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Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 1 
 
Bijlage 1: Biografische lijst van enkele in dit onderzoek voorkomende personen 
 
Karel Baars (*Amsterdam, 29 juli 1892 - †Amsterdam, 26 april 1952) debuteerde in 1912 bij 
het gezelschap van Colnot en Poons en was sindsdien vooral verbonden aan het volkstoneel 
en reizende gezelschappen. Hij was getrouwd geweest met de actrice/cabaretière Coba 
Sodekamp. In de jaren dertig speelde hij o.a. bij het gezelschap Anton Verheyen (1935/36), 
het Noordelijk Tooneelensemble (1935/37) en het gezelschap Nooij (1937/38). Na het NHT 
speelde hij bij Vereenigd Tooneel in de voorstelling Vrouwentemmers van Maurice 
Hennequin. 

Sinds december 1936 was hij lid van de NSB. In mei 1940 werd hij gearresteerd en 
vastgehouden op het bureau Stadhouderskade in Amsterdam. Eind oktober 1944 vertrok hij 
door bemiddeling van het DVK met het gezelschap Het Haagsch Tooneel naar Duitsland om 
voor Nederlandse en Vlaamse arbeiders op te treden. Hij maakte daar op 15 januari 1945 het 
bombardement van Magdeburg mee. 

Begin februari 1945 was hij weer terug in Nederland en eind maart 1945 trad hij op in 
de Groningse Stadsschouwburg. Op 21 juni 1945 werd Baars daar gearresteerd. 
 
Martien Beversluis (pseudoniem van M.B. Versluis, * Barendrecht 28 maart 1898 - † 
Vrouwenpolder, 18 februari 1966) schreef eind jaren twintig sociaal geëngageerde poëzie. Na 
het afbreken van zijn studie Nederlands en een baan als vertegenwoordiger in thee werd hij op 
aanraden van G.J. Zwertbroek aangenomen als literair medewerker bij de VARA, waar hij de 
zondagse radiorubriek Internationale Socialistische Poëzie verzorgde. In 1934 werd hij 
vanwege zijn radicale ideeën ontslagen en hij zocht daarna toenadering tot de communistische 
partij. Hij maakte deel uit van het ‘Comité van Kunstenaars en Intellectueelen’, een 
internationaal comité dat door de communistische Duitse uitgever Willy Münzenberg was 
opgericht. De leiding van de Nederlandse afdeling berustte bij de auteur Frans Coenen. Het 
comité wilde Münzenberg helpen bij de totstandkoming van een bruinboek tegen de 
Hitlerterreur. Via omzwervingen in protestantse en katholieke kring was Beversluis op 20 
april 1940 aanwezig bij de oprichting van Nationaal Front, dat hij in januari 1941 inruilde 
voor de NSB. Maar ook daar vertrok hij met ruzie en hij werd begunstigend lid van de 
Germaansche SS. In 1944 werd hij benoemd tot burgemeester van Veere. Na de oorlog beriep 
hij zich op het feit dat zijn collaboratie vooral werd ingegeven door een opportunistische 
houding en de sociaaleconomische cultuurpolitiek van de nationaalsocialisten, waardoor hij 
verzekerd was van een goed salaris. Het waren argumenten die minder zwaar wogen en hem 
een minder besmettelijk imago opleverden. Beversluis werd tot 6 mei 1965 het recht ontzegd 
een journalistieke functie uit te oefenen, op 8 oktober 1948 mocht Beversluis echter weer 
literatuur publiceren. 
 
