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Noten bij de Proloog
1. Coolen, A., Defresne, A., Dekker, M., Helman, A. & Van Schaik-Willing, J. (1945) Vrij volk. Herden-
kingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. Amsterdam, 114-115.
2. Leeuwe, H.H.J. de (1989). Dalsum, Albertus Wilhelmus van (1889-1971). In: Biografisch woordenboek van
Nederland. 3, Den Haag.
3. Huiskamervoorstellingen waren illegale toneelvoorstellingen bij mensen thuis. Het feit dat toneelspelers
op deze zwarte avonden optraden, hoeft per definitie niet als een daad van verzet beschouwd te worden. Bij-
eenkomsten van minder dan 20 personen waren toentertijd niet verboden. Een opvoering van Midsummer-
nightsdream in het Engels in de regie van de joodse vluchteling Ludwig Berger in de Vondelstraat 99 werd door
toenmalige toeschouwers bestempeld als een daad van protest. Scherphuis, A. (1993). Theater in duistere tij-
den (1940-1945). De Kultuurkamer of de schuifdeuren. Vrij Nederland, 21 augustus 1993, 38-49. Gegevens ont-
leend aan de herinneringen van Ellen Vogel en Kees Brusse in de radio-uitzending Achter de gordijnen, tus-
sen de coulissen: Theater in WO II. 24 april 2005. Zie ook: http://www.vpro.nl/ovt.
4. Albach, B. (1965). Duizend jaar toneel in Nederland. Bussum. 102-104, Stroman, B. (1973). De Nederlandse
toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis. Amsterdam / Antwerpen. 149-156 en Blom, P. (1996)
19 februari 1942: Laatste dag aanmelding toneelspelers Kultuurkamer. In: Erenstein, R. [Red.]. Een theater-
geschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, 652-659.
5. Takken, W. Theater uit WO II door de bril van goed en fout. NRC, 18 maart 2005.
6. Jong, L. de (19874). Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5 (2), ’s-Gravenha-
ge (728-731). Leeuwe, H.H.J. de (1985). Theater in Nederland tussen 1933 en 1946. In: Nord. M. [Eindred.] Re-
bel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945. Zwolle, 35-36.
7. Scherphuis, A. o.c.: 43. Jong, L. de, o.c.: 728 neemt als voorbeeld de Koninklijke Schouwburg van Den
Haag, in de oorlog door de Duitsers omgedoopt in Stadsschouwburg, waar het toeschouwersaantal steeg van
134.000 in 1940 tot 215.000 in 1941, een toename van 60%.
8. Van der Veen heeft berekend dat het aantal kaartjes dat gekocht werd voor toneelvoorstellingen steeds
rond 5% schommelde van het totaal aantal verkochte kaartjes in de sector sport en cultuur. Naast de cijfers
voor toneel, geeft hij percentages voor concerten, filmvoorstellingen, variété, cabaret, sport, tentoonstellin-
gen en overige voorstellingen. Veen, H. van der (2005). Theaterbezoek tijdens de bezetting. In: Spelen onder
spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. Amsterdam, 11-49.
9.   Ibidem.
10. Vos, R. (1988). Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting. Proefschrift uni-
versiteit Leiden.
11. Verkijk, D. (19742). Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog. Amsterdam, 555-563.
12. Ponjée, V. (2004). De geschiedenis van het nationaal-socialistische Deutsches Theater in den Niederlanden
1942-1944. Een vast Duits gezelschap in bezet Nederland. Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam. Pon-
jée, V. (2005). Deutsches Theater in den Niederlanden 1942-1944. In: Spelen onder spanning. Verhalen over
theater tijdens de bezetting. Amsterdam, 105-127.
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13. Huberts, W. (1987). Schrijver tussen daad en gedachte. Leven en werken van George Kettmann jr. (1889-
1970). ’s-Gravenhage, 11.
14. Bij de keuze voor de tijdschriften heb ik me laten leiden door dr. A.A. de Jonge. In zijn dissertatie geeft
hij een overzicht van de antidemocratische periodieken. De tijdschriften waarin artikelen over cultuur wer-
den gepubliceerd zijn in dit onderzoek meegenomen. Jonge, A.A. de (1968). Crisis en critiek der democratie.
Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereld-
oorlogen. Assen, 385-387.
15. De hoofdafdeling Vorming der NSB werd gevormd uit de afdelingen theoretische en praktische vor-
ming, volkse cultuur en sibbekunde. Ontwakend volk, 1942, 11, 4-6.
16. Jong, L. de (19874) o.c. Lewin, L. (1983). Het clandestiene boek, 1940-1945. Amsterdam. Mulder, H. (1978).
Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
Utrecht. Venema, A. (1988). Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel I: Het systeem. Amsterdam.
17. Boogaard, F. van den (1987). Een stoottroep in de letteren. ‘Groot Nederland’, de SS en de Nederlandse
literatuur (1942-1944). ’s-Gravenhage. Huberts, W. (1987). Schrijver tussen daad en gedachte. Leven en werken
van George Kettmann jr. (1889-1970). ’s-Gravenhage.
18. Vermeer, A. (z.j.) (1987). NSB-films. Propaganda of vermaak? Beesterzwaag; Leeflang, T. (1990). De
bioscoop in de oorlog. Amsterdam; Schiweck, I. (2002). “[...] weil wir lieber im Kino sitzen als in Sack und Asche”.
Der deutsche Spielfilm in den besetzten Niederlanden 1940-1945. Münster.
Muziek: Gelder, H. van & Klöters, J. (1985). Door de nacht klinkt een lied: amusement in Nederland 1940-1945.
Amsterdam; Groeneveld, G. (2007). Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945. Nijmegen.
Micheels, P. (1993). Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Neder land se symfo nie-orkesten 1933-1945. Zut-
phen; Wouters, C.A.T.M. (1999). Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmu-
ziek in Duitsland en Nederland, 1920-1945. Den Haag.
Boekwetenschap: Lewin, L. (1983). Het clandestiene boek, 1940-1945. Amsterdam; Groeneveld, G. (2001)
Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Nijmegen.

Noten bij hoofdstuk 1

1. Leeuwe, H.H.J. de (1989). Dalsum, Albertus Wilhelmus van (1889-1971). In: Biografisch woordenboek van
Nederland. 3. Den Haag. Digitale versie van hetzelfde lemma gepubliceerd op: http://www.inghist.nl/On-
derzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/dalsum.
2. Het Groot Volkstooneel (HGV) stelde zich ten doel het volk op toneelgebied op te voeden en wist de
steun van het Instituut voor Volksontwikkeling en de VARA te verwerven. HGV speelde Nachtasyl van
Maxim Gorki en Massa-Mensch van Ernst Toller. Tot het gezelschap behoorden: Aaf en Herman Bouber, Jan
Lemaire, Ben Groeneveld, Anton Burgdorffer, Coen Hissink, Hetty Beck, Arie Das, Nelly Ernst en Lucas Wen-
sing.
3. Braak, M. ter, De Jonge Spelers: Professor Mamlock, tooneelspel van Friedrich Wolf. Het Vaderland, 20
maart 1936.
4. In de zomer van 1927 speelden Louis de Vries, Esther de Boer-van Rijk, Adriaan van der Horst, Hermann
Schwab, Charlotte Köhler en Dick van Veen Ghetto van Herman Heijermans in het Théâtre des Champs Ely-
sées. In 1929 speelde een gezelschap o.l.v. Louis de Vries Schakels (Herman Heijermans) en Hendrik IV (Lui-
gi Pirandello) op het derde Internationaal Toneelcongres in Parijs.
5. Het spelen van oorspronkelijk Nederlandstalig werk was daarvoor in gang gezet door de Nederlandsche
Tooneelvereeniging o.l.v. Herman Heijermans. Ongeveer een derde van het repertoire was aan de eigen dra-
matiek gewijd. Geen enkel Nederlands gezelschap heeft dit later over zo’n lange periode durven handhaven.
(Hunningher, 1949: 95).
6. Gespeeld werden o.a.: De tuin der dromen van Nico van Suchtelen, Kasbloem van Josine Simons-Mees,
Phyllis van mr. C.P. van Rossem, De gescheiden echtgenoot van Johan Broedelet, De duivel in Delft van dr. Jan
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Kalf, Monsieur le Directeur van Betsy Ranucci-Beckman, Mijn en dijn van Jo van Ammers-Küller en De ak-
ker schaamt zich niet van dr. Jan van Erpen.
7. Er staat geschreven en Ik heb een mensch gedood zijn anti-oorlogstukken, Zij die nableven heeft de ha-
ringvisserij van 1914 als onderwerp. Fabrieksmenschen heeft als ondertitel ‘een spel van leed en strijd’ en be-
handelt de sociale wantoestanden van de fabrieksarbeiders. Blockmans (1987) vermeldt dat Fabricius (Yns-
ke, Onder een dak) en Ibsen door socialistische arbeiderstoneelverenigingen zijn gespeeld. De getallen geven
het aantal vermeldingen in Het Arbeiders Tooneel weer.
8. Goudvreugde’s ontwaken is ontleend aan de Edda en vertelt het verhaal van Dagdrager die met behulp van
de ring ‘Makkermacht’ en ‘De nieuwe jeugd’ Goudvreugde zoekt en weet te vinden. Hij bevrijdt haar van een
aan haar opgelegde ban, waarna een nieuwe, betere tijd aanbreekt. Aan het eind van de jaren dertig werd
Goudvreugde’s ontwaken vervangen door Dagdragers beproeving dat minder optimistisch van inhoud was dan
zijn voorganger.
9. Agitpropgroepen waren niet alleen actief in de Sovjet-Unie, maar ook in Duitsland tussen 1928 en 1933
beleefde de agitprop een grote bloei. Hoffmann, L. m.m.v. Klaus Pfützner [Ed.], 1980. Theater der Kollek tive.
Proletarisch-revolutionäres Berufstheater in Deutschland 1928-1933. Stücke, Dokumente, Studien. Berlijn, 2 Ban-
de.
10. De OSP was opgericht door Piet J. Schmidt en Jacques de Kadt en was een afsplitsing van de linkervleugel
van de SDAP. Deze partij heeft tussen 1932 en 1935 bestaan. De CJB was een revolutionairsocialistische jon-
gerenorganisatie, die in 1901 onder de naam De Zaaier was opgericht en gelieerd aan de SDAP. Na de af-
splitsing van de SDP, de voorloper van de CPH, in 1909 werd de naam gewijzigd in CJB.
11. Projectgroep literatuursociologie (1975). Links richten tussen partij en arbeidersstrijd. Nijmegen. Deel 2: 441.
12. Idem, 442.
13. Oostrum, H. van, ‘De Graal, een rooms-katholieke beweging voor meisjes. Daar gebeurden dingen waar
ik nooit van gedroomd had, je dienstbaar maken en toch jezelf kunnen zijn.’ Bijlage bij Vrij Nederland, 28
augustus 1982, 10.
14. De geschiedenis van de Graalbeweging staat beschreven in: Derks, M. (2007) Heilig Moeten. Radicaal-
katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig. Hilversum.
15. Oostrum, H. van. ‘De Graal, een rooms-katholieke beweging voor meisjes, 9.
16. Binnen de Graalbeweging werden o.a gespeeld:
– Het Koninklijk Paaskruis. Massaal spreekkoor uitgevoerd door 2500 Graalleden in het stadion van Am-

sterdam op Tweede Paasdag 1931. Geschreven door Mia van der Kallen. Het spel was vrij eenvoudig, het
bestond voornamelijk uit declamatie, af en toe werd er iets gezongen. Geïnspireerd op teksten van Tho-
mas à Kempis en Henriette Roland Holst.

– Pinksterzege. Muzikaal lekenspel dat door 10.000 Graalleden in het Amsterdamse Olympisch Stadion in
1932 werd gespeeld. De strijd tussen goed en kwaad is het thema van het stuk.

– Nu gaat de Heer voorbij. Lekenspel uitgevoerd door 500 Graalleden in Amsterdam op 18 april 1934. Later
nog gespeeld in  Den Haag, Rotterdam en Alkmaar.

