocialistische toneelspelers, – schrij-
vers en regisseurs te reconstrueren en analyseren en niet de afkeuring te herhalen die
in naoorlogse studies en artikelen te lezen stond. De ambitie die aan dit onderzoek ten
grondslag lag, was de geschiedenis van het Nederlandse theater in de oorlog volledi-
ger te belichten.

De benaderingswijze die in dit boek is gekozen, sluit aan bij de eis die de histori-
cus Van der Boom (2007) aan nieuw onderzoek naar Nederlands fascisme stelt: een
wetenschapper dient de vraag te beantwoorden wat er nu mooi en inspirerend aan het
fascisme was en mag deze zeker niet uit de weg gaan. Deze eis had tot gevolg dat mijn
onderzoek vooral gebaseerd is op nationaalsocialistische bronnen.

Voor mij als theaterhistoricus betekende dit dat ik vanuit dit uitgangspunt de be-
weegredenen van bovengenoemde doelgroepen in beeld wilde brengen en de vraag

435

Hoofdstuk 9

Epiloog

09 epiloog (3)  14-10-2008  11:14  Pagina 435



moest beantwoorden wat hen aantrok in de nationaalsocialistische ideologie om hun
artistieke bekwaamheden soms al voor het uitbreken van de oorlog in dienst te stel-
len van Musserts NSB of aanverwante groeperingen. Bovendien was het van belang
om het door hen gespeelde en geschreven repertoire in beeld te brengen, omdat dit een
vergelijking met de veel meer bestudeerde subculturen van andere politieke of con-
fessionele organisaties uit het interbellum mogelijk zou maken.

Aan mijn onderzoek lagen vijf concrete vragen ten grondslag:
1. Welke was de culturele ideologie van de Nederlandse nationaalsocialisten?
2. Welk cultuurbeleid voerden de bezettende macht en ‘inheemse’ overheid?
3. Welke ideeën over theater hebben de nationaalsocialistische cultuurdragers ont-

wikkeld?
4. Hoe zag de nationaalsocialistische theaterpraktijk er qua inhoud, kwaliteit en

vormgeving uit?
5. Hoe werden voorstellingen in de nationaalsocialistische toneelkritiek besproken?

1. De resultaten van het onderzoek

De culturele ideologie van Nederlandse nationaalsocialisten werd besproken door
cultuurtheoretici als dr. Tobie Goedewaagen, Frans Primo en dr. Wijnand Frans, lei-
ders van nationaalsocialistische toneelgezelschappen als Jan C. de Vos jr., Adriaan
van Hees en Karel Baars, toneelauteurs als Frans de Prez en August Heyting, thea-
tercritici als Max Wolters, Wouter Weersma, Chris de Graaff, N.H. den Hertog en
Sybren Modderman. Zij vroegen zich soms al voor de oorlog af naar welke culture-
le identiteit een nationaalsocialistisch theater moest streven. Nationaalsocialistische
cultuur omschreven zij met begrippen als ‘volks’, ‘Germaans’, ‘ras’ en ‘bodemver-
bondenheid’, maar bovenal zetten ze zich in hun geschriften af tegen de democra-
tisch-liberale cultuur van het interbellum. Het modernistische en internationale ka-
rakter van de toenmalige samenleving wezen ze af. Zij zagen liever dat Nederlandse
nationaalsocialisten zich concentreerden op het Nederlandse nationale verleden. Al
naar gelang hun politieke opvattingen kleurden zij dit op twee manieren in. Ten-
deerden ze meer naar de gematigde Groot-Nederlandse of Dietse richting binnen de
NSB, dan was de cultuur van de middeleeuwen en Gouden Eeuw maatgevend. Wa-
ren ze meer geporteerd van een extremere, Germaanse richting, dan zagen zij die pas
tijdens de bezetting in de amateuristische sfeer van de nationaalsocialistische jaar-
getijdenfeesten verwezenlijkt. De nieuwe nationaalsocialistische ordening bete-
kende voor de individuele kunstenaar dat hij vrij was in gebondenheid. Enerzijds
moest hij zijn kunst dienstbaar maken aan de volksgemeenschap, zonder deze slaafs
na te volgen, anderzijds werd van hem verwacht dat hij er leiding aan gaf. Indivi-
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dualisme was toegestaan, als dat maar niet als een slap aftreksel van het humanis-
me ingevuld werd.

De nieuwe ordening van de kunsten – het trefwoord van het cultuurbeleid van
de bezettende macht en ‘inheemse’ overheid – werd niet meteen op 10 mei 1940 in-
gevoerd. Seyss-Inquart had immers beloofd dat de Duitsers niet van plan waren Ne-
derland een nationaalsocialistische ideologie op te dringen. Toch verzamelde hij in
juni 1940 vooraanstaande wetenschappers en in de culturele sector werkzame Ne-
derlanders in de Nederlandsche Kultuurkring. Deze stond onder leiding van de Am-
sterdamse prof. dr. Geerto Snijder, maar ze niet veel heeft betekend. Het bleef een
praatcollege dat adviezen verstrekte en na zijn opheffing een opvolger kreeg in de Ne-
derlandsche Kultuurraad (NKR), eveneens onder leiding van Snijder.

In november 1940 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen opgesplitst in twee nieuwe departementen: het departement van Opvoeding, We-
tenschap en Kultuurbescherming (OKW) onder leiding van prof. dr. Jan van Dam en
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) met prof. dr. Tobie Goe-
dewaagen als secretaris-generaal. Op het laatste departement voerde men een thea-
terbeleid dat amper uit de verf is gekomen. Weliswaar verbood men het spelen van En-
gelstalige (Shakespeare en Shaw uitgezonderd), Russische en joodse toneelstukken,
werd het joden onmogelijk gemaakt actief en passief in de kunstsector te opereren
maar tot een ‘echte’ nazificering kwam het niet, hetgeen ook blijkt uit het repertoire
van het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam en de Ghesellen van den Spele, twee
door het DVK opgerichte gezelschappen. De toneelstukken die door deze gezel-
schappen werden gespeeld bevatten geen directe propaganda voor de ideologie van de
nieuwe orde. Het cultuurbeleid van het DVK was niet gericht op eenzijdige propa-
ganda zoals in Duitsland, maar concentreerde zich meer op de sociale zorg voor de
kunstenaar.2

De tijd was een andere factor die in het nadeel van de bezetter werkte. Achteraf
bezien bleek 1942 na een aanloopperiode van anderhalf jaar het oogstjaar, want in 1943
eisten de oorlogsinspanningen weer de grootste aandacht op. Na Dolle Dinsdag stort-
te het culturele kaartenhuis ineen.

Om de sociale en economische positie van de kunstenaars te verbeteren en de ge-
hele culturele sector te ordenen werden in november 1941 de voorbereidingen getrof-
fen om naar Duits voorbeeld een Nederlandsche Kultuurkamer (NKK) op te richten,
die in februari 1942 gestalte kreeg met de instelling van het persgilde en het gilde voor
Theater en Dans.