Frits van Genechten was de zoon van nazikopstuk Robert van Genechten en lid van de 
Nationale Jeugdstorm. In 1942-1943 stond hij als student ingeschreven bij de Rijksuniversiteit 
Utrecht. In november 1944 werd hij bij een razzia opgepakt en hij moest met andere NSB’ers 
puin ruimen en verdedigingswerken aanleggen in Arnhem. In maart 1945 kreeg hij een 
ongeluk waardoor hij met een hersenschudding werd opgenomen in een ziekenhuis in Ede. Na 
de bevrijding werd hij voor korte tijd geïnterneerd, maar in mei 1946 werd hij vrijgelaten op 
voorwaarde dat hij onder toezicht kwam van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. De 
directeur van het centrale bureau, mr. Jaap le Poole, nam hem geruime tijd in zijn huis op. 
Van Genechten overleed op 24 of 25-jarige leeftijd op 27 oktober 1949 aan de gevolgen van 
een ongeluk. Een sierijzer van 5 kilo raakte door de najaarsstorm van 26 oktober los van het 
huis op de Nassaulaan 23 in Den Haag op het moment dat Van Genechten daar juist 
passeerde.1 

Tobie Goedewaagen werd op 15 maart 1895 in Amsterdam in een welvarend gezin 
geboren, zijn vader was oprichter en directeur van de Amsterdamse Incassobank. Na het 



gymnasium studeerde hij korte tijd Nederlands en kunstgeschiedenis in Amsterdam. Onder 
invloed van zijn moeder koos hij in 1916 voor wijsbegeerte in Utrecht, waar hij in 1923 cum 
laude promoveerde op het proefschrift: De logische rechtvaardiging der zedelijkheid bij 
Fichte, Schelling en Hegel. Twee jaar later werd hij benoemd tot privaat-docent in de 
geschiedenis van de post-Kantiaanse wijsbegeerte aan de universiteit van Utrecht. Tot zijn 
grote droefenis werd hij in 1932 gepasseerd voor het ambt van hoogleraar. In 1933 sloot hij 
zich aan bij het Verbond voor Nationaal Herstel. Goedewaagen kwam een jaar later in 
aanraking met de Groot-Nederlands gedachte door het lezen van het tijdschrift Dietbrand en 
zijn lidmaatschap van de Dietsche Bond. In de zomer van 1935 liet hij zich door een 
Hamburgse hoogleraar overtuigen van het gelijk van het nationaalsocialisme. Zijn mensbeeld 
laat zich als volgt omschrijven: ‘In zijn ogen was de mens een gemeenschapswezen en hij kon 
dus alleen dan “waarachtig mens” zijn, als hij zich in zijn denken en handelen zou richten op 
die gemeenschap.’2 Deze overtuiging vormde de basis voor zijn socialisme. Het jaar daarop 
had hij een ontmoeting met Mussert en werd hij medewerker van Nieuw Nederland, het 
theoretische tijdschrift van de NSB. Na zijn studiereis met Robert van Genechten door 
Duitsland en Oostenrijk in 1938 werd hij overtuigd nationaalsocialist. 

Via het nationaalsocialistische georiënteerde Genootschap Constantijn Huyghens 
maakte Goedewaagen in hetzelfde jaar kennis met cultuurpolitieke vraagstukken. De westerse 
cultuur kon volgens hem alleen door een radicale omwenteling van een dreigende ondergang 
worden gered. Die omwenteling bestond uit een samengaan van een nieuwe geest, het herstel 
van traditionele waarden en een nationaal gevoel. In 1939 werd hij redacteur van het 
nationalistische weekblad De Waag. 

Kort na de Duitse inval werd hij op last van de Nederlandse overheid geïnterneerd, 
waarna hij zich in de zomer van 1940 aansloot bij Musserts NSB. In zijn autobiografie, na de 
oorlog in gevangenschap geschreven, verklaarde hij dat zijn korte gevangenschap hem van 
toeschouwer tot activist had gemaakt.3 In tegenstelling tot zijn medegevangenen was hij niet 
uit op wraak, hij wilde actief meewerken aan de nationaalsocialistische opbouw van 
Nederland, maar wel op een basis die het Nederlandse volk zou kunnen aanvaarden. Dat de 
nationaalsocialisten een minderheid vormden in de Nederlandse samenleving was voor 
Goedewaagen een extra stimulans: ‘Ik zag nu plotseling een kans, ons volk uit de apathie en 
de versplintering, waarin het vóór 1940 verkeerde op te heffen.