– Elckerlyc
– Roratespel
Ook de Christengemeenschap, geïnspireerd op de antroposofie van Rudolf Steiner, speelde graalspelen. Op
palmzondag 5 april 1936 werd ter gelegenheid van de inwijding van een nieuw kerkgebouw in Den Haag door
een onbekende groep het graalspel Parsifal naar Wolfram von Eschenbach opgevoerd (Het Vaderland, 2 april
1936).
17. Bron eerste citaat: [Anoniem]. Naar een Nederlandsche Cultuur. De Wolfsangel, 1936, 1-3. Dit citaat werd
later ook aangetroffen bij Boreel de Mauregnault, J.A.. Volksche Cultuur. Ontwakend volk, 1943, 27-28. Bron
tweede citaat: Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel, 1937-1938: 2-11. N.H. den Hertog gebruikte
dit citaat ook in zijn artikel ‘Het wezen der kultuur’ in Het Nationale Dagblad, 12 november 1942.
18. Goedewaagen, T. (1943). Passer en speer. Tweede reeks. Den Haag, 87.
19. Goedewaagen, T. Wedergeboorte, een inleidend woord. De Schouw, 1942: 2.
20. Zie o.a. de artikelen van E. Otto zoals Kultureele revolutie. De Schouw, 1943: 508-510. Mr. E. Otto werk-
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te als ambtenaar bij de NKK in de functie van algemeen bestuurder. Cultuur was volgens mr. E. Otto ‘een uit
het natuurlijke voortspruitende levensfunctie. En aangezien het individu slechts denkbaar is als onderdeel
van zijn volk en het wezen van den enkeling door ras en volk wordt bepaald, is kultuur ook slechts denkbaar
in nauwen samenhang met het bestaan van het volk.’ Otto, E. Kultureele revolutie. De Schouw, 1943: 508.
21. Goedhuys, W. Zuivering der cultuur. De Waag: 1942, 1. Drs. Willem Goedhuys (*1899) vormde samen
met Sybren Modderman de redactionele leiding van De Waag, hij was tevens redacteur buitenland bij Het
Vaderland. Vanaf juli 1940 had hij de redactionele leiding over de bladen van de Arbeiderspers. In 1941 was
hij vice-voorzitter van het Verbond van Nederlandse Journalisten. Eind december 1941 kreeg hij de dr. Goe-
dewaagenprijs omdat hij in dat jaar de Raad van Voorlichting in het leven had geroepen en zo de Nederlandse
pers in dienst had gesteld van de nieuwe orde. In november 1942 trad hij in dienst bij de Nederlandsche Oost
Compagnie als leider van de afdeling economie en statistiek.
22. Poortere, A. de, Kultuur en politiek. De kulturele ordening in Noord-Nederland. Volk en kultuur. 27 sep-
tember 1941, 2. In feite baseerde De Poortere zich, zoals de titel van zijn bijdrage al aangaf, op Goedewaagen
die in het najaar van 1941 op zijn departement druk bezig was met de oprichting van de NKK.
23. Roels, A.B. Kultuur en natuur. De Schouw, 1943: 211-212. Roels was vanaf februari 1943 eindredacteur van
De Schouw. Zie hiervoor ook Kelder, J.J. 1983, 24-25 en 43.
24. Roels, A.B. Kultuur en politiek. De Schouw, 1943: 253-254. Dit artikel was het tweede uit een reeks van
drie. Na ‘Kultuur en natuur’ en ‘Kultuur en politiek’ werd de reeks afgesloten met ‘Kultuur en rijk.’ De
Schouw, 1943: 362-363. De relatie tussen cultuur en rijk vormde in zijn betoog de concrete vertaling van de
band cultuur en politiek.
25. Otto, E. Het offer der kunst. De Schouw, 1943: 6.
26. Boreel de Mauregnault, J.A. Iets over volksche kunst. Ontwakend volk, 1942: 22. Modderman, E.J. Kunst
is volksch. Volksche wacht. 1941-1942: 204-207. Boreel de Mauregnault (* ’s-Gravenhage, 11 november 1916 –
† Amsterdam 22 juni 1947) was lector bij het DVK en tevens redacteur van Het Nationale Dagblad. Later werd
hij hoofd Perszaken van de NSB. Eind 1943 en begin 1944 werkte hij als plaatsvervangend leider van de re-
portagedienst van de Nederlandsche Omroep.
27. Van de kunstenaar van de nieuwe orde werd verwacht dat hij zich verdiepte in datgene wat de volks-
gemeenschap tot een eenheid maakte en dat door Prof. dr. Jan de Vries ‘de bronnen van het volksbestaan’
werd genoemd (De Schouw, 1942: 123). Door op zoek te gaan naar deze bronnen kon hij de mystieke essen-
tie van de volksgemeenschap vinden en deze als leidraad laten gelden voor zijn werk. Dit steeds weer zoeken
naar grotere verbanden noemt Kelder één van de thema’s van de nationaalsocialistische kunstopvatting. Zo
sprak De Vries over ‘de zich van mensschengeslacht tot menschengeslacht openbarende Idee’. A.B. Roels had
het over een ‘alles domineerende idee’ en ook J.A. van der Made uitte zich in identieke bewoordingen: de kun-
stenaar moest zich bewust worden van ‘zijn herkomst en zijn functie in een boven-individueel geheel, in het
gezin en het volk en daar weer bovenuit in een door cultuur (en dus door ras) bepaalde gemeenschap en in
wijdsten zin in het geheele bestel der dingen’ (De Schouw, 1942: 279). Dit boven-individualisme is volgens Kel-
der (1983) de kern van de opvattingen over literatuur en schrijverschap.
28. Boreel de Mauregnault, J.A. Volksche Cultuur. Ontwakend volk, 1943, 27-28. 
29. Beide citaten zijn afkomstig uit een artikel van Modderman, S.B. Periculum in mora. Om de Neder-
landsche cultuur. De Waag, 1942: 1464.
30. Ibidem.
31. Ibidem.
32. Made, J.A. van der, Wegen naar een volksche kunst. De Waag, 1942: 1202. Boekbespreking van Chri-
stopher Mahr, de klokkengieter van Kurt Kluge, uitgegeven door  Roskam, Amsterdam.
33. Kettmann, G. jr. Het onderwerp in de kunst. De Waag, 1943: 619.
34. Wormer, E. De Nederlandsche psyche en de cultuurpolitiek van heden. De Schouw, 1942: 257-258.
35. [Anoniem] De Nederlandsche cultuur en haar mogelijkheden in de toekomst. Het Nationale Dagblad,
12 maart 1941. 4. Dit artikel was gebaseerd op ‘Terug naar de traditie’, een bijdrage van dr. T. Goedewaagen
aan het Nederlandnummer van de Berliner Börsenzeitung (ongedateerd).
36. Ibidem.
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37. Bontkes, T.E. Een cultureele taak voor het Nederlandsch nationaal-socialisme. Nieuw Nederland, 1935-
1936: 743.
38. Zie hiervoor o.a. Hans Eberl. De eenheid der Europeesche cultuur. Nederland. 1943. 337-344 en 372-380.
Eberl was de schrijver van Jakob Ph. Fallmerayers Schriften in ihrer Bedeutung für die historische Erkenntnis des
graeko-slavischen Kulturkreises. Berlijn, 1930. Proefschrift universiteit van Kiel. 
39. Made, J.A. van der, Mogelijke voortzetting van tachtig? In: De Waag, 21 januari 1944. Geciteerd bij Boog-
aard, F. van den (1987: 72).
40. Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel, 1937-1938: 2-11, Vercnocke, F. Dichter en Volk. De
Bundel 1937-1938: 122. De Diets-Germaanse literatuurgeschiedenis werd onder de titel ‘Dichter en Volk’ ge-
publiceerd in De Bundel 1937-1938. 32-36, 120-124 en 164-168. Een jaar later verscheen zijn ‘Volksche letteren’
in Volk, maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur 1938-1939. 33-37, 89-94, 99-102 en 152-154. Beide artike-
lenreeksen zijn bijna identiek.
41. Bedoeld worden o.a.: August Heyting met zijn Kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil, in 1936 publi-
ceerde hij Yggdrasil of: Wereldbouw, een Germaanse Cosmogonie in drie delen; de groep rond Der Vaderen
Erfdeel en het Nederlandsch Ario-Germaansche Genootschap dat het tijdschrift Integraal Leven uitgaf.
42. Bontkes, T.E. Op Nederlandsche wijze. Ontwakend volk, 1940-1941: 169-177.
43. Haighton, W.H. Cultuur en macht. Nederland. 1943: 217. Willem H. Haighton, de jongere broer van Al-
fred A. Haighton, was president-commissaris van de familievennootschap ‘Lotisco’, waar zijn broer direc-
teur was. Daarnaast was hij directeur van een drukkerij in Leiden. In de jaren dertig studeerde hij economie
in Rotterdam en hij had enkele jaren de leiding van de financiële afdeling van Zwart Front, de beweging van
Arnold Meijer. Beide broers speelden in de jaren dertig en veertig in verschillende fascistische organisaties
een rol. Vanaf 1933 werkte hij mee aan het tijdschrift Nederland. De Jonge kwalificeert hem als antidemocraat,
zijn broer nam een radicaler standpunt in. Zie voor verdere biografische gegevens over beide broers: Jonge,
A.A. de (19822) en Joosten, L.M.H. (19822).
44. Ibidem.
45. Ibidem.
46. Vries, J. de. De Germaansche achtergrond van onze cultuur. Nederland. Maandblad voor het geestesle-
ven in Nederland, Duitschland en elders, 1943: 64.
47. Volksche wacht, 1940 (4), 9.
48. Delsing, J. De Jood als ontbindend element der cultuur.’ Nieuw Nederland, 1942: 142-160.
49. Eberl, H. Europeesche cultuurphilosophie. Nederland. Nederland. Maandblad voor het geestesleven in
Nederland, Duitschland en elders, 1943: 85.
50. Delsing, J. Ras en kunst. De Waag, 1942: 894.
51. Delsing verwijst in zijn artikel naar: Paul Schultze-Naumann (1928). Kunst und Rasse. Berlijn. Schult-
ze-Nauman (1869-1949) was architect en rastheoreticus. Hij opperde de gedachte dat de moderne kunstenaars
in hun werken zieke en mismaakte mensen afbeelden, een denkbeeld dat na 1933 door de nazi’s dankbaar is
geëxploiteerd.
52. [B.] Ontwikkeling van een landelijke cultuur in Nederland. Ontwakend volk, 15 mei 1939, 252.
53. De Bund Artam was rond 1924 in Duitsland opgericht en telde ongeveer 2000 leden, die vanuit een
bloed-en-bodem-principe de arbeidsdienst in de landbouw en de verdrijving van ‘volksvreemden’ propa-
geerden. Uit hun midden stamt ook de idee van de Lebensraum, de nederzettingspolitiek en kolonisatie van
het Poolse en Russische grondgebied. Hoge nazifunctionarissen als Heinrich Himmler en de Reichsbauern-
führer Richard Walter Darré waren lid van deze Bund Artam. Der Wandervogel werd op 4 november 1901
opgericht door Karl Fischer. In oorsprong was het een jeugdbeweging die zich afzette tegen de geïndustria-
liseerde maatschappij en haar heil zocht in de natuur. Na de Eerste Wereldoorlog annexeerden rechtse po-
litieke partijen deze jeugdbeweging en gaven haar een meer militaristische inslag.
54. Van der Made heeft N.H. den Hertog, de recensent van Het Nationale Dagblad, verweten dat deze in zijn
recensies de begrippen Germaans en volks verkwanselde. ‘Het [gewauwel van Den Hertog, AvdL] degradeert in
de oogen van ieder ernstig denkend en welonderlegd mensch de heiligste waarden van onze revolutie tot botte,
ondoorleefde, en ongefundeerde bombast’. Made, J.A. van der, Aangaande artistiek fatsoen. De Waag, 1944: 411.
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55. Made, J.A. van der, Nogmaals volksche kunst. De schrijver en zijn tijd. De Waag, 1942: 1234-1235. Door
volkse kunst te verbinden met het nationaalsocialistische ideologeem ‘Germaans’ was het voor de lezerskring
van De Waag duidelijk dat Van der Made cultuur meer vanuit een SS-standpunt benaderde. Dezelfde com-
binatie is teruggevonden in Storm, het weekblad van de Nederlandse SS, zie hiervoor: Van den Toorn (1991:
129).
56. Zie hiervoor o.a. Haighton, W.H. Cultuur en macht. Nederland, 1943: 217-221.
57. Goedhuys, W. Zuivering der cultuur. De Waag, 5 juni 1942, 1.
58. Het schema is opgebouwd op basis van de bestudeerde artikelen die in dit hoofdstuk worden genoemd.
In de nationaalsocialistische periodieken werd bediscussieerd of de cultuur van het interbellum aangeduid
moest worden met het begrip ‘civilisatie’ of ‘beschaving’. Hier is voor civilisatie gekozen, omdat dit begrip
een negatieve connotatie had i.t.t. beschaving. ‘Tot de beschaving rekenen wij meer de uiterlijke dingen, al-
les wat men kan aanleeren of koopen, terwijl kultuur altijd samengaat met scheppingsvermogen’. Dit schep-
pingsvermogen was onlosmakelijk verbonden met ingeving en creativiteit, terwijl beschaving voor het groot-
ste deel was aangeleerd. Cultuur werd gezien als een organisch proces dat vanuit het binnenste van de
kunstenaar in gang werd gezet; beschaving was een mechanische behandeling die van buiten af werkte. Het
nationaalsocialisme kon pas succesvol zijn als het er in slaagde de volksgemeenschap zo om te vormen, dat
aan cultuur meer waarde werd toegekend dan aan beschaving. [Anoniem] Nationaal-socialisme en Kultuur.
Ontwakend volk, 15 oktober 1937, 84-85. 
59. Snijder, G.A.S. Gestalt und Gestaltung der niederländischen Kultur. 1941. 131-138. Ook Goedewaagen
en Seyss-Inquart spraken in identieke termen. Goedewaagen duidde de cultuur van de jaren dertig aan met
de term ‘cultuurnihilisme’. Dit nihilisme had in Nederland nog niet zulke dramatische vormen aangenomen
als in Duitsland voor 1933, maar wel was de gedachte dat ‘wij leefden onder den doem van ondergang der Eu-
ropeesche cultuur, van een langzaam uitdooven der vitale krachten onzer kunst en haakten naar bevrijding
uit die fatale stemming’. [Anoniem] Kam. Goedewaagen over de taak der Nederlandsche Kultuurkamer. Het
Nationale Dagblad. 30 mei 1942, 3-4. Seyss-Inquart weet de ziekte van de Europese cultuur aan de gedachte-
gang ‘die den geest en de geestelijke, dus de kultureele prestatie los van de natuurlijke voorwaarden en van
de grondslagen van alle leven ziet en aan een abstracte autonomie wil onderwerpen. Deze opvatting vindt haar
oorsprong in de tenslotte heillooze splitsing van het geheele leven in van elkaar onafhankelijke gebieden van
geest en materie in een scheiding tusschen een ‘hoogere’ wereld van den geest, van een innerlijke wereld van
de ziel en een ‘lagere’ en slechts uiterlijke wereld van de stof. Deze splitsing is verantwoordelijk voor de te-
loorgang van de Europeese kultuur in de eerste decennia van de twintigste eeuw.’ Nederlandsche Kultuur-
raad, het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad,
12 februari 1942, 3-4.
60. Begripsomschrijvingen zijn ontleend aan Buys, H. Cultuurwending. De Waag, 1942: 1062.
61. Poortere, A. de, De kunstenaar in de gemeenschap. Volk en kultuur, 30 augustus 1941, 8-10. De Poorte-
re beriep zich met deze nuancering op Gerard Walschap. Weemoed en Kunst. Dietsche Waranda en Belfort,
juni 1941: 235.
62. Vermost, J. Kunstenaar en gemeenschap. Volk en kultuur, 19 juni 1943, 382.
63. Mussert, A. De NSB in oorlogstijd. De offergang voor Volk en Vaderland. In: Mussert, A. Nagelaten be-
kentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider. [Ed. G. Groeneveld], Nijmegen, 2005, 184.
64. Goedewaagen noemt: José Ortega y Gasset, De opstand der horden (1929), Oswald Spengler, Der Un-
tergang des Abendlandes (1918), Karl Anton von Rohan, Schicksasstunde Europas (1937) en André Siegfried, La
Crise de l’Europe. ‘Questions d’actualité’. (1935). De afwijzing van de westerse, internationale cultuur door na-
tionaalsocialisten vond zijn oorsprong in algemeen verkondigde theorieën waarin de cultuur na een perio-
de van bloei onontkoombaar afstevende op ondergang en verval. Jacob Burckhardt (1818-1897), de filosoof
Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Oswald Spengler (1880-1936) waren voor Nederlandse nationaalsocialis-
ten de belangrijkste woordvoerders van dit modern cultuurpessimisme. Goedewaagen, T. (1952:30). NIOD,
archief Goedewaagen, Doc. I – 548, map F.
65. Venema, A. (1988: 228) en Goedewaagen, T. Wedergeboorte, een inleidend woord. De Schouw, 1942, 1-2.
66. Boreel de Mauregnault, J.A. Revolutie tot de laatste consequenties. Ontwakend volk, 1943: 9.
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67. Idem, 10.
68. Haighton, W. H. Cultuur en macht. Nederland, 1943: 217-221.
69. [Anoniem] Kam. Goedewaagen over de taak der Nederlandsche Kultuurkamer. Het Nationale Dagblad,
30 mei 1942, 3-4.
70. Deze terminologie was ook te horen in de toespraak die Seyss-Inquart hield bij de installatie van de Ne-
derlandsche Kultuurraad. Hij zei toen onder meer: ‘Staat beteekent veel meer de eenheid tusschen de bewe-
ging als draagster van den politieken wil in het volk en het bestuursapparaat als het instrument, dat dezen wil
uitvoert, om de volksgemeenschap tot werkelijkheid te doen worden’. [Anoniem] Nederlandsche Kultuur-
raad het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad,
12 februari 1942, 3-4.
71. Het idee dat de staat haar cultuur zo veel mogelijk moest behouden stamde al uit de jaren dertig. Ad Stas-
sen stelt dat iedere revolutie, en dus ook de nationaalsocialistische, elementen bevat die niet volkomen oor-
spronkelijk zijn. Als argument noemt hij dat ‘al het geschapene (…) onverbrekelijk verbonden blijft met zijn
oorsprong. Dat het nooit zelfstandig het volmaakt-nieuwe kan maken; steeds zal het trekken van overeen-
komst vertonen met het oude.’ Nieuwe cultuurbewegingen die met de geschiedenis der mensheid gebroken
hadden, waren volgens hem tot de ondergang gedoemd. Want zo stelt hij: ‘zij zijn immers het resultaat van
een éénzijdige interpretatie der gegevens van de historie’. Sassen, A. Een volk en zijn beschaving. De Bundel,
1937-1938: 2. Ook Henk Kuitenbrouwer stelde zich op het standpunt dat het streven naar volkse kunst niet
het zoeken naar iets nieuws was, maar veeleer het hervinden van datgene wat vroegere geslachten bezaten:
‘Het is de bezonnen terugkeer naar een innerlijke rijkdom, die het verleden eenmaal kende, maar die verge-
ten werd voor de bekorende schijn van karakterloze moderniteiten. Het is de vrucht van het door diepe nood
ontwaakte besef deel te zijn van een strijdend volk, verbonden te zijn met een strijdend verleden, leider te zijn
naar een grootse toekomst’. Daarmee gaf hij ook duidelijk aan dat bij een nationaalsocialistische kunst het
vizier in eerste instantie gericht moest zijn op het verleden. Kuitenbrouwer, H. Volk en Kunst. De Bundel 1937-
1938: 196.
72. Goedewagen, T. (1943). Passer en speer: cultuurpolitieke redevoeringen; Tweede reeks. Den Haag, 65.
73. Idem. 65-67. Ook topambtenaren van het DVK uitten zich in soortgelijke bewoordingen: ‘Cultuur is
slechts denkbaar in nauwe samenhang met het bestaan van het volk’, schreef mr. E. Otto, de algemeen be-
stuurder van de NKK. Otto, E. Europeesche beschaving, Germaansche kultuur. De Schouw, 1943: 116.
74. Goedewaagen, T. In de Saksische gouwen. Passer en speer II: 22-23.
75. Idem, 23.
76. In nationaalsocialistische periodieken werden talloze artikelen aangetroffen waarin vaak dezelfde ter-
men werden gebezigd als het ging om een beschrijving van de taak van de staat ten opzichte van de cul-
tuur. Een voorbeeld hiervan is een citaat uit ‘Nederlandsche Kultuurraad en Kultuurkamer’, een artikel
van G. Nije: ‘Allereerst zuivering van wat zich als kultuur aandiende van al wat daarin wezensvreemd was.
Dan, stimuleering en herstel van de met onzen Nederlandsch-Germaanschen aard correspondeerende
uitingen op kunstgebied, uitingen, die tot voor kort door een publiek, dat geestelijk van vreemde smetten
allesbehalve vrij was en welks smaak regelmatig in verkeerde banen geleid was, veelal met het hautaine lach-
je van den cosmopoliet voorbijgegaan werden’. Nije, G. Nederlandsche Kultuurraad en Kultuurkamer. De
Waag, 1942: 116.
77. Citaten zijn afkomstig uit: Goedewaagen, T. (1943). Uit de geschiedenis der gilden. Passer en speer II. Den
Haag, 3-18. Goedewaagen, T. (1943). In de Saksische gouwen. Passer en speer II. Den Haag, 21-32. De culture-
le taak werd in deze artikelen niet gespiegeld aan de middeleeuwse gilden en is daarom niet in het schema op-
genomen.
78. [Anoniem]. De kunstenaar in de NSB. Ontwakend volk, 15 juli 1937, 14.
79. Citaten uit deze alinea zijn afkomstig uit: Modderman, E.J. Kunst is volksch. Volksche wacht, 1941-1942: 204.
80. Ibidem.
81. [M.] Over volksche kunst. Nieuw Nederland, 1937-1938: 390.
82. [W.] Kunst en maatschappij. Nieuw Nederland, 1939: 474.
83. Vermost, J. Kunstenaar en gemeenschap. Volk en kultuur, 19 juni 1943, 382.
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84. Poortere, A. de, Kunst en werkelijkheid Volk en kultuur, 22 november 1941, 2-3.
85. Het artikel van De Poortere was een samenvatting van de rede die Baldur von Schirach gehouden had
bij de opening van de tentoonstelling ‘Wiener Kunst’ in Düsseldorf en waarvan een verslag was opgenomen
in Das Reich van 19 oktober 1941. Kunst werd daarin niet gedefinieerd als een weergave van de werkelijkheid,
een kopie van de realiteit, maar als een weergave van de werkelijkheid zoals die door de kunstenaar gezien,
beleefd en aangevoeld wordt. De kunst diende volgens Von Schirach niet de werkelijkheid, maar de waarheid.
De rede van Von Schirach leidde bij De Poortere tot de conclusie, dat gebroken moest worden met het ver-
leden en dus ook met de kunst en kunstenaars uit het verleden. Ibidem.
86. Prof. dr. T. Goedewaagen in het eerste nummer van De Schouw, 15 januari 1942, 2. Henri Bruning was
dezelfde mening toegedaan, want hij betitelt in Nieuw levensbewustzijn (1943) auteurs als Ter Braak, Mars-
man en Slauerhoff als ‘de vorigen’. Het verschil met de auteurs van de nieuwe orde is dat ‘de vorigen’ de na-
druk legden op het persoonlijkheidsbewustzijn terwijl de nationaalsocialistische auteurs uit gaan van een ge-
meenschapsbewustzijn. Zie voor opvattingen over literatuur en schrijverschap in de nieuwe orde de studies
van J.J. Kelder (1983) en F. van den Boogaard (1985).
87. Modderman, E.J. Kunst is volksch. Volksche wacht, 1941-1942: 206.
88. Klomp, H.M. Kunst en overheid. De Waag, 1941: 362-363. Modderman, S. Periculum in mora. Om de
Nederlandsche cultuur. De Waag, 1942: 1464. Wormer, E. De Nederlandsche psyche en de cultuurpolitiek van
heden. De Schouw, 1942: 257-258. Kettmann, G. jr. Het onderwerp in de kunst. De Waag, 1943: 619. Zie ook:
Gerdes. E. Over Kultuurpolitiek. De Schouw, 1943: 179-181. Zie voor J.A. van der Made, prof. dr. Jan de Vries,
Roel Houwink en A. Glotzbach de studie van J.J. Kelder (1983).
89. Boreel de Mauregnault, J.A. Iets over volksche kunst. Ontwakend volk, 1942: 22. Ook mr. E. Otto, de be-
stuurder van de NKK, liet een dergelijk geluid horen. Otto, E. Het offer der kunst. De Schouw, 1943: 5-7.
90. Ibidem.
91. Kettmann, G. Het onderwerp van de kunst. De Waag, 1943: 619.
92. Naken, P. Kunst en gemeenschap. Volk en kultuur, 15 november 1941, 2-3.
93. Zie hiervoor het interview met de Groningse schrijver Ger Griever. Sassen, A. Kunstenaar en Kultuur-
kamer, ontmoeting met den Groningschen schrijver Ger Griever. De Schouw, 1942: 520-521.
94. Zie hiervoor: Klomp, H.M. Kunst en overheid. De Waag, 1941: 362-363; Made, J.A. van der. Wegen naar
een volksche kunst. De Waag, 1942: 1202-1203; Ranitz, S.M.S. de, De totale oorlog en de kultuurwerker. De
Schouw, 1943: 113-114.
95. Cultuurbeleid van de bezettende macht werd o.a. beschreven door: Micheels, P. (1993). Muziek in de
schaduw van het Derde Rijk. De Neder land se symfo nie-orkesten 1933-1945. Zutphen. 139-162; Kuyvenhoven, F.
(2007) De staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van OCW 1932-
1992. Amsterdam/Leiden. 97-113.
96. Wat Seyss-Inquart letterlijk zei bij zijn inauguratie op 29 mei 1940 wordt vermeld door Jong, L. de
(19874), Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 4. Mei ’40 – maart ’41. Den Haag, 41.
Een uitgebreidere tekst is te vinden in: Het Vaderland, 29 mei 1940. Voor de beschrijving van de fasering van
de nazificatie, zie Blom, J.C.H. (2007). ‘Exploitatie en nazificatie. De Nederlandse samenleving onder nati-
onaal-socialistisch bestuur, 1940-1945.’ In: In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd
in Nederland. Amsterdam.
97. Jong, L. de (19874), Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Dl. 4. Mei ’40 – maart ’41.
Den Haag, 388. Zie voor verdere biografische gegevens Knegtmans, P.J., P. Schulten & J. Vogel (1996). Col-
laborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Jan van Dam, Jaap Schrieke, en Geerto Snijder. Am-
sterdam.
98. Idem, 389-390. Andere aanwezigen bij deze bijeenkomst waren: prof. dr. Jan de Vries, prof. dr. F. Mul-
ler, mr. J.J. Schrieke, prof. mr. dr. H. Westra, dr. Tobie Goedewaagen en dr. H. Krekel.
99. Het Vaderland, 29 september 1940.
100. Zie hiervoor o.a. een ingezonden stuk van een zekere W.F. Loman in Het Vaderland, 2 oktober 1940.
Ook mr. A. J. van Vessem, de rechtskundig adviseur van Anton Mussert, verwachtte dat prof. Snijder op zijn
uitspraken terug zou komen. Het Vaderland, 14 oktober 1940. In kringen van het Algemeen Nederlandsch
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Verbond (ANV) was men evenmin gelukkig met de uitlatingen van prof. Snijder. Prof. dr. Jan de Vries, de
voorzitter van het ANV, was het niet altijd met Snijder eens. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij als ken-
ner van de volkskunde zitting had genomen in de Nederlandsche Kultuurkring en niet als voorzitter van het
ANV. Het Vaderland, 1 november 1940.
101. Keesings historisch archief, 28 september 1940, 4387, geciteerd bij Mulder, H. (1978: 170).
102. Mulder, H. (1978: 346, noot 49) geeft aan welke hoogleraren ingegaan zijn op de nieuwe samenwerking
binnen de Nederlandsche Kultuurkring.
103. Beide boeken worden door J.J. Kelder (1984) besproken in zijn artikel Twee nazi-propagnadaboeken
over Nederland’. Het Oog in het Zeil. (4), 18-21.
104. Zo heeft hij Seyss-Inquart ook geadviseerd over de invulling van het bevelhebberschap van het Ne-
derlandsche Legioen, waarvoor generaal H.A. Seyffardt werd gevraagd. Venema, A. 1988: 189. Ook De Jong
maakt melding van het aanbod van Seyss-Inquart aan Snijder, De Jong, 19874. Deel 5: 338.
105. Ibidem.
106. Gegevens zijn ontleend aan de nota ‘Over de verhouding tusschen het hoofdkwartier en het departe-
ment van volksvoorlichting en kunsten’, z.d. NIOD, DVK-archief 102, map 4f.
107. Brief Boezer aan DVK, mei 1941. NIOD, DVK-archief, map 180Ae. Naast Johan Boezer, Ellen Durieux
en Jopie Koopman maakten Minny Erfmann, Mien van der Lugt-Melsert, Adriaan Heerings, Ko van Sprink-
huyzen, Ab Vegten, Tonny Verwey (Wijnants) deel uit van dit gezelschap. Voor de zakelijke leiding teken-
de Jan Schoon. Brief Secretaris-generaal (de Ranitz) aan Johan Boezer, 4 juni 1942. NIOD, DVK-archief, map
180Ae.
108. Daniël Wolf werd verweten dat hij goedkope en ondeugdelijke rails uit Polen verscheepte naar Zuid-
Amerika en daar met grote winst verkocht. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij wapenleveranties en voed-
seltransporten aan het door de burgeroorlog getroffen Spaanse volk. Alleen leverde hij aan het communis-
tische deel van de bevolking, aldus een bericht in Volk en Vaderland, 5 maart 1937.
109. Brief van secr. Gen. van het DVK aan de heer Dieckmann, Kulturreferat beim Beauftragten in der Pro-
vins Süd-Holland, 27 november 1941. NIOD, DVK-archief, map 180 Aa. Op 27 maart 1942 verscheen er weer
een artikel in Volk en Vaderland over Daniël Wolf, waarin Het Residentie Tooneel werd afgeschilderd als een
broeinest waar de felste politieke agitatie werd bedreven. Ook hier weer het verwijt dat Verbeek zich met de
‘voortreffelijkste anti-krachten’ had omringd, Volk en Vaderland telde nu zes spelers van joodse komaf. Voor-
al Paul Steenbergen en zijn vrouw Caro van Eyck werden als de voornaamste raddraaiers gezien; in hun strijd
tegen de nieuwe orde terroriseerden zij, met goedvinden van de directie, de andere spelers. De repetities ont-
aarden ook vaak in politieke vergaderingen waar geageerd werd tegen Duitsland, het DVK, de NKK. Men had
gehoord dat er zelfs ‘Oranje boven’ werd geroepen! NIOD, DVK-archief, map 180 Aa.
110. Het Toneelgezelschap Theo Vink is niet in het schema opgenomen omdat er slechts twee stukken –Trio
van Leo Lenz en Mevr. Warren’s Bedrijf van Shaw – naast een viertal sprookjes waren ingediend, waarvan niet
viel na te gaan wie de auteur is van de dramatische bewerking. Het repertoire van het Centraal Tooneel van
Cees Laseur was op moment van indienen nog niet bekend. Brief Frans Primo aan de afdeling Kultur van het
Rijkskommissariaat, 10 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
111. Een voorbeeld: Een toneelspeler die een eerste plans jonge rol (d.i. de hoofdrol) speelde, verdiende
ƒ3.780 tot ƒ4.560 al naar gelang de klasse waarin hij werd ingeschaald, (klasse I: 4560, klasse II: 4380, klasse 3:
4140 en klasse IV: 3780). Een tweedeplans rol van jonge minnaar was goed voor ƒ2.220 tot ƒ3.000, (klasse I:
3.000, klasse II: 2.820, klasse 3: 2.580 en klasse IV: 2.220).
112. Nota inzake het weigeren van het geven van voorstellingen voor Frontzorg door het Residentie Too-
neel, 13 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 23 Cf. Brief van Plekker, over de weigering van Dirk Ver-
beek, 24 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 23 Cf. 
113. Voor biografische gegevens Jan Goverts, zie: Micheels, P. (1993). Muziek in de schaduw van het Der-
de Rijk. De Neder land se symfo nie-orkesten 1933-1945. Zutphen, 142-146.
114. Utrechts archief, Archief Stadsschouwburg Utrecht 1902-1991, inventarisnr. 1. Notulen vergaderingen
van de raad van bestuur, 1 april 1942.
115. Brief van Gabriël Smit aan het DVK, 4 juli 1943. Over Adriaan Hooykaas en zijn Ghesellen van den Spe-
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le was Smit positiever, alhoewel hij toegaf dat deze soms wat dilettantistisch werkte. Hij bood het DVK zijn
diensten aan om te voorkomen ‘dat van Den Haag uit weer eens domme dingen gebeuren’. NIOD, DVK-
archief map 181a.
116. Brief van Van Ravenswaaij aan de Ranitz, 29 september 1943. NIOD, DVK-archief, map 181a.
117. TIN, Brievenarchief Hooykaas, Brief Wolters aan Hooykaas, 25 februari 1943 (BRWOLT001).
118. In 1944 zou Hooykaas in eenzelfde situatie verzeild raken, toen hij gevraagd werd om zich met De Ghe-
sellen van den Spele in Maastricht te vestigen. Een garantiesubsidie van ƒ90.000 was hem toegezegd, maar
ondanks fel aandringen van J.F.M.A. Rasquin, de NSB-schouwburgdirecteur van Maastricht, ging Hooykaas
niet op het aanbod in. Erenstein, R.L., Meewis, F. & Schumacher, R. (1987). Maastricht theatergezicht. Twee-
honderd jaar theaterleven in Maastricht. Maastricht, 112.
119. De uitspraak van het M.G. wordt ondersteund door de volgende feiten. In de notulen van de raad van
bestuur van de Utrechtse Stadsschouwburg van 12 mei 1944 staat vermeld dat Hooykaas twintig voorstellin-
gen heeft gegeven van drie stukken. De nettorecette per voorstelling bedroeg ƒ308,79. De netto-recette van alle
voorstellingen van het seizoen 1943-1944 bedroeg ƒ730,93 per voorstelling met een gemiddeld bezoekersaan-
tal van 479. Hooykaas heeft de raad verzocht het volgende seizoen drie à vier dagen per maand te mogen spe-
len, een verzoek dat door Wolters krachtig werd ondersteund. Utrechts archief, Archief Stadsschouwburg
Utrecht 1902-1991, inventarisnr. 1. Notulen vergaderingen van de raad van bestuur, 12 mei 1944. Ten slotte sprak
tegen hem dat hij een bedrag van ƒ9.545 aan subsidie had aangenomen en waarvoor hij in april 1945 nog geen
verantwoording had afgelegd bij het departement. Wel had Hooykaas aangegeven dat hij geen subsidie meer
wilde ontvangen. Brief J.G. Goverts (hoofd der afdeling Kultuur) aan H. Smedes van het departementaal bu-
reau Muziek, 2 april 1945. NIOD, DVK-archief, map 29 At. Hooykaas had het bedrag direct op een rekening
van zijn advocaat gedeponeerd, wat bevestigd werd door Mr. F.P. van Ravenswaay in een schrijven van 8 augus-
tus 1946. TIN, Archief Adriaan Hooykaas en Jansje ‘Janny’ van Oogen, inventarisnr. 5.
120. Huberts noemt deze bedragen in zijn bijdrage over het DVK in de internetencyclopedie Wikipedia.
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Departement_van_Volksvoorlichting_en_Kunsten&oldid=
2385172
121. Venema gaf in zijn boek een gespecificeerd overzicht:
Afdeling 1941 1942 1943 1944
Muziek 243.000 489.500 1.086.070 1.169.290
Beelden kunsten 50.750 50.750 112.000 102.000
Theater en Dans 474.000 943.000 915.000 1.048.000
Boekwezen 30.000 50.000 110.000 115.000
122. Zie voor een specificatie van de begroting: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 1, bijlage 1.
123. Zie voor een specificatie van de toneelbegrotingen 1943-1945: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 1, bij-
lage 2.
124. Meeteren, C. van, Rapport opgesteld over de eventuele exploitatie van de Princesse Schouwburg in Den
Haag, 12 december 1940. NIOD, DVK-archief, map 181c.
125. De volledige lijst toneelspelers en -speelsters die door Koolhaas benaderd zouden zijn bestond uit:
Cruys Voorbergh, Richard Flink, John Gabau, Jacques de Haas, Evert Burema, Tonny Block, Philippe la Cha-
pelle, Betty Kapsenberg, Jeanne Verstraete, Mien Duymaer van Twist, in de toekomst ook met Ank van der
Moer, Willy Haak, Myra Ward en Jan Musch (gastrollen). NIOD, DVK-archief 102, map 181 d.
126. Ibidem.
127 De volledige speellijst: Calderón, De rechter van Zalanea; Goldoni, De knecht van twee meesters, Het kof-
fiehuis; Shakespeare, Coriolanus, De getemde feeks; Hauptmann, Der Biberpelz; Hebbel, Maria Magdalena; Ib-
sen, Kroonpretendenten; Shaw, Androcles en de leeuw; O’Neill, Anna Christie, Emperor Jones; Marlow, Faust.
NIOD, DVK-archief 102, map 181 d.
128. Zie voor Ons Nederlandsch Tooneel: Meeteren, C. van. Rapport over de eventuele exploitatie van de
Princesse Schouwburg in Den Haag, 12 december 1940. NIOD, DVK-archief 102, map 181 c. In begin maart
1941 meldde Koolhaas aan Primo dat de besprekingen met de acteurs wat stroever verliepen. Zie voor Het Rot-
terdamsch Tooneel: Brief Primo aan Koolhaas, 21 februari 1941 en brief Koolhaas aan Primo, 3 maart 1941.