De NKK was een getrapte organisatie, de leiding ervan berustte eveneens bij Goe-
dewaagen, die na de oorlog toegaf dat dit geen handige zet was geweest. De NKK had
verschillende beroepsgroepen georganiseerd in gilden; elk gilde was op zijn beurt op-
gedeeld in vakgroepen die weer bestonden uit groepen kunstenaars. Parallel hieraan

9. Epiloog 437

09 epiloog (3)  14-10-2008  11:14  Pagina 437



was de kunstsector ook horizontaal georganiseerd in gewestelijke bureaus, waarin per
regio kernen van musici, toneelspelers, filmers et cetera werden ondergebracht. Voor
de meeste Nederlanders bleef het verschil tussen het DVK en de NKK onhelder. Zelfs
in eigen kring werd herhaaldelijk benadrukt dat het DVK de instantie was die zorg
droeg voor een verheffing van de cultuur en dat de NKK verantwoordelijk was voor
de inhoudelijke en sociaaleconomische aangelegenheden in de kunstensector. De
theaterwereld zag de NKK als een duidelijk signaal van voortgaande nazificering van
de Nederlandse cultuur en wilde de oprichting ervan boycotten door zich massaal niet
aan te melden. Omdat de directeuren van de belangrijkste toneelgezelschappen door
dr. J. Bergfeld, het hoofd van de Abteilung Kultur van het Rijkskommissariaat, zwaar
onder druk waren gezet capituleerden ze. In de loop van het eerste bezettingsjaar had-
den ze echter wel de Ariërverklaring getekend en de uitsluiting van joodse collega’s ge-
accepteerd.

Door het internationale repertoire af te wijzen en daarvoor in de plaats een Ne-
derlands nationaal repertoire te ontwikkelen zou het theater volgens nationaalsocia-
listen uit het slop kunnen worden getrokken. Er waren genoeg Nederlandse toneel-
auteurs die nu eindelijk eens gespeeld moesten worden. Om hen te motiveren nog
meer goede stukken te schrijven moest de overheid prijsvragen uitschrijven en het
theater voortaan subsidiëren. Dergelijke geluiden waren niet specifiek nationaalsocia-
listisch, ze werden al vanaf 1923 verwoord door de Bond van Nederlandsche Too neel-
 schrijvers. Voor de oorlog waren er slechts een paar recensenten als Weersma en Goe-
dewaagen die een andere optie voorstelden. Het toekomstige nationaalsocialistische
theater zou zich in verbondenheid met de volksgemeenschap moeten ontwikkelen.
Daarbij dachten zij aan de Griekse klassieke tragedie, de triomftochten van de Ro-
meinse keizers, de Spaanse stierengevechten, de processies uit de middeleeuwen en de
allegorische voorstellingen bij Blijde Inkomsten. Het theater van de nieuwe orde zou
ook moeten bestaan uit dergelijke grootse manifestaties. De theatervoorstellingen bij
de lustra van studentenverenigingen waren voor nationaalsocialisten contemporaine
voorbeelden van geschikt theater.

Tijdens de oorlog werd in diverse artikelen getracht het nationaalsocialistische
theater een historische grondslag te geven. Daarbij noemden vooraanstaande nati-
onaalsocialisten een viertal opties. Dr. Wijnand Frans introduceerde hier de drama-
tische theorieën die Paul Ernst aan het begin van de twintigste eeuw had geformu-
leerd. Het nieuwe nationaalsocialistische theater zou aansluiting moeten zoeken bij
het theater van het Derde Rijk, de laatste grote periode uit de Europese theaterge-
schiedenis. Primo, het hoofd van de afdeling Theater en Dans van het DVK, zocht in
de Europese theatergeschiedenis naar voorbeelden die nationaalsocialisten zouden
kunnen inspireren. Hij dacht daarbij aan de Griekse tragedie omdat daarin nationale
en gemeenschapsproblemen het onderwerp van spel waren. Naast het gegeven dat het
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theater in dienst stond van het volk en de staat was de opheffing van de scheiding tus-
sen spelers en publiek een tweede richtpunt dat van het Griekse theater overgenomen
kon worden, een uitgangspunt dat ook door nationaalsocialistische theoretici in nazi-
Duitsland was geopperd. Op grond van dit gegeven waren de mysterie- en mirakel-
spelen uit de middeleeuwen voor Nederland geschikte voorbeelden. Goedewaagen
hanteerde het standpunt dat een mythe, een idee, de achtergrond van het nationaal-
socialistische drama moest vormen. Voor zijn achterban formuleerde hij als thema’s:
de ontwakende arbeider en boer, de tragedie van de intellectueel en hij zag moge-
lijkheden in toneelstukken over nationale helden als J.P. Coen en Michiel Adriaansz.
de Ruyter. Van Hees tenslotte was een man van de praktijk en kwam in 1940 met zijn
Nieuw tooneel voor een nieuw publiek, waarin hij een hiërarchisch gemodelleerd to-
neelbestel ontvouwde. Hij stelde voor een einde te maken aan de sterrencultus door
slechts zes gezelschappen in Nederland én Vlaanderen toe te staan. Deze moesten
streven naar het hoogste artistieke peil en zo de versnippering een halt toeroepen.
Deze gezelschappen zouden verantwoordelijk worden voor het spelen van volkse to-
neelstukken, het amusement was voorbehouden aan de vrije sector. Als de natio-
naalsocialistische revolutie eenmaal was geslaagd, was het mogelijk dat grote steden
meerdere schouwburgen kregen voor verschillende voorstellingen, analoog aan de
ontwikkelingen in Duitsland.

Het cultische spel zou de nieuwe theatervorm moeten worden. Dit nieuwe Ne-
derlandse nationaalsocialistische drama kende een drietal varianten: allereerst de Ha-
gespraken te Lunteren, die een heroïsche stof uit het Dietse verleden bevatten, ver-
volgens de Dietse mythen, nationale topics uit de Dietse geschiedenis, die onderdeel
uitmaakten van historische toneelstukken en tenslotte de aloude Germaanse jaarge-
tijdenfeesten die onder de noemer midwinter- en zomerzonnewende nieuw leven
werden ingeblazen.

De toneelgezelschappen werden op nationaalsocialistische wijze georganiseerd.
Aan het hoofd stond een intendant, die terzijde werd gestaan door een zakelijke lei-
der, een dramaturg en een regieraad. Bovendien zou aan elk gezelschap een sociale
raad verbonden moeten zijn, die de sociale belangen van de bij het gezelschap wer-
kende personen zou moeten behartigen.

Het drama van de nieuwe orde moest op een viertal terreinen inhoudelijke ver-
anderingen ondergaan. Meestal vond men het voldoende het repertoire aan te passen:
geen buitenlandse stukken meer, maar oorspronkelijk Nederlandstalig werk, al of niet
in dialect. De toneelspelers zouden beter opgeleid moeten worden, ze moesten de
kunst van het gesproken woord in het versdrama beter leren beheersen en de aange-
leerde speelstijl in de verwerpelijke societystukken afleren. De toneelschrijvers kregen
eerst de tijd eenvoudige toneelstukjes te leren schrijven om daarna in samenwerking
met andere professionals een ‘Gesamtkunstwerk’ uit te brengen. Tenslotte moest er
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een nieuw publiek naar de schouwburg worden gelokt, dat door goede voorlichting
in de gelegenheid moest worden gesteld het getoonde te leren begrijpen en waarde-
ren. Slechts een enkeling als Ledeboer van Westerhoven, het hoofd van de Dienst Too-
neel der Hoofdafdeling Vorming van de NSB, nam een ander, radicaler standpunt in.
Het nieuwe theater moest volgens hem volks, bodemgebonden, Germaans en natio-
naalsocialistisch zijn.

