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In april 2004 nam ik ontslag als docent Nederlands bij het Ashram College in Alphen
aan den Rijn. In het schooljaar 2004-2005 zou ik als lerarenopleider en nascholer werk-
zaam zijn op het ICLON, de interfacultaire lerarenopleiding van de Universiteit Lei-
den. Bij het opruimen van de sectiekast Nederlands vroeg mijn collega Anton Pfeiffer
wat er met die dozen met ‘obscuur’ materiaal moest gebeuren. Bij het opruimen kon
ik het niet nalaten de inhoud van de dozen te bekijken en ik vond er mijn aantekenin-
gen over het Nederlandse nationaalsocialistisch theater. Het waren fotokopieën en eer-
ste aanzetten van dit onderzoek, dat ik na mijn afstuderen in 1980 was begonnen, maar
door drukke werkzaamheden niet had voltooid en uiteindelijk daar had opgeborgen.
Bij herlezing raakte ik weer gegrepen door het onderwerp waaraan ik in de jaren tach-
tig zo veel tijd had besteed en waarover ik al een paar artikelen had geschreven. Als jij
me die vraag niet had gesteld, Anton, waren al mijn aantekeningen waarschijnlijk met
het groot vuil meegegeven en was deze dissertatie nooit geschreven.

Bij mijn nieuwe werkgever is het de gewoonte dat de hoogleraar-directeur prof.
dr. Nico Verloop eens in de twee, drie jaar de pas benoemde medewerkers uitnodigt
voor een aantal literatuursessies waarin wetenschappelijke artikelen over onderwijs en
de kennisbasis van docenten onder zijn leiding worden bediscussieerd. Nico, je hebt
me na al die jaren handarbeid op de middelbare school enthousiast gemaakt voor we-
tenschappelijk onderzoek en ik heb getracht met dit proefschrift de eenmaal ingesla-
gen weg af te ronden.

Bij de zoektocht naar een promotor speelde wederom het toeval een grote rol. In
2001 waren mijn vrouw en ik vanuit Utrecht verhuisd naar Alphen aan den Rijn en
omdat onze nieuwe woonplaats toen nog niet over een grote schouwburg beschikte
waren we voor toneelvoorstellingen aangewezen op Zoetermeer. Daar gaf prof. dr.
Rob Erenstein zevenmaal per jaar een toelichting op de toneelstukken die in het to-
neelabonnement waren opgenomen. Jouw enthousiasme voor het theater, jouw veel-
omvattende kennis en vooral de manier waarop jij die ten toon spreidde, deden mij
besluiten je te vragen om als promotor op te treden. Aan het eind van het seizoen 2003-
2004 spraken we af in Leiden en ik legde je mijn materiaal voor. Rob, jij was zeer geïn-
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teresseerd in het onderwerp en stemde toe. Maar ik moest wel opschieten, want je was
pas met emeritaat gegaan en dat betekende dat ik nog vijf jaar de tijd had om bij jou
te promoveren. Je hebt me veel feedback gegeven zodat ik steeds verder kon met het
onderzoek en jij was het ook die in een vrij vroeg stadium – er lag een eerste versie van
drie hoofdstukken klaar – voorstelde om prof. dr. Hans Blom bij het onderzoek te be-
trekken en hem te vragen als copromotor op te treden.

Omdat ik van huis uit theaterwetenschapper en neerlandicus ben, was de ge-
schiedkundige inbreng van Hans meer dan noodzakelijk. Jij was het ook die het voor-
stel lanceerde om gedeeltes van hoofdstukken onder te brengen in bijlagen, zodat niet
iedere lezer zich door een brij van toneelgroepen en voorstellingen hoefde heen te wer-
ken. Ook kwam je op voor de belangen van de lezer, wat leidde tot weer een nieuwe
versie van de inleiding. Steeds waren jullie beiden bereid de grote hoeveelheden tekst
door te lezen en mij van vakkundig commentaar te voorzien. Ik ben jullie daar heel
dankbaar voor.

Bij het schrijven heb ik een beroep kunnen doen op mijn collegae prof. dr. Hans
Hulshof en dr. Henriette Coppens. Jullie lazen de eerste versies en bespraken met mij
de verbeteringen. Vooral de gesprekken met Hans waren richtinggevend voor de ver-
slaglegging van het onderzoek. Ik kon je op elk gewenst moment een probleem voor-
leggen waarmee ik worstelde. Jij gaf me deskundig advies hoe ik dat probleem zou
kunnen aanpakken en je was vaak bereid de nieuwe aanpak met mij te bespreken.

Mijn dank gaat verder uit naar drs. Erik van Nieuwenhoven voor zijn deskundi-
ge hulp bij de vertaling van de samenvatting. Natuurlijk moeten ook al die bibliothe-
carissen en medewerkers van instituten worden genoemd die ontelbare dossiers uit de
depots hebben gehaald en aan mij hebben overhandigd.

Aan het eind van deze dankbetuiging rest mij nog een persoon voor het voetlicht
te brengen die een wezenlijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van dit proef-
schrift. Toen we in mei 2004 met elkaar bespraken dat ik graag mijn onderzoek wilde
afronden heb jij me in de gelegenheid gesteld dat te doen. Je hebt het mogelijk gemaakt
dat ik voldoende tijd kon besteden aan dit onderwerp, omdat ik mijn taak als huisman
ietwat beperkte. Daarom draag ik dit boek in dankbaarheid aan je op.

Voor Willian,
uit liefde
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