11 nawerk (5)  14-10-2008  11:14  Pagina 478



Noten bij hoofdstuk 1 479

NIOD, DVK-archief, map 181d. Het Rotterdamsch Nieuwsblad berichtte op 24 maart 1942 dat het gezelschap
toch was opgericht en op 1 april zou debuteren met Jeugd van Max Halbe. De groep zou gaan spelen in De
Kleine Comedie en later in de nieuw te bouwen schouwburg. Het doel was het Rotterdamse publiek, dat van
toneel was vervreemd weer terug te winnen voor de dramatische kunst. Daarom zou de groep een wezenlijk
onderdeel vormen in de wederopbouw van de stad. Tot het gezelschap behoorden: Anton Koolhaas, (regis-
seur), John Soer, Jos Burcksen, Betty Kapsenberg, Kommer Kleyn en Tonny Bok. Op 30 maart trokken Kool-
haas, Soer en Burcksen zich uit de onderneming terug om dat ‘de exploitant dezer vertooningen niet in staat
is gebleken, de voorwaarden te scheppen welke met de waardigheid van zoodanige uitvoering strooken.’ Rot-
terdamsch Nieuwsblad, 30 maart 1942.
129. De pogingen van Jan C. de Vos om aan het begin van de oorlog nieuwe gezelschappen op te richten, wor-
den beschreven in hoofdstuk 5. Brief Jan C. de Vos aan Primo, 10 maart 1941. NIOD, DVK-archief, map 178a.
130. Jan Koetsier Muller vertrok na zijn studie in Amsterdam in 1913 naar Berlijn waar hij twee jaar later do-
cent werd aan de toneelschool van Max Reinhardt. Na tien jaar stapte hij over naar de Hochschule für Mu-
sik, waar hij de buitengewone leerstoel spraakleer bekleedde. Later werkte hij nog aan de Akademie für Kir-
chen- und Schulmusik, de Lessing Hochschule in Berlijn en aan de Württembergsche Hochschule für Musik
te Stuttgart. In 1932 kreeg hij de leiding over het toneelgezelschap van de Russische regisseur Granowski. Na
de machtsovername werd hij leraar aan het geluidsfilmseminarium van de firma Agfa. In 1939 was hij i.v.m.
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog teruggekeerd naar Nederland, waar hij in oktober 1940 de func-
tie bekleedde van artistiek adviseur van het Nationale Ballet. Aan het eind van de oorlog was hij hoofdregis-
seur bij de Nederlandsche Omroep. Gegevens ontleend aan Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 9 oktober 1940 en
21 januari 1944; Het Vaderland, 21 maart 1940. Zie voor de begrotingen van zijn toneelplannen: Analyses en
bijlagen bij hoofdstuk 1, bijlage 3 en 4.
131. Het totale repertoire in een jaar zou dus kunnen bestaan uit: Twee Nederlandse klassieken (Vondel,
Hooft, Langendijk); Twee nieuwe Nederlandstalige werken; Schakespeare, een blijspel; Goethe, Faust of Eg-
mond; Schiller, Maria Stuart; Kleist, De gebroken kruik; Lessing, Mina von Barnhelm; Büchner, Leonce und
Lena; Grabbe, Scherts, Satire, Ironie en diepere zin; Goldoni, Mirandolina, Donna Anna; Molière, Burger als
Edelman, De ingebeelde zieke; Gogol, De Revisor. Koetsier Muller, J. Ontwerp Rijkstooneel Den Haag. Z.d.
NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.
132. Gegevens zijn ontleend aan Koetsier Muller, J. ‘Waar een wil is, is een weg’. Het Vaderland, 22 juni 1940.
133. Kopie brief Goedewaagen aan Bergfeld, 3 juli 1942. Deze kopie is vastgehecht aan een brief van Goe-
dewaagen aan prof. Snijder, 23 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad 113, map III C 13.
134. Rapport nr. 7 van J.S. de Groot uit Breda, 1 juli 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad 113,
map III C 13.
135. Rapport van J.S. de Groot aan prof. Snijder, 3 december 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuur-
rad 113, map III C 13.
136. Verbeek rekende op een gemeentelijke subsidie van ƒ42.000, een gemeentelijke garantie van ƒ40.000
en een subsidie van het DVK van ƒ26.000. In totaal ƒ108.000. NIOD, DVK-archief 102, map 181 c.
137. Ranitz, S.M.S. de, Autonomie in de Nederlandsche Kultuurkamer. De Waag, 1942: 863
138. Op 13 maart 1941 vond er een gesprek plaats tussen Goedewaagen en de musici, op 26 maart 1941 werd
met een delegatie van toneelspelers gesproken. Op 2 april 1941 hield Goedewaagen een toespraak voor dans-
leraren, vijf dagen later gevolgd door een lezing voor musici. Half mei 1941werden de schrijvers toegespro-
ken en in de maanden mei tot juli vonden er uitwisselingen plaats met de beroepsgroep van architecten. Ge-
gevens ontleend aan Mulder, H. (1978: 177).
139. Brief G. Hoekstra aan de bestuurders van het Letterengilde, het gilde voor Theater en Dans, het Mu-
ziekgilde en het gilde voor Beeldende Kunsten, Bouwkunst en Kunstambachten, 31 maart 1942. NIOD, ar-
chief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1g.
140. Rede van prof. dr. T. Goedewaagen op het DVK op 6 mei 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kul-
tuurkamer, map 1g.
141. Spanjaard, D.J.H.W. Normen tot toelating tot de Kultuurkamer. De Schouw, 1943: 17.
142. Ranitz, jhr. mr. S.M.S. de, Organische opbouw van de kultuurkamer. De Schouw, 1943: 4-5.
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143. Memorandum betreffende de huidige situatie van de Nederlandsche Kultuurkamer, 4 november 1943.
NIOD, Archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23e.
144. Op 28 november 1942 werd het gewestelijk bureau dat verantwoordelijk zou zijn voor de culturele ver-
zorging van de provincies Groningen en Drenthe na voorbereidend werk van de Groningse schrijver Ger
Griever opgericht.
145. Goedewaagen, T. (1943). In de Saksische gouwen. Passer en speer II, 26.
146. De indeling was ontleend aan de gewestelijke indeling van de NSB. De dertien gewesten met hun resp.
zetels waren: Friesland (Leeuwarden), Groningen/Drenthe (Groningen), Overijssel (Zwolle), Gelderland (Arn-
hem), Utrecht (Utrecht), ’t Gooi (Hilversum), Amsterdam e.o. (Amsterdam), West-Friesland/Kennemerland
(Haarlem), Rijnland/Westland (Den Haag), Rotterdam/Zuid-Hollandse eilanden en Maasland (Rotterdam),
Zeeland (Middelburg),  Noord-Brabant (Den Bosch ) en Limburg (Maastricht). Er circuleerden ook indelin-
gen van vijf en zeven gewesten. Zie hiervoor: NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 3a. Nota aan
de president van de NKK van mr. E. Otto 16 oktober 1942. NIOD, DVK-archief 102, map 1l.
147. Citaten zijn afkomstig uit NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 3a.
148. Zie hiervoor: Jong, L. de, 19874, deel 5, Lewin, L. 1983, Mulder, H. 1978 en Adriaan Venema, 1988.
149. Het NOT was op 29 juli 1940 als afdeling toneelkunst van de Nederlandsche Organisatie van Kunste-
naars (N.O.K.) opgericht door: Frits van Dijk, Richard Flink, Louis van Gasteren, Ben Groenier, Paul Huf,
Hans van Meerten, Joan Remmelts, Johan Schmitz, Paul Storm en Cruys Voorbergh. Joan Remmelts was
voorzitter, Kommer Kleyn vice-voorzitter en Hans van Meerten secretaris. De doelstellingen van de organi-
satie waren: 
– bescherming van de culturele en artistieke waarden en de bevordering van de bloei van de toneel-
en voordrachtskunst in zijn meest algemene vorm
– het behartigen van de artistieke en stoffelijke belangen van haar leden.
Al in februari 1940 hadden Frits van Dijk, Albert van Dalsum en Paul Huf het initiatief genomen om een be-
langenorganisatie voor de toneelspelers op te richten. Brief Mr. Aug. Baar aan Mr. J.K. v.d. Hagen (min.
OKW), 22 juni 1940. NIOD, DVK-archief, map 179a.
150. Bijlage bij de brief van dr. M.Th. Hillen, 22 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 179 a.
151. De vragen die men de leden voorlegde:
‘1. Dient de politiek in de kunst en in de organisaties, de kunst betreffende, te worden geweerd?
2. Acht gij het ongewenscht, dat een politiek-geestelijke instelling wordt geëischt, als maatstaf voor
het kunnen en mogen werken als kunstenaar?
3. Acht gij het ongewenscht dat aan één persoon – den gildeleider – den beslissing wordt gegeven over
de wettelijke erkenning als kunstenaar en daarmede over zijn bestaansmogelijkheid als kunstenaar?
4. Verwacht gij, dat een regeling, zooals die in de dagbladen is weergegeven als de bedoeling van het
departement, en die steunt op politieken grondslag, voor het huidige het volk van zijn kunst en kunstenaars
zal vervreemden?
5. Acht gij het wenschelijk te bepleiten, dat de kunstenaars worden ondergebracht in een corpora-
tie, die niet alleen de beoefenaars der Kunsten maar ook de maatschappelijke krachten, met welke de kun-
stenaar voor zijn kunstbeoefening in contact moet staan, zal omvatten?
6. Machtigt gij het hoofdbestuur der N.O.K. om, indien de uitslag dezer enquête zou aantonen, dat
de kunstenaars een andere regeling, dan de in de dagbladen omschreven ordening in de kunsten zouden wen-
schen, dienovereenkomstig een voor ons land passende ordening, ook bij de overheid te bepleiten?’
NOK-enquête Ordening der Kunsten, bijlage bij de brief van Remmelts en van Meerten van 7 mei 1941. NIOD,
DVK-archief, map 179 a.
152. Jong, L. de, 19874, deel 5. 258. Mulder, H. 1978. 180  noemt de volgende aantallen: 268 teruggestuurde
enquêtes waarvan 248 het met het bestuur eens waren, twaalf tegenstemmers en acht onthoudingen. Mul-
der tekent hierbij het tijdstip aan: 11 april 1941, 9.30 uur.
153. Niet ondertekende brief van 27 mei 1941. De originele circulaires waren door de briefschrijver door-
gespeeld aan de Centrale Inlichtingendienst. NIOD, DVK-archief, map 179 a. Ruys meldde zich later toch aan
bij de NKK en mocht na de oorlog in eerste instantie zijn functie als directeur van een toneelgezelschap drie
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maanden niet uitoefenen.
154. Ibidem.
155. Rapport F. Primo over Carel Briels, 29 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180c.
156. Later in de oorlog nam Briels deel aan het verzet. Voeten, J. (2005). B2C2 – Draaiboek van een onder-
gronds massaspel In: Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. [Red. Van der Veen,
H.]. Amsterdam, 215-241.
157. Brief Boezer aan Primo, 27 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 179a.
158. De brief is niet aanwezig in het DVK-archief, wel de bijlage. Brief Jacues de Haas aan DVK, 17 juni 1941.
NIOD, DVK-archief, map 179a.
159. Stroman, B. Centraal Tooneel 1927-1946. In: Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Sa-
menstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam, 1970. 81. Terugkijkend op de functie van het Centraal Tooneel stelt
Stroman: ‘Voor zover dat toneel inderdaad een spiegel van het leven is, zou men Centraal Tooneel mogen
zien als de spiegel van dat deel van ons volk, dat de dreiging en de zorgen van de eigen tijd wilde ontlopen,
dat redding zocht in de lach. Een soort ‘eiland der gelukzaligen’ op het toneel en in de zaal. Idem. 82.
160. De geschiedenis van het GTA en het optreden van Cor van der Lugt Melsert worden besproken in
hoofdstuk 5. Zie voor de houding van de toneelspelers ten aanzien van de aanmelding bij de NKK: Mulder
(1978).
161. Nord, M. (1970). Bezetting en bezinning. Interview met Ferd. Sterneberg. In: Facetten van vijftig jaar
Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam, 129. Als weigeraars noemt hij: Het-
ty Beck, Nell Knoop, Tine Medema, Mary Smithuyzen, Jan Musch, Hans Tobi en Ben Groenier. Van mei 1942
tot juli 1943 werkte een commissie, bestaande uit Defresne, Groeneveld, Van Meerten, Rijkens en Sterneberg,
aan een ontwerp voor een regeling van het naoorlogse toneel. Zie hiervoor Leeuwe, H.H.J. de (1995). Thea-
ter in Nederland tussen 1933 en 1946. Rebel, mijn hart. Kunstenaars 1940-1945. Zwolle, 31-41.
162. Visker deelde de top van de NKK mee dat er tot 22 april 1942 26.000 individuele aanmeldingen waren
binnen gekomen. Daarbij moesten nog de collectieve aanmeldingen van Federatie van Nederlandsche Toon-
kunstenaars (5000) en de bond van Nederlandsche Zangvereenigingen en de bond van Nederlandsche mu-
ziekvereenigingen (eveneens 5000) worden opgeteld. Opmerkelijk is zijn constatering dat de categorie der
prominenten zich over het algemeen wel had aangemeld, maar dat die van de minder prominenten zich meer
tegen aanmelding verzette. Aantekeningen betreffende de vergadering op 22 april 1942. NIOD, archief Ne-
derlandsche Kultuurkamer, map 1h.
163. Gegevens zijn gebaseerd op Jong, L. de, 19874, deel 5: 261.
164. [Anoniem] intern rapport DVK, 26 januari 1943. NIOD, DVK-archief, map 1l.
165. Brief De Vos aan Primo, 2 maart 1941. NIOD, DVK-archief, map 178 a.
166. Aantekeningen betreffende de vergadering op 11 maart 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuur-
kamer, map 1h.
167. Notulen algemene vergadering NKK, 29 april 1942 en stafvergadering NKK, 31 maart 1943. NIOD, ar-
chief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1h. 
168. Ongedateerd rapport van Frans Primo. NIOD, DVK-archief, map 179a.
169. Goedewaagen, T. Verandering van décor. Passer en speer II, 128.
170. Op 26 november 1941 werd Jan  C. de Vos welkom geheten op de vierde algemene vergadering ter voor-
bereiding van de NKK. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 1f. In eerste instantie had Primo
Dirk Verbeek op 4 juli 1941 gevraagd de leiding van het gilde op zich te nemen. Verbeek weigerde op grond
van zijn functie, het leiden van een theatergezelschap viel niet te combineren met het opkomen voor de be-
langen van de toneelspelers. Brief Primo aan Verbeek, 4 juli 1941, brief Verbeek aan Primo, 9 juli 1941. NIOD,
DVK-archief, map 180 Aa.
171. Het programma bevatte de volgende punten: vastgestelde minimumsalarissen, een contract voor twaalf
maanden met betaalde vakantie, een betere séjourregeling, een betere vakopleiding, sociale voorzieningen in
de vorm van werklozenkassen, ouderdoms- en invaliditeitspensioen, sanatoria en rusthuizen, ondersteuning
van behoeftige kunstenaars, hulp bij het kiezen van een ander beroep voor de minder getalenteerden, herzie-
ning van de arbeidsovereenkomsten, een werktijdenregeling, organisatie van het publiek en propaganda voor
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toneel en dans, voorkomen en beletten van oneerlijke concurrentie, beschermen van schuilnamen, het rege-
len van schouwburgen, een wijziging van de vermakelijkheidsbelasting, het beslechten van geschillen tussen
leden onderling of tussen leden met derden, het met raad en daad terzijde staan van de leden, ook rechtskun-
dige bijstand. Wiers, W.J. Het gilde voor theater en dans. En nu ter zake…. De Schouw, 1942: 237.
172. Beschrijving van de vakgroepen is gebaseerd op documenten van de NKK. NIOD, archief Nederland-
sche Kultuurkamer, map 1g.
173. Verordening van de Vakgroep Tooneel, artikel 3. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23 a.
174. Voorontwerp verordening voor de vakgroep toneel, opgesteld door Hans van der Werff. NIOD, ar-
chief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23 a.
175. Rede uitgesproken door J.A. van Kersbergen, zomer 1941. NIOD, DVK-archief, map 182a.
176. De subsidie bedroeg over 1941: ƒ600; over 1942: ƒ1.000 en over 1944: ƒ1.200. Over 1943 zijn geen gege-
vens voorhanden. NIOD, DVK-archief, map 182a. Het Haagse Het Vaderland meldde o.a. de volgende op-
tredens: Jan Ubink Het boek Job 29 januari 1941, Edu Drenthem Soesman De geheimzinnige vriend op 29 mei
1941, Frans de Prez Het kan verkeeren op 11 juni 1941, Jhr. Jan Feith De onafscheidelijken op 9 oktober 1941, J.W.
van Cittert Cleoptra op 28 november 1941, voorgelezen door Jan Boezer, Kees Spierings Dorp in onrust op 20
mei 1942, Rein van Eysinga Marnix van St. Aldegonde op 1 november 1942. Het Vaderland, 30 januari 1941, 30
mei 1941, 12 juni 1941, 10 oktober 1941, 29 november 1941, 21 mei 1942 en 2 november 1942.
177. Brief Frans de Prez, 4 april 1945. NIOD, DVK-archief, map 182b. Wat betreft het werk van de Bond kon
De Prez zich alleen zijn optreden van 11 juni 1941 herinneren en een verhandeling over theaterbouw door een
Haarlemse architect. Hij pleitte voor middagen waarop bekende toneelspelers of voordrachtkunstenaars stuk-
ken oorspronkelijk Nederlands toneelwerk ten gehore brachten.
178. Brief Anjoël Valo aan het DVK, 3 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 182b.
179. Brief Jos A. Everaard aan het DVK, 28 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 182b.
180. A. vander Plaetse meldt in zijn Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel een aantal van 63. Voor Ou-
ter en Heerd had samen met Ulenspiegel en Willem de Zwijger er voor gezorgd dat de historische en culture-
le verbondenheid tussen Noord- en Zuid-Nederland werd versterkt. Plaetse, A. vander, Herinneringen aan
het Vlaamse Volkstoneel, Leuven, z.j., 147.
181. [Anoniem] Nederlandsche Kultuurraad het kultureele geweten van ons volk. Installatierede van den
Rijkscommissaris. Het Nationale Dagblad, 12 februari 1942, 3-4.
182. Antwoord prof. dr. G.A.S. Snijder op rede van Seyss-Inquart bij de installatie van de Nederlandsche
Kultuurraad. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map I 7.
183. Goedewagen, T. (1949). Hoe ik nationaal-socialist werd en was, 97. NIOD, archief Goedewaagen, Doc.
I-548, map E.
184. Een volledige lijst van de verschillende secties: Wetenschappelijke sectie (met de professoren J.M.N
Kapteyn, H. Krekel, F. Muller en J. de Vries), sectie beeldende kunsten en museumwezen (ir. J. Gratama, Nico
de Haas, dr. D. Hannema en J.C. Nachenius), sectie muziek (ir. H. Badings en dr.W. Mengelberg), sectie li-
teratuur en uitgeverij (Nico de Haas, Reinier van Houten, prof. dr. Jan de Vries, dr. G. Wijdeveld en E.
Bouws), sectie volks- en heemkunde (Nico de Haas, Reinier van Houten, S.J. van der Molen, prof. dr. J.M.N.
Kapteyn) en sectie cultuurpolitieke publicistiek (Nico de Haas, prof. dr. H. Krekel en J.C. Nachenius). NIOD,
archief Nederlandsche Kultuurraad, map I 9.
185. Brief E. Bouws, 3 november 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 11.
186. Brief Wijdeveld aan Snijder, 24 december 1942. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III
C 11. Bouws was het met Wijdeveld eens, hij noemde Iphigenie in Delphi en Florian Geyer als geschikte stuk-
ken voor het GTA. Brief Bouws aan Snijder, 4 februari 1943. NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map
III C 11.
187. Brief Snijder aan burgemeester Voûte van Amsterdam, 4 december 1942. NIOD, archief Nederland-
sche Kultuurraad, map III C 11.
188. Doorgegeven informatie van Adriaan van Hees, ongedateerd. NIOD, archief Nederlandsche Kul-
tuurraad, map III C 13.
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1. Maxim Kröjer, P.S. (1940). Voor zover te achterhalen valt, kan Paul Collet (1901-1979) niet gerekend wor-
den tot de nationaalsocialistische zuil. Hij schreef naast studies over het Chinese en Japanse drama, het Duits
Expressionistische drama en de commedia dell’ arte verschillende Expressionistische toneelstukken (De Man
die zichzelf verloren heeft (1921), Het Wonder (1922) en Homun-culus (1925). In de Nederlandse literatuur over
het nationaalsocialistisch theater wordt hij alleen door Groeneveld (2001: 83) genoemd.
2. Term geciteerd door Schöffer (19782: 18), eerder genoemd door Aalders, W.J. (1934/35) ‘Nieuw-Ger -
maansche theologie’. Mededelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling letteren. Deel 77/79
Serie A, 65-133.
3. Gegevens over Dietrich Eckart ontleend aan: Maxim Kröjer, P.S. (1940: 47-59).
4. Zie voor de analyse van de volksnationale of ultraconservatieve ideologie Vondung, K. (1971) en (1973).
Een samenvatting van het onderzoek van Klaus Vondung geeft Creighton, J. (1982).
5. De volledige lijst bestaat naast deze twee werken uit: Wiltfeber, der ewige Deutsche. Die Geschichte eines
Heimatsuchers (1912) van Hermann Burte, Der Heiligenhof (1918) van Hermann Stehr, Paracelsus-Trilogie van
E.G. Kolbenheyer, bestaande uit: Die Kindheit des Paracelsus (1917), Das Gestirn des Paracelsus (1922) en Das
dritte Reich des Paracelsus (1926), Die dreizehn Bücher der deutschen Seele (1921) van Wilhelm Schäfer, de be-
langrijkste drama’s van Hanns Johst, Balladenbuch (1924) van Börries von Münchhausen, Volk ohne Raum
(1926) van Hans Grimm en Urvätersaga (1925-1928) van Hans Friedrich Blunck. Geciteerd bij Vondung, K.
(1973: 10). De houding van een aantal van deze auteurs tijdens de jaren van het Hitler-régime was niet on-
omstreden. Stehr en Schäfer lieten zich naast Gerhart Hauptmann gebruiken als uithangbord voor de nati-
onaalsocialistische cultuurpolitiek. Ook de houding van Grimm en Börries von Münchhausen was ambiva-
lent. Grimm was van 1933 tot 1935 president van de Reichsschrifttumskammer (RSK). Hij was geen lid geweest
van de NSDAP en toonde zich geen aanhanger van de nationaalsocialistische ideologie, maar hij zag de na-
tionaalsocialistische staat wel als de enige mogelijkheid om zijn koloniale, sociale en nationalistische ideeën
te realiseren. Vanwege ideologisch en politiek verschil van mening trad hij in 1935 af. Börries von Münch-
hausen begroette de machtsovername van Hitler, maar hij bleef de vrijheid van de dichter als belangrijkste
struikelblok zien om toe te treden tot de nationaalsocialistische rangen. Kolbenheyer, Johst en Blunk wer-
den fervente aanhangers van het nationaalsocialisme. Blunk en Johst waren de oprichters van de RSK (Reichs-
schrifttumskammer), Johst de tweede president ervan (1935-1945). Kolbenheyer kreeg in 1948 een schrijf-
verbod van vijf jaar, Johst werd in 1949 tot drieëneenhalf jaar werkkamp veroordeeld en kreeg bovendien een
schrijfverbod van tien jaar. Een goed overzicht van de historische roman in de nationaalsocialistische litera-
tuur is te vinden op: http://www.westfr.de/ns-literatur/index.html. Het boek van Zöberlein werd door Franz
Adam, Marian Kolb en de schrijver bewerkt tot een filmscript voor de film Stoßtrupp 1917 in de regie van Hans
Zöberlein. Wulf. J. (1983: 371) en Giesen, R.& Hobsch, M. (2005: 57-59).
6. Tijdgenoten stelden al vast dat het moeilijk was om van één eenduidige vorm van het nationaalsocialis-
tische drama te spreken. Ketelsen citeert een bron uit 1943: ‘Die allerneueste Zeit nun hat eine solche Vielfalt
von entegegengesetzten Richtungen geboren, daß allein schon durch diese gegenseitich sich im Konkur-
renzwettstreit bei äugelnden Formen eine im Grunde genommen völlige Verwirrung der Gedanken entstand.
Der Kampf um die Gültigkeit einer jeden Form, propagiert durch Reden und Aufsätze, Entgegnungen und
Aussprachen [und praktische Beispiele], ließ ein wirklicht nützliches Streben nach einem segenreichen deuts-
chen Nationaltheater auf ein totes Gleis fahren, das mit der Zeit sich derart ausfuhr, daß die Theaterleiter und
Dramaturgen zuletzt skeptisch der modernen Dramatik gegenüberstanden (…).’ Güntherr-Konsalik, H.
(1943). Der Ruf nach neuer Klassik, Deutsche Dramaturgie 2. 107. Geciteerd bij Ketelsen, U.K. (1970: 7). Maxim
Kröjer (1940: 113) concludeerde in 1938 dat de nationaalsocialistische dramaturgie (nog) geen eigen specifie-
ke vorm had ontwikkeld.
7. Ketelsen stelt vast dat het bijna onmogelijk is om alle nationaalsocialistische schrijvers van toneelstuk-
ken per genre te rangschikken. Wel geeft hij aan dat dit mogelijk is bij extreme voorbeelden. Zo kan Die letzte
Festung van Werner Deubel gezien worden in het licht van de Duitse klassieken, Heynickes Neurode – een re-
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actie op Gas van Georg Kaiser – of Euringers Totentanz als voortzettingen van het expressionistische drama,
overgoten met een nationaalsocialistisch sausje. Langenbecks Das Schwert kan worden beschouwd als een po-
ging om het Griekse klassieke drama nieuw leven in te blazen door een beroep te doen op het gedachtegoed
van Friedrich Nietzche en Paul Ernst. Ketelsen, U.K. (1970: 15).
8. De schrijvers, die nationaalsocialistische stukken schreven, omhelsden uit overtuiging de cultuurpolitiek
van de NSDAP. Zij dachten werkelijk onderdeel uit te maken van een klassieke Duitse traditie die met de rea-
lisatie van de nationaalsocialistische staat een nieuwe fase was ingegaan en waarvoor zij graag hun medewer-
king en capaciteiten wilden toezeggen. Deze schrijvers zagen voor zichzelf de rol weggelegd om met hun kunst
hun volk te dienen en wilden met hun engagement een nieuwe werkelijkheid verkennen en duiden. Door hun
opstelling dachten zij zich bevrijd te hebben van de ideologische gevangenschap die hun door de marxisten
was opgelegd en Duitsland verlost te hebben van het volksvreemde kapitalisme dat een gevolg was van de ver-
loren Eerste Wereldoorlog en het joodse ontwrichtingswerk. Met de nieuwe inrichting van de nationaalsoci-
alistische staat dachten zij een braak land te betreden dat zij aan het Duitse volk konden teruggeven.
9. Leopold Jessner, vooral bekend geworden door zijn actualisering van klassieke toneelstukken, vertrok
in januari 1930 vanwege de reactionaire en antisemitische aantijgingen als intendant bij het Berlijnse staats-
theater. In 1933 emigreerde hij naar Nederland. Zie verder Würzner, M.H. (1982). Erwin Piscator vertrok naar
Moskou (1931) waar hij de film Aufstand der Fischer von St. Barbara naar een novelle van Anna Seghers op-
nam. Ernst Josef Aufricht verruilde het Berlijnse Theater am Schiffbauerdamm voor het amusementsthea-
ter. De actualisering van de klassieken die door Jessner en Piscator in samenwerking met Brecht waren door-
gevoerd en een sensatie hadden veroorzaakt, werd door de nationaalsocialisten geïnterpreteerd als een
verwoesting van de klassieke overlevering en daarmee van de nationaal culturele waarde. Rühle, G. (1974).
Een compleet overzicht van de exodus van toneelspelers en regisseurs geeft Rühle (2007: 715-719).
10. Drenthem Soesman, E.D.C. Nationaal Toneel. De opgaande lijn. Saneering van het Nederlandsche Too-
neel. [z.pl., z.j.]. Hoewel deze schets in de oorlog is geschreven, geeft ze in het eerste gedeelte met de titel
‘Zooals het was….’ een goede samenvatting van de vooroorlogse ideeën van de Bond. Brochure bevindt zich
in dezelfde map als Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gestencilde bro-
chure, uitgegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. 
11. Ibidem, 1.
12. Amstel, B. van den (1937). De taak van het tooneel. Dietbrand, (4), 1, 6-15. Idem, (1938). Wezen en zin
van het volksche tooneel (1) Dietbrand, (5), 310-321.
13. Het Vlaamsche Volkstooneel heeft bestaan van 1920-1932. Staf Bruggen had in 1930 samen met o.a. Mau-
rits Hoste, Renaat Verheyen, Antoon vander Plaetse, Renaat Grassin en Greta Lens het gezelschap verlaten
en een nieuwe groep opgericht: het Nieuwe Volkstooneel. Na de opheffing van Het Vlaamsche Volkschtoo-
neel veranderde Bruggen de naam van zijn groep in Vlaamsch Volkstooneel. Verhoogen, J. & Opsomer, G.
(1989) Inventaris van het archief van het Vlaamsche Volkstooneel. Leuven. 
14. Maxim Kröjer, P.S. (1940: 62-64). Ook toneelstukken die in eerste instantie onvergelijkbaar leken, wer-
den tegenover elkaar geplaatst: Tai Yang erwacht (1931) van Friedrich Wolf en Schlageter (1933) van Hanns
Johst. De inhoudelijke parallel – de ondergrondse strijd voor de revolutie woedde niet alleen in China, maar
ook in Duitsland – lijkt verdedigbaar. Rühle, G. (1974: 17).
15. De Joodse bankier baron Jacques de Reinach (1856-1921) vormde het middelpunt van het Panama-
schandaal uit 1893. Voor de bouw van een kanaal tussen de Stille en Atlantische Oceaan had ingenieur Fer-
dinand de Lesseps (1805-1894) via Reinach op grote schaal Frans kapitaal aangetrokken, maar de kosten wa-
ren in het begin zo hoog dat de hele onderneming uitdraaide op een financiële catastrofe. Door tropische
ziekten als malaria en gele koorts kwamen ongeveer tussen de tien- en twintigduizend arbeiders om het le-
ven. Uiteindelijk werd de Lesseps veroordeeld wegens zijn grootheidwaanzin, maar hij sleepte een aantal
Franse politici, waaronder Clemenceau, in zijn val mee.
16. De verklaring voor de late verschijning van deze toneelstukken (sinds 1928) is gelegen in het feit dat de
toneelschrijvers niet wilden dat de daden van de soldaten zouden worden vergeten, anderzijds waren de na-
weeën van de oorlog – de Franse bezetting van het Rijnland en de verstrekkende gevolgen van het verdrag van
Versailles – nog steeds zichtbaar en voelbaar. 
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17. Bedoelde toneelstukken zijn: Das Gesetz in Dir (1931) van Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962), Preu-
ßischer Komödie (1932) van Hans Rehberg (1901-1963) Deutsche Passion (1933) van Richard Euringer (1891-
1953), Jugend von Langemarck (1933) van Heinrich Zerkaulen (1892-1954) en Marsch der Veteranen (1933/34)
van Friedrich Bethge (1891-1963).
18. Leiser, E. Deutschland erwache. Film als propaganda im NS-Staat. DVD. Absolut Medien. De oor-
spronkelijke documentaire stamt uit 1968. Zie ook: Donner, W. (1995). Propaganda und Film im Dritten Reich.
Berlijn. Donner haalt de uitspraak van Goebbels aan waarin deze stelt dat film een nationaal opvoedings-
middel eerste klasse was. Net als bij het nationaalsocialistisch theater moet vastgesteld worden dat slechts een
zeer gering deel van alle speelfilms in het Derde Rijk (96 van de 1097) propagandistisch van aard waren. De
meeste speelfilms waren komedies, romantische liefdesgeschiedenissen, musicals, historische epen of hei-
matfilms. In hun boek Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg beschrijven Giesen en Hobsch in totaal 171 na-
tionaalsocialistische propagandafilms. Het verschil valt te verklaren doordat Giesen en Hobsch ook docu-
mentaires als Triumf des Willens en Der ewige Jude en een aantal musicals hebben meegeteld. Giesen, R. en
Hobsch, M. (2005). Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg. Berlijn.
19. Mellen, P.J. (1988). The Third Reich Examined as Dramatic Illusion of Ritual Performance. Ph.D. Thesis,
Bowling Green State University. 335-336. Geciteerd bij Berghaus, G. (1996: 50).
20. Johst, H. (1928). Ich glaube. München. 73. Geciteerd bij Berghaus, G. (1996: 52).
21. Bij zijn beschrijving van de nationaalsocialistische ideologie onderscheidt Schöffer een rationaliseren-
de en een mythologiserende tendentie. De eerste tendentie wordt gekenmerkt door het begrip ‘Dynamik’, de
tweede wordt bepaald door het begrip ‘Mythos’, door Schöffer (19782:24) gedefinieerd als de cultuur- en ge-
meenschapsvormende oerbeleving. Beide tendenties kennen een drietal uitingen. Onder de tendentie ‘Dy-
namik’ ressorteren ‘Macht’, ‘Raum’ en ‘Führer’; ‘Mythos’ wordt bepaald door ‘Rasse’, ‘Volkstum’ en ‘Reich’.
Deze ‘Mythos’ is de ware bezieling van de ‘Dynamik’ en vormt zo de schakel tussen beide tendenties.
22. Ketelsen (1968: 54-55) spreekt in dit verband van Kunst aus Haltung und Gesinnung.
23. De cijfers van 1932 en 1937 verhouden zich als volgt: het aantal tragedies daalde van 57 naar 27, het aan-
tal toneelstukken, blijspelen en volksstukken steeg resp. van 97 naar 107, van 107 naar 117 en van 9 naar 17. De
drie leerstukken werden gereduceerd tot nul. Ketelsen (1968: 66) baseert zich op de verslagen van W. Frels
die in het tijdschrift Die Neue Literatur van 1932 tot 1940 de dramaproductie in Duitsland analyseerde. Zijn
cijfers voor de verschillende genres toneel werden in 1937 afgebroken, juist op het moment dat de tragedie
na het stopzetten van de Thingspiele weer aan een opmars begon.
24. Ketelsen (1968: 68).
25. Ketelsen (1968: 69-70).
26. De getallen voor operette in het jaar 1937-1938 waren: van Lehar werden 11 operettes uitgebracht met in to-
taal 3300 uitvoeringen, Johan Strauß volgde met 14 operettes in 1665 uitvoeringen. De aantallen voor Zeller en
Kollo waren resp. 2 operettes met 971 uitvoeringen en 14 operettes met 946 uitvoeringen. Ketelsen (1968: 71).
27. Het betrof Fr. Bethge Marsch der Veteranen, H. Johst Thomas Paine en E.W. Möller Der Sturz des Mi-
nisters en Das Frankenburger Würfelspiel. Ketelsen (1968: 71).
28. Berghaus’ inschatting is gebaseerd op de jaarlijkse statistieken die werden gepubliceerd in Bausteine zum
Deutschen Nationaltheater en op Alfieri, D. (1935) La vita dello spettacolo in Italia nel decennio 1924-1933 (II-
XI dell’ era fascista). Rome.
29. De twaalf stellingen zijn terug te vinden in de documentatie die Joseph Wulf van het theater van het Der-
de Rijk heeft opgesteld. Wulf, J. (1983: 184-185).
30. Fest- of Weihespiel waren overkoepelende termen voor verschillende theatrale vormen als het spreek-
koor, het bewegingskoor en het spreekbewegingskoor, die bij diverse festiviteiten als de Arbeidersolympia-
de en bondsfeesten van de verschillende (arbeiders)sportbonden werden opgevoerd.
31. In de Dertigjarige Oorlog werd in 1625 een rooms-katholieke priester aangesteld in de parochie van Fran-
kenburg, waarna een opstand uitbrak, die na drie dagen werd beëindigd. Graaf Adam van Herberstorff, de
Beierse gouverneur in het gebied ten oosten van de rivier de Enns, schonk de rebellen voorwaardelijk gratie.
Alle 36 mannelijke leden van het dorp moesten dobbelen om hun leven, de verliezers werden opgehangen.
Met dit stuk leverde Möller eveneens kritiek op het katholicisme. Het wordt nog steeds om de twee jaar in
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Oostenrijk opgevoerd in de versie van Karl Itzinger en bewerkt door Franz en Michael Neudorfer.
32. Creighton, J. (1982) stelt dat Möller zijn inspiratie op toneelgebied ook nog ontleende aan de Oresteia,
Reinhard Sorge, Reinhard Goering en het Expressionisme. Op muziekgebied betrok hij zijn stof van Stra-
winsky, Egk, Orff, Wagner-Regeny. Daarnaast noemt hij oratorische en chorische elementen als de feeste-
lijke optocht, de dans en de pantomime en een opvoering van de Jungfrau van Schiller, een samengaan van
toneel en opera. Creighton, J. (1982: 14).
33. De Stedingers waren vrije boeren in de buurt van Oldenburg en Bremen die in 1229-1234 door aarts-
bisschop Gerhard II na een zware strijd werden onderworpen. Het motief van de Stedingers werd door Hin-
richs nog een keer gebruikt in zijn stuk Steding Renke, Spiel vom Opfergang eines Volkes (1939), dat eveneens
in Oldenburg in première ging.
34. Heinrich der Löwe: Walter Erich Schäfer: Der Kaiser und der Löwe (1935)
Heinrich IV: Erich von Hartz Heinrich IV (1922)
Erwin Guido Kolbenheyer Gregor und Heinrich (1934)
Heinrich VI: Dietrich Eckart Heinrich VI (1912-1918)
Erich von Hartz Heinrich VI (1924)
Curt Langenbeck Heinrich VI, Deutsche Tragödie (1936)
Heinrich von Plauen: Friedrich Bethge Rebellion um Preußen (1939).
35. Hanns Johst Propheten (1922). In 1933 was het stuk met groot succes heropgevoerd: Wulf, J. (1983: 189).
Samen met Gregor und Heinrich van E.G. Kolbenheyer bleef Propheten tot in de jaren veertig het voorbeeld
van het historische drama: Rühle (2007: 785). E.W. Möller schreef Martin Luther oder die höllische Reise (1933). 
36. Daarnaast had Weimar een speciale betekenis voor de nationaalsocialisten. De eerste partijdag na de
heroprichting van de NSDAP vond hier plaats, de cultuurdagen van de Hitlerjugend werden er gehouden en
het was de woonplaats van prof. Bartels, die in 1909 de Weimarer Nationalfestspiele für die Deutsche Jugend
daar had georganiseerd en die in 1937 werden voortgezet door de Hitlerjugend. Het Nationaal Theater in Wei-
mar was al sinds 1931 onder Franz Ulbrich in nationaalsocialistische handen.
37. De Preußencyclus bestaat uit de volgende toneelstukken: Der Große Kurfürst (première: 30 november
1934 in het Staatstheater in Berlijn, regie: Jürgen Fehling), Friedrich I (première: 10 april 1935 in het Altes Thea-
ter in Leipzig, regie: Detlef Sierck), Friedrich Wilhelm I (première: 19 april 1936 in het Staatstheater in Berlijn,
regie: Jürgen Fehling), Kaiser und König (première: 27 oktober 1937 in het Staatliches Schauspielhaus in Ham-
burg in een regie van Günther Haemel) en Der Siebenjährigen Krieg (première: 7 april 1938 wederom in het
Staatstheater in Berlijn met als regisseur Gustaf Gründgens).
38. Langenbeck kwam tot deze conclusie in zijn rede ‘Wiedergeburt des Dramas aus dem Geist der Zeit’,
die hij in 1939 uitsprak. In zijn woorden: ‘Shakespeare, der also die Geschichte des befreiten, des entfessel-
ten, des ebenso egoïstischen wie preisgegebenen Individuums wieder und wieder, mit tragischer Ironie, dra-
matisch dargestellt hat, (…) hat (…) uns nichts Entscheidendes mehr zu sagen; denn er kann uns nicht hel-
fen, auf dem neuen Weg vorwärts zu dringen, den wir als den richtigen erkannt haben’. Rühle (2007: 791).
39. De discussie over de vorm van het nationaalsocialistische drama wordt ook beschreven door Ketelsen
(1968: 153-163). De tegenstelling voor of tegen Shakespeare werd door hem samengevat met de termen ‘Die
Gruppe der Schicksaldramatiker’, waarmee Langenbeck, von Hartz en Möller werden bedoeld en ‘Die Grup-
pe de Charakterdramatiker’ waartoe Th. von Trotha en Bacmeister behoorden.
40. Voor Johst was het drama de cultuurplaats van een heroïsch gevoel en niet het middel om ideologische
wereldbeschouwingen te demonstreren. Hij streefde geen rationele, maar een gevoelsmatige dramaturgie na:
het drama zou uit een bovenzinnelijke bron opwellen en nationale en bovennationale kenmerken hebben.
Het drama moest onderdeel worden van een cultus en daardoor zou het leven. Vondung, K. (1973: 45-48).
41. Eenzelfde problematiek kwam aan de orde in de film Ich klage an uit 1941 van Wolfgang Liebeneiner.
Daarin pleegt prof. dr. Thomas Heyt (gespeeld door Paul Hartmann ) euthanasie op zijn jongere vrouw Han-
na (een rol van Heidemarie Hatheyer) omdat zij lijdt aan multiple sclerose. De film was gebaseerd op mo-
tieven uit de roman Sendung und Gewissen van Herman Unger.
42. In 2003 zorgde een heropvoering van dit stuk in de Duitse provincieplaats Erlangen voor grote ver-
ontwaardiging en felle debatten in de pers en op het internet.
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43. Op 30 januari 1945 – de twaalfde verjaardag van de machtsovername – ging de film Kolberg in premiè-
re. De regie was in handen van Veit Harlan en de totale kosten van de film bedroegen 8,5 miljoen rijksmark.
De film was gebaseerd op Die letzte Festung van Werner Deubel. De film vertelt de geschiedenis van de ver-
dediging van Kolberg, een provinciestadje in Pommern, nu Kolobrzeg in Polen ten tijde van de Napoleon-
tische oorlogen. Legendarisch zijn de woorden van burgemeester Joachim Nettelbeck : ‘Lieber unter Trüm-
mern begraben, als kapitulieren!’, waarmee de strategie van het volhouden tot het bittere eind werd
gesymboliseerd. Jäkel was niet de enige die de strijd van de Spartanen tegen een overweldigend vijandig le-
ger tot onderwerp van zijn toneelstuk maakte. In Nederland publiceerde Frits van Genechten aan het eind
van de oorlog De bode van de Thermopylai, dat in Nieuw Nederland verscheen. Dit stuk wordt besproken in
hoofdstuk 6. Herbert Reinecker schreef in 1944 Junge Adler, een stuk voor de Hitlerjugend. Na de oorlog werd
hij beroemd als de schrijver van de krimiseries Der Kommissar, vertolkt door Erik Ode, en Derrick met Horst
Tappert in de hoofdrol.
44. Heroische Leidenschaften uit 1929 is een bewerking van de tragedie Giordano Bruno (1903), het eerste li-
teraire werk van Kolbenheyer.
45. Zie o.a.: Bergh, H. van den (1970) Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J.
de Voogd]. Amsterdam, 122 en Rebel, mijn hart: kunstenaars 1940-1945. [Redactie: Max Nord] (1995: 35-36).
46. Hanns Heinz Ewers was vooral bekend geworden als schrijver van horrorromans in de trant van E.T.A.
Hoffmann en Edgar Allan Poe. In de jaren dertig werd hij nationaalsocialist en door Hitler opgenomen in
de partij. Hij is ook de auteur van Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal (1932). Er bestaat een Hanns Heinz
Ewers Gesellschaft die het werk van deze vergeten Duitse schrijver bestudeert. Zie hiervoor: http://
www.hanns-heinz-ewers.com/start.htm.
47. Eggers was redacteur van het SS-tijdschrift Das Schwarze Korps. Hij sneuvelde als lid van de 5e SS-divi-
sie op 13 augustus 1943 ten westen van Kharkov (Sovjet-Unie). Op 3 november 1943 werd een SS-Standarte
van de Waffen SS naar hem vernoemd. De eenheid bestond vooral uit Kriegsberichter.
48. Wehner, J.M. Vom Glanz und Leben deutscher Bühne. Hamburg, 1944, 340. Geciteerd bij Ketelsen, U.K.
(1970: 349).
49. Cavallo, P. ‘Culto delle origini e mito del capo nel teatro fascista ‘. Storia Contemporanea, dl. 18, nr. 2,
1987, 302-303. Geciteerd bij Griffin, R. (1996: 20).
50. Hierop werd ook gewezen door Eatwell, R. (2003). De relatie tussen fascisme en religie wordt door hem
aangeduid met de term ‘clerical fascism’ waarmee hij doelt op de relatie tussen de katholieke kerk en de fas-
cistische regimes.