Het richtsnoer bij de beschrijving van de theaterpraktijk van nationaalsocia-
listen tijdens het interbellum en de bezetting vormde de functie die het theater voor
de toeschouwers vervulde. Daarbij werden drie mogelijkheden onderscheiden: thea-
ter was een middel om de kameraden op te voeden in de nationaalsocialistische
ideologie, in de tweede plaats versterkte het theater het gemeenschapsgevoel en ten-
slotte vormde het theater een bron van vermaak. Al deze drie kenmerken werden in
de theaterpraktijk voor en tijdens de oorlog aangetroffen. Uit de analyse blijkt dat
het aantal voorstellingen van beroepsgezelschappen met een nationaalsocialistische
inhoud ogenschijnlijk tot twee beperkt bleef: Fascio speelde eind 1933, begin 1934 De
dag die komt van George Kettmann jr. en Het Fascistisch Tooneel volgde in 1934 met
Aan ons de toekomst. Het bepalende onderwerp in beide voorstellingen is de ge-
dachte aan de wedergeboorte van de nieuwe volksgemeenschap. Het aantal natio-
naalsocialistische gezelschappen en gezelschapjes tijdens de oorlog bleef beperkt; in
totaal waren drie grote en nog een paar kleinere actief. Zowel de grote – De Voor-
trekkers, De Spelers van den Omroep en Het Noord-Hollandsch Tooneel (NHT) –
als ook de kleinere – Het Haagsch Tooneel (Paul Meijer) en De Schouwspelers (Jo-
han Boezer en Ellen Durieux) – speelden voornamelijk blijspelen of kluchten en
soms een historisch stuk. Het DVK richtte zelf twee gezelschappen op: Het Neder-
landsch Tooneel werd in 1941 ondergebracht bij het Gemeentelijk Theaterbedrijf
Amsterdam, twee jaar later werd De Ghesellen van den Spele de bespeler van de
Utrechtse Stadsschouwburg, maar ook deze beide gezelschappen weken in reper-
toirekeuze niet af van wat nationaalsocialistische en reguliere beroepstoneelgezel-
schappen speelden.

Op het eerste gezicht zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er door het
beroepstoneel als zodanig geen nationaalsocialistisch toneel van enige betekenis is ge-
speeld.

Bij mijn onderzoek heb ik niet alleen de professionele theatrale activiteiten onderzocht
en geanalyseerd, maar ook voorstellingen en manifestaties in amateuristische kringen
aan een nadere beschouwing onderworpen. Ik hanteer daarbij de hypothese dat het
heel goed mogelijk was dat nationaalsocialisten net als socialisten, communisten en
katholieken hun eigen identiteit met theatrale optredens bekend wilden maken aan
de eigen zuil en aan geïnteresseerde leken. Deze queeste leverde een schat aan nieuw
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materiaal op. Hoewel er ook gezelschapjes zijn geweest die komische schetsen en blij-
spelen voor het voetlicht brachten, ontwikkelden nationaalsocialisten een gevarieerd
scala aan theatrale vormen.

Bij het amateurtoneel troffen we qua vormgeving traditionele voorstellingen aan
als Vrijheid van een Rotterdamse groep onder leiding van Adriaan van Hees, Het een-
igst antwoord en Jan Stavast. Beide laatste stukken werden aan het eind van de jaren
dertig opgevoerd bij vergaderingen van Zwart Front. Het zijn voorbeelden van geën-
gageerd vooroorlogs nationaalsocialistisch theater. Net als bij de stukken van Fascio
en het Fascistisch Tooneel vormde de propaganda voor het nationaalsocialisme de bo-
ventoon. In het kielzog van socialisten en communisten ontwikkelden nationaalso-
cialisten vanaf 1933 hun eigen spreekkoren, die zij als cultisch spel typeerden. Deze
term werd tijdens de bezetting uitgebreid naar andere vormen nationaalsocialistisch
theater: de midwinter- en midzomerzonnewendedeclamatoria, revues, tableaux vi-
vants en dramatische dialogen die voor en door gelijkgestemden werden opgevoerd.
Bij deze laatste theatrale activiteiten was niet zozeer de propaganda voor het natio-
naalsocialisme het eerste doel, veel meer werd de nadruk gelegd op het kameraad-
schapsgevoel, het deelgenoot zijn van de ideologische voorhoede die de heilstaat van
de nieuwe orde voorbereidde.

De zonnewendedeclamatoria werden geschreven ter ondersteuning van de van
oorsprong Germaanse jaargetijdenfeesten die op 21 juni en 21 december werden ge-
organiseerd. De nazi-dichter Jaap van Kersbergen schreef voor die gelegenheid zijn
Midwinterzonnewendedeclamatorium dat door een groep WA-mannen onder leiding
van een voorzegger bij een groot vuur in de open lucht werd uitgesproken. In zijn de-
clamatorium plaatste Van Kersbergen de strijd van het Nederlandse volk vanaf het
begin van de jaartelling tot heden centraal. Maar de bijeenkomst was niet alleen een
terugkijken op de geschiedenis, het Nederlandse volk (de aanwezige kameraden al-
thans) plaatste hij in het centrum van het wereldgebeuren, waardoor een bovenin-
dividueel aspect werd benadrukt, want wilde Nederland zelf als volk overleven, moest
het wederom deelnemen aan de strijd die Duitsland voerde. Deze strijd voor het recht
van de volksgemeenschap had een Germaanse oorsprong en maakte tevens de ver-
bondenheid van de kameraden met het voorgeslacht en dus met de bodem waaruit
zij voortkwamen voor hen overduidelijk.

Bij de verschillende nevenorganisaties van de NSB zoals de Nationaal Socialisti-
sche Vrouwen Organisatie (NSVO) en de Nationale Jeugdstorm speelde men op ka-
meraadschapsavonden of –middagen toneel: propagandistische stukken waarin een
personage werd overgehaald lid te worden van deze mantelorganisatie. Voorts speel-
de men herfstspelen en sprookjes die nu voorzien werden van een nationaalsocialis-
tische lading.

Een speciale categorie vormden de dramatische dialogen tussen de personages
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Pier de Wijze en Leunie Seute, die door Martien Beversluis of zijn echtgenote werden
geschreven en door Zeeuwse amateurs werden gespeeld. Deze dialogen waren een
commentaar op de actuele gebeurtenissen in de trant van Keuvel en Klessebes, de per-
sonages uit het Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter (= Jacques van Tol). Er
werden ook eenakters en revues opgevoerd waarin de geschiedenis van de NSB werd
nagespeeld en die meestal voor veel hilariteit zorgden bij het kameraadschappelijk pu-
bliek. Een laatste categorie theatrale activiteiten werd gevormd door de declamaties,
meestal uitgesproken door Adriaan van Hees tijdens de Hagespraken in Lunteren. De
manifestatie bestond uit een aantal strak geregisseerde rituelen: het luiden van de klok,
het binnenmarcheren van de verschillende NSB-organisaties, het zingen van volks-
liederen of nationaalsocialistische liederen, het door verschillende groeperingen be-
antwoorden van de voorzegger en de vlaggenparade. Al deze dramatische handelin-
gen omlijstten de diverse redevoeringen, waardoor de hagespraak het karakter kreeg
van een nationaalsocialistische liturgieviering: op een heilige plek beleden nationaal-
socialisten hun trouw aan de Leider en versterkten zo hun onderlinge solidariteit. Het
aantal spreekkoren nam tijdens de bezetting blijkens de spaarzame berichtgeving in
de kranten in vergelijking met de vooroorlogse periode af, de propaganda voor de na-
tionaalsocialistische zaak richtte zich niet meer naar buiten, naar de andersdenken-
den, die wellicht overgehaald konden worden toe te treden tot de volksgemeenschap
van de nieuwe orde, maar speelde een rol in het belijden van de nationaalsocialistische
saamhorigheidsgevoel.

De laatste onderzoeksvraag over de receptie van toneelstukken in de nationaal-
socialistische media had tot doel te achterhalen of critici vanuit een nationaalsocia-
listische esthetica hun licht lieten schijnen op niet-nationaalsocialistische voorstel-
lingen. Uit al hun kritieken zijn een drietal nationaalsocialistische accenten te
distilleren. In de eerste plaats wilden critici dat de gezelschappen een specifiek natio-
naal repertoire speelden, waarbij ze steeds terugvielen op de repertoirekeuze zoals Cor
van der Lugt Melsert die aan het eind van het tweede decennium van de twintigste
eeuw bij het Hofstad Tooneel had gepraktiseerd. De poging om oorspronkelijk Ne-
derlandstalig werk te laten spelen resulteerde in vijfentwintig voorstellingen in de eer-
ste twee jaren van de bezetting. Toch moesten critici in 1944 constateren dat het Ne-
derlandstalige werk niet klassiek genoeg van aard was – de gezelschappen speelden te
veel kluchtwerk en simpele blijspelen – en dat de hele onderneming daardoor op een
mislukking dreigde uit te lopen.

Critici verlangden voorts dat gezelschappen het historische Duitse toneelstuk als
voorbeeld namen, waarbij de pogingen van dr. Saladin Schmitt, de leider van het de
Bühne der Stadt Bochum, alom werden geprezen. Hij was er in geslaagd vanuit het
niets en in zeer korte tijd een klassiek Duits repertoire op te bouwen, doordat hij ver-
schillende klassiekers of bewerkingen van bekende romans kort na elkaar in premiè-
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re liet gaan. Regisseurs en directeuren van theatergezelschappen moesten eenzelfde
soort vertaalslag maken voor de Nederlandse situatie. Het repertoire van het Deuts-
ches Theater in den Niederlanden was een tweede bron van inspiratie, omdat in een
aantal stukken (Die Königin Isabella van Hans Rehberg en Der Nibelunge Nôt van Max
Mell) het nieuwe Duitse drama zichtbaar werd. Bovenal verlangden de toneelcritici
dat regisseurs nationaalsocialistische ideologemen in hun voorstelling opnamen.
Steeds opnieuw gaven ze in hun kritieken aanwijzingen hoe regisseurs of toneel-
schrijvers de gespeelde stukken in nationaalsocialistische zin hadden moeten veran-
deren door elementen uit de nationaalsocialistische ideologie in hun voorstellingen
op te nemen. Het benadrukken van deze ideologemen was een stap in de richting van
het uiteindelijke theater van de nieuwe orde. Deze drie accenten laten een duidelijke
ontwikkeling zien: vanuit het Nederlandse stuk via het historische toneelstuk naar
Duits voorbeeld naar een voorstelling met verwijzingen naar de nationaalsocialistische
ideologie. Deze trits zou na de Duitse overwinning tenslotte moeten uitmonden in een
‘echt’ nationaalsocialistisch theater. Wat dan gespeeld zou moeten worden, was het
historische drama en de neoklassieke tragedie zoals die zich in Duitsland hadden ont-
wikkeld: een stuk met een historisch personage dat in feite een prefascistische held was
of een klassieke tragedie met een dramatische held die ten onder ging aan het nood-
lot. Maar dat hoefde niet per definitie een tragisch einde te betekenen; de idee waar-
voor de held gestreden had, was met zijn dood niet uitgestorven. Zijn ideeën werden
voortgezet door een van de bijfiguren die zich in de loop van het stuk tot een voor na-
tionaalsocialisten aanvaardbare leider had opgeworpen en zo het levenwerk van de
dramatische held kon voortzetten. Met het historische stuk kon de nationaalsocialis-
tische staat worden geïntroduceerd, in de neoklassieke tragedie konden nationaalso-
cialistische themata aan de orde worden gesteld.

Om hun eigen theater verder te profileren hebben nationaalsocialistische critici
zich afgezet tegen het tijdtheater met De beul als meest afkeurenswaardige voorbeeld.
Dit moderne geëngageerde theater wezen ze af vanwege het cultuurpessimisme dat uit
deze stukken sprak. Bovendien beschouwden zij tijdstukken als joodse c.q. commu-
nistische propaganda. Toch waren ze niet in alle gevallen recht in de leer, want als een
toneelstuk een tendens bevatte, die veel overeenkomst vertoonde met hun eigen
ideeën, werd het wel geaccepteerd.

Engelse en Amerikaanse stukken werden afgewezen vanwege de grote nadruk op
de dialoog, die misbruikt werd om ideeën over maatschappelijke en zedelijke vraag-
stukken aan de orde te stellen. Liever hadden recensenten gezien dat de dramatische
handeling sterker in een stuk op de voorgrond trad en dat de dialoog menselijke harts-
tochten vertolkte. Wat hen het meest ergerde was de degeneratie die zij in deze to-
neelstukken aantroffen en die volgens hen voortsproot uit het decadente liberalisme.
Bovendien hadden ze grote moeite met het veranderde rolpatroon, waarin mannen
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voornamelijk dandy-achtige snobs waren, die overheerst werden door zeer geëman-
cipeerde vrouwen die zich in de ogen van de nationaalsocialistische critici gedroegen
als echte manwijven. Deze aanvallen op het reguliere theater kwamen niet alleen voor
in de jaren dertig, maar werden ook tijdens de bezetting veelvuldig aangetroffen. In-
direct moesten ze het publiek wijzen op andere vormen van theater zoals die door na-
tionaalsocialisten werden voorgesteld.

Samenvattend kunnen we stellen dat er wat de professionele theaterpraktijk be-
treft door de beroepsgezelschappen klaarblijkelijk bijna geen nationaalsocialistisch to-
neel is gespeeld. In de amateursector is er zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft
sprake van nationaalsocialistische theatrale activiteiten.

2. Nationaalsocialistische speelstijl

We kunnen geen uitspraak doen over de speelstijl bij de nationaalsocialistische be-
roeps- en amateurtoneelgezelschappen en het regieconcept van de regisseurs. In de re-
censies werd er met weinig woorden over gerept en het valt moeilijk om deze gezel-
schappen in een traditie te plaatsen van Royaards of Verkade omdat ze zich
voornamelijk beperkten tot het spelen van een groot aantal blijspelen en een enkel his-
torisch stuk. Als er al een opmerking in die richting werd gemaakt zoals bij Westerman
en Zn. van het NHT dan stelden de recensenten vast dat de regievoering amateuris-
tisch was. Ook de foto’s van de uitvoeringen laten zien dat Van Hees en De Vos met
De Voortrekkers, resp. de Spelers van den Omroep en het NHT voornamelijk een rea-
listische en natuurgetrouwe speelstijl hanteerden, die al decennialang in zwang was.
Van een nieuwe regievoering in de trant van het Expressionistische drama uit de ja-
ren twintig was geen sprake.