Noten bij hoofdstuk 3

1. De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Hees, A. van (1940). Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Lei-
den, 62.
2. Volk en Vaderland, 10 september 1937, 7
3. Weersma, W. De cultureele taak van het tooneel. De Waag, 23 februari 1939, 131.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. In Alarm, het Haagse kringblad van de NSB werd in 1936 de brochure van Jan Ubink, De zweep kermt on-
der de kop ‘Is nationaal tooneel mogelijk?’ positief besproken. [Anoniem]. Is nationaal tooneel mogelijk? De
zweep kermt. Alarm, 3 juni 1936.
7. Weersma, W. Vernieuwing van ons Tooneel. De Waag, 23 maart 1939, 204.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
10. Frans, W. Onze Nederlandsche Kultuur. VII De ondergang van het Tooneel. Het nieuwe volk, 18 januari
1941, 3.
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11. Ibidem.
12. Dr. Wijnand Frans was tevens directeur van het gezelschap ‘De Bouwers’ en lid van het bestuur van Het
Tooneellyceum. In 1942 werkt hij bij Goebbels’ ministerie en een jaar later werd hij benoemd tot leider van
de afdeling toneel van ‘Vreugde en Arbeid’ in Duitsland. In die functie organiseerde hij toneelvoorstellingen
voor in Duitsland werkende Nederlanders.
13. Frans, W. Duitsche letteren van dezen tijd. De Nieuwe Gids, 1941 en 1942.
Aflevering 3: Paul Ernst en zijn epische werk. 1941, 433-444.
Aflevering 4: De dramatische theorieën van Paul Ernst. 1942, 21-29.
Aflevering 5: Paul Ernst als dramadichter. 1942, 88-99.
14. Primo, F. Tooneel en politiek. De Schouw, 1942, 199.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Goedewaagen, T. (1941). Passer en speer. Cultuurpolitieke redevoeringen. Den Haag, 42-43.
19. Frans, W. Onze Nederlandsche Kultuur. De ondergang van het Tooneel. Het nieuwe volk: 1941, 3.
20. Vree, F. van. In dienst van het Germaanse ideaal. De Volkskrant, 7 mei 2004, 23.
21. Ubink, J. Een nationaal tooneel. Haagsch Maandblad, januari 1941, 48-49.
22. Frans Primo en Adriaan van Hees leggen Thorbecke hier woorden in de mond, die hijzelf nooit heeft
uitgesproken. In een ingezonden brief in Vrij Nederland maakte Jaap Reens duidelijk dat het juiste citaat zou
moeten luiden: ‘De Regeering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’. Dat is dus duidelijk wat anders
dan wat beide heren en vele andere foutciteerders de regering verweten. Reens, J. Thorbecke en kunst. Vrij
Nederland, 9 april 1988, 15.
23. Ubink, J. Een nationaal tooneel. Haagsch Maandblad, januari 1941, 48-49.
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70. Weersma, W. De keerzijde van ons tooneel. De Schouw, 1944: 474.
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Noten bij hoofdstuk 4

1. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. De politie was aanwezig om bij eventuele relletjes in te grijpen.
2. Volk en Vaderland, 25 november 1933. De Daad, kringblad van de Amsterdamse afdeling van de NSB, had
al op 23 november 1933 over de oprichting van Fascio bericht. Niet alleen de naam van het gezelschap was veel-
betekenend; ook de keuze van het embleem, een roedenbundel en een bijl, wees in een duidelijke richting.
De keuze voor dit embleem kan waarschijnlijk verklaard worden uit het gegeven dat de NSB zich in de be-
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ginjaren van de Beweging meer liet inspireren door het Italië van Mussolini dan door het pas gestichte Der-
de Rijk van Adolf Hitler. Felten speelde vanaf 1925 t/m 1933 bij verschillende gezelschappen: gezelschap Nico
de Jong en Odeongezelschap (1925/26), Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel (1925-27) en Gezelschap
Verkade (1931-1933). In 1931/32 speelde hij in de revue De Bonte Parade. Felten was van 1931-1934 lid van de
NSB, hij was lid geworden omdat hij een betere maatschappij wilde opbouwen voor de arbeiders: ‘Zelf heb
ik ook slechte tijden meegemaakt en daarom voelde ik mij gedrongen om te vechten voor een betere maat-
schappij.’ Voor de oorlog was hij nog lid van de NSNAP-Van Rappard; in 1942 werd hij lid van de Germaanse
SS in Nederland. Citaat afkomstig uit: proces-verbaal, opgemaakt op 17 mei 1945 te Amersfoort. Nationaal
Archief, CABR-archief, inv.nr. 57642. 
3. Op 6 november 1933 had groep 109 een propagandavergadering gehouden in De Uitkijk in Amsterdam.
Na een spreekbeurt van kameraad Korting over het onderwerp ‘Hoe ik nationaalsocialist werd’, trad een
spreekkoor op o.l.v. Felten. Volgens De Daad was het optreden een groot succes. De Daad, 9 november 1933.
Ook in andere kringen van de NSB werd al in 1933 gebruik gemaakt van spreekkoren om de vergaderingen
op te luisteren. Zo plaatste N.S.B. nieuws, het kringblad van de kring IJmuiden, op 12 oktober 1933 een op-
roep om leden voor een spreekkoor te werven. Sterneberg gaf in een interview met de auteur aan dat Felten
indirect bij het toneel betrokken was, hij was namelijk gehuwd met Jopie Steenbergen, de zuster van de be-
kende toneelspeler Paul Steenbergen. Interview Fred Sterneberg, 7 december 1984. 
4. Zie voor meer biografische gegevens over George Kettmann jr., Huberts, W. (1987) en Kettmann jr., G.
(1999).
5. Kettmann typeert Felten als een ex-figurant en een werkloze bureaulist. Ook het zakelijk leiderschap van
Felten werd tussen aanhalingstekens vermeld. Kettmann jr., G. (1949: 24).
6. Ibidem.
7. Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984.
8. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1984.
9. Telefonische mededeling van W. de Vos-Dunselman aan de auteur, 17 december 1986.
10. Ter Braak, M. & Du Perron, E. (1964: 230).
11. In een bespreking van de affaire Fascio in Het Tooneel wordt de indruk gewekt dat Jan C. de Vos jr. zich
niet met Felten ingelaten zou hebben als hij geweten had, dat de NSB achter de hele affaire zat. Anoniem be-
richt in Het Tooneel, juli 1934, 32.
12. Open brief van Louis Felten aan Mussert in Zwart Front, 17 september 1934. Felten presenteerde zich als
de leider van het Nederlandsch Volksfascisme. Dat op hoog niveau binnen de NSB werd beslist over het op-
richten van Fascio wordt ook bevestigd door twee brieven van Felten: Brief Felten aan Mussert, 30 januari
1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934, NIOD, NSB-archief,
123-168, map 3c.
13. De Daad, 21 december 1933.
14. Kettmann jr., G. (1949: 26). Ook Rein van Houten, directeur van Nenasu in Utrecht, zou, aldus Kett-
mann, in soortgelijke bewoordingen de sfeer binnen de Beweging hebben gekenschetst. Kettmann jr., G.
(1949: 25-26).
15. Deze gegevens zijn ontleend aan een brief van Mr. F.W. Nanning aan Mussert. Eind februari 1934 had-
den de spelers een kort geding aangespannen tegen de leider van de NSB om alsnog hun salaris uitbetaald te
krijgen. Mr. F.W. Nanning gaf aan dat de spelers in het verleden met weinig genoegen hadden genomen en
zich enthousiast voor de Beweging hadden ingezet. Brief Mr. F.W. Nanning aan Mussert, 27 februari 1934.
NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e.
16. Zie analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage I.
17. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168 map 3c.
18. Recensie Utrechts Dagblad, 23 december 1933. Recensie Het Centrum, 23 december 1933.
19. Niet alleen in de zaal was men verontwaardigd. De Daad van 18 januari 1934 vond het een schande dat
de voorstelling geen doorgang kon vinden, terwijl hetzelfde gemeentebestuur wel een subsidie verleende aan
de Jonge Spelers voor hun voorstelling De matrozen van Cattaro.
20. Het Vaderland, 26 mei 1934. Deze actie speelde een rol in de rechtszaak die Jan C. de Vos jr. na de op-
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heffing van Fascio tegen Mussert had aangespannen. Uit de bewoordingen van Mussert tijdens de première
had De Vos opgemaakt dat de NSB achter Fascio stond.
21. Recensie Utrechtse Courant, 23 december 1933.
22. De Daad, 21 december 1933.
23. Tekstfragment pagina 7 van De dag die komt.NIOD, archief G. Kettmann. Doc. I – 882, map P.
24. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. De toespraak van Fortman is opgenomen in analyses en bij-
lagen bij hoofdstuk 4, bijlage 2.
25. Recensie Het Volk, 23 december 1933.
26. Groeneveld, G. (2007) Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945. 90-91. Groeneveld heeft de
tekst van het strijdlied in zijn boek opgenomen.
27. Recensie Utrechtsch Dagblad, 23 december 1933.
28. Volk en Vaderland, 23 december 1933.
29. De Daad, 21 december 1933.
30. Ibidem.
31. Geciteerd in Volk en Vaderland, 6 januari 1934.
32. Kringnieuws, 31 januari 1934, 3.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Gedoeld wordt op J.J. van den Berg, de leider van Het Fascistisch Tooneel in Den Haag. De geschiede-
nis van dat gezelschap wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven.
36. Uit een mededeling van F. Sterneberg blijkt echter dat Fortman steeds door dezelfde acteur werd ge-
speeld. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1984.
37. Recensies uit De Telegraaf, Utrechts Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Utrechtse Courant en Het Centrum,
23 december 1933.
38. De Daad, 21 december 1933.
39. Recensie van Menno ter Braak in Het Vaderland, 20 maart 1936.
40. Dit is de mening van Kettmann jr., G. (1949: 25). In de recensie in Het Vaderland uitte Ter Braak zijn
kritiek. De rede van Fortman was een van de vele zwakke punten in de voorstelling; zij zat vol gemeenplaat-
sen en Ter Braak vond het onverklaarbaar dat de arbeiders na de pauze de kant van de fascistische voorman
hadden gekozen. Andere kritiekpunten waren de retorische toon en het feit dat de personages door hem be-
titeld werden als ledenpoppen. Recensie Menno ter Braak in Het Vaderland, 5 januari 1934.
41. In 1928 was de eerste roman van Kettmann, De glanzende draad der goden, door de Wereldbibliotheek
in een prijsvraag bekroond en vervolgens uitgegeven. In 1930 verscheen in samenwerking met Ru le Cavelier
zijn tweede boek De vlam der steden.
42. Voor een volledige speellijst, zie analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4, bijlage 3. Menno ter Braak prees
het spel van Jan C. de Vos jr., Ferd. Sterneberg en Willy Dunselman. Recensie in Het Vaderland, 5 januari 1934.
43. Door Nico de Jong? Zowel Hans Mulder als Ferd. Sterneberg noemen De Jong als acteur bij Fascio. In
het programma en in de correspondentie met Felten werd hij echter niet genoemd. Later vertelde Sterneberg
dat Nico de Jong nooit had meegespeeld, maar misschien voor die rol was gevraagd. Hij zou voor de eer heb-
ben bedankt. Hij had de rol van Fortman ook nooit kunnen spelen omdat hij daarvoor te oud was. Mulder,
H. (1978: 89). Brieven van F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984 en 10 december 1984.
44. Kettmann was in 1949 een andere mening toegedaan. Het Grand Theatre was volgens hem vier maal tot
de nok toe gevuld. Hierbij wordt hij gesteund door een bericht in Het Vaderland van 21 januari 1934, waarin
melding wordt gemaakt van de sabotage-actie van politieke tegenstanders die echter niet zo succesvol was. Het
publiek was nog in vrij grote getale opgekomen. Sterneberg en Tiemeyer herinneren zich voor praktisch lege
zalen te hebben gespeeld. Felten schatte het aantal toeschouwers in Amsterdam op 40 à 50 personen per keer,
de eerste voorstellingen uitgezonderd. Toch was de opbrengst de op één na hoogste van alle voorstellingen.
Kettmann, G. (1949: 25). Mulder, H. (1978: 89-93). Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984. Brief Fel-
ten aan Mussert, 30 januari 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e. Het Vaderland, 21 januari 1934.
45. Interview C.A. Schilp, 15 december 1984.
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46. Recensie Het Centrum, 23 december 1933. J. Lamers, de journalist van Het Volk, kraakte het hele stuk
af; de situatie in Duitsland was hem zo duidelijk dat hij voor zijn lezers de vergelijking met Duitsland niet meer
hoefde te maken.
47. H. Tiemeyer in een brief aan H. Mulder, 25 oktober 1976. Mulder, H. (1978: 90 en noot 63). C.A. Schilp
spreekt in een interview met de auteur zijn verbazing uit over de interpretatie van Tiemeyer alsof zijn deel-
name aan Fascio een vooropgezette actie was om het gezelschap te ondermijnen. ‘Heeft hij dat na de oorlog
zó uitgelegd?’ was zijn verbaasde reactie. Interview C.A. Schilp, 15 december 1984.
48. Mulder bespreekt uitvoerig de beweegredenen van de diverse acteurs. Sterneberg heeft in een brief en
in een interview met de auteur zijn motieven om te gaan spelen bij Fascio herhaald. Mulder, H. (1978: 89-93),
Brief F. Sterneberg aan auteur, 12 november 1984 en interview F. Sterneberg, 7 december 1984. Dat de acteurs
hun rollen zeer verdienstelijk speelden, staat te lezen in de recensie in Het Centrum, 23 december 1933.
49. Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. Deze brief bevat een rapport over de voorstellingen van De
dag die komt.
50. Een politieke interpretatie van het werk van Shakespeare is zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog
voorgekomen. In Denemarken werd bijvoorbeeld een fascistische versie van Hamlet gespeeld. De toneelspeler
Anton Verheyen had in september 1934 met Mussert contact over een tournee met een stuk van Shakespea-
re (Hamlet of Coriolanus?) dat een grote propagandistische waarde zou hebben, omdat het zuiver fascistisch
was, maar dat door niemand als propagandistische tendensstuk kon worden uitgelegd. Brief Verheyen aan
Farwerck, NIOD, NSB-archief, 123-168. map 5d.
51. Felten noemt de naam van een zekere Kerckhoff, de kringleider van Amsterdam West. Hij verwachtte
van Farwerck, dat deze Mussert zo ver zou krijgen dat hij Felten van alle blaam zuiverde. Brief Felten aan Far-
werck, 10 maart 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
52. In het bewuste artikel in Zwart Front deed Felten verwoede pogingen het leiderschap van Mussert ter
discussie te stellen.
53. Ook Het Vaderland maakte op 21 januari 1934 melding van dit incident. Politieke tegenstanders hadden
NSB’ers opgebeld of geschreven dat de voorstelling in het Grand Théâtre in Amsterdam geen doorgang zou
vinden. Toch was er, aldus de krant, tamelijk veel publiek op de voorstelling afgekomen.
54. Brief Felten aan Mussert, 30 januari 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e. Ook in het artikel in
Zwart Front herhaalde hij zijn beschuldigingen aan het adres van de Amsterdamse kringleiders.
55. Gegevens over deze wraakactie van Felten zijn ontleend aan Het Vaderland, 5 mei 1934.
56. De Fascistische Unie werd omgedoopt in Nederlandsch Volksfascisme. Groeninx van Zoelen had de al-
gemene leiding, Felten werd verantwoordelijk voor de districten Amsterdam en IJmuiden. De Beweging was ge-
richt tegen de NSB; de leden werden vooral geworven onder de arbeiders. Bericht in Het Vaderland, 2 juli 1934.
57. In het archief van Zwart Front bevinden zich de formulieren van eedsaflegging en trouw van Arnold
Meyer, Louis Felten, drs. Eugène van Wessem, W.F. Persoon, drs. B.H.M. Bervoets en Joop Dronkers. Vriens,
J. (1977: 10). Joosten, L.M.H. (19822: 265).
58. Deze beschuldiging werd door Kettmann en Felten tegengesproken. Felten had zoals blijkt uit de ba-
lans ruim ƒ130 in de onderneming gestoken. Kettmann hield aan Fascio behalve auteursrechten (ƒ36,40), twee
lauwerkransen en een thuis bezorgde gebakken kip over. Kettmann jr., G. (1949: 24).
59. Felten vermeldde in een brief aan Mussert, 30 januari 1934, dat de toneelspelers hem ervan verdachten
geld ten eigen bate aan te wenden. Daarnaast is er het feit dat Volk en Vaderland op 13 januari 1934 vermeld-
de dat er in Hilversum voor een goed gevulde zaal was gespeeld. Eveneens zou er al gespeeld zijn in Bussum
en Groningen. Van deze drie opvoeringen is niets in de balans terug te vinden.
60. De Daad van 25 januari 1934 noemt zelfs een aantal van zes opvoeringen. Na de fluistercampagne over het
niet doorgaan van de voorstellingen in Amsterdam had Felten deze aanval beantwoord door het Grand Thea-
tre voor nog twee avonden te huren. Ook in De Daad van 15 februari 1934 staat vermeld dat er zes voorstellin-
gen zijn geweest, namelijk van 20-24 januari, met op zondag 21 januari een middag- en een avondvoorstelling.
61. Financiële gegevens zijn ontleend aan een brief van Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. Een krappe
week later werd een bedrag van ƒ1.300 als tekort gemeld. Brieven Felten aan Farwerck, dd. 2 en 8 februari 1934.
NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
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62. Brief Farwerck aan Th. J. Beurze, 27 juni 1934. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 5a. Een organisatie-
inspecteur van de NSB deed in september een goed woordje voor Beurze. Deze was door het afgelasten van
de voorstelling in Groningen van De dag die komt voor ƒ25 benadeeld: de kosten voor het vervoer van het de-
cor. De inspecteur vroeg de propagandaleider of deze Beurze schadeloos kon stellen. Het was tenslotte zijn
telegram dat de afgelasting meldde en daaruit zou men weer kunnen concluderen dat er wel degelijk een re-
latie bestond tussen Fascio en de NSB, ook al ontkenden mr. A.J. van Vessem en dr. R. van Genechten dit in
een schrijven aan mr. F.W. Nanning. Brief organisatie-inspecteur aan Farwerck, september 1934. NIOD, NSB-
archief, 123-168, map 5d.
63. Brief Jan C. de Vos jr. aan Mussert, 9 februari 1934, NIOD, NSB- archief, 123-168, map 205e.
64. Het Vaderland, 26 mei 1934.
65. Brief Felten aan Farwerck, 16 februari 1934, NIOD, NSB-archief, 123-168, map 205e. 
66. Ibidem. In een brief aan de auteur vertelde Sterneberg dat hij niets van een delegatie afwist. Het zou
hooguit een dreigement van Jan C. de Vos jr. zijn geweest. Brief F. Sterneberg aan auteur, 10 december 1985.
67. De informatie over de schikking van een maand salaris is afkomstig uit de brief van Nanning aan Mus-
sert. De recensent van Het Vaderland (Ter Braak?) wist in zijn recensie te melden dat zij naast een maand sa-
laris – de spelers stonden voor ƒ150 tot ƒ350 op de loonlijst – nog een extra schadevergoeding van ongeveer
ƒ100 per persoon vroegen. Onduidelijk blijft of De Vos alleen voor hem en zijn vrouw of namens de hele groep
Mussert ter verantwoording heeft geroepen. Brief F.W. Nanning aan Mussert, 27 februari 1934, NIOD, NSB-
archief 123-168, map 205e. Recensie Het Vaderland, 26 mei 1934. Bespreking kort geding Jan C. de Vos jr. te-
gen de NSB is ook terug te vinden in Het Tooneel, juli 1934. 32.
68. Gegevens over Het Fascistisch Tooneel gebaseerd op een artikel in Het Vaderland, 20 februari 1934.
69. Zijn Anton Jansen en Durandal pseudoniemen van George Kettmann? Joka Bloemgarten-Barends deel-
de de auteur mee dat zij in het bezit is van een gedicht van Kettmann, dat gericht was aan Jef Last en waarin
Kettmann zijn sympathie tegenover hem betuigde nadat deze de Nederlandse nationaliteit had verloren. Op
het gedicht had een vriend van Kettmann die tijdens zijn leven alles verzamelde wat met de oorlog te maken
had de annotatie gemaakt Durandal = Kettmann. W.S. Huberts, de biograaf van Kettmann, noemt dit pseu-
doniem niet. Schriftelijke mededeling Joka Bloemgarten-Barends aan auteur, 19 mei 2007.
70. De Daad, 8 april 1936.
71. Volk en Vaderland, 22 februari 1936.
72. De Daad, 8 april 1936.
73. Brief C.D. Becht (chef stedelijke vergaderingendienst, Rotterdam) aan G. van Duyl, met bijlage brief
Becht aan Mussert, beiden 28 februari 1936. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70b.
74. Brief Van Hees aan ds. G. van Duyl, NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70a.
75. Anoniem artikel in Schoon schip, 11 maart 1936.
76. De Daad, 19 maart 1936.
77. Brief van Duyl aan de algemeen secretaris van de NSB, 25 februari 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map
70b.
78. Paré was na het onderhoud met Van Hees van plan een toneelvereniging op te richten. Daarvoor deel-
de hij op groepsvergaderingen een prospectus uit aan NSB-leden met de oproep deel te nemen aan zijn ver-
eniging. Kameraad Paré was kandidaat-lid. Hoewel men niet dolenthousiast was op zijn komst, kon men hem
gezien de statuten en het antecedentenonderzoek niet weigeren lid te worden van de Beweging. In 1937 was
Paré directeur van het operettegezelschap van de Nederlandschen Theaterkunstkring en hij speelde op 2 juli
van dat jaar Huwelijks-idealen in Boskoop. De tekst was van zijn hand, voor de regie was Ton van Otterloo
verantwoordelijk.
79. Onhelder blijft of dit een interne afspraak binnen de partij was, want op het affiche van de voorstelling
is duidelijk sprake van een besloten voorstelling.
80. Brief hoofd dienst II kunstzaken aan Cor Paré, 24 februari 1936. NIOD, NSB-archief, 123-168, map 70b.
81. Voorwaarts, 14 maart 1936, 10.
82. Ibidem
83. Ibidem.
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84. De lotgevallen van de NSB-colporteur staan ook afgebeeld op het affiche. Ook over dit ontwerp werd
op hoog niveau in de NSB overleg gevoerd. Want wat bleek? In plaats van een rechtse uppercut kreeg de mo-
lestatie van de NSB’er gestalte door een klap met de linkervuist die over de rechterschouder werd toegebracht.
Zo’n klap is krachteloos. Bovendien vond men de gelaatsuitdrukking van de NSB’er te zoetig. Brief hoofd af-
deling III aan hoofd afdeling X, 2 maart 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70b.
85. Voorwaarts, 14 maart 1936, 10.
86. Ibidem.
87. Anoniem artikel in Alarm, weekblad voor Den Haag en omstreken der nationaal-socialistische beweging
in Nederland, 15 april 1936.
88. Volk en Vaderland, 22 februari 1936, 8. Dat NSB’ers zich hadden herkend in de personages op het toneel
staat vermeld in een extra nummer van Schoon schip, het strijdblad van een negental kringen in het zuidelijk
gedeelte van Zuid-Holland, februari 1936.
89. De Schelde, 18 maart 1936. In 1942 stelde Van Hees in een artikel ‘Tooneellisten en de gilde-ordening’
dat theater als politiek propagandamiddel ten stelligste werd afgewezen. Een nationaalsocialistische tegen-
hanger van De beul zou nooit in Nederland of Duitsland gespeeld worden, was nu zijn stellingname. Bij deze
uitspraak moet de kanttekening gemaakt worden dat dit artikel een en al propaganda was voor de NKK. Ge-
zien het verzet tegen de instelling van de NKK was het op dat moment niet verstandig de gemoederen nog
verder op de spits te drijven. Het succes van het stuk had ook andere NSB’ers geïnspireerd om een poging te
wagen een dramatische tekst te schrijven. Zo ontving Adriaan van Hees eind april, begin mei 1936 een to-
neelstuk van een zekere kameraad Beerling, dat door hem als ONMOGELIJK werd omschreven – en dan nog met
zes uitroeptekens er achter. NIOD, Brief Van Hees aan ds. Van Duyl, NSB-archief 123-168, map 70c.
90. Rolverdeling:
De heer de Waal
Mej. van Krevelen
Ds Brinkman Dick van Krevelen
Salomon Meyerbach Dick van Krevelen (d)
Willy Coelingh
Wyts de Goede (fabrikant) De heer Keers
Carel Wyts de Goede W. van Heemstede
In de voorstelling in Den Haag werd de rol van de boekhouder gespeeld door kameraad Vlekke. Was dit de-
zelfde persoon als G.F. Vlekke, die in de oorlog optrad als NSB-propagandist en hoofdinspecteur voor het
lager onderwijs in Nederland? Zie hiervoor Groeneveld (2001: 275).
De begroting voor de voorstelling in Rotterdam:
Kosten voorbereiding: ƒ  250 (waarvan ƒ120 reiskosten voor Adriaan van Hees)
Kosten opvoering ƒ  555 (waarvan ƒ350 zaalhuur)
Ontvangsten voorstellingen ƒ1.020 (ong. 900 bezoekers per voorstelling)
Het batig saldo bedraagt ƒ 215
Brief gewestelijk Propaganda-inspecteur aan hoofd afdeling X, 9 maart 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70b.
91. Bericht in Zwart Front, orgaan van het Nederlandsche volks-fascisme ‘Zwart Front’ , 13 februari 1937.
92. Zwart Front, orgaan van het Nederlandsche volks-fascisme ‘Zwart Front’, 28 mei en 4 juni 1938 (gecom-
bineerd nummer).
93. Clercq, R. de (1936). De noodhoorn. Amsterdam, 96-97.
94. Guus de Greef schreef ook een vervolgverhaal in De Stormmeeuw: Berni Barendse en z’n kostschooltijd.
95. Zie hiervoor www.dbnl.org.
96. De Stormmeeuw, 3 februari 1938, 11-12.
97. Mededeling in Jongeren marcheren, april 1934, 12.
98. De Nederlandsche nationaal-socialist, 22 augustus 1936.
99. Brief Van Hees aan ds. Van Duyl, 28 december 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 71a.
100. Notities van Melchert Schuurman jr. en inspecteur dienst I, afd. 10 (H. v.d. Berg), 1 augustus 1938.
NIOD, NSB-archief 123-168, map 72b.
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101. De gegevens over Kameraadschap zijn gebaseerd op een brief van J. van As aan Mussert, 10 juni 1934.
NIOD, NSB- archief, 123-168, map 5a.
102. Brief van de toneelvereniging Kameraadschap aan Mussert, 10 juni 1934 en brief Mussert aan Farwerck,
14 juni 1934. NIOD, NSB- archief 123-168, map 5a.
103. In de eerste decennia van de twintigste eeuw was dit stuk van Fabricius al meerdere keren opgevoerd.
In 1935 stond het op het repertoire van het Haagse toneelgezelschap ‘Hulp en Steun’. In 1938 werd De rechte
lijn opgevoerd door een gezelschap (waarschijnlijk het Hollandsch Tooneel) dat onder leiding stond van
Louis de Vries. Het stuk werd gespeeld tijdens een tournee van dit gezelschap door West-Indië in de zomer
van 1938. Hans Tiemeyer, Gerard Hartkamp, Koba Kelling en Annie Follender maakten deze tournee mee.
De Vries (*Amsterdam, 18 oktober 1871 - †Nice, 10 maart 1940) had dit stuk al eerder gespeeld in 1916 aan het
begin van zijn carrière tijdens een tournee door Nederlandsch Oost-Indië. Het Vaderland, 9 februari 1935, 3
mei 1938 en 10 maart 1940.
104. De Daad, 14 februari 1935.
105. Beide bewerkingen staan vermeld in: Loos (1923: 93-101).
106. Volk en Vaderland, 9 maart 1935.
107. Ibidem. In een artikel in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1969-1970. 110-118 schreef Johan Fabricius dat zowel het hoofdpersonage Wilko de Hond als zijn tegenspe-
ler, de zakenman Hardius, gebaseerd waren op personen uit de vriendenkring van zijn vader. Wie model
stond voor Wilko de Hond blijft onvermeld, alhoewel sommigen ook gemeend hebben dat dit personage be-
paalde trekken met de schrijver had aangenomen. Hardius is terug te voeren op Jan Dinger. Artikel is ook
digitaal gepubliceerd: http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/mnl/levens/69-70/fabricius.htm
108. Ibidem.
109. Norel, D. van, Aan de vruchten kent men de boom. Het Arbeiders Tooneel, jrg. 5. 77-78.
110. Rolverdeling:
Wilko de Hond F.G. Boersma*
Dolly de Hond Mevr. M. Koker-Schouten
Dieuwke Eylinga Mevr. A. v.d. Maar-De Boo
Mary Eylinga Mej. E. Stegeman
Mr. Hardius H. Jonkers
Steven Tyssen M. Boelen
Kraneck H. Sluyter**
Van Buuren B. Kelk
Louis Volders J.J. van der Wal
Koert Falk L. Reeker jr.
Bron: Volk en Vaderland, 9 maart 1935.
* F. G. Boersma speelde tijdens een vergadering van groep Zuid 9 in café Kalmbach fragmenten uit de Gijs-
brecht van Vondel voor. Grote bijval, aldus De Daad, 31 mei 1934, 5. Boersma was ook de leider van groep Z
II van de NSB in Amsterdam.
** H. Sluyter zien we later terug als speler bij het Noord-Hollandsch Tooneel.
111. Deze briefroman was in de jaren dertig en veertig redelijk populair. Zo was Ludwig Bender verant-
woordelijk voor de verfilming ervan in 1939 en het Centraal Tooneel had het stuk op het repertoire staan in
het seizoen 1940-1941 met Mary Dresselhuys in de hoofdrol. De regie was in handen van haar man Cees La-
seur. De toneelbewerking was van Hans van der Waal.
112. Brief Van Hees aan hoofd afdeling 10, 27 mei 1936. NIOD, NSB-archief 123-168, map 70c.
113. Polly Perkins, een blijspel van Douglas Murray, werd in die jaren veelvuldig door dilettantentoneel-
verenigingen gespeeld. Op 23 november speelde de Vereniging Bethel Jeugd het onder regie van A.J. Mackay
in het gebouw De Vereeniging in de Willemstraat in Den Haag. Een paar dagen later – op 26 november 1938
– werd het gespeeld door de toneelvereniging D.T.S. op een feestavond voor de afdeling ’s-Gravenhage en om-
streken van de Vereniging tot Ondersteuning van Burgerlijke Ambtenaren H.O.R.A. in theater De Seinpost
in Den Haag. Het Vaderland, 18, 23 en 24 november 1938.
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114. Speellijst
Prins Willem van Oranje J. de Maar
Rotmeester Eyloff J. W. Grote jr.
Moeder Cathrijn Mevr. van Gellekom
Oude Leen Mevr. v.d. Maar
Bron: Volk en Vaderland, 18 november 1938.
115. Van Hees (1940: 62). Van Kersbergen (1939).
116. Volk en Vaderland, 18 november 1938.
117. Citaat uit het programmaboekje overgenomen uit artikel in De Daad, 18 november 1938. Aanwijzin-
gen voor de regisseur staan vermeld in de recensies van De Daad en Volk en Vaderland, 18 november 1938.
118. Deze vergelijking werd gemaakt in De Daad, 9 september 1938. Het spelen van dit stuk had ook een di-
dactische functie. De lezers van De Daad werd aangeraden de voorstelling te bezoeken omdat zij te weinig ken-
nis hadden van de vaderlandse geschiedenis. De strijd van Willem van Oranje tegen de Spaanse overheersing,
het uitmoorden van de steden Naarden en Zutphen en het beleg van Leiden zouden tot de kennisbasis van
iedere NSB’er moeten behoren.
119. Volk en Vaderland, 18 november 1938.
120. Dit stuk was in 1936 al in Amsterdam opgevoerd door toneelgroep ’t Kompas. De artistieke leiding van
dit gezelschap was in handen van Annie Brugman, zakelijk leidster was Leonie Reiman. Naast deze twee da-
mes behoorden tot deze groep o.a. Minny Erfmann-Sasbach, Ans Koppen, Jules Verstraete, Jacques Reule,
Ludzer Eringa, Hans Tiemeijer, Theo Vink, Bob Verstraete en Albert Mol. Het Vaderland, 29 maart 1936.
Rolverdeling:
Ko Heldoorn
Lou Mirani
Leonie Reiman Maud
C. van Schaik Daniel Defoe
Wim Grote Tom Defoe, zijn zoon
Willy van Gellekom mrs. Cantley
W.A. Krom de koning
Regie: Leonie Reiman
Recensie Volk en Vaderland, 27 januari 1939.
121. Gegevens ontleend aan De fascist, het blad van de Algemene Nederlandse Fascisten Bond, 15 en 22 de-
cember 1933.
122. De Daad, 7 juni 1934, 4.
123. De toneelvereniging ADREM had zijn Pierrot Komedie op 23 november 1935 gespeeld voor de leden van
de Haagse kunstkring. Regie: Frans de Prez. Het Vaderland, 24 november 1935.
124. In een recensie in De Dietsche gedachte werd Willem de Zwijger getypeerd als een reeks monologen. Staf
Bruggen, in de rol van Willem van Oranje, was bijna ‘oningeperkt-alléén-aan-het-woord’; zijn tegenspelers
Egmont, Alva, Philips II en Uilenspiegel bleven daardoor oppervlakkige personages die weinig tegenspel kon-
den bieden. Broekman, J.H. ‘Het tooneelspel Willem de Zwijger door Paul de Mont’. De Dietsche gedachte,
1932-1933, 121.
125. Moeder Aarde. Een interview met den schrijver van het landspel. Landbouw en Maatschappij, 9 juli 1936.
Geciteerd bij Nijkeuter, H. (2001) De ‘pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde
Lantschap, 1816-1956. 356.
126. Recensie Volk en Vaderland, 23 juli 1937.
127. Gegevens over de boerendag te Rolde en het spel Eenheid zijn gebaseerd op artikelen in Het Nationa-
le Dagblad, 14 en 15 juli 1937.
128. Ibidem.
129. Recensie Het Nationale Dagblad, 6 september 1937.
130. De Agrarische Post maakte op 23 mei 1941 melding van de opvoering van het landsspel De oude strijd. In sep-
tember van hetzelfde jaar volgde een bespreking van een oogstspel. Agrarische Post, 23 mei en 25 september 1941.
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131. Lindeman (1939: 23).
132. Rolbezetting:
Tijl Uilenspiegel Staf Bruggen
Lamme Goedzak John Duvosel
Claes, de vader van Tijl Maurits Hoste
Kerlinne, de zienster Maria van Peteghem
Nele, haar dochter Tilly van Speybrouck
De Baljuw Anton vander Plaetse
Meester Scharrelaar Aug. Prevost
De Uil Fons Derre