De theatrale activiteiten bij partijbijeenkomsten en gedenkdagen laten een eigen,
nationaalsocialistische inhoud en vormgeving zien. Vondung (1971) heeft aangetoond
hoe dicht de structuur van deze meetings met linguïstische en muzikale symbolen of-
wel rechtstreeks afgeleid was van de christelijke liturgie of parallel eraan was ontwik-
keld. In hun declamatoria en hagespraken gebruikten nationaalsocialisten stilistische
motto’s en formules zoals metra en rijmvormen, herhaling van woorden en zinnen om
ze een heilig en heroïsch karakter te geven. Zo werden de kerkelijke beurtzang, voor-
spraak tot God, biecht en aanroepingen direct overgenomen. De muziek zorgde er-
voor dat de ruimte gevuld werd met een krachtig geluid zodat een betoverende at-
mosfeer en een mystieke resonantie bereikt werd. De architectuur van de ruimte deed
denken aan een kerk. Hoewel de theatrale activiteiten die aan deze beschrijving vol-
doen, slechts gering in aantal waren, zijn ze er wel geweest en ze sluiten nauw aan bij
ontwikkelingen die zich ook in Duitsland voordeden.
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Dit onderzoek heeft aangetoond waarom een nationaalsocialistische speelstijl
geen ingang vond in de Nederlandse theaterwereld. Het aantal regisseurs dat de na-
tionaalsocialistische zaak was toegedaan, was op de vingers van één hand te tellen.
Van de regisseurs die al voor de oorlog actief waren (Jan C. de Vos jr., Adriaan van
Hees, Karel Baars en Anton Verheyen, eventueel aangevuld met F. G. Boersma, de
leider van Nasotoon, en Jac. van Kampen, de artistiek leider van de toneelgroep Ka-
meraadschap) was het niveau niet erg hoog. Van Hees had wellicht uit kunnen groei-
en tot een coryfee, maar zijn niet-arische afkomst dwong hem een paar stappen te-
rug te doen. Bovendien was zijn hautain karakter niet geschikt voor het leiden van
een toneelgezelschap. De Vos was een opportunist, die meer in geld was geïnteres-
seerd dan in het ontwikkelen van nationaalsocialistisch theater. De anderen bleven
voornamelijk actief in het amateurcircuit en kregen nooit de kans bij het beroeps-
toneel door te breken. Cor van der Lugt Melsert en Adriaan Hooykaas, twee regis-
seurs van de door het DVK opgerichte gezelschappen, hebben zich laten gebruiken.
In die zin vallen zij onder de eerste twee categorieën die Helman onderscheidde. In
de recensies van hun voorstellingen in nationaalsocialistische periodieken maakten
critici herhaaldelijk de opmerking dat een eventuele nationaalsocialistische strek-
king achterwege was gebleven. Het spelen van Nederlandse klassieke toneelstukken
werd juist gezien als een zoektocht naar de wortels van de eigen nationale identiteit.
Zo geïnterpreteerd werden deze uitvoeringen wel degelijk een onderdeel van de na-
tionaalsocialistische cultuurpolitiek, omdat volgens de critici afgerekend werd met
het vooroorlogse repertoire en de eerste stappen werden gezet op weg naar een eigen
nationaal Nederlands theater. Van Van der Lugt Melsert en Hooykaas werd die be-
naderingswijze dus wel verwacht. Tegelijkertijd laat hun optreden het fiasco van de
nationaalsocialistische cultuurpolitiek zien. Zelfs de leidinggevenden van het DVK
waren niet in staat de nazificering van het theater af te dwingen. Van der Lugt Mel-
sert, Hooykaas, maar ook Verbeek, Laseur en zelfs Boezer speelden wat zij wilden.
De enige richtlijn die ze opvolgden was het gegeven dat ze geen stukken van En-
gelstalige (Shakespeare en Shaw uitgezonderd), Russische en joodse auteurs op het
repertoire namen. Uit het feit dat zelfs Johan Boezer en zijn vrouw Ellen Durieux
(beiden lid van de NSB) kluchten en blijspelen bleven spelen, kan de conclusie wor-
den getrokken dat het spelen van propagandistische nationaalsocialistische stukken
geen optie was. Men speelde om te spelen en hooguit wilde men een nieuw publiek
naar de schouwburg lokken.

Ook van de toneelspelers viel weinig heil te verwachten. Slechts een beperkt aan-
tal was lid van de NSB en hun motieven voor het lidmaatschap lagen vooral in de so-
ciaal-economische sfeer. Van een politiek bewuste keuze was slechts bij een enkeling
sprake. Bovendien waren de belangrijkste NSB-spelers zoals Jan C. de Vos jr., Wil-
lem van der Veer en Carl Veerhoff aan het begin van de oorlog voor het grootste deel
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op hun retour. De meesten zouden na de bevrijding niet meer optreden.3

Het sociale en economische beleid dat de ‘inheemse’ overheid in de loop van
1941/1942 invoerde was de voornaamste reden waarom toneelspelers en –schrijvers, die
geen lid van de NSB waren, de keuze voor de NKK hebben gemaakt. De spelers wer-
den gelokt met goede sociale voorzieningen (een pensioenregeling, een salaris voor
twaalf maanden in plaats van de gebruikelijke acht, ziektekostenverzekering, etc.).
Daarnaast was het voor met name toneelspelers onmogelijk hun beroep zonder pu-
bliek uit te oefenen. Doordat de ‘inheemse’ overheid zich voor het eerst op grote schaal
met cultuur inliet, heeft zij er indirect voor gezorgd dat een aantal van deze sociaal-
economische maatregelen na de oorlog onderdeel zijn geworden van het subsidie-
systeem voor de kunsten. Voor de toneelschrijvers waren diverse prijzen beschikbaar;
daarnaast werden er prijsvragen georganiseerd waar een uitstekende vergoeding te-
genover stond. Wie zich hierdoor liet overhalen, stelde zich op gelijke hoogte met op-
portunisten en profiteurs.

3. Het theater op de radio

Als we ons blikveld niet louter beperken tot toneelopvoeringen voor een publiek
maar het juist verruimen door ook de theatrale activiteiten voor het toentertijd
nieuwe medium, de radio, bij onze analyse te betrekken, dan doemt bij de be-
schouwing van de professionele theaterpraktijk een ander beeld op. De nazifice-
ring van de Nederlandsche Omroep (NO) kreeg pas echt gestalte in maart 1941
toen het aantal uitzendingen van NSB, WA en SS werd opgevoerd, waardoor de
nationaalsocialistische propaganda verhevigde. Tussen september 1941 en juli 1942
werd een nieuwe hoorspelkern gevormd, die bestond uit NSB’ers en sympathi-
santen van de nieuwe orde. Zij werd ondersteund door scenarioschrijvers (o.a.
Martien Beversluis, Klaas Smelik, Henri van Hoof, Jef Popelier), die niet alleen
goede scripts schreven, maar tegelijkertijd de nieuwe kunstvorm van dit nieuwe
medium verder ontwikkelden.

Dit onderzoek heeft zes verschillende soorten luisterspelen met directe propa-
ganda aan het licht gebracht.
1. De antisemitische luisterspelen waren gering in aantal, alleen Jodocus van de

Vlaamse auteur Paul Hardy, een bewerking van de roman Van den vos Reynaer-
de van Robert van Genechten, was geheel antisemitisch. Daarnaast speelden jood-
se Nederlanders louche personages als zwarthandelaren en helers.

2. De antikapitalistische luisterspelen vormden de tweede groep, waarbij vooral En-
geland en Amerika het moesten ontgelden. Een speciale ondergroep vormden de
luisterspelen van Rudolf Stache. In deze van oorsprong Duitse luisterspelen had
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de joodse communist Nathan Israël Rothstein contacten met de Engelse veilig-
heidsdienst, waardoor de indruk werd gewekt dat Engeland geïnfiltreerd was
door joden en communisten. Nederlandse auteurs als W.G. Kierdorff en Hasco
Dekker schreven oorspronkelijk Nederlandse versies naar het voorbeeld van Sta-
che. Om Engeland als vijand af te schilderen probeerden auteurs ook de aandacht
van de luisteraars te richten op de misstanden in de Engelse koloniën: Zuid-Afri-
ka en Brits-Indië. De luisterspelen over Zuid-Afrika versterkten bovendien de
Dietse gevoelens, Afrikaanders waren immers een broedervolk. Aan het eind van
de oorlog ontstond binnen deze categorie een nieuwe variant waarin de luiste-
raars werd gewezen op de gevolgen van een geallieerde overwinning: de grote ste-
den in de Randstad zouden gebombardeerd worden met miljoenen dakloze Ne-
derlanders tot gevolg.

3. In tegenstelling tot nazi-Duitsland werden hier antibolsjewistische luisterspelen
geschreven. Henri van Hoof bezong in het nooit uitgezonden De burcht van Sta-
lin gevallen de Duitse verovering van Stalingrad.

4. De vierde groep vormden luisterspelen waarin de vooroorlogse democratische sa-
menleving werd bekritiseerd, waarbij vooral de nadruk lag op de gevolgen van de
werkloosheid of waarin de hoop werd uitgesproken dat Nederland net zo welva-
rend zou worden als Duitsland.

5. De luisterspelen waarin economische delicten aan de kaak werden gesteld met De
zwarte handel lokt als meest bekende voorbeeld sluit deze voorlopige opsomming
af. Deze luisterspelen hadden een gemeenschappelijk kenmerk: de propaganda
richtte zich tegen vermeende vijanden van het nationaalsocialisme.

6. Er werden ook luisterspelen geschreven en uitgezonden waarin de auteurs de ver-
worvenheden van de nieuwe orde bezongen en die als zesde groep werden be-
schreven. Elke nationaalsocialistische feest- of gedenkdag werd opgeluisterd met
een luisterspel waarin Hitler, Goebbels, Horst Wessel of andere nationaalsocia-
listische grootheden de hoofdrol vervulden. Tot deze categorie behoorden ook de
luisterspelen waarin propaganda werd gemaakt voor de NSB of een van haar
mantelorganisaties. Zo schreef WA-man George de Vries verschillende luister-
spelen waarin de WA alle lof kreeg toegezwaaid. Andere luisterspelen waarin di-
recte propaganda aan de orde was, waren die spelen waarin het beleid van de ‘in-
heemse’ overheid werd verduidelijkt.

4. De context van de voorstelling

Nemen we naast de theatrale activiteiten voor een ander medium, i.e. de luisterspe-
len, ook de receptie van de voorstelling in ogenschouw dan constateren we bij ver-
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dergaand onderzoek een discrepantie. Tijdgenoten (en niet alleen nationaalsocialis-
ten) hebben voorstellingen van beroepsgezelschappen als De Voortrekkers, de Spelers
van den Omroep en het NHT wel degelijk als nationaalsocialistisch theater be-
schouwd. Deels was een simplistische gedachtegang hiervoor verantwoordelijk: een
toneelstuk gespeeld door nationaalsocialisten moest dus ook nationaalsocialistisch
zijn. Maar we moeten ook een andere mogelijkheid onder ogen zien, die al in de in-
ternationale literatuur is beschreven.

In de fascistische theatrale traditie onderscheidt Berghaus (1996) twee soorten
theater. Enerzijds speelden Italiaanse fascisten en Duitse nationaalsocialisten to-
neelstukken met een cultische, mystieke en magische kwaliteit, anderzijds organi-
seerden ze festivals en rituelen die het leven van de individuele burger en van de ge-
meenschap reguleerden. De voorstellingen waren feestelijke gebeurtenissen voor een
gemeenschap van gelovigen, voor wie het stuk dienst deed als een liturgie, de leiders
hadden de rol van hogepriesters en het publiek vormde de congregatie. Berghaus’
omschrijving heeft vooral betrekking op het Thingspiel, door hem ‘choric play’ ge-
noemd, en het historische drama. Deze toneelstukken moesten een mystieke verhe-
venheid van de mythes van de nieuwe tijd weergeven doordat er een dramatische held
in optrad die fungeerde als een personificatie van de mythe en in een tragische ca-
tharsis het leven van het publiek en de maatschappij zuiverde. In de historische to-
neelstukken vond hij bovendien een belangrijk kenmerk van de fascistische ideolo-
gie terug: het ‘back to the future’-principe, waarbij historische gebeurtenissen of
personen gezien werden als de start van of inspiratie voor een nieuw nationaalsoci-
alistisch tijdperk.

Dit principe hebben tijdgenoten herkend in de op het eerste gezicht ‘onschul-
dige’ voorstellingen van beroepsgezelschappen als De Voortrekkers, de Spelers van
den Omroep en het NHT. Door de situatie van de voorstelling, de context, in ogen-
schouw te nemen heb ik een nieuw element ingebracht om vast te stellen of een to-
neelstuk nationaalsocialistisch genoemd kan worden of niet. We komen zo te we-
ten hoe het publiek naar de voorstelling heeft gekeken. Bovendien kunnen we
vaststellen welke elementen in de enscenering, samenstelling van het publiek, ver-
siering van de zaal en de voorbesprekingen door de critici het publiek zo hebben
beïnvloed dat een simpele plattelandskomedie daardoor veranderde in een ‘volksch’
toneelstuk.

In dit onderzoek heb ik daarom niet alleen gekeken naar de theaterpraktijk van
de gezelschappen, maar ook de context van hun voorstellingen bij de analyse be-
trokken. Door deze benaderingswijze bij deze analyse als uitgangspunt te hanteren,
kunnen we vaststellen dat er dan een geheel ander beeld opdoemt. In de praktijk van
de nationaalsocialistische beroepstheatergezelschappen hebben we in een aantal ge-
vallen te maken met indirecte propaganda, die alleen zichtbaar wordt door een ana-
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lyse van de context. Laten we de eerste voorstelling van het NHT als voorbeeld ne-
men. Dit gezelschap was op initiatief van het DVK opgericht, de leiding en de voor-
naamste acteurs waren NSB’ers. In zijn regievoering liet De Vos de spelers een aan-
tal malen het lied Het daget in den Oosten zingen, waardoor het verleden van het stuk
gecombineerd kon worden met het heden van de toeschouwers. Een toevallig naar
het fascisme verwijzend element – reeds aanwezig in de originele tekst uit 1918 – als
de schildering op Wittes wapenschild in de vorm van een bezem completeerde de
context. Zo kreeg Witte van Haemstede voor het publiek en de critici een andere, na-
tionaalsocialistische lading. De bastaardzoon van Floris V transformeerde tot het
prototype van de geboren leider. De bijfiguur Ada kon het stuk van Van Cittert nog
een positief einde geven door te beweren dat de revolutie van het volk ondanks de
dood van Witte niet verloren was.

De keuze van De Vos voor een historisch stuk kan wellicht ook vanuit de ont-
wikkeling in Duitsland verklaard worden. Na de korte bloeiperiode van het Things-
piel werd het historische stuk geïntroduceerd dat er voor moest zorgen dat via een her-
ijking van het verleden de nieuwe nationaalsocialistische staat voorbereid werd. Na de
tegenvallende recensies bij Witte van Haemstede – de critici staken niet bepaald de lof-
trompet uit – voerde Heyting juist dit aspect in zijn verdediging van het stuk aan. Hij
beklemtoonde dat Witte van Haemstede de politiek van Floris V had voortgezet en ge-
zien moest worden als een moedige, onbesuisde leidersfiguur. De situatie van de voor-
stelling liet het publiek geen andere mogelijkheid over dan te concluderen dat de uit-
voering een nationaalsocialistisch karakter had, terwijl ze dat zonder de context in
wezen niet heeft.