Herman Verlinden
Staf Bruggen was in Nederland in de jaren dertig een bekende toneelpersoonlijkheid. In 1933 speelde hij ter
gelegenheid van de vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje met zijn gezelschap op uitnodiging
van het DSV Willem de Zwijger. Daarvoor speelde hij hier Lucifer van Vondel en Le Bourgeois-Gentilhomme
van Molière. Gegevens ontleend aan M. ter Braak. ‘Staf Bruggen en zijn werk’ en  ‘Een spel van Vlaamsche
geestdrift’. Het Vaderland, 24 en 26 september 1935.
133. De Daad meldde in 1939 een optreden van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak op een groot zomer-
nachtfeest in Krasnapolsky. Medewerking verleenden eveneens Louis van Dommelen, Leo Reeker en Jean
Janssens. Het orkest stond onder leiding van Johan Smit. De Daad, 9 juni 1939.
134. Staf Bruggen wilde met zijn gezelschap de smaak van het publiek opheffen tot het peil van de gespeel-
de stukken en het was geenszins zijn bedoeling de stukken aan te passen aan de smaak van het gemiddelde
publiek. Het repertoire van het Vlaamsche Volkstooneel voor het seizoen 1935-1936 bestond uit louter Ne-
derlandstalige stukken. Drie Noord-Nederlandse schrijvers: Kinderen van ons volk van Anton Coolen, De
Gendarm van Europa van Ben van Eysselsteijn en De stad van God van Frans de Prez. Het laatste stuk werd
gespeeld met het gezelschap Nieuw Geluid. Willem Putman, Paul de Mont en Willem Esders vertegen-
woordigden Zuid-Nederland. Braak, M. ter, Staf Bruggen en zijn werk. Het Vaderland, 24 september 1935.
135. Ter Braak recenseerde ook een voorstelling van De Jonge Spelers die in 1935 een bewerking van het Tijl
Uilenspiegelverhaal op de planken brachten in een bewerking van Richard Flink. Bij deze socialistische to-
neelgroep was Tijl de toekomstige held van de gewetensvrijheid, zoals Ter Braak dat omschreef. Ook deze
voorstelling had een retorisch karakter en moest het in kwaliteit afleggen tegen die van het Vlaamsche Volks-
tooneel. Tijl leek daarin meer op de ‘echte’ Tijl, daarnaast was de voorstelling gevarieerder, bevatte meer hu-
mor en bood betere spelmogelijkheden aan de acteurs. Braak, M. ter, Tijl Uilenspiegel, een tweede bewerking.
Het Vaderland, 2 november 1935. Tijl Uilenspiegel was in 1936 één van de dramatis personae in het lustrum-
spel De groote geus van mr. J. Sjollema, dat in de regie van Albert van Dalsum werd opgevoerd in Utrecht. Ook
hierin werd een ontmoeting tussen Willem van Oranje en Tijl verbeeld.
136. Schoon schip, 3 juni 1936.
137. Ibidem.
138. Volk en Vaderland, 17 juli 1936.
139 . Ibidem.
140. De inhoud van het oratorium ‘Opgang’ werd besproken in Alarm, 1 juli 1936.
141. Vercnocke (1937/1938) en Vercnocke (1938/1939).
142. Beide citaten werden vermeld in een recensie in Het Vaderland, 12 juli 1938.
143. Het Nationale Dagblad, 12 juli 1938.
144. Ibidem.
145. Opmerkelijk is de schrijf-/drukfout in het tussenkopje. Daar staat te lezen: ‘Handen af van Duitsch-
land’. Ibidem.
146. Het Nationale Dagblad, 7 juli 1938.
147. Ibidem.
148. Het Vaderland, 12 juli 1938.
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Noten bij hoofdstuk 5

1. Tot de groep behoorden o.a. Hans Tiemeyer, Henri Emmelot, Anton Grijnders, Theo Vink en Gerard
Hartkamp. Gegevens zijn gebaseerd op informatie in de database van het Theater Instituut Nederland:
www.tin.nl/wo2/. Zie ook: analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 2.
2. Zelfs in april 1941 werd nog gewezen op de miserabele omstandigheden waarin sommige acteurs vanwege
hun nationaalsocialistische overtuiging terecht waren gekomen. In de toneel- en radiowereld werd hun over-
tuiging doorgebriefd aan de directie. Van Hees heeft de economische positie van de meeste toneelspelers mis-
bruikt, zei Ko van Sprinkhuysen tijdens het crisisberaad op het departement. Hij schold hen uit voor schle-
mielen en steuntrekkers, hij wilde helemaal niet met ex-werklozen werken. Brief Jan Mulder, 5 april 1941 en
handgeschreven notulen van een gesprek op DVK vertegenwoordigd door Frans Primo met Jan Mulder, Ko
van Sprinkhuysen, Piet Rienks en Henri Kiefmeijer, 25 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
3. [Anoniem] Jonge tooneelkrachten slaan de handen ineen. Het Nationale Dagblad, 3 juni 1940.
4. Niet voor de poes… speelde men meer dan vijftig keer voor Vreugde en Arbeid. Brief Mulder aan F. Pri-
mo, 19 mei 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e. Bij het bekend worden van het aantal voorstellingen voor het
tweede speeljaar en de nationaalsocialistische geaardheid van het gezelschap (het grote publiek mocht dit niet
weten, men speelde voor alle arbeiders) werd de tournee voor Vreugde en Arbeid ge schrapt. Brief J.A. van der
Werken, leider van Vreugde en Arbeid aan J. Mulder, 28 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
5. Het Vaderland meldde op 24 januari 1942 dat het stuk van Hinrichs was bewerkt door Henri Menning,
een lid van het gezelschap.
6. Utrechts Nieuwsblad, 28 januari 1943.
7. Petermann fährt nach Madeira (een propagandastuk voor de organisatie Kraft durch Freude, verfilmd
in 1936), Tilly vor Oldenburg (1939), Der Musterbauer (1941) en Sware Tid (1944). Für die Katz was een boe-
renkomedie in de trant van zijn eerdere werken Swienskomödie (in het hoogduits verschenen als Krach um
Jolanthe, 1930) en Die Metzelsuppe (1931). Swienskomödie werd op 6 en 7 oktober 1941 door een toneelgezel-
schap uit Kiel gespeeld in Coevorden en Meppel. Dat Hinrichs in het oosten van het land een populaire to-
neelschrijver was, blijkt uit het feit dat ook zijn Niet voor de poes in een vertaling van J.H. Sweers (Veur de Kad-
de) op de Centrale Tooneeldag in maart 1942 in Assen door de Jonge Landstand werd gespeeld. Nijkeuter, H.
(2001). De ‘pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. li-
teraire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. Academisch proefschrift, Universiteit Groningen, 477-
478. Zie ook: http://irs.ub.rug.nl/ppn/224242644.
8. Niet voor de poes… werd in totaal eenenvijftig maal opgevoerd. Na de tournee door Friesland volgden ze-
venendertig optredens voor Vreugde en Arbeid. De laatste voorstelling vond plaats op 26 april 1941 in de So-
ciëteit in Doetinchem. Gegevens gebaseerd op aankondigingen in Arbeid, een uitgave van het Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen, jrg. 1941 en NIOD, DVK-archief, map 180e. De speellijst van de tournee met Niet
voor de poes… voor Vreugde en Arbeid is opgenomen in Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 als bijlage 1.
9. Gegevens gebaseerd op titelloze autobiografie, geschreven voor A. Ruijtenberg, 29 juni 1944 en proces-
verbaal, opgemaakt door Hendrik Menkveld te Hilversum, 26 april 1948. Nationaal archief, CABR-archief,
inv. nrs. 64269 en 94255.
10. Later, in juli 1941, ontstond er een ruzie in de groep. Van Hees zou te autoritair en onkameraadschap-
pelijk zijn en hij ver trok daarom bij De Voortrekkers. Gegevens van de interne ver houdingen binnen De
Voortrekkers zijn gebaseerd op de notulen van een verga dering tussen Mulder, Sprinkhuyzen, Rienks, Kief-
meyer en Primo op het departement, 25 juli 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
11. Brief A. van Hees aan F. Primo, 4 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
12. Die Deutsche Kleinstädter werd niet gespeeld door De Voortrekkers omdat het decor en de rekwisieten
veel te duur waren.
13. Gusta Chrispijn-van Melteren maakte vanaf 1 januari 1941 geen deel meer uit van de Voortrekkers meld-
de Het Vaderland op 31 december 1940. Waarschijnlijk wordt hier Gusta Chrispijn-Mulder bedoeld. Piet
Rienks trad vanaf december 1940 toe tot de Voortrekkers, hij was eerst voor een maand geëngageerd. Hij was
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afkomstig van Het Nederlandsch Tooneel dat onder leiding stond van Cor van der Lugt Melsert. Later werd
hij door zijn directeur welwillend ter beschikking gesteld van deze nieuwe toneelgroep waar hij in Niet voor
de poes... een van de hoofdrollen zou spelen. In 1942 was Rienks de leider van de Voortrekkers tijdens een tour-
nee met Eindelijk werk voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland.
14. Brief A. van Hees aan F. Primo, 4 april 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
15. Het Nationale Dagblad, 9 november 1940.
16. Rolverdeling Niet voor de poes…. zie: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 1.
17. [J.J.H.] De Voortrekkers melden zich! Het Nationale Dagblad, 20 november 1940.
18. Schuil, J.B. Niet voor de poes…. Haarlems Dagblad, 29 januari 1941
19. Het Nationale Dagblad, 30 november 1940. In december 1940 werd het stuk gespeeld in Apeldoorn, En-
schede, Meppel, Lemmer, Hilversum en Hoorn.
20. [Anoniem] Volkstooneel en volksch tooneel. De Voortrekkers introduceren den Oldenburgschen Bou-
ber. Rotterdams Nieuwsblad, 17 februari 1941.
21. Op de begroting voor het jaar 1941/1942 bedroeg de post recettes ƒ8632,07. De totale ontvangsten dat jaar
waren ƒ9516,53. Van september 1941 tot en met mei 1942 ontvingen De Voortrekkers van het DVK ƒ26.800,83
subsidie, wat garant stond voor 2/3 van de totale personeelskosten. Brief Mulder aan het Hoofd van de Af-
deling Theater en Dans, 23 juni 1942. NIOD, DVK-archief, map 180e.
22. Onder werp van het spel is de strijd van Paul Krüger tegen de Engelse onderdrukking van de Boeren in
Zuid-Afrika. Ook het bestaan van Engelse concentratiekampen kwam ter spra ke. In 1941 werd Kriegers ro-
man in Duitsland verfilmd onder de titel Ohm Krüger in een regie van Hans Steinhoff, Herbert Maisch en Karl
Anton. Wulf, J. (19832). Theater und Film im dritten Reich. Frankfurt, Berlijn en Wenen, 412. Giesen, R. &
Hobsch, M. (2005) Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg. Berlijn, 308-313. Tusschen twee volken werd wel op
de radio uitgezonden. Dick Verkijk geeft in zijn studie over de radio in oorlogstijd een rolverde ling. De be-
kende toneelspelers van De Voortrekkers en Het Noord-Hollandsch Tooneel gaven acte de présence in de
verschillende scènes. Verkijk, D. (1974). Radio Hilversum, 1940-1945. Amsterdam, 797.
23. Chaulet kreeg een contract aangeboden voor twaalf maanden en een gegarandeerd vast inkomen van
ƒ200. Later zou hij toch lid worden van het Noord-Hollandsch Tooneel.
24. Brief Primo aan Mulder, 9 augustus 1941. NIOD, DVK-archief, map 180e.
25. In de analyses en bijlagen bij hoofdstuk 6 wordt deze revue uitgebreid besproken. Gegevens ontleend
aan een brief van Beversluis aan Mussert, 22 februari 1942. NIOD, DVK-archief, map 182d. Ook Mordechai,
een ander toneelstuk van Beversluis, werd zowel voor de uitvoering als voor de uitgave door een verbod van
het DVK getroffen. Zie voor verdere gegevens over dit stuk hoofdstuk 6.
26. Rolverdeling Eindelijk .... werk, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 2. Van deze auteur werd
in 1934 het blijspel Aanpakken! Eén twée, húp! (Jugend voran) gespeeld door het gezelschap van Cor Ruys. Het
speelplan voor het seizoen 1941/1942 bestond uit:
Pieter Langendijk De Wiskunstenaars
Pieter Langendijk Krelis Louwen
J. de Nobel Boer wil ik blijven
Henri ’t Sas Zand of klei
Jochem Huth Die vier Gesellen
August Hirichs Wenn der Hahn kraeht
Karl Bunje Familienanschluss
Paul Vulpius Eindelijk ….. werk
August von Kotzebue Kleine stad
27. De Daad, 19 september 1941. Voor de recensent van Volk en Vaderland (3 oktober 1941) was dit ook het
thema. 
28. Het Nationale Dagblad, 17 juni 1941.
29. De Stormklok, een Rotterdams NSB-periodiek van district 23, riep tevens het werkloosheidsprobleem
onder NSB’ers in de jaren dertig terug in herinnering: ‘Wij nationaal-socialisten weten en beseffen, wat het
beteekent, soms jarenlang zonder werk te moeten rondloopen, de hand ter bedeling te moeten uitsteken, ter-
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wijl het slachtoffer van de bestaande mistoestanden is, en weet te zijn, een bruikbaar lid der maatschappij’.
De Stormklok, 15 september 1941.
30. Onze taak, Wekelijksche mededeelingen aan de leden van district 24 Den Haag, 5 juni 1941.
31. Idem, 5 september 1941. Alle citaten uit deze alinea zijn uit dit districtsblad afkomstig.
32. De Daad, 19 september 1941. Ook De Stormklok beoordeelde dit blijspel als een uiting van gezonde kunst,
wars van alle joodse gedoe. De Stormklok, 15 september 1941.
33. Ibidem.
34. [Anoniem] Nieuw Tooneel. Tooneelgroep ‘De Voortrekkers’ in den Stadsschouwburg. Volk en Va-
derland, 3 oktober 1941.
35. Brief van het departement aan Mulder. NIOD, DVK-archief, map 180e.
36. De Stormmeeuw, december 1941, 294.
37. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Je moet maar durven! hetzelfde stuk was als Eindelijk … werk! In de kran-
ten werd geschreven dat De Voortrekkers met Je moet maar durven juist een succesvolle tournee in Neder-
land hadden afgerond. Je moet maar durven! is echter ook de titel van een blijspel van Eugène Labiche. Het
gezelschap voor de Duitslandtournee bestond uit: Jan Mulder, Ko van Sprinkhuysen, Lou van Dommelen,
Karel Baars, Bert van der Linden, Job Jansen, Henri Menning, Henk Sluyter, Henk Kiefmeyer, Wilhelm
Swankhuisen, Elly Stekelenburg, Ada van Duyl, Mien van der Lugt Melsert en Adry Dozy. Bericht in o.a. Het
Vaderland, 18 december 1941. Op 19 januari speelden De Voortrekkers Je moet maar durven! in een kamp in
Waldmanslust, een dorp vlak bij Berlijn. Door de ziekte van Elly van Stekelenburg werd dit stuk vervangen
door Niet voor de poes.
38. Losse bladzijde in het DVK-archief, ongedateerd. NIOD, DVK-archief, map 180e. De voorstelling in
Waldmannslust, een tot Berlijn behorend dorp aan de lijn Berlijn-Oraniënburg, werd bezocht door 600 men-
sen. Bericht in Het Vaderland, 24 januari 1942.
39. Elly van Stekelenburg werd getroffen door een malaria-aanval en moest op doktersadvies terug naar Ne-
derland. Brief Mulder aan het Hoofd van de Afdeling Theater en Dans, 29 januari 1942. NIOD, DVK-archief,
map 182d.
40. Brief Goedewaagen aan Mulder, 12 mei 1942. NIOD, DVK-archief, map 180e.
41. Korte inhoud Adel in livrei: De rijke slager van het dorp wil het kasteel van de verarmde jonker kopen.
Jonker en huisknecht wisselen van rol. Zijn dochter wordt verliefd op de huisknecht (= de jonkheer). Rol-
verdeling Adel in livrei in de regie van Karel Baars:
Karel Baars Marcel, een kamerdienaar
Ko van Sprinkhuysen Gerrit Bolhuis
Bert van der Linden Alfred de Beaucour
Ada van Duyl mevr. Bolhuis
Mien van der Lugt Melsert Elsje, hun dochter
Lou van Dommelen Henri de Beaucour, de oom van Alfred.
Adel in livrei werd in de zomer van 1942 in kasteel Vorden en in de studio van Profilti in Den Haag verfilmd
onder de titel Drie weken huisknecht. De belangrijkste rollen werden gespeeld door Paul Steenbergen en Ma-
thieu van Eijsden. Jan Teunissen, de leider van het Filmgilde en hoofd van de Rijksfilmkeuring, werd door
de filmmaatschappijen Polygoon en Profilti benaderd of het stuk van Henk Bakker verfilmd kon worden. Na
overleg met en ondanks negatieve adviezen van de Duitsers werd besloten de film te produceren. De film-
première vond plaats in maart 1944, de kritieken waren vernietigend. Gegevens verfilming ontleend aan De
filmkrant, juli/augustus 2002, nr. 235 en http://www.filmtotaal.nl/. Adel in livrei werd voor, tijdens en na de
oorlog door verschillende amateurtoneelgezelschappen gespeeld: Arbeiders Tooneelvereeniging Ontwikke-
ling (Harmonie, Leeuwarden, 19 februari 1939), Rederijkerskamer Het Noorden uit St. Jacobiparochie (St.
Annaparochie, 4 januari 1943), L.T.V. (Harmonie, Leeuwarden, 6 november 1945) en N.H. Kweekschoolclub
(Harmonie, Leeuwarden, 11 april 1951).
42. [Anoniem] Misselijk blijspel. Het nieuwe volk, 2 november 1940, 1.
43. De kwestie van de politieke voorkeur van De Voortrekkers speelde al vanaf augustus 1941, toen Jan Mul-
der in een interview met Het Nationale Dagblad zich liet ontvallen dat De Voortrekkers in feite een natio-
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naalsocialistische toneelgroep was. J.A. van der Werken zegde daarop meteen de samenwerking met het ge-
zelschap op. Het kostte Vreugde en Arbeid al moeite genoeg om genoeg toeschouwers te trekken voor de ver-
schillende culturele activiteiten.
44. Adel in livrei was eind jaren dertig, begin jaren veertig een redelijk populair stuk. In 1938 werd het op-
gevoerd door Die Haghe in Excelsior in Den Haag, een jaar later door de toneel- en cabaretvereniging Odia
(Optimum dare in actis) in het Seinpost theater in Den Haag. In de eerste oorlogsjaren werd het gespeeld door
amateur-gezelschappen als De Residentiespelers o.l.v. J. Haal, het Vita Nuova-tooneel van de Nederlandsche
Veehouderijcentrale en Kunst na den Arbeid.
45. Wolters, M. ‘De Nederlandsche stukken op het Neder landsch tooneel sinds mei 1940’. De Waag, 6 fe-
bruari 1942, 868 en 869. Wolters vergist zich in de publicatiedatum van Für die Katz; deze klucht stamt uit 1938.
46. Recensie Het Nationale Dagblad, 20 maart 1942.
47. Glotzbach, A. Boekbespreking van Het kan verkeeren in De Schouw, 1943: 53.
48. Rolverdeling Het kan verkeeren, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 3.
49. Gegevens ontleend aan recensie van L. F. Ledeboer van Westerhoven in Ontwakend volk, mei/juni 1944,
51-52.
50. Wagener, W. Het kan verkeeren…. Omroep-tooneeltournee. Rotterdams Nieuwsblad, 24 maart 1942.
51. Wolters, M. Driemaal Nederlandsch en een verwaarloosd jubileum. De Waag, 1942: 998-999.
52. Prez, F. de (1942). Het kan verkeeren. Amsterdam, 74-76.
53. Idem, 78-79.
54. Rapport C. Veerhoff, als bijlage opgenomen in een brief van de Vos aan Primo, 11 september 1942.
NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
55. Roozendaal, C. Nederlandsch tooneel herleefd. Het Nationale Dagblad, 25 maart 1942. Recensente vroeg
zich af of de Spelers van den Omroep hun collega’s in den lande geen valse concurrentie aandeden. Zij had-
den tenslotte een goed inkomen en dat kon niet gezegd worden van de acteurs en actrices die aan gewone to-
neelgezelschappen waren verbonden.
56. Na opvoeringen in Den Haag en Hilversum:
9/4 Rotterdam Kleine Comedie
15/4 Amsterdam Stadsschouwburg
18/4 Assen Concerthuis
25/4 Maastricht Stadsschouwburg
2/5 Leeuwarden Harmonie
3/5 Groningen Stadsschouwburg
8/5 Utrecht Stadsschouwburg
15/5 Arnhem Stadsschouwburg
16/5 Den Bosch Casino
Luistergids, 2 april 1942.
57. Verkijk, D. (1974) en hoofdstuk 7.
58. Hoof, F. van (1997) Dubbele tongen en giftige pennen. Het verhaal van een NSB-kind. Houten. 42. Ver-
kijk, D. (1974: 361). Verkijk omschrijft de toneelgroep als ‘de amateurtoneelgroep van de Sportgemeenschap.
De beide voorstellingen werden bezocht door 450 en 400 toeschouwers, volgens hem het totale omroepper-
soneel. Het Vaderland kondigde op 4 mei 1940 aan dat dit kluchtspel in de maanden juli en augustus in Hees-
wijk als openluchtspel door dilettanten onder leiding van de schrijver zou worden ingestudeerd. Of die voor-
stellingen zijn doorgegaan, is niet bekend.
59. Jaarverslag Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam over het jaar 1941-1942. TIN, Inventaris van het ar-
chief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf. Inv. nr. 3.2.
60. Aan het GTA waren als actrice verbonden: Annie van der Lugt Melsert-van Ees, Magda Janssens, Char-
lotte Köhler, Vera Bondam, Tilly Perin-Bouwmeester, Joséphine van Gasteren, Elise Hoomans, Myra Ward,
Carla de Raet, Lize van der Poll-Hamakers, Caroline van Dommelen, Marie van Westerhoven, Jenny van
Maerlant, May Vollenga, Nel Snel, Hélène Berthé, Aline Markus, Ellen de Thouars en Rita Veth. De acteurs
van het gezelschap waren: John Gobau, Frits van Dijk, Louis van Gasteren, Anton Roemer, Louis de Bree, Jan
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van Ees, Henri Eerens, Johan Elsensohn, Ludzer Eringa, Willem de Vries, Jaap van der Poll, Johan te Wechel
en Guus Dick Riegen. Johan de Meester en Cruys Voorbergh traden op als regisseur bij de afdeling Opera.
Gegevens ontleend aan Jaarverslag Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam over het jaar 1941-1942. TIN, In-
ventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf. Inv. nr. 3. 2.
61. Alleen de actrice Carla de Raet en August Defresne, die als dramaturg aan het GTA verbonden was, wei-
gerden. Blom, P. (1996). 19 februari 1942: Laatste dag aanmelding toneelspelers Kultuurkamer. In: Erenstein,
R. [Red.]. Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaande-
ren, 653. Amsterdam.
62. De geplande data waren: 9 oktober 1943: Amsterdam en Den Haag, 16 oktober 1943: Nijmegen en Rot-
terdam, 23 oktober 1943: Utrecht, 3 januari 1944: Den Haag, 8 januari 1944: Haarlem, 15 januari 1944: Assen,
5 februari 1944: Rotterdam en 12 februari 1944: Utrecht en Zwolle. Brief S.M.S. de Ranitz aan E.J. Voûte, 23
juli 1943. NIOD, DVK-archief, map 180a.
63. De database van het TIN is gepubliceerd op www.tin.nl/wo2, de inventarisatie van Linda Bouws ver-
scheen in Scenarium, 6, 137-138.
64. Jaarverslag 1941-1942 en 1942-1943. TIN, Inventaris van het archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf.
Inv. nr. 3. Brief GTA aan afdeling Theater en Dans, 10 september 1943 over het repertoire 1942/1943. NIOD,
DVK-archief, map 180a.
65. Zie voor een overzicht van het gehele repertoire van het HNeT en het GTA bijlage 4-8.
66. De Toorts, 6 mei 1942.
67. De Daad, 17 juli 1942.
68. Mededeling in De werker, weekblad voor het district Utrecht van de nationaal-socialistisch beweging der
Nederlanden, 13 februari 1942.
69. De kameraad, juni 1943.
70. Voor de begroting en de bezetting van dit gezelschap, zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage
9. NIOD, DVK-archief, map 178a.
71. Ibidem.
72. Brief van F. Primo aan C. van Ravenswaay, burgemeester van Utrecht, 17 april 1942. NIOD, DVK-ar-
chief, 180 Ca.
73. Ibidem. Zie voor de begroting: Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 10.
74. De gegevens van de te engageren acteurs en actrices berus ten op twee, waarschijnlijk door De Vos op-
gestelde, toelichtingen bij de exploitatiebegroting voor het Utrechtse gezelschap. Naast de al genoemde na-
men zijn door De Vos ook Jan Retèl of (Henk?) Rigters, Jan v.d. Linden en Hans v.d. Werff op de begroting
gezet. Brief F. Primo aan C. van Ravenswaay, 17 april 1942, NIOD, DVK-archief, 180 Ca. Exploitatie-be-
grooting Tooneelgezelschap Utrecht, (ongeda teerd), NIOD, DVK-archief, 180 Cb. 
75. De Vos had zelfs de administratieve krachten van de hoorspelafdeling een contract aangeboden. Bij de
radio was men dus op verschillende niveaus op de hoogte van de plannen van Jan C. de Vos jr.
76. Brief Goedewaagen aan C. van Ravenswaay, 30 april 1942. NIOD, DVK-archief, map 180Ca.
77. Brief Jan C. de Vos jr. aan F. Primo, 7 mei 1942. NIOD, DVK-archief, 180 Ca.
78. Brief van Winkler aan De Ranitz, 17 februari 1943. NIOD, DVK-archief, 180 Cc.
79. Statuten NHT, artikel 2. In deze statuten werd met geen woord gerept over het spelen van nationaal-
socialistische stukken of het uitdragen van een nazi-ideologie. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
80. Vos jr. Jan C. de, Het Noord-Hollandsch Tooneel. Maandblad van de Nederlandsche-Duitsche kul-
tuurgemeenschap, februari 1943, 13-14.
81. Een jong tooneel met een jongen geest. Vraaggesprek met Jan C. de Vos jr. in: Het Nationale Dagblad,
11 maart 1943.
82. Modderman, S. In nieuwe banen? De Waag, 1942: 1299.
83. Nota van Van der Klugt aan Goedewaagen, 9 juli 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Ca.
84. Brief van Goedewaagen aan De Vos, ongedateerd, waar schijnlijk 10 september 1942. NIOD, DVK-ar-
chief, map 180 Ca.
85. Primo, F. Kritische verwarring. De Waag, 1942: 1387.
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86. Een jong tooneel met een jongen geest. Vraaggesprek met Jan C. de Vos jr. in: Het Nationale Dagblad,
11 maart 1943.
87. Ibidem.
88. Vos jr. Jan C. de, Het Noord-Hollandsch Tooneel. Maandblad van de Nederlandsche-Duitsche kul-
tuurgemeenschap, februari 1943, 14.
89. Tiemeyer, H. (1970). Weg met de Witz. Bericht van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Leiden en
Haarlem, 938. Mulder, H. (1978: 248-252). Recensenten van De Waag, De Schouw en (soms) Cinema & Thea-
ter volgden het NHT vaak kritisch.
90. Brieven van Jan C. de Vos jr. aan Goedewaagen, d.d. 2 november en 5 december 1942. NIOD, DVK-ar-
chief, map 180 Cb.
91. Maandrapport van Jan C. de Vos jr., 4 augustus 1943. NIOD, DVK- archief, map 180 Ce.
92. Rapport van Primo, 9 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
93. Ibidem.
94. Ibidem.
95. Brief Jan C. de Vos jr. aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 13 januari 1943. NIOD, DVK-ar-
chief, map 180 Cc.
96. Totale recette: ƒ132,80. 36 NSB’ers betaalden :
25 kaartjes à ƒ1,– ƒ 25,00
9 kaartjes à ƒ0,75 ƒ 6,75
2 kaartjes à ƒ0,65 ƒ 1,30 +