Hetzelfde heeft men willen zien in Gerbrand Adriaenszoon Bredero, de volkse
kunstenaar bij uitstek en de hoofdpersoon uit Het kan verkeeren van Frans de Prez. De
kwaliteiten van de auteur schoten te kort om het ingeboren noodlot, een door natio-
naalsocialistische critici gewenst gegeven, te accentueren. In plaats daarvan had hij het
noodlottige einde van de figuur Bredero te veel benadrukt. In de kritiek werd het af-
gedaan als een beginnersfout, het gevolg van het feit dat De Prez nog zo weinig ge-
speeld was.

Naast dit ‘back to the future’- principe hanteerden tijdgenoten in hun com-
mentaren het gegeven van de transpositie. Daardoor keken zij met een gekleurde bril
naar de voorstelling en koppelden de inhoud van het dramatisch verhaal aan ele-
menten uit hun eigen ideologie, waardoor de niet-nationaalsocialistische dramati-
sche tekst toch nationaalsocialistische elementen bevatte. In Grootmoeder Wenden-
kron stond zo geredeneerd de problematiek van de grote stad versus het platteland
centraal, waarbij de grootmoeder als vertegenwoordigster van het platteland als win-
nares uit de bus kwam. Zelfs bij een onbeduidende klucht als Een publiek geheim be-
nadrukten de critici in hun recensies het ontbreken van een (in)directe verwijzing
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naar de nationaalsocialistische ideologie. In een aantal gevallen, zoals bij Dorp in on-
rust moesten zij vaststellen dat het NHT niet of nauwelijks tegemoet gekomen was
aan wat het publiek van volks toneel verwachtte, hoewel de setting van het stuk wel
volks – het speelde zich af op het Brabantse platteland – werd geïnterpreteerd. Bij an-
dere voorstellingen (Twee edellieden van Verona) was dat veel beter gelukt, hoewel De
Vos er niet in geslaagd was het klassieke karakter van Shakespeares blijspel uit de verf
te laten komen.

Ook de Guldensporenslagherdenkingen in Den Haag halverwege de jaren der-
tig moeten vanwege de context van de voorstelling als nationaalsocialistisch thea-
ter gekwalificeerd worden. Niet alleen vanwege het feit dat ze georganiseerd werden
door het bureau Vorming van de NSB, maar ook omdat de setting van de hele ma-
nifestatie nationaalsocialistisch gekleurd was. De redevoeringen van partijpromi-
nenten, de gedeclameerde gedichten en het declamatorium dat door Van Hees werd
voorgedragen, vormden samen met het spel van het Vlaamsch Tooneel van Staf
Bruggen of van De spelers van Stad en Lande onder leiding van Anton Verheyen
een bijna religieus aandoende happening waardoor het publiek de indruk moest
krijgen dat de Groot-Nederlandse volksgemeenschap in het verschiet lag. Los van
deze context houden we een gewone toneelvoorstelling over een nationaal perso-
nage over.

We kunnen gevoeglijk aannemen dat van nationaalsocialistische toneelgezel-
schappen een statement werd verwacht. Recensenten verlangden een nationaalso-
cialistische variant van wat we in hoofdstuk 1 ‘getuigend tooneel’ hebben genoemd.
Ook deze verwachting reken ik tot de context van de theatervoorstelling, omdat
deze steeds in de voor- of nabesprekingen bij een uitvoering expliciet werd vermeld.
Het publiek moest vanuit de voorstelling een boodschap mee naar huis kunnen
nemen, die aansloot bij nationaalsocialistische themata. Het repertoire van De
Voortrekkers zagen critici daarom als een hoopvol begin van nationaalsocialistisch
theater. Niet voor de poes ... was niet alleen een aardig blijspel, maar bovenal een
Germaans stuk, omdat er een gezonde gedachte – opkomen voor zijn goed recht –
aan ten grondslag lag. Eindelijk ... werk was behalve een klucht een aanklacht tegen
het gehele maatschappelijke vooroorlogse democratische stelsel. De context van de
opvoering zorgde ervoor dat het gebeuren voor de toeschouwers een nationaalso-
cialistische lading kreeg.

5. De dramatische tekst

Ketelsen (1970) stelde vast dat slechts 30% van alle toneelstukken in Duitsland op
grond van de wereldbeschouwing die er uit sprak nationaalsocialistisch was, Berg-
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haus (1996) kwam uit op een totaal van 10% fascistische toneelstukken in beide lan-
den. Ketelsen (1970) en Berghaus & Griffin (1996) hebben zich bij hun onderzoek
voornamelijk gericht op de dagelijkse theaterpraktijk van de beroepsgezelschappen
en de partijmanifestaties. In mijn onderzoek heb ik theatrale activiteiten ruimer op-
gevat en niet alleen beperkt tot voorstellingen in de schouwburg. Door het nieuwe
medium radio en de context van de voorstelling erbij te betrekken en bovendien de
theatrale activiteiten in de amateuristische sfeer in de analyse op te nemen heb ik
aangetoond dat er in Nederland wel degelijk sprake is geweest van nationaalsocia-
listisch theater zowel naar inhoud als naar vorm. Deze conclusie wordt aanneme-
lijker als we bovendien de niet-gespeelde dramatische teksten bij het onderzoek be-
trekken.

De belangstelling van nationaalsocialisten voor theater wordt zichtbaar in de
diverse (niet-) gespeelde toneelteksten rond de persoon Willem van Oranje. Daar-
voor zijn drie redenen aan te wijzen. Niet alleen demonstreerden de nationaalso-
cialistische schrijvers en regisseurs zo hun aanhankelijkheid aan het Nederlandse
vorstenhuis, een van de drie bronnen van de Nederlandse variant van het natio-
naalsocialisme, tevens eerden ze in Willem de Zwijger de geboren leidersfiguur.
Daarnaast is het zeer aannemelijk dat ze met een stuk over de Nederlandse opstand
tegen Spanje meer wilden uitdrukken dan het historische gegeven alleen. De her-
denking van de vierhonderdste geboortedag, de driehonderdvijftigste sterfdag van
Willem I of feestelijke gebeurtenissen in de kring van het Huis van Oranje – de ver-
loving van prinses Juliana en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld in 1936 of het vijf-
tigjarige regeringsjubileum van Wilhelmina in 1938 – vormden soms de aanleiding
voor een opvoering, vaak bleven de teksten echter ongespeeld in de la van een
schrijfbureau liggen. Bij nationaalsocialistische toneelgroepen kan de auteur of re-
gisseur daar net als bij Kampf um Neuyork (1940) van Hans Friedrich Blunck een
andere bedoeling aan hebben toegevoegd. De strijd van Willem van Oranje voor
een onafhankelijke Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën wordt dan op
volkse wijze geïnterpreteerd: de geboorte van Nederland als zelfstandige natie staat
gelijk aan het mystieke gegeven van de geboorte van de nieuwe volksgemeenschap,
waarbij Willem van Oranje de rol vervult van de natuurlijke leider. De vergelijking
kan voortgezet worden: zoals Willem van Oranje streed voor Nederland, zo strijdt
ook Mussert voor de nationale zaak. In deze historische vergelijking wordt de der-
de reden zichtbaar: indirecte propaganda waardoor de NSB tevens geplaatst werd
in een historische ontwikkeling. De Beweging was geen eendagsvlieg, maar lag his-
torisch verankerd in de Nederlandse samenleving. Deze propagandistische zwen-
king benadrukte dat het nationaalsocialisme van de NSB opgesloten lag in het Ne-
derlandse volk. Mussert was geen fanaticus als Mussolini of Hitler, hij was een
politicus die zei waar het op stond. Deze historiciteit was er verantwoordelijk voor

9. Epiloog 451

09 epiloog (3)  14-10-2008  11:14  Pagina 451



dat de standpunten van de NSB de Nederlanders vertrouwd in de oren klonken.
Deze hypothese hoefde niet in de tekst zelf verwoord te worden; de entourage, de
enscenering of het decor stelden het publiek in staat dit verband te leggen. Bij het
stuk van Laman Trip-De Beaufort, dat in 1938 werd gespeeld door de Amster -
damsche Tooneelgroep Kameraad onder leiding van Karel Baars, was deze trans-
positie aanwijsbaar, ook al stamt het toneelstuk uit 1916! Onder de Princevlag van
T. van Lohuizen en Rebel der Nederlanden van Jaap van Kersbergen zijn eveneens
op deze transpositionele manier gelezen.

Richten we ons op de overige niet-gespeelde theatrale teksten, dan valt op dat
teksten die de actualiteit als uitgangspunt hebben tot nationaalsocialistisch theater
gerekend moeten worden. De inhoud en de steeds opnieuw terugkerende motieven
– kritiek op de vooroorlogse maatschappij, antisemitisme, inspelen op de actualiteit
– vervulden een functie in het nationaalsocialistische discours: de lezers werden ener-
zijds overtuigd van het gelijk van hun keuze, anderzijds kregen ze steeds opnieuw de
juiste, i.e. nationaalsocialistische interpretatie voorgeschoteld over zaken die in de ac-
tualiteit speelden. De stukken die tot deze categorie gerekend moeten worden, wa-
ren kort tot ultrakort, soms niet langer dan een krantenkolom. Bovendien waren de
meeste niet gemaakt om gespeeld te worden, waardoor het propagandistische ka-
rakter versterkt werd. De eendimensionale behandeling van het thema en de perso-
nages legde een nog sterkere nadruk op de in de tekst – bijvoorbeeld in de Dialoog tus-
sen vader en zoon – genoemde boodschap. Bij de historische stukken zagen we het
optreden van leiders- of voorbeeldfiguren die ofwel bij de Dietse richting ofwel bij de
meer Germaanse stroming binnen het Nederlandse nationaalsocialisme aansloten.
De teksten die tot de eerste categorie behoorden, waren voorbeelden van indirecte
propaganda, de teksten van de tweede categorie lieten een meer divers beeld zien. De
toneelteksten over de Germaanse voortijd waren duidelijke voorbeelden van direc-
te propaganda, terwijl een vertaalde tekst als Honderd dagen meer indirecte propa-
ganda bevatte.

De enige gevonden neoklassieke tragedie De bode van Thermopylae had tot doel
de lezers van Nederland een hart onder de riem te steken. In die zin week het stuk van
Frits van Genechten niet af van een propagandafilm als Kolberg. Deze transpositionele
lading, het net als de Spartanen volhouden tegen een sterkere tegenstander, de schijn-
dialoog en de rol van het koor maken deze tekst tot het prototype van een nationaal-
socialistische toneeltekst.

Typerend is het dat een van de ‘beste’ nationaalsocialistische stukken pas jaren na
de oorlog in gevangenschap is geschreven. Evert van Zuylen, het hoofdpersonage uit
Inge van George Kettmann jr., is na zijn detentie een ongebroken nationaalsocialist,
die tot de ontdekking komt dat ook de naoorlogse maatschappij, gesymboliseerd door
zijn naaste familieleden, door en door verrot is en in die zin dus in niets afwijkt van
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die van voor de oorlog. In zo’n maatschappij wil en kan hij niet leven en hij neemt het
besluit samen met zijn vrouw Inge te emigreren naar het buitenland.

6. Nationaalsocialistische subcultuur

De indeling van Helman, waarmee ik deze epiloog begon, zal ten minste aangevuld
kunnen worden met de categorie ‘idealisten’. Adriaan van Hees of Jaap van Kersber-
gen handelden uit volle overtuiging. Zij wilden hun bijdrage leveren aan de realisatie
van een nationaalsocialistische theatercultuur. Met hun teksten en spel hebben ook
andere auteurs, spelers en regisseurs getracht de nationaalsocialistische beginselen
voor het voetlicht te brengen. Daarbij richtten ze zich op de door Hitler gewenste the-
ma’s als trouw, offer, geloof et cetera. Bovendien zorgden ze ervoor dat een groot aan-
tal theatrale activiteiten geënsceneerd werden naar Duits voorbeeld, waardoor de ma-
nifestaties een haast religieus karakter kregen. Een volle zaal zwarte kameraden, die
met de acteurs op het geïmproviseerde toneel een samenzang aanging, vertoonde gro-
te overeenkomsten met een katholieke eredienst. Het midwinterzonnewendedecla-
matorium dat in de vrije natuur door een voorzegger gedeclameerd werd en als in een
litanie werd nagezegd door een koor WA-mannen wijst eveneens in dezelfde richting.
Als we terugkijken op de twee soorten fascistisch theater die Berghaus (1996) noemt,
dan moeten we eveneens vaststellen dat ze in het theater van Nederlandse nationaal-
socialisten zijn aan te wijzen. De varianten die in mijn onderzoek naar voren zijn ge-
komen, zijn vooral te vinden in de uitvoeringen van nationaalsocialistische amateur-
toneelgezelschappen, bij luisterspelen en theatrale activiteiten ter gelegenheid van
nationaalsocialistische gedenkdagen en in de nationaalsocialistische periodieken ge-
publiceerde toneelteksten.

Als we de dramatische teksten die in mijn onderzoek werden gepresenteerd na-
lezen en ons vervolgens afvragen of zij deel uitmaakten van een nationaalsocialisti-
sche cultuur dan moeten we deze vraag bevestigend beantwoorden. Een groot aan-
tal daarvan – de teksten in hoofdstuk 8 natuurlijk uitgezonderd – is te rangschikken
onder een van de vier aspecten die kenmerkend zijn voor een nationaalsocialistische
cultuur. Lang niet alle aspecten waren zo overduidelijk aan te wijzen als bij het Mid-
winterzonnewendedeclamatorium van Jaap van Kersbergen, soms was het voor tijd-
genoten voldoende om van nationaalsocialistisch theater te spreken als een drama-
tische tekst de toeschouwers in staat stelde kennis te maken met het eenvoudige
plattelandsleven.

Deze conclusie betekent dat we voor het theater van Nederlandse nationaalsoci-
alisten eerder onze aandacht moeten richten op goedwillende, idealistische amateurs.
Als we hun werk in ogenschouw nemen, dan moeten we constateren dat er vrij veel
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teksten, die het predicaat nationaalsocialistisch wel degelijk verdienen, geschreven en
opgevoerd zijn. Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten bij de verschillende natio-
naalsocialistische gedenkdagen zoals de viering van het zonnewende en de spreekko-
ren bij de partijbijeenkomsten. Bij de professionele theaterbeoefening is het predikaat
nationaalsocialistisch alleen van toepassing op talloze luisterspelen die door de NO
zijn uitgezonden.
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