–––––––
ƒ 33,05

20% vermakelijkheidsbelasting ƒ 6,61
–––––––
ƒ 26,44

Oppervlaktebelasting voor
de reductiekaarten ƒ 20,00

–––––––
ƒ 6,44

Brief C. Veerhoff aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 18 maart 1943. NIOD, DVK-archief, map
180 Cc.
97. Brief van Jan C. de Vos jr. aan het hoofd van de afdeling Theater en Dans, 19 januari 1943. De geciteer-
de passage is terug te vinden in een van de aangehechte recensies. NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
98. Jan Goverts, interim hoofd van Theater en Dans op het DVK, beschouwde dit schrijven van De Vos als
gekleurde informatie. Antwoord Goverts aan Bergfeld (in concept). NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
99. In totaal werd Witte van Haemstede veertien keer, Watersport dertig keer, Rose Bernd drieëntwintig keer
en Grootmoeder Wendenkron acht keer gespeeld. Overzicht voorstellingen Noord-Hollandsch Tooneel, op-
gesteld door Sandee, 17 januari 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Cc.
100. Korte samenvatting van de bespreking van 16 april 1943 te Haarlem over het ‘Noord-Hollandsch Too-
neel’. NIOD, DVK-archief, map 21b en 180 Cd.
101. Ambtelijke nota van Wolters, 16 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 185b. 
102. Rapport F. Primo, 9 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb. Conceptbrief van het wnd.
hoofd van de afdeling Theater en Dans aan dr. Bergfeld, februari 1943. NIOD, DVK- archief, map 21b. Veer-
hoff beschouwde zichzelf als een middelmatig speler. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler
i.o.v.Wolters, 8 mei 1944. Nationaal Archief, 2.14.46: Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-
1952. inv. nr. 160.
103. In een door haarzelf opgesteld ‘Rapport inzake werkzaamheden en houding van Cecilia Bach’ ver-
klaarde Cilly Bach na de oorlog door De Vos te zijn benaderd voor een engagement bij het Gemeentelijk
Theaterbedrijf Utrecht. Ze wist niet dat De Vos NSB’er was. De Vos had haar voorgespiegeld dat het ge-
zelschap zou bestaan uit grote namen en bood haar een contract van ƒ250 per maand en verzekerde haar
dat alle jonge spelers kans hadden op goede rollen in goede stukken. Omdat haar sociale positie slechter
was dan ooit tevoren en omdat ze ambulant werk zenuwslopend en onbevredigend vond, tekende ze. Pas
later bleek in welk wespennest ze zich had gestoken. Naar eigen zeggen had ze vaak ruzie met De Vos, bo-
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vendien weigerde ze op te treden in propagandafilmpjes. Vanwege haar houding trad ze de laatste twee
maanden van haar contract niet meer op. In 1943 verstrekte ze een joodse vrouw een persoonsbewijs en tij-
dens razzia’s herbergde ze onderduikers. Haar aanvankelijke schorsing van vijf jaar werd op 9 december
1946 opgeheven. Wel werd ze zonder strafmaat schuldig bevonden aan het spelen voor een nationaalsoci-
alistisch toneelgezelschap. Nationaal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952.
Inv. nr. 113.
104. Brief van C. Veerhoff aan E. Simon, 2 augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 21b.
105. Brief van Jan C. de Vos jr. aan Bergfeld, 3 augustus 1943. Idem. Adolphe Engers was al voor de oorlog
een bekende toneelspeler. Zo speelde hij bij het Hofstadtooneel de hoofdrol in De Pickwickclub van Dickens
(bewerking: Johan de Meester) en Tartuffe. Ook speelde hij vanaf 1918 (De kroon der schande) in meer dan
vijftig Duitse en Nederlandse films. Zijn laatste film was De spooktrein (1939) waarin hij de rol van professor
Alberto speelde.
106. Notitie van Bergfeld aan De Ranitz, medio augustus 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Ce.
107. Brief De Vos aan de afdeling Theater en Dans, 19 augustus 1943. NIOD, DVK- archief, map 180 Ce.
108. Hageboud gaf in een verklaring voor de Centrale Ereraad aan dat zijn weigering betrekking had op de
politieke kant die het NHT opging. Hij kreeg daarop de keus om als arbeider of als acteur naar Duitsland te
gaan en koos voor het laatste. Hij speelde van september ’43 tot september ’45 bij Landestheater Rudolfstadt-
Arnstadt in Thüringen. Nationaal Archief: Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952. Inv.
nr. 160.
109. Interne notitie van prof. Snijder aan De Ranitz, 29 april 1943. NIOD, DVK-archief, map 180 Cd.
110. Ibidem.
111. Conceptbrief van het waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans aan Dr. J. Bergfeld. NIOD,
DVK-archief, map 21b.
112. Verslag van het onderhoud met Jan C. de Vos jr. ten depar te mente op donderdag 30 september 1943.
Aanwezig waren de wnd. secretaris-generaal, Jhr. Mr. S.M.S. de Ranitz, Jan C. de Vos jr. en het wnd. Hoofd
der afdeeling Theater en Dans, M. Wolters. NIOD, DVK- archief, map 180 Da.
113. De volledige lijst: Harry Anspach – Wolken am Himmel (Onweerswolken), Thomas Asselijn – Jan
Klaasz of Gewaande dienstmaagd, J. von Bokay – Ich habe eine Frau geschützt, C.J. Braun – Een zondags-
vrouw, Arthur Brausewetter – Ik ben dr. Eckart, Jacob Cats – Spaansch heidinnetje, J.W. van Cittert – Het
wonder, Marcellus Emants – Domheidsmacht, Otto Erler – Thor’s Gast, Friedrich Forster – Alle gegen Ei-
nen, Einer für Alle, W. Frank – De moord in de Oriënt-Express, Robert van Genechten – Van den Vos Rey-
naerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus, Eugen Gerber – De sleutelbewaarder, Henri Ghéon – Genesius, An-
ton Harnik – De verkochte grootvader, Gerhart Hauptmann – Die versunkene Glocke, Alfred Hegenscheidt
– Starkadd, August Heyting – Karel ende Elegast, August Hinrichs – Der Musterbauer (De modelboerderij),
Hans Hömberg –- Im Cognac gibt es keine Tränen, Henrik Ibsen - Haermaendene paa Helgeland (Noorsche
Krijgstocht), Lex Karsemeyer – Wie kust de mummie?, A.B.M. Lamboo – Wie van de drie?, Felix Lützken-
dorf – Opfergang, Multatuli (Eduard Douwes Dekker) – Woutertje Pieterse, Paul Sarauw – Hercules, Per
Schwenzen – Die weite Reise, H.J. Schimmel – Juffrouw Serklaas en Struenzee, William Shakespeare – De
koopman van Venetië, Heinz Steguweit – Der Herr Baron Fährt ein, August Strindberg – Dödsdansen (Do-
dendans), Sophocles – Philoktetes, Herman Sudermann – Johannisfeuer, Ludwig Thoma – Moral, Wilhelm
Utermann – Das Dementi, Albert Verwey – Johan van Oldenbarneveldt, Joost van den Vondel – De Leeu-
wendalers. De twee jeugdtheaterproducties: Johan H. Been – Bewerking van het boek Paddeltje, en Ada van
Duyl – Flippie Flink.
114. Lützkendorf, Forster en Schwenzen worden als zodanig gekwalificeerd in Kröjers Het Nationaal-Soci-
alistisch Tooneel, 36-37, 41-42 en 46.
115. De joodse koopman Shylock uit Koopman van Venetië was volgens de NSB een geschikt personage om
het antisemitische karakter van het stuk te benadrukken. Bij het stuk van Heinz Steguweit was het natio-
naalsocialistisch karakter terug te voeren op één claus, die door de beoogde regisseur L.F. Ledeboer van Wes-
terhoven naar een Nederlandse context was vertaald.
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116. Brief van H.C. Nije, plv. vormingsleider der NSB, aan De Ranitz, 2 maart 1944. NIOD, DVK-archief,
map 25Dk.
117. Dit blijkt o.a. uit een vergelijking van de begrotin gen over de speeljaren 1942/43 en 1943/44. Deze be-
groting is als bijlage 11 in analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 opgenomen.
118. De publieke belangstelling voor het NHT is moeilijk te achterhalen vanwege de tegenstrijdige berichtge-
ving. De Vos sprak in zijn maandelijkse rapporten aan het DVK van een grote belangstelling terwijl hij tegelij-
kertijd herhaalde malen aan aanderen door liet schemeren dat het reuze tegenviel. In oktober 1942 verzocht hij
J. van Gorkom, werkzaam bij de Abteilung Rundfunk van het Rijkskommissariaat, om steun, omdat ‘het voor
ons gezelschap een bijzonder moeilijke taak is om door de tegenstand van het anti-gezinde publiek heen te bre-
ken, te meer daar de pers ook sterk tegenwerkt, en dat het dus voor ons van het grootste belang is om voorstel-
lingen te krijgen waar eenige inkomsten en een belangrijk aantal toeschouwers van te verwachten zijn’. In de-
cember 1943 meldde Veerhoff in het maandelijkse rapport dat voor de voorstellingen in Hoogezand en
Winschoten geen enkel kaartje was verkocht en dat ook de zaalhouders tegenwerkten: centrale verwarming was
kapot op de dag van spelen, alle hotels waren bezet (Helmond), terwijl dat niet het geval was. In juni 1944 wer-
den pamfletten verspreid waarin beweerd werd dat de voorstellingen in Limburg en Hilversum door landverra-
ders gegeven werden. In de eerste maanden van zijn bestaan ontving het NHT ƒ20.858,37 aan recettes: septem-
ber: ƒ429,69; oktober ƒ333,49; november: ƒ8.426,32; december: ƒ4.295,89; januari ƒ3.205,39 en februari ƒ4.167,89.
In oktober 1943 berichtte G. W. Winkler aan De Vos dat hij over de periode mei tot en met oktober aan recettes
ƒ28.242,09 had ontvangen. Dat werd als een groot succes gezien, want een jaar daarvoor bedroeg het totaal aan
recettes over dezelfde periode ƒ763,18. Brief De Vos aan J. van Gorkom, 2 oktober 1942. Maandrapport van Veer-
hoff (over november 1943), 7 december 1943. Brief Veerhoff aan de bestuurder van het Gilde voor Theater en Dans
der Nederlandsche Kultuurkamer, 19 juni 1944. NIOD, DVK-archief, map 180De. Brief G.W. Winkler aan De Vos,
ongedateerd. Nationaal Archief, CABR-archief. Inv. nr. 107735 (PF Amsterdam G. 12890).
119. Brief van Jan C. de Vos jr. aan Plekker, 12 november 1943. NIOD, DVK-archief, map 25p.
120. Conceptbrief van De Ranitz aan Jan C. de Vos jr. NIOD, DVK-archief, map 180 Db.
121. Brief van H.G. Nije aan ir. C.J. Huygen, secretaris-generaal van de NSB, 22 december 1943. NIOD, DVK-
archief, map 21b.
122. Brief van De Ranitz aan Jan C. de Vos jr., 21 januari 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dc. De kring-
leider van Jan C. de Vos noemt 28 februari 1944 als ontslagdatum. Als reden vermeldde hij dat De Vos voor
duizenden guldens had gefraudeerd. Op 1 mei 1944 kreeg De Vos toch nog een kans om als toneelspeler aan
de slag te gaan bij het NHT maar na dienstweigering werd hij voor de tweede keer op staande voet ontslagen.
Ook werden klachten tegen hem ingediend omdat hij een zestal actrices lastig zou hebben gevallen of met hen
een verhouding zou hebben. Brief E.D.C.F. Middelaar (kringleider kring 32 Heemstede), 1 augustus 1944. Na-
tionaal Archief, CABR-archief. Inv. nr. 107735 (PF Amsterdam G. 12890).
123. Zie Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5: bijlage 12.
124. Na de oorlog vertelde Annie Frauenfelder de Ereraad voor de toneelspeelkunst dat ze gehoord had dat
de leiding van het NHT fout was, maar dat de meeste spelers loyaal waren. Net als Cilly Bach probeerde ze
onder haar contract uit te komen door zich veelvuldig ziek te melden of te weigeren op tournee te gaan. Op
20 december 1946 werd Frauenfelder veroordeeld tot een speelverbod van 1 jaar en 3 maanden. Haar verweer
dat ze per ongeluk bij het gezelschap terecht was gekomen, werd door de Ereraad niet geaccepteerd. Natio-
naal Archief, Ereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 151.
125. Begroting gezelschap Willem van der Veer seizoen 1944-45, tweede versie; zie Analyses en bijlagen bij
hoofdstuk 5: bijlage 14.

Originele tekst Steguweit Vertaling Ledeboer

Du scheinst zu vergessen was in Deutschland los ist.
Man fordert von jedem Volksgenosse, gleich welcher
Schicht und Klasse, die Pflicht der praktischen Ar-
beit.

U schijnt te vergeten, dat er een nieuwe tijd is aange-
broken. Men verlangt, dat iedere volksgenoot, on-
verschillig van welke rang of stand, zijn plicht doet
ten opzichte van practisch werk. Men noemt dat Ar-
beitsdienst.
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126. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944, 6. Nationaal Archief, Erera-
den en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
127. Zie voor de begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer en Carl Veerhoff: Analyses en bijlagen
bij hoofdstuk 5: bijlage 13.
128. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944, 7. Nationaal Archief, Erera-
den en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
129. Karel Baars, Jo van Erp, en bagagemeester Fabritius reageerden positief. Tine Opscholtens wilde eerst
meer weten en Ada van Duyl, Jan Jaspers, Henny Kemler, Paul Meijer, Ton van Otterloo en Sheila Clarijs wil-
den niet. Nota voor den secretaris-generaal van Winkler i.o.v.Wolters, 8 mei 1944. Nationaal Archief, Ere-
raden en Centrale Ereraad voor de Kunst. Inv. nr. 160.
130. Het volk, 15 juni 1944.
131. Uitgesloten werden: 1 jaar: Frits van Dijk, Henri Eerens, Julia de Gruyter, Anton Roemer, Ben Royaards,
Dogi Rugani en Dirk Verbeek; ½ jaar: Vera Bondam, Jacques van Bijlevelt, Louis Grimberg en Tilly Perin-
Bouwmeester; 3 maanden: Herman Bouber, Piet Bron, Johan Kaart, Cees Laseur, Ank van der Moer, Anton
en Cor Ruys; 2 maanden: Johan de Meester, Guus Oster en Cruys Voorbergh. Gegevens ontleend aan Nati-
onaal Archief 2.14.46, Ministerie van O&W en Archieven v/d/ Eereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst
(1939) 1945-1952, Inv. nr. 84.
132. Gegevens zijn gebaseerd op: Brief J.C.G. Wesseling aan Ton van Aelst, Den Haag, 10 januari 1946; Brief
Bureau Inlichtingen van 21 augustus 1945; Brief J.F.A. Nieuwesteeg, hoofd Packard ‘Irene’. Ressorterende on-
der het Netherlands Intelligence Department aan Bureau Nationale veiligheid, 19 oktober 1945; Verklaring
van O. van Straaten, 3 september 1945; Brief van Vereenigde Eereraden van de kunstenaarsberoepen, Den
Haag, 6 februari 1946. Al deze documenten zijn geraadpleegd in het Nationaal Archief, Ministerie van O&W
en Archieven v/d/ Eereraden en Centrale Ereraad voor de Kunst (1939) 1945-1952, inv. nr. 75.
133. Gegevens zijn gebaseerd op: Nationaal Archief, CABR, inv. nr. 106023 en 86131; Archief NIOD, knip-
selmap KBI 1381. Haar betrokkenheid bij de Grand Guignol-avonden worden besproken in: Freriks, K. (2005).
Drie aardappelen en een kaars. In: Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. Amster-
dam, 180-214.
134. Nationaal Archief, CABR, inv. nr. 107344 en 86289.
135. Van een première kan men in dit geval echter niet spre ken. Witte van Haemstede werd voor de oorlog
door De Thespiswagen in Den Haag gespeeld. De gegevens van de première in Den Haag zijn o.a. gebaseerd
op een recensie in Het Nationale Dagblad, 22 september 1942.
136. Cittert, J.W. van (1942). Witte van Haemstede. Amsterdam, 51.
137. Idem, 8.
138. Het sterkst kwam deze transpositie ter sprake in de recensie van G.G. Kune in de Delftsche Courant. Hij
schreef: ‘Daarbij komt, dat de schrijver deze middeleeuwsche figuur beginselen laat verkondigen, die ken-
nelijk het stempel anno 1942 dragen. En dergelijke anachronistische profetiën, hoe goed bedoeld wellicht ook,
kunnen er niet in slagen den toeschouwer de overtuiging bij te brengen, dat hier van spontaniteit en niet van
gekunsteldheid sprake is’. Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gesten-
cilde brochure, uitgegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers.
139. Cittert, J.W. van (1942). Witte van Haemstede. Amsterdam, 11.
140. Idem, 17.
141. Idem, 20.
142. Ibidem.
143. Idem, 31.
144. Idem, 33.
145. Idem, 38.
146. Idem, 42.
147. Idem, 45.
148. Idem, 48.
149. Idem, 49.
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150. Het luisterspel Witte van Haemstede werd uitgezonden op 11 april 1943, 14.00-14.45 uur op Hilversum
II. In een paar opzichten wijkt het luisterspel af van het origineel. Onder invloed van de wetten van de radio
is de tekst ingekort en zijn een drietal rollen verdwenen. De ‘ideologische’ veranderingen betreffen de ver-
wijzingen naar de leidersfiguur, het Oostland en de rol van het volk. Het luisterspel begint met een een ge-
dicht waarin de figuur van Witte wordt voorgesteld als een volksleider, die het graafschap Holland een nieu-
we tijd zal binnenvoeren. Daarnaast geeft Witte de opdracht tot de bouw van een aantal schepen voor de
handel met Oostland. Hij is tevens de bouwer van het Schepenhuis op de Dam in Amsterdam. Door deze wij-
zigingen wordt hij een krachtiger leider dan in het oorspronkelijke toneelstuk. De bevrijding van Witte vindt
niet plaats door Overlande, want dat is geen personage in het luisterspel, maar door mannen, de keerlen. Door
deze ingreep wordt de verbinding tussen leider en volk versterkt. J.W. van Cittert. Witte van Haamstede. Be-
werking: W. Hoffman. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943-1798.
151. Oosterbeek, N. Witte van Haemstede. Het Vaderland, 21 september 1942.
152. Ibidem.
153. Het Nationale Dagblad, 7 november 1942.
154. Keulers, P.H. Das Theater für Nordholland in Haarlem eröffnet. Deutsche Zeitung in den Niederlan-
den, 22 september 1942.
155. Schilp, C.A. Witte van Haemstede. Utrechtsch nieuwsblad, 6 november 1942.
156. Inleiding bij J.W. van Cittert, Witte van Haemstede, Amsterdam, 1942, 5. Deze inleiding is geschreven
door de redactie van het culturele tijdschrift Cinema & Theater.
157. Modderman, S. In nieuwe banen? De Waag, 1942: 1299-1300. 
158. Boekbespreking van L.F. Ledeboer van Westerhoven in Ontwakend volk, juni/juli 1944, 51-52.
159. Brief De Vos aan Goedewaagen, 24 september 1942. NIOD, DVK- archief, map 180 Cb.
160. Brief Jan C. de Vos jr. aan Goedewaagen, 5 december 1942. NIOD, DVK-archief, map 180 Cb.
161. Heyting, A. (1942). Witte van Haemstede van Drs. J.W. van Cittert. [z.pl.]. Gestencilde brochure, uit-
gegeven door de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. Brochure werd besloten met een overzicht van
geselecteerde citaten uit een veertiental kranten, die juist moesten aantonen dat er naast de negatieve kritiek
ook positieve opmerkingen over Witte van Haemstede waren gemaakt.
162. De vier fasen van de bezetting en de drie strategieën van nazificatie zijn ontleend aan Blom, J.C.H.
(2007). In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Amsterdam. 31 e.v.
163. Blom, P. (1996). 19 februari 1942. Laatste dag aanmelding toneelspelers Kultuurkamer.Toneel en ver-
zet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In: Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en thea-
ter in Nederland en Vlaanderen. [Eindred. R.L. Erenstein]. Amsterdam, 654.
164. Zelfs tot aan het einde van de oorlog deed het DVK zijn best om ‘gezond’ toneel te laten spelen. Zo trad
op 30 maart 1945 het Haagsch Tooneel onder leiding van Paul Meyer op met Huwelijksreis zonder man (Die
heimliche Brautfahrt) van Leo Lenz. Tot deze NSB-toneelgroep behoorden Mien van der Lugt-Melsert en haar
man Ko van Sprinkhuijsen, Marianne Venselaar, de echtgenote van Paul Meyer, Henry Pronk en Alfred An-
derson. Bron: www.geheugenvannederland.nl. Naar eigen zeggen maakten ook Karel Baars en Adri Dozy ook
deel uit van dit gezelschap. Nationaal-archief, CABR-archief, inv. nrs. 105417 en 91871.
165. Kersbergen, J. A. van. Midwinterzonnewende. Nieuw Nederland, februari 1940, 571.
166. Idem, 572.
167. Idem, 573.
168. Idem, 574 e.v.
169. Idem, 574.
170. Idem, 575.
171. Idem, 577.
172. Idem, 578.
173. Ibidem.
174. Idem, 579.
175. De reconstructie van het midwinterzonnenwendefeest is gebaseerd op een aantal artikelen in diverse
kring- en districtsbladen en in Het Vaderland, o.a. 21 december 1941.
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176. Zwart rood banier, 15 januari 1942. De inleiding werd verzorgd door Adriaan van Hees, daarna mar-
cheerden de WA’ers naar buiten naar een terrein aan de Varviksingel (Enschede).
177. De zwarte soldaat, 24 december 1941, 2.
178. Gedenk, gepubliceerd in: De zwarte soldaat, 24 december 1942, 11.
179. Ibidem.
180. Ibidem.
181. In december 1942 en januari 1943 werd er hevig gevochten in deze sector van het Russische front. Op
23 januari 1943 braken de Russen tussen Smolensk en het Ilmenmeer door de Duitse linies.
182. Gedenk, gepubliceerd in: De zwarte soldaat, 24 december 1942, 11.
183. Kettmann, G. jr. De top van het jaar, 4. NIOD, archief Kettmann 882, map i.
184. In het archief van het DVK worden de volgende acteurs en actrices genoemd: Bernard Engering. Ber-
tus van Tricht, Christina Mathilde Theunisse, Anna Verwey, Johanna Schoenmaker, Maria Pernis- van Bil-
jouw, Alida Stam, Annie Voshart, Netty Kuyper, Attie Storm, P.E.J. Langeree en echtgenote, T. Teunisse, J.A.
de Visscher, Anna Cordova, Leo Dupré en de kameraadskes Schoenmakers en Coby v.d. Heijden. Gegevens
over Haagsch Nationaal Socialistisch Tooneel zijn gebaseerd op de statuten, opgesteld door L.F. Ledeboer van
Westerhoven en een brief van Harry Holm aan L.F. Ledeboer van Westerhoven, 22 april 1942. NIOD, DVK-
archief, map 180 Bh. In Onze taak, het wekelijkse mededelingenblad van het NSB-district 24, was sprake van
twee gezelschappen: het Haagsch Tooneel (Ledeboer van Westerhoven) en het Kluchtgezelschap Ha-Ha o.l.v.
Harry Holm. Het Haagsch Tooneel speelde een eenakter, het Kluchtgezelschap ‘een paar dol vermakelijke
kluchten’: De boksmatch en De laatste repetitie. Onze taak, 14 mei 1942.
185. De opstand, 22 november 1942. De nationaal-socialistische vrouw beschreef een boerenbruiloft die op 1
maart 1942 werd opgevoerd voor en door de N.S.V.O. te Maastricht en die eveneens door kameraadske Nier-
strasz was samengesteld. De nationaal-socialistische vrouw, 15 april 1942, 14.
186. De auteur van deze teksten was de schrijfster J.B.-V, mogelijk Johanna Verstraate de tweede echtge-
note van Beversluis. Het is ook goed mogelijk dat Beversluis zelf of samen met zijn vrouw de teksten schreef
en die onder dit pseudoniem presenteerde. Een aanwijzing is het gegeven dat na Beversluis’ vertrek bij De
Zeeuwsche stroom, aangekondigd in het nummer van 27 augustus 1942, nog slechts één aflevering van Noe zeie
ze is verschenen en wel op 10 december 1942. In totaal zijn er twintig dramatische samenspraken verschenen.
187. De Zeeuwsche stroom, 13 november 1941.
188. Dat het duo Keuvel en Klessebes ook in andere kringen werd gepersifleerd, bewijst een melding in Maas
en Merwe. Tijdens een kameraadschapsavond op 12 januari 1942 traden een zekere kameraad Groeneweg en
kameraadske Pols op als het populaire duo Keuvel en Klessebes. Maas en Merwe, 1 februari 1942.
189. Het Nationale Dagblad, 18 november 1940.
190. De revue werd op 11 januari 1941 ook aangekondigd in Het Nationale Dagblad en op 24 januari 1941 in
Volk en Vaderland. Voorstelling werd bezocht door Van Geelkerken, Van Haersolte, de districtleider van Den
Haag, dr. Schwebel, de Beauftragte van de Rijkscommissaris en dr. G.F. Schuon, Kreisleiter der NSDAP. In
het artikel in Volk en Vaderland is sprake van nog een tweede opvoering. ‘Alles voor het Vaderland’ was de
leuze van de WA. Bij de begrafenis van WA-man Peter Ton stond deze leus te lezen op het rouwlint bij de bloe-
menkrans van Mussert. Gegevens over de revue zijn gebaseerd op genoemde bronnen.
191. Alles voor het vaderland: programma uitvoering vendel Peter Ton, 1941. Bibliotheek NIOD, Amsterdam.
192. Het Nationale Dagblad, 3 oktober 1941.
193. De kribbebijter vertelt het verhaal van een zoon die door zijn vader in een aanval van woede wordt ont -
erfd en het huis uit gezet, omdat deze is getrouwd met een typiste. Met behulp van zijn zus en een oom wor-
den vader en zoon herenigd. In 1935 werd in Nederland de film, waarin Cor Ruys, Mary Dresselhuis en Frits
van Dongen de hoofdrollen speelden, met de gelijkluidende naam uitgebracht. De regie was in handen van
Henry Koster en Ernst Winar.
194. Zie voor de liedcultuur van de NSB: Groeneveld, G. (2007) Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB
1931-1945. Nijmegen.
195. Zomer-Zangfeesten der NSB. [voorw. R. van Genechten; samenst. der gesproken en voorgedragen tek-
sten: Adriaan van Hees] Utrecht, 1942, 10.
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196. Idem, 13.
197. Idem, 23.
198. Declamatie van kameraad Adriaan van Hees. 5de Hagespraak – Goudsberg Lunteren – 22 zomermaand
1940. Tekst van kameraad J.A. van Kersbergen. Leiden, 1940. NIOD.
199. Ibidem.
200. Ibidem.
201. Kersbergen, J.A. van (1942). Lichtkogels. Utrecht, 8.
202. Gelder, H. van (2005) Ongehoord 1940-1945. Amusement en propaganda tijdens de bezetting. Amster-
dam, 4 cd-box.
203. Creighton, J. (1982). Toneel en ideologie in nationaal-socialistisch Duitsland. Scenarium 6, Zutphen,
15-17.
204. Eickhoff, M. (2003). De oorsprong van het ‘eigene’. Nederlands vroegste verleden, archeologie en natio-
naal-socialisme. Amsterdam. Henkes, B. (2005). Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Ne-
derlandse identiteit 1918-1948. Amsterdam.

Noten bij hoofdstuk 6

1. De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Hees, A. van (1940). Nieuw tooneel voor een nieuw publiek. Lei-
den, 62.
2. [Anoniem] Symbool, liberale klets in één bedrijf. De Bezem, 28 februari 1932. Kettmann, G. jr. Inge, to-
neelspel in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Z.pl., z.j. Manuscript gevonden in nalatenschap Ge-
orge Kettmann jr., in beheer bij M.J. Kettmann, Ede. 
3. [Anoniem] De drie getrouwen of hoe men in een demo-liberalen staat carrière maken kan. Zwart Front,
24 september 1934.
4. [Anoniem] Een telefoongesprek. De Oranjepost, weekblad voor Gelderland en Overijssel der Nederland-
sche Socialistische Beweging in Nederland, 26 november 1936.
5. De tekst Zoo zijn er is gepubliceerd in Onze Taak, 6 oktober 1938.
6. Zie de hierin opgenomen verhalen van Albert Kuyle (Werkverschaffing), H.M. van Randwijk (Rationa-
lisatie) en J. Rebel, het pseudoniem van Jan Mens (Rafels). Scholten, H. (1982). Voor wie de Lutinebel luidt.
Verhalen uit de crisistijd 1930-1940. Baarn, 104-118, 158-171 en 172-178.
7. [B.v.O] Huisbezoek van den armenraad. Het hakenkruis, officieel strijd-orgaan der nationaal-socialistische
Nederlandsche Arbeiders-Partij, 1 juli 1932.
8. Ibidem. De naam Lotisoco verwijst naar Alfred Haighton, die commissaris was bij deze kansspelverze-
kering. Haighton wilde in 1932 zijn De Bezem-groep laten fuseren met de NSNAP van Adalberto Smit, Ernst
Herman ridder van Rappard en Albert de Joode. De ambtenaar suggereert hier dat de middenstander wel-
licht zou kunnen profiteren van de komst van miljonair Haighton.
9. [H.K. (Henk Kuitenbrouwer) en E.N.]. Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel. De Bundel,
1937-1938, 293-294. Goseling was sinds juni 1937 de katholieke minister van justitie in de regering Colijn. Door
zijn houding en invloed besloot de Nederlandse regering in februari 1938 tot nog strengere maatregelen om
zo de komst van ‘nieuwe Nederlanders’ te verhinderen. Michman, D. (1982). De joodse emigratie en de Ne-
derlandse reactie daarop tussen 1933 en 1940. Dittrich, K. & H. Würzner [red.]. Nederland en het Duitse Exil,
1933-1940. Amsterdam, 96.
10. Anoniem. ‘Het nieuwe komt, het oude gaat’. Onze taak, kringblad van district 24 van de NSB Den Haag,
29 decemeber 1938. Kapitalen en nadruk overgenomen van originele tekst.
11. [Anoniem] Martien Beversluis, uit en over zijn werk. Het Vaderland, 24 januari 1944.
12. Brief Beversluis aan Margot Wansink, 2 februari 1944. NIOD, Archief Amsterdamsche Keurkamer, Cor-
respondentie met Beversluis. Map U 25 d.
13. Ibidem.
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14. De dialoog met Flip en Flap stond in De Bezem, 22 april 1932; Het gesprek tusschen vader en zoon werd
gepubliceerd in Jongeren marcheeren, juni 1934, Thomasvaer en Pieternel traden op in De Nieuwe Gemeen-
schap, januari 1935, Houzee, propagandaweekblad voor het zuiden, 28 december 1935, De Bundel, 1937-1938 en
Van Honk, 25 december 1943; de dialoog van Herman en zijn oom Hendrik verscheen in De Oranjepost, 26
november 1936; de dialoog tussen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak verscheen in Het Nationale Dagblad
en werd geschreven door George Kettmann jr., Giel de Strante en Mien van Ante figureerden in de rubriek
‘Brabantsch praatje’ in De Opstand, Districtsblad voor het District Noord-Brabant der N.S.B., omvattende de
Kringen: Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Oss en Tilburg, diverse afleveringen in 1944; de
lotgevallen van Pier de Wieze en Leunie Seute werden geschreven door Martien Beversluis in De Zeeuwsche
stroom. In hoofdstuk 5 is vermeld dat een aantal van deze afleveringen door amateurs ten tonele is gebracht.
Qua vormgeving wijkt de dialoog van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak af van de andere omdat de ver-
melding van de rollen ontbreekt.
15. De nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel vormt een onderdeel van de klucht De Bruiloft van Klo-
ris en Roosje dat na de Gijsbreght in de Amsterdamse Stadsschouwburg werd opgevoerd. Thomasvaer werd
voor het eerst gespeeld door Thomas van Malsem, die in het begin van de achttiende eeuw De bruiloft van
Kloris en Roosje als naspel van de Gijsbreght introduceerde. Zijn vrouw Petronella Kroon vertolkte als eerste
de rol van Pieternel. Jan Salie in de betekenis van een sukkel, iemand zonder energie stamt uit het gelijkna-
mige klucht Jan Saly uit 1622. Potgieter heeft dit personage een definitieve aureool van lamlendigheid en ze-
denverval gegeven in zijn Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). De dialogen van de personages Keuvel en
Klessebes werden door nationaalsocialisten (kameraad Groeneweg en kamaraadske Pols) nagespeeld op ka-
meraadschapsavonden. Maas en Merwe, 1 februari 1942.
16. Deze dramatische teksten verschenen meestal rondom 1 mei (Dag van de Arbeid, een door de natio-
naalsocialisten van socialisten en communisten overgenomen feestdag), 20 april (de verjaardag van de
Führer), 21 juni (midzomerzonnewende), 21 december (midwinterzonnewende).
17. [R.] Het Utrechtsche hoekje. Flip en Flap. De Bezem, 22 april 1932.
18. [Anoniem] Dialoog. Jan Salie en z’n krantje. De Bezem, 5 augustus 1932.
19. H.K. [Henk Kuitenbrouwer?] en E.N. Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel. De Bundel, 1937-
1938: 292-293.
20. Vries, W. de. Samenspraak en Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel. Van Honk, Weekblad
voor de Nederlandsche werkers in Duitsland, 25 december 1943. De vetgedrukte woorden zijn overgenomen uit
de oorspronkelijke tekst.
21. [Th. P.] Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel. De Nieuwe Gemeenschap, januari 1935.
22. Pieternel doelt hier op het feit dat Max de Marchant et d’Ansembourg 11 weken de toegang tot de Eerste Ka-
mer werd ontzegd, omdat een aantal joodse kamerleden zijn afkomst niet vertrouwde. D’Ansembourg, genatu-
raliseerd tot Pruisisch staatsburger op 23 november 1912, vocht in de Eerste Wereldoorlog aan Duitse zijde.
23. [Anoniem] Pieternel en Thomasvaer in 1935-1936. Houzee, propagandaweekblad voor het zuiden. 28 de-
cember 1935. De vetgedrukte woorden zijn overgenomen uit de oorspronkelijke tekst.
24. Op 1 december 1942 verscheen de eerste dialoog van het duo Giel de Strante en Miel van Ante in de reeks
‘Brabantsch praatje’. In 1942 werden twee dialogen gepubliceerd, in 1943 vijftien dialogen en dertien in 1944.
Waarschijnlijk zijn er meer dramatische dialogen gepubliceerd. De uitgebrachte jaargangen van De Opstand
zijn onvolledig in het archief van het NIOD bewaard gebleven.
25. [Anoniem] Brabantsch praatje. De Opstand, Districtsblad voor het District Noord-Brabant der N.S.B., om-
vattende de Kringen: Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Oss en Tilburg, 12 juni 1944.
26. In totaal zijn er tussen 14 januari 1943 en 17 juni 1943 acht afleveringen van deze politieke samenspraak
verschenen. Het is niet bekend of deze samenspraken bij kameraadschapsavonden ten tonele zijn gevoerd.
27. De Zeeuwsche Stroom, 21 oktober 1943.
28. Na de oorlog werd in De Wende de dramatische dialoog onder de titel Gesprekken met mijn zoon in ere
hersteld. Een vader en een zoon bespreken actuele problemen (de vrijlating van de drie van Breda of het niet
bestraffen van gealieerde bombardementen op Duitse steden) vanuit revisionistisch perspectief. De Wende,
nrs. 2 en 3 (november-december 1972) 15-17 en nr. 4 (januari 1973) 47-49.
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29. Kettmann, jr., G. Dat is het volk. Nieuw Nederland, 1938/39: 242-245. Archief NIOD, Doc I-882, map p.
30. Toorn, M.C. van den (1975). Dietsch en volksch. Groningen, 61.
31. Armando & H. Sleutelaar (1967). De SS-ers. Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog. Am-
sterdam, 339.
32. Het Nationale Dagblad, 31 december 1936, 2.
33. Ibidem.
34. Zie voor Vlaanderen Als Roeland luidt en Guide van Dampière van Ferdinand Vercnocke en het spreek-
koor Dietsche jeugd rukt aan van Wies Moens.
35. Braak, M. ter, Oranje, tooneelspel van Frans de Prez. Het Vaderland, 23 december 1936. Het voorspel
van de Tachtigjarige Oorlog zag er volgens Ter Braak anders uit dan De Prez de toeschouwers voorspiegelt.
Datzelfde werd opgemerkt over de personages Willem van Oranje en Anna van Saksen. Over het persona-
ge van de prins merkte Ter Braak op: ‘Deze zwakke theoretische ideaalfiguur Oranje is getrouw gespiegeld
volgens de begrippen van de geschiedenisboekjes der jeugd.’ Over de kwaliteiten van De Prez als toneel-
schrijver merkte Ter Braak bij De stad van God op dat De Prez gerekend moet worden tot ‘een voorbij tijd-
perk, waarin we ons moeilijk meer kunnen verplaatsen; De stad van God is een late uitloper van de roman-
tiek der vorige eeuw en als men den heer De Prez zijn werk hoort lezen, heeft men het gevoel, dat de
Beweging van Tachtig er nog niet geweest is, zoo bloemrijk is de beeldspraak en zoo conventioneel de
spreuksgewijze toegediende moraal.’ Braak, M. ter, De stad van God, een drama van Frans de Prez. Het Va-
derland, 24 april 1936. De stad van God is in 1936 in Vlaanderen gespeeld door het gezelschap Nieuw Geluid
van Staf Bruggen. In oktober 1938 werd een aantal keren door Nettie Ubbink zijn tekst Veertig jaar konin-
gin voorgedragen. In december 1938 werd Frans de Prez gekozen tot secretaris van de letterkundige afde-
ling van de Haagse Kunstkring.
36. Prez, F. de, Oranje. Dietbrand, jrg. 4 (1937). Het negende, tiende en elfde toneel uit het eerste bedrijf wer-
den gepubliceerd. Op 9 maart 1933 werd het stuk door de toneelspeler Johan Boezer voor de Bond van Ne-
derlandsche Tooneelschrijvers voorgedragen. In de recensie van Het Vaderland, 10 maart 1933 wordt vooral
de keuze voor juist deze periode in het leven van Willem van Oranje geschikt geacht voor een dramatische
bewerking: ‘de periode van zijn grooten innerlijken strijd en alles-overwegende besluiteloosheid, vóór hij den
weg van het openlijk en gewapend verzet tegen de Spaansche tyrannie klaar en duidelijk voor zich zag.’ De
drie bedrijven spelen zich af in het paleis van de prins in Brussel, het stadhuis van Antwerpen en slot Dillen-
burg. Op 27 maart 1934 was Frans de Prez samen met Hans de Loo en Annie de Wolf de regisseur van een to-
neelavond van de joodse toneelclub Het Zwaluwennest, waarbij Der Jasager van Kurt Weill (muzikale leiding:
Hans de Loo) en enkele bijbelse scènes werden gespeeld. Op 2 mei 1933 wordt door dezelfde Joodse toneel-
club zijn blijspel Jessie gespeeld in een regie van de auteur zelf.
37. Beversluis, M. De Cracht van ’t Landt bestaedt. De Stormmeeuw, 31 maart 1938.
38. De Antwerpese dichter Jef van Eyck plaatste Heytings Harald de skalde op gelijke hoogte met Gudrun
van Albrecht Rodenbach.
39. Schreurs m.s.c., J. Het koekoeksjong. Volk, 1938-1939: 232-242, 270-281 en 308-317.
40. Thor’s gast maakt onderdeel uit van een groot aantal Duitse toneelteksten die de Germaanse voortijd
tot onderwerp hebben. Andere teksten zijn: Brunhild en Chriemhild (Paul Ernst, 1909 en 1918), Hildebrand
(Heinrich Lilienfein, 1918), Alboin und Rosamunde (Walter Stang, 1939), Rüdiger von Bechelaren en Ermane-
rich (Hans Baumann, 1939 en 1943), Totila (Wilhelm Kube, 1920) en Gudruns Tod (Gerhard Schumann, 1943).
Rühle, G. (2007). Theater in Deutschland 1887-1945, 786.
41. Erler, O. (1944). Thor’s gast. Amsterdam, 7.
42. Idem, 108-109.
43. Schlimme, G. August Heyting, een nationaal dichter. De Waag, 1940: 317. Schlimme, G. Het Tooneel in
den nieuwen staat. De Waag, 1940: 417.
44. Venema, A. (1990: 78).
45. Het stuk werd o.a in 1931 in Parijs gespeeld (Fermin Gemier in de rol van Napoleon), in 1934 in Berlijn
(Werner Krauss als Napoleon), Londen (1932), Stockholm en Wenen (1933).
46. De hoofdrol in de Italiaanse versie werd gespeeld door Corrado Racca, de regisseur was Giovacchino
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Forzano. De Duitse film werd geregisseerd door Franz Wenzler met Werner Krauss als Napoleon en Gustaf
Gründgens als Fouché.
47. Brief J. van Ham, 20 februari 1942. Geciteerd bij Venema, A. (1990: 77).
48. [Anoniem] Honderd dagen van Napoleon. Het Vaderland, 24 augustus 1935.
49. Mussolini, B en G. Forzano (1942). Honderd dagen, 30. Manuscript. NIOD, DVK-archief (102), map 177Dc.
50. Idem, 34.
51. Dit drama van Heyting werd in eigen beheer door zijn eenmansuitgeverij Trifos in 1939 onder auspiciën
van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers uitgegeven in Den Haag.
52. Fragment uit brief Heyting wordt geciteerd in Eyck, J. van Harald de skalde. Tragi-Komedie in Vijf Be-
drijven en een Tusschenspel. Z. pl. Z.j., 17.
53. Ibidem. Onderstreping is van J. van Eyck.
54. Eyck, J. van, August Heyting als dramatisch dichter. Simson, een richter Israëls. Deel 1: Simson en Dalila.1.
55. Eyck, J. van, August Heyting als dramatisch dichter. Simson, een richter Israëls. Deel 2: De dood van Sim son . 8.
56. Genechten jr., F. van (1944). De bode van de Thermopylai. Nieuw Nederland. Maandblad voor Econo-
mie, Staatkunde en Cultuur, 65.
57. Idem, 68-69.
58. Idem, 69.
59. Idem, 79-80.

Noten bij hoofdstuk 7

1. Kierdorff, W.G. 24 uur Londen. Luisterspel, uitgezonden op17 mei 1942 op Hilversum II van 18.30-19.00
uur. NIOD, archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 2357.
2. Kierdorff was tijdens de oorlog hoofd van de Cultuur Politieke dienst, een onderafdeling van de afde-
ling Ontwikkeling en Voorlichting. Hij schreef na de oorlog onder het pseudoniem Pim Hofdorp verschil-
lende detectives met de Haagse commissaris Aremberg als hoofdpersoon.
3. De term ‘luisterspel’ werd toentertijd geprefereerd boven ‘hoorspel’ omdat luisteren een bewuste acti-
viteit van de luisteraar vraagt, terwijl horen een onbewuste is. Zie inleiding over radiodramaturgie in: Hoof,
H. van en Smelik, K. (1943) Twee luisterspelen. Amsterdam.
4. Voor de aanval op Nederland hadden Arthur Freudenberg en zijn propaganda kompagnie (PK)
‘Holzhammer’ in Duitsland de opdracht gekregen zich zo snel als mogelijk was meester te maken van de Hil-
versumse zenders en onderhandelingen te starten met de leidinggevenden van de omroep.
5. Citaten zijn afkomstig uit een rede van mr. S.M.S. de Ranitz, de derde secretaris-generaal van het DVK.
Het Algemeen Handelsblad, 8 april 1943. Geciteerd bij Van der Veld, H. (1992) Wordt er nog naar ons geluis-
terd? Het Nederlandse hoorspel, van zelfstandige kunstvorm tot nazipropaganda. Doctoraalscriptie Universi-
teit van Amsterdam.
6. Idem, 133 en 174.
7. Ook P.G. Rijser spreekt van een steeds grotere toename van propagandistische uitzendingen. Als voor-
beelden heeft hij de programmering van en tweetal willekeurige data (9 december 1941 en 18 april 1943) en
een met opzet gekozen dag (1 mei 1942) opgenomen. Zeman, Z.A.B. (1966) De propaganda van de nazi’s. Hil-
versum/Antwerpen, 185-186.
8. Toorn, M.C. Van den (1991: 16-18).
9. [Anoniem] ‘De cultureele ontwikkeling en de radio’. Luistergids, 7 augustus 1942, 6-7.
10. Ibidem.
11. In juli 1942 waren 31 van de 48 topbestuurders van de omroep lid van de NSB, bij de chefs en afdelings-
hoofden van de programmadienst lag het percentage nog hoger: 23 van de 26 waren nationaalsocialist. 
12. Van den Toorn beroept zich op: Hoffmann, G. (1972). NS-Propaganda in den Niederlanden. Organisa-
tion und Lenkung der Publizistik unter deutscher Besatzung 1940-1945. München, Berlijn. 247 e.v.
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13. De indeling van Van den Toorn komt in grote lijnen overeen met die, welke Blom heeft geschetst in
Blom, J.C.H. (2007). In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Am-
sterdam. 31 e.v. Blom onderscheidt i.t.t. Van den Toorn vier fasen, de laatste fase van de oorlog bij Van den
Toorn wordt door Blom onderverdeeld in twee perioden waarbij het breukvlak ligt bij de herfst van 1944. Zie
hiervoor hoofdstuk 5.
14. Rammelt, T. (1941). Het luisterspel bekeken. Hilversum, 16.
15. Idem, 17.
16. Van der Veld, H. (1992: 24). Vogt zelf beweerde overigens dat een ander stuk het eerste hoorspel was:
‘In 1924 ging het eerste hoorspel uit dat door de Nederlandse omroep is uitgezonden. Ik kan het weten, want
ik heb het zelf geschreven, de productie ervan gehad, de spelers uitgezocht en ze geregisseerd.’ Het stuk heet-
te: Het Turfschip van Breda. www.hoorspelshop.nl (geschiedenis) en http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorspel. 
17. In Duitsland werden ook cursussen voor luisterspelauteurs ontwikkeld. Dr. Kurt von Boeckmann, de
intendant van de Reichs-Rundfunk in Berlijn, bood twaalf talentvolle auteurs een cursus aan waarin alle tech-
nieken van het luisterspel (microfoontechniek, geluidstechniek, grammofoon- en geluidsfilmopname, akoes-
tiek enz.) aan bod kwamen. Rammelt, T. (1941). Het luisterspel bekeken. Hilversum.
18. Rammelt, T. (1941: 13). Rammelt geeft weer wat er op de ‘Conférence d’Experts’ (juni 1939) over dit on-
derwerp werd gezegd.
19. Zowel Stroman (1973) als Rammelt (1941) noemen deze oorzaak.
20. Jan C. de Vos jr. werd op zijn beurt in het midden van 1942 weer vervangen door Jan Koetsier Muller.
21. Zie voor de biografie van de drie luisterspelpioniers de lemma’s in het Biografisch Woordenboek van Ne-
derland. Salomon de Vries jr. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/vries. Wil-
lem van Capellen: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/capellen. Kommer
Kleijn: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/kleijn. 
22. Van Nierop was de enige anti in dit gezelschap (Verkijk: 557).
23. De NO zond van deze auteurs de volgende luisterspelen uit: Het spook van de opera (Theophile de Bock),
Het vrouwtje van Stavoren (Hasco Dekker); De vliegende Hollander, een luisterspel in drie delen (Theep de
Groot) Expres Amsterdam-Brussel, privé-cabine nr. 17. (Cyriel Verheyen), Glorie van den arbeid (H.B. Wilde-
vuur), Corruptie (Edo Odet) en Van Vastelavond tot Paschen (Karel van Dorp). Van Hasco Dekker werden
meerdere luisterspelen uitgezonden: Er voeren acht scheepjes, 1573: Slag op de Zuiderzee, 1574: Cornelis Corne-
liszoon Evertsen, 1664-1665: De retourvloot van Pieter de Bitter en Johan van Galen, alle uitgezonden in de se-
rie: Onder de luifel, kroniek der Hollandsche zeehelden. Kwartier der bezinning 1584, een luisterspel over Wil-
lem van Oranje en Hongkong, een politiek luisterspel. Karel van Dorp schreef nog twee luisterspelen voor de
serie Landmans lust: Sinte Katrijne melken en Isaac Hollandus. De duivel in de Krimpenerwaard.
24. Gegevens lidmaatschap NSB gebaseerd op nota Wolters en namenlijst Carel Briels. Nota M. Wolters
aan S.M.S. de Ranitz, 10 mei 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dd. Namenlijst waarop Carel Briels de hou-
ding van toneelspelers en regisseurs heeft beschreven. TIN, Archief Carel Briels, archiefdoos I. Biografische
gegevens over Piet Rienks worden vermeld in Klöters, J. Ceesje Speenhoff. Het verhaal van een actrice. In: Spe-
len onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting. [Red. H. van der Veen]. Amsterdam. 2005. Ver-
kijk noemt deze drie acteurs als sympathisant. Verkijk, D. Ook NSB’ers misbruikten Rembrandt. NRC, 11 juli
2006.
25. Hitler werd als lid nummer 7 ingeschreven bij de NSDAP.
26. Op 30 januari schreef Goebbels in zijn dagboek: ‘Es ist fast wie im Traum. Die Wilhelmstraße gehört uns.’
Goebbels, J. (1934). Vom Kaiserhof zur Reichkanzlei. München. 251. Geciteerd bij Wessels, W. (1985: 434).
27. Voorbeelden: ‘Deutsche ohne Deutschland’ (Deutschlandsender), ‘Deutschland – seine Gestalten und
Führer’ (Süddeutsche Rundfunk AG), ‘Männer formten deutsche Geschichte’ (Reichssender Hamburg) en
‘Bilder aus der deutsche Vergangenheit’ (Reichssender Köln). Wessels noemt dit type luisterspel ‘Biogra-
phien’ en rangschikt het onder het thema ‘Rückversicherungen’. Wessels, W. (1985: 475-480).
28. Stache, R. (1943). Rothstein & Co.(Filiale London). Erfurt. 7. Geciteerd bij Wessels, W. (1985: 498). De
boekuitgave van de luisterspelen van Stache verscheen in de reeks ‘Thüringer Untersuchungen zur Juden-
frage’.
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29. Op 29 juni 1941 werd het luisterspel De tocht naar Chatham uitgezonden waaraan Minny Erfmann, Phi-
lippe la Chapelle en Eduard Palmers meewerkten, op 15 juli 1941 volgde Rembrandt van Rijn van A.H.L. Nu-
ver met Eduard Palmer als Rembrandt in een regie van Kommer Kleijn.
30. Een paar titels: G.H. Knap. Nederlanders in Worms. Van Siegfried en van andere Nederlanders. Philips
van Marnix, heer van St. Aldegonde en de dappere daden van twee jonge Nederlanders ten Rijksdage. Regie: Jan
C. de Vos. Uitzending: 16 september 1941. Jef Popelier. Tussen twee volken (een luisterspelserie over ‘oom Paul’
Krüger, de Zuid-Afrikaanse Boerenleider die de opstand tegen het Britse bestuur leidde). Regie: Jan C. de Vos.
Uitzending: 23 september 1941. Klaas Smelik. Een Hollands drama anno 1910. Uitzending: 14 oktober 1941.
Frans de Prez. Kapitein Bremond. Regie Jan C. de Vos. Uitzending: 16 oktober 1941. Hasco Dekker. Pionier
(hoorspel over het leven van een Nederlandse held, i.c. Jan Brandt, de zoon van een Amsterdamse koopman).
Uitzending: 26 oktober 1941. Klaas Smelik. Kameraden (tijdsbeeld 1939). Regie Jan C. de Vos. Uitzending: 30
oktober 1941.
31. De uitslag van de prijsvraag uit 1941 waaraan 216 inzenders hadden meegedaan, werd op 31 mei 1942 via
de radio bekend gemaakt. De volledige uitslag:
Groep A. Stukken van sociale, opvoedkundige of geschiedkundige aard:

Eerste prijs: Hasco Dekker, Het vrouwtje van Stavoren.
Tweede prijs: mevr. J. Hoekstra-Klumper, Sprookje of werkelijkheid.
Derde prijs: Edo Odet, Corruptie.
Ereprijs: H.B. Wildevuur, De glorie van den arbeid.

Groep B: ontspanningsluisterspelen:
Eerste prijs: Theophile de Bock, Het spook van de opera.
Tweede prijs: C.D. de Bruijn, De roode ring.
Derde prijs: Cyriel Verleyen, Express Amsterdam-Brussel.

Groep C: luisterspelen van grote omvang:
Eerste prijs: Theep de Groot, De vliegende Hollander.
Tweede prijs: J.H. v.d. Linden, Volk in nood.
Derde prijs: Hasco Dekker, Wie doodde dr. Wijnand Geerlings?

Het vrouwtje van Stavoren werd op 12 september 1942 uitgezonden, Het spook van de opera op 6 september
1942. De driedelige serie De vliegende Hollander startte op 19 september 1942.
32. In Maaike’s ontrouw van Jan de Kock sterft een van de hoofdpersonen een gewelddadige dood. De luis-
teraars konden enkele vragen beantwoorden, die door de auteur verwerkt werden tot een nieuw luisterspel.
Het totale prijzenbedrag bedroeg ƒ160. Het Vaderland, 25 augustus 1943.
33. Toorn, M.C. Van den (1991: 15-36).
34. George de Vries. Een bom valt. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943- tekst 901. Uitge-
zonden op 18 februari 1943, 18.15-18.30 uur op Hilversum II.
35. Bas Bouman. De sociale voorman maakt u wegwijs. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943-
tekst 2524, 2-3. Uitgezonden op 11 juni 1943, 19.15-20.00 uur.
36. De serie was gebaseerd op de Engelse serie Paul Temple van Francis Durbridge. Het eerste Neder-
landstalige luisterspel in die reeks, Spreek met Vlaanderen en het komt in orde, werd uitgezonden in februari
1939. Voor het uitbreken van de oorlog volgden nog: Paul Vlaanderen en de mannen van de frontpagina (mei
1939) en Paul Vlaanderen en het Z-4 mysterie (april 1940).
37. Anton Betzner. De stoomploeg verovert de wereld. Luisterspel over het leven van ir. Max Eyth, Uitge-
zonden op 8 januari 1943. Gustaaf Adolf Littech. Glas. Uitgezonden op 15 januari 1943. Hellmuth Kassing. De
strijd van Louis Pasteur tegen microben en bacillen. Uitgezonden op 22 januari 1943. Hanns Joachim Tanne-
witz. Hout. Uitgezonden op 5 februari 1943.
38. [Anoniem] Koen en het imperium. Luisterspel over Jan Pietersz. Coen, naar een roman van K. Norel.
Henri Knap. Cornelis Houtman. Uitgezonden op 5 februari 1942. Harmen Bonsma & Piet Maree. In een blauw-
geruite kiel. Luisterspel over de jeugd van Michiel de Ruyter. Uitgezonden op 29 april 1942. Klaas Smelik. Kerst-
feest in het ‘behouden huys’. Uitgezonden op 26 december 1942. W.G. Kierdorff. Als de leeu van Hollant brult.
Luisterspel over de tocht naar Chatham. Uitgezonden op 19 juni 1943.
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39. W.G. Kierdorff. Duytschen Hans. Luisterspel in twee delen over Hans Memlinc. Uitgezonden op 3 april
1942. Tekst ontleend aan: Memlinc, de laat-Gotische droom van Jozef Muls. Paul Hardy. Rembrandt gedag-
vaard. Bewerking van het toneelstuk Rembrandt vor Gericht van Hans Kyser. Uitgezonden op 24 mei en 25
augustus 1942. Hans Hannema. Hei, ’t was in de mei. Luisterspel in grote rolbezetting over Hooft en Brede-
ro. Uitgezonden op 21 juli 1942. Henri van Hoof. Tussen het Noorden en het Zuiden klinkt een lied. Luisterspel
over de componist Hendric Isaac. Uitgezonden op 13 september 1942. Henri van Hoof. Orlando di Lasso. Uit-
gezonden op 27 september 1942. Martien Beversluis. Soo wyt men ooren vint, die Dietschen klanck verstaen.
Klankbeeld over Vondel. Uitgezonden op 17 november 1942. Walter C.F. Lierke. Albrecht Dürer. Mensch en
meester. Vertaling: Walter Hintz. Uitgezonden op 27 november 1942.
40. Luistergids, 30 oktober 1942, 6.
41. Rembrandt werd onzedelijk gedrag verweten, omdat hij ongehuwd samenwoonde met Henrikje Stof-
fels. Hij werd zelfs voor dief uitgemaakt omdat hij zes goudstukken uit de spaarpot van zijn dochter had ge-
stolen om een van zijn kunstwerken terug te kopen. In de Duitse Rembrandtfilm van Hans Steinhoff kreeg
de directe propaganda gestalte door een scène met drie joodse handelaren, die voor weinig geld zijn schilde-
rijen opkochten. Later werden deze door kunsthandelaar Uylenburgh met grote winst verkocht op de inter-
nationale markt.
42. Geciteerd bij: Van der Ven (1992: 43-44).
43. Jan van Rheenen. Heling. NIOD, archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 4575.
44. W.G. Kierdorff schreef, soms onder het pseudoniem Horst Hagenheim, verschillende politieke luis-
terspelen in de reeks 24 uur Londen. In Curch and oil werden Engelse missionarissen ingezet bij de speurtocht
naar petroleum in Perzië. Dit spel van Hasco Dekker werd uitgezonden op 2 september 1942.
45. De verschillende luisterspelen van Henri van Hoof uit de reeks ‘Helden van Zuid-Afrika’: Daan Smitt
voor heette vuren, Het verraad van Dingaan en de wraak van de Boeren, De heldhaftige jeugd van Paul Krüger,
De strijd om de Spionkop: Hoe Blikoortje en Viljoen 9 Engelschen gevangen namen. De strijd om den Spionkop:
De vierkleur wordt op den top geplant en Ek is een geboren Transvaler. Met dit laatste luisterspel werd de exe-
cutie van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Jopie Fourie door de Engelsen op 20 december 1914 in 1943 her-
dacht. Jan van Doorn schreef in 1943 Christiaan de Wet bij Sannapost, W.G. Kierdorff, Dis-Hij, een luister-
spel ter herdenking van Paul Krüger (uitzending: 10 oktober 1943). Walther C.F. Lierke was met zijn Cecil
Rhodes een van de Duitse auteurs van wie een luisterspel over dit onderwerp werd uitgezonden. Datum van
uitzending: 16 juni 1942.
46. Wildevuur, H.B. Op voor een nieuwe toekomst. De Glorie van den Arbeid. NIOD, Archief Nederlandsche
Omroep (103), 1942- tekst 3977, 9-13. Uitgezonden op 18 oktober 1942, 14.00-14.20 uur op Hilversum II.
47. Beversluis, M. Drieklank van den arbeid. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 1694.
Uitgezonden op 1 mei 1942, 18.45-19.30 uur op Hilversum II.
48. Dat zijn werk het onze zij. Luisterspel ter gelegenheid van de vijfenvijftigste geboortedag van Adolf Hit-
ler. Uitgezonden op 20 april 1944, 18.05-18.45 uur op Hilversum I. Nationaal Archief, CABR-archief, inv. nr.
94074.
49. Hoof, H. van. Dr. Joseph Göbbels. Een schrijver en strijder voor zijn volk. Een herinnering en een toe-
komstbeeld. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942- tekst 5401. Uitgezonden op 28 oktober 1942,
19.50-20.15 uur op Hilversum I.
50. De auteur was Joost van Vegten, de uitzending vond plaats op 23 februari 1944. Van Vegten was ook de
auteur van Wikingen, een klankbeeld naar het boek Germanenstorm van Kurt Edward Ball (uitzending: 9 juni
1943).
51. Vries, G. de. Is de WA volksvijandig? Bewerking: Jan van Rheenen. NIOD, Archief Nederlandsche Om-
roep (103), 1942- tekst 4654. Uitgezonden op 25 september 1942, 19.15-19.30 uur op Hilversum II.
52. Zo werd op 12 april 1942 Ruim baan van W.T. Stuut uitgezonden, een luisterspel over drie mannen van
de NAD.
53. Hoekstra, J. Geen doode dingen, maar levende herinneringen. Luisterspel ter gelegenheid van een ten-
toonstelling over sibbekunde in de Bijenkorf te Den Haag. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103),
1942- tekst 3461. Uitgezonden op 28 juli 1942, 15.00-15.20 uur op Hilversum I.
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54. Churchill’s tweede front en Hoera! … het tweede front van Philip van de Wetering worden bewaard in het
archief van de Nederlandsche Omroep. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1943-1432 en 1433. Da-
tum: 8, resp. 9 maart 1943. In Rotterdam rouwt beschrijft dezelfde auteur de gevolgen van een groot Engels
bombardement op Rotterdam waarbij vele doden zijn te betreuren. De Nederlandse regering in ballingschap
kan bij monde van minister Van Lith de Jeude niet wachten dit ‘heugelijke’ nieuws aan koningin Wilhelmi-
na over te brengen. Dit spel werd op 7 april 1943 uitgezonden en drie dagen later herhaald. NIOD, Archief
Nederlandsche Omroep (103), 1943-2000.
55. In het kader van de Rembrandtcultus schreef hij De Nachtwacht.
56. Bouws gaf aan die uitnodiging gehoor en schreef vooral regionale luisterspelen als De Amersfoortsche
kei en Het wittebroodskind van Utrecht en een aantal luisterspelen in de reeks Het ambacht, waarin o.a. een
smid, een molenaar en een boekbinder over hun beroep vertelden.
57. Geciteerd bij Van der Veld, H. (1992: 44).
58. Schuitemaker maakte voor zijn luisterspelen gebruik van andere bronnen als gedichten en voordrach-
ten. Voor de NO werden van hem o.a. uitgezonden: Ut de âlde doaze, Winterjoune-nocht en De kreambesite.
Van den Broek was de auteur van De strijd om de Koningshoeve, Een boer verhuist en Janus en Mie veinde me-
kaoren. Beide auteurs werkten mee aan de streekdag voor hun regio, waarbij de NO luisterspelen en repor-
tages wijdde aan Friesland, resp. Noord-Brabant. 
59. Knap, Ger H. Het hoorspel de aangewezen vorm voor herschepping van het sprookje. Luistergids, 17 april
1942, 4-5.
60. Kettmann jr., G. Morgenschemer in Amsterdam. Het luisterspel is uitgezonden op 6 februari 1942 en 1
januari 1944. Rolverdeling:
spreker Rich. Menger
de dichter Reinier Jacq. de Haas
de schilder Juriaan Fred. Menger
de Stedemaagd Mien Duymaer van Twist
de sjouwer Jan Lemaire
de schipper Piet Rienks
de koopman Philippe la Chapelle
NIOD, archief Kettmann, map Doc. I-882/I 2.
61. Idem, 2, rg. 45-57.
62. Idem, 11, rg. 34-37.
63. Smis, G.P. Het vertrouwen. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942-400. Uitgezonden op 11
februari 1942, 10.40-11.00 uur op Hilversum II.
64. Mededeling van Henri van Hoof in de Luistergids, 16 oktober 1942 bij de introductie van de serie Levende
letters.
65. In Menschen tusschen wad en wouden werd het interview met de auteur op een Friese boerderij afge-
wisseld met toneelspelende Friese boeren en boerinnen te midden van hun stamboekvee. Waar eeuwen fluis-
teren had als onderwerp de opgravingen van het kasteel van Rotterdam. Een interview met een archeoloog
werd onderbroken door scènes waarin de middeleeuwse kasteelbewoners te beluisteren waren.
66. Nieuw Nederland, 1942-1943: 241-255. Knap was eigenaar van een eigen productiebureau, de ‘Interna-
tionale Radio Dienst’. Voor de oorlog werkte hij op freelance-basis mee aan de Holland-Indië-uitzendingen
van Philips-Phoni. Vanaf 13 juni 1940 probeerde hij om via de Rundfunkbetreuungsstelle en de Hauptabtei-
lung Volksaufklärung und Propaganda in Den Haag omroepland binnen te dringen. Zijn belangstelling ging
vooral uit naar boe renprogramma’s. De titel van een van zijn luisterspelen Landmans Lust was jarenlang de
titel van een boerenrubriek in bloed- en bodemsfeer.
67. Idem, 254 en 255.
68. Wildevuur, H.B. Op voor een nieuwe toekomst. NIOD, Archief Nederlandsche Omroep (103), 1942-
tekst 3977. Uitgezonden op 18 oktober 1942, 14.00-14.20 uur op Hilversum II.
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1. Thijssen, L. (1943). Soldatenfiguren in den Prinz von Homburg bij het Deutsches Theater. Cinema & Thea-
ter, 23 (40), 4. Thijssen was oud-hoofdredacteur van het Duitsgezinde De Residentiebode en werd in 1944 re-
dacteur van het nationaalsocialistische propagandablaadje De Gil.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ibidem. Prinz Friedrich von Homburg was het openingsstuk van de eerste rijkstheaterweek in 1934 en in
zijn openingsrede noemde Goebbels het hoofdpersonage een voorbeeldfiguur voor nationaalsocialisten. In
naoorlogse enscenering diende de prins als contrastfiguur voor de vertwijfelde dichter en mens Heinrich von
Kleist (Botho Strauß en Peter Stein, 1972). Martin Walser (1998) benadrukte juist de gewetensvrijheid als het
centrale thema, want de ter dood veroordeelde prins beslist zelf of hij instemt met het doodvonnis of niet.
In de enscenering van Gerardjan Rijnders van de gelijknamige opera van de Duitse componist Hans Wer-
ner Henze uit 1960 werd Prinz Friedrich von Homburg een familiedrama waarin een jongeman in opstand
kwam tegen zijn vader. Keim, S. (2005) Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg in der Kritik. In:
Kleist Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn. Heilbronn. Arian, M. In het toneel moet je alle middelen wegla-
ten. De Groene Amsterdammer, 14 februari 2004.
5. Wolters, M. De greep naar het groote tooneel. De Waag, 1942: 1012-1013.
6. Wiers, W.J. Tooneelcritiek. De Schouw, 1943: 96-97.
7. Weersma, W. En wat nu met het theater? De Waag, 1940: 340.
8. Primo, F. Tooneel en politiek. De Schouw, 1942: 199.
9. [Anoniem] Het tooneel moet spiegel van ons volk zijn. Het Nationale Dagblad, 10 april 1941, Roozendaal,
C. Nederlandsch tooneel herleefd. Het Nationale Dagblad, 25 maart 1942, Graaff, Chr. de Voorvaderlijk le-
ven ten tooneele. De Schouw, 1942: 477-478 en Weersma, W. Hoog-conjunctuur voor het Nederlandsche stuk.
De Schouw, 1943: 331.
10. Wolters, M. Tooneel òp het tooneel, tooneel òm het tooneel. De Waag, 1942: 1008-1009. Zie ook: Wol-
ters M. De greep naar het groote tooneel. De Waag, 1942: 1012-1013.
11. Weersma, W. Volkstooneel. De Schouw, 1944: 218.
12. Wolters, M. Tooneel in Friesland. De Waag, 1943: 347-348.
13. Tol, A.E. van den. De taak der kunst-critiek. De Waag, 1940: 383.
14. Ibidem.
15. Wiers, W.J. Tooneelcritiek. De Schouw, 1943: 97.
16. Goedewaagen, T. (1943) Passer en speer. Kultuurpolitieke redevoeringen. Den Haag, 185.
17. Anonieme recensie Het Nationale Dagblad, 1 februari 1937.
18. Gegevens zijn gebaseerd op: Wolters, M. De Nederlandsche stukken op het Nederlandsch Tooneel sinds
mei 1940. De Waag, 1942: 868-869.
19. Wolters, M. De Nederlandsche stukken op het Nederlandsch Tooneel sinds mei 1940. De Waag, 1942:
868-869. Wouter Weersma meldde een jaar later in De Schouw dat er in het seizoen 1942-1943 zevenentwin-
tig Nederlandstalige stukken waren te zien, waaronder elf premières.
20. Wolters, M. Drie Emmekens, de Meester’s ‘Mariken’ en de Middeleeuwen. De Waag, 1941: 753-754.
21. Een gedetailleerdere beschrijving van het werk van Saladin Schmitt in Bochum geeft Rühle 2007: 847-853.
22. Prez, F. de. Recensie van De verheerlijckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse van Michiel de Swaen.
Het Nationale Dagblad. 6 maart 1942. Met ‘Geslaagde operaties’ werd verwezen naar Operatie geslaagd van
A. den Hertog; met ‘Olivieren en Adrianen’ naar het stuk Adriaan en Olivier van Leonard Huizinga.
23. Ibidem.
24. Wolters, M. Hoewel door een Nederlander geschreven. De Waag, 1942: 952-953.
25. Modderman, S.B. Adam in ballingschap. De Waag, 1942: 1347.
26. Ibidem.
27. Wolters, M. Roomsch of Europeesch. De Waag, 1944: 12-13.
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28. Ibidem.
29. Modderman, S. B. Het Bochumer Theater speelt Minna von Barnhelm. De Waag, 1941: 591.
30. Wolters, M. Taal der sterren. De Waag, 1943: 189.
31. Wolters, M. Agnes Bernauer en de zending der Bochumers. De Waag, 1942: 841-842.
32. Idem, 842.
33. Wolters, M. Gerhart Hauptmann’s Florian Geyer. De Waag, 1941: 673-674.
34. Wolters, M. Der Nibelunge Nôt. De Waag, 1944: 301-302.
35. Idem, 302.
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. Rühle, G. (2007: 881). Opvoering 18 oktober 1940 in het Schiller Theater in een regie van R. Jürgen
Fehling. Ook in Duitsland werd Halbe toentertijd geprezen als een waardige representant van de West-Prui-
sische aarde. Het stuk werd in 1943 in België door verschillende gezelschappen gespeeld.
41. N.H. den Hertog besprak Als ’t water wast op 12 oktober 1943 in Het Nationale Dagblad, Max Wolters
recenseerde het stuk in De Waag, 1943: 669. De dramatische handeling draait om een erfeniskwestie. De oud-
ste broer, Peter, heeft het testament van zijn vader verduisterd en zo zijn beide broers bedrogen en is daar-
door in het bezit gekomen van de oude boerderij. Zijn jongste broer Jacob werkt bij hem als knecht en voelt
zich te kort gedaan. Renate, de vrouw van Peter weet van het bedrog af, maar zij zwijgt het stil. Als Walter de
derde broer na lange jaren weer terugkeert op de boerderij ontbrandt het conflict. Walter strijdt met Peter
op de dijk bij de Weichsel en doodt hem.
42. Hertog, N.H. den, Recensie Als ’t water wast. Het Nationale Dagblad, 12 oktober 1943.
43. Wolters, M. De werkelijkheid ten tooneele. De Waag, 1943: 669.
44. Fidelio. Adam in ballingschap. Het Nationale Dagblad, 13 oktober 1942.
45. Ibidem.
46. Recensie van Frans de Prez van Madame Bovary, Het Nationale Dagblad, 16 mei 1942.
47. Roozendaal, C. Flauberts Madame Bovary. Het Nationale Dagblad, 28 april 1942.
48. Hertog, N.H. den, Madame Bovary. Geen voorbeeld doch symptoom. Het Nationale Dagblad, 29 ok-
tober 1942.
49. Ibidem. Dezelfde bewoordingen werden aangetroffen in een recensie over Madame Bovary van Corrie
Roozendaal in Het Nationale Dagblad, 28 april 1942.
50. In De IJsheiligen knoopt de vrouw van een professor een relatie aan met diens assistent, die op zijn beurt
verloofd is met de dochter van de professor. Hertog, N.H. den, De IJsheiligen in den Amsterdamschen Stads-
schouwburg. Het Nationale Dagblad, 3 november 1942.
51. Beide citaten zijn afkomstig uit: Prez, F. de (1942). Betje regeert in het Corso-Theater Den Haag. Cine-
ma & Theater, 22 (36), 18. In het seizoen 1947-1948 werd Betje regeert nogmaals gespeeld door De Schouw-
spelers met wederom Ellen Durieux in de hoofdrol.
52. Recensie Volk en Vaderland, 2 juli 1937.
53. Hees, A. van, Nederlandsch tooneelstuk ‘De Zondaar’ oogst verdiend succes. Het Nationale Dagblad,
25 november 1941.
54. De personages in Het hart van Henry Bernstein zijn volgens Van Hees slecht ingekleurd: zij hebben geen
achtergrond, een doel of een echt ideaal in hun leven. Hij veracht ‘dit soort gevoels-zwelgerij’. [A.v.H.] Hen-
ry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936. De typering ‘ontwortelde mensen’ is te vin-
den in: Hees, A. van, Met Sint Juttemis. Het Nationale Dagblad, 6 januari 1937. Het betreft een recensie van
Met Sint Juttemis van Rodney Ackland, dat op 1 januari 1937 in première ging bij het Centraal Tooneel. Ook
De reis van Henry Bernstein werd in Het Nationale Dagblad neergesabeld. Het werd omschreven als ‘lieder-
lijk’, een ‘orgie van verjoodschten Franschen geest, of beter is misschien verfranschten joodschen geest’. Fa-
cetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970. [Samenstelling: G.J. de Voogd]. Amsterdam. 1970, 81.
55. [A.v.H.] Henry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936.
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56. [A.v.H.] Staatsvijand nr. 1. Het Nationale Dagblad, 21 april 1937.
57. Hertog, N.H. den, Antigone van Sophocles. Treurspel van het Noordsche noodlot. Het Nationale Dag-
blad, 9 maart 1943.
58. Ibidem.
59. Ook Chr. de Graaf wijst in zijn recensie op het Germaanse karakter van Antigone: ‘Er moet in die Grie-
ken van de vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling wel iets geleefd hebben dat nu nòg in òns leeft, iets
dat tot het wezen van den Europeeschen aard moet behooren.’ En: ‘Hier spreekt een geest, die zich scherp
onderscheidt van de naburige Aziatische en die veel meer verwantschap vertoont met die van het Noorden.’
Graaf, Chr. de (1943). Antigone. In: Cinema & Theater, 23 (11), 4-5.
60. Wolters, M. Attische en Amsterdamsche problemen. De Waag, 1943: 156-157.
61. Ibidem.
62. Ibidem. Polyneikes en Eteokles, de twee zonen van Oedipous, strijden na de dood van hun vader om
de troon. Polyneikes trekt met een vijandelijk leger op tegen zijn vaderstad Thebe en in het gevecht doden
beide broers elkaar. Hun oom Kreoon wordt nu koning van Thebe. Omdat Polyneikes verraad heeft gepleegd,
wordt hij in tegenstelling tot Eteolkles, niet begraven waardoor hem de toegang tot de onderwereld wordt ont-
zegd. Ondanks het bevel van Kreoon besluit Antigone haar broer te begraven. Ze wordt door Kreoon levend
opgesloten in een rotsgraf waar ze zelfmoord pleegt.
63. Schlimme, G. Volkstooneel. De Waag 1941: 751.
64. Hertog, N.H. den, Peer Gynt van Ibsen. Vlucht uit de totaliteit. Het Nationale Dagblad, 1 juni 1943.
65. Ibidem.
66. [Ddt] Shakespeare’s Hamlet. Het Nationale Dagblad, 13 november 1943.
67. Ibidem.
68. Ibidem.
69. Hertog, N.H. den, Hamlet. Het Nationale Dagblad, 2 december 1943.
70. Hertog, N.H. den, Beatrijs. Het Nationale Dagblad, 11 september 1943.
71. Ibidem.
72. Hertog, N.H. den, Vrouwenzand. Het Nationale Dagblad, 25 februari 1943.
73. Voorbespreking Gysbreght van Aemstel van Joost van den Vondel in Het Nationale Dagblad, 31 decem-
ber 1942.
74. Prez, F. de, Recensie Operatie geslaagd. Het Nationale Dagblad, 7 oktober 1941.
75. Lammers, L. Een ‘ooievaar’ in den Princesseschouwburg. Het Nationale Dagblad, 19 april 1944.
76. Wolters, M. Spoken zien bij dag. De Waag, 1943: 120-121.
77. Ibidem.
78. Fidelio. Het meisje van Arels (l’Arlesiènne). Het Nationale Dagblad, 11 maart 1941.
79. Hertog, N.H. den, Als ’t water wast. Drama van Max Halbe opgevoerd door Het Residentie Tooneel. Het
Nationale Dagblad, 12 oktober 1943.
80. Vooral in de archeologie en in de volkskunde waren nationaalsocialisten op zoek naar het Nederland-
se volkseigene waarvan ze hoopten dat het noordse of Germaanse trekken zou bevatten. Zie hiervoor: Dek-
ker, T. (2002). De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. Am-
sterdam. Eickhoff, M. (2003). De oorsprong van het ‘eigene’. Nederlands vroegste verleden, archeologie en
nationaal socialisme. Amsterdam. Henkes, B. (2005). Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de
Nederlandse identiteit 1918-1948. Amsterdam.
81. Wolters, M. Volkstooneel. De Waag, 1942: 1056-1057.
82. [Anoniem]. De vreemdeling van Antoon Coolen te Aken opgevoerd. Het Nationale Dagblad, 16 april 1937.
83. Weersma, W. Tijd-theater. De Waag, 1938: 240-241.
84. Ter Braak vond de voorstelling niet uitstijgen boven de gemiddelde Expressionistische revue, die voor-
al in het tweede deel gestalte kreeg. Het optreden van de beul aan het eind van het stuk werd door hem geïn-
terpreteerd als een omgekeerd Christussymbool, waarbij het Lagerkvist alleen om het effect was te doen. Over
de theatrale bewerking van de novelle zei hij: ‘De effecten in de novelle van Pär Lagerkvist zijn al verre van
fijn; op de planken worden zij ronduit óf vervelende, verwarde kost (zooals in de eerste helft) óf pathetische
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in drakenbloed gedoopte humbug voor een demonstratief applaus (waaraan het gisteren ook niet ontbrak).’
De zeer positieve ontvangst door het Haagse publiek stemde niet overeen met de mening van Ter Braak. Re-
censies Menno ter Braak over De beul van Pär Lagerkvist. Het Vaderland, 18 en 20 november 1935.
85. NRC, 23 januari 1936. Er bestaat een verschil tussen de tekst van Lagerkvist die de mensheid te gronde laat
gaan, een negatief slot dus en de tekst van de Amsterdamsche Tooneelvereeniging, die juist een positief slot
kent met de oproep aan de mensheid om zich te bekeren. In een bespreking van het stuk op de radio ziet een
zekere ds. B.J. Aris zelfs een zuiver christelijke gedachte in het stuk verwerkt. Hij vindt dat ‘wie de hoofdge-
dachte ervan goed heeft begrepen, zich beschaamd zal voelen over al het geweld, dat nog op de wereld is en hij
den schouwburg zal verlaten met een gevoel van schuld, en zonder haat zal hij zich als vrijwilliger stellen in het
leger dergenen die geen ander verlangen hebben dan dat de beul op aarde gedaan krijgt’. Van Dalsum for-
muleert het standpunt dat ‘het den tooneelkunstenaar geboden [is] meer voor den waarachtigheid van den in-
houd in te staan, dan acht te geven op de aesthetische waarde van den vorm, waarin deze inhoud gekleed is.
Het l’art pour l’art standpunt is er een, dat voor het tooneel van nu zeker niet meer opgaat.’ Het thema, de strijd
van geweld versus vrede, koppelt van Dalsum aan de taak van het toneel. Hij zegt: ‘Wie het tooneel (…) tracht
te disqualificeeren als morbide, defaitistisch, als deflatie van den geest, als links extremistisch, richt zich niet
alleen tegen dit tooneel, maar ook tegen de humanitaire beginselen, waarop het wil steunen. Het beteekent dat
hij niets liever zou wenschen, dan een tooneel dat den mond is gesnoerd’. [Anoniem] Radiorede van Albert
van Dalsum over ‘De Beul’. Het Vaderland, 21 december 1935. Het verschil tussen de Amsterdamse bewerking
en de oorspronkelijke tekst wordt duidelijk door het openingstafereel van de voorstelling dat het H. Avond-
maal voorstelt. Braak, M. ter. ‘De Beul’ en godslastering. Het Vaderland, 6 december 1935.
86. Werumeus Buning schreef op 11 november 1935 in De Telegraaf : ‘Ik voor mij heb in den schouwburg
nog nooit of te nimmer zulk een smaak van walging in mijn mond gehad als tijdens deze vertoning en ik ben
zoo vrij niet in een kunst te gelooven waarvan men misselijk wordt, met welk betoog men ze ook verdedigen
wil. (…) De noodzaak van de kunst echter is, meer dan ooit in zulk een tijd, het brengen van ordening en re-
delijk inzicht. (…) Deze opvoering echter brengt niets dan troebelheid, chaos, grove sensatie en verwarden
geest. Men kan zulk een oordeel verwerpen als persoonlijk en weinig gemotiveerd, niemand echter heeft het
ooit als een te persoonlijk oordeel beschouwd of het noodig gevonden te motiveren dat hij niet van rotte ei-
eren houdt.’ Geciterd bij Venema, A. (1988: 340). L. van den Broeke, de criticus van het katholieke De Tijd
wijdde vijf artikelen aan De beul waarin hij er steeds op hamerde dat het stuk verboden moest worden. Re-
censies in De Tijd van 26 en 28 november en 2, 3 en 5 december 1935.
87. Opvoering van het communistisch, godslasterlijk tooneelstuk “DE BEUL” onder bescherming van de Over-
heid. Nationaal-socialistische brochure. Z. pl., z.j. [1935/1936]: 2 en 3.
88. Bericht in Het Tooneel, april 1935, 12.
89. Volk en Vaderland, 7 december 1935. Geciteerd in Opvoering van het communistisch, godslasterlijk toon-
eelstuk ‘de beul’ onder bescherming der Overheid, 5.
90. Ibidem.
91. Op 4 februari 1933 brak muiterij uit op het Nederlandse oorlogsschip ‘De Zeven Provinciën’. Zie hier-
voor: Blom, J.C.H. De muiterij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland. Amsterdam, 20052.
92. Opvoering ‘de beul’, 4.
93. Idem, 5.
94. Idem, 3.
95. Idem, 5.
96. Hees, A. van, In Holland staat een huis. Het Nationale Dagblad, 11 november 1936, 4.
97. Idem, 8.
98. De Rijkseenheid, staatkundig economisch weekblad ter versterking van de banden tusschen Nederland en
de Indiën, 11 december 1935.
99. Sassen, A. Volk en tooneel. De weg, weekblad van Nationaal Front. 30 november 1940. Het pamflet van
Van Bolhuis wordt in dit artikel besproken.
100. [A.v.H.] Het nest. Mantel der liefde moet innerlijke voosheid verbergen. Het Nationale Dagblad, 4 fe-
bruari 1937.

11 nawerk (5)  14-10-2008  11:15  Pagina 520



Noten bij hoofdstuk 8 521

101. Ibidem.
102. [Anoniem] De kunst van den leugen. Volk en Vaderland, 3 september 1937.
103. [A.v.H.] Witte ziekte. Na het ‘eerste’ tooneelgezelschap te Amsterdam ook dat te Den Haag in buiten-
gewonen dienst van Moskou. Het Nationale Dagblad, 25 mei 1937.
104. Hees, A. van, De witte ziekte. Het Nationale Dagblad, 25 mei 1937.
105. Ibidem.
106. [A.v.H.] Artisteningang. Ondergaand tooneel. Het Nationale Dagblad, 25 april 1937.
107. [Anoniem] Het voorste legioen. Het Nationale Dagblad, 11 november 1936.
108. Ibidem.
109. Hertog, N.H. den, Een slecht stuk krijgt ovaties. Het Nationale Dagblad, 20 april 1943.
110. Ibidem.
111. Lammers, L. Een ‘ooievaar’ in den Princesseschouwburg. Het Nationale Dagblad, 19 april 1944.
112. Ibidem.
113. Ibidem.
114. Weersma, W. Menschen van onzen stand. De Waag, 1939: 31. Deze kritiek geformuleerde hij n.a.v. het
in de titel genoemde toneelstuk van St. John Ervine.
115. [A.v.H.] Lorelei 1937 import van decadent liberalisme uit Engeland. Het Nationale Dagblad, 17 februa-
ri 1937. Accentuering van het woord ‘man’ overgenomen uit de oorspronkelijke recensie.
116. Wolters, M. Eenmansvoorstellingen. De Waag 1942: 932-933.
117. [L.] Verveling van het einde der eeuw. Het Nationale Dagblad, 4 oktober 1937. Recensie van de opvoe-
ring van Candida van Shaw door Vereenigd Rotterdamsch Hofstadtooneel.
118. Citaten zijn resp. afkomstig uit: [A.v.H.] Onschuldige meisjes. Het Nationale Dagblad, 3 november 1936;
[A.v.H.] Henry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936; Recensie van Adriaan en Oli-
vier van Leonhard Huizinga. Het Nationale Dagblad, 18 augustus 1941; Weersma, W. Amsterdamsche pre-
mière. De Waag, 1937: 67. De titel van deze paragraaf is ontleend aan: [d.P] Tooneel in den Haag. Het Natio-
nale Dagblad, 3 december 1940.
119. [A.v.H.] Onschuldige meisjes. Het Nationale Dagblad, 3 november 1936.
120. Ibidem.
121. [A.v.H.] Henry Bernstein: Het hart. Het Nationale Dagblad, 7 november 1936.
122. Wolters, M. Tooneel òp het tooneel, tooneel òm het tooneel. De Waag, 1942: 1008-1009.
123. [d.P] Tooneel in den Haag. Het Nationale Dagblad, 11 december 1940.
124. [d.P] Centraal Tooneel. Ze wisten wat ze wilden. Het Nationale Dagblad, 31 maart 1941.
125. Ledeboer van Westerhoven, L.F. Première van Shaws Candida. Het Nationale Dagblad, 1 juni 1944.
126. Recensie van De achtste vrouw van Blauwbaard. Het Nationale Dagblad, 9 juni 1941. Acteurs: Willy de
Vos-Dunselman, Tine Opscholtens, Just Chaulet, Hans van der Werff en Theo van Vliet.
127. Boreel de Mauregnault, J.A. Première van Blauwbaard’s achtste vrouw. Het Nationale Dagblad, 4 sep-
tember 1944.

Noten bij hoofdstuk 9

1. Helman, A. Het ontstaan van Vrij Volk. In: Coolen, A., Defresne, A., Dekker, M., Helman, A. & Van Schaik-
Willing, J. (1945) Vrij volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. Amsterdam. 5-7. 
2. Kuyvenhoven, F. (2007) De staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het mi-
nisterie van OCW 1932-1992. Amsterdam/Leiden.
3. Mien Duymaer van Twist was een van de weinige vooraanstaande toneelspeelsters die na de oorlog nog
een paar rollen heeft gespeeld.

11 nawerk (5)  14-10-2008  11:15  Pagina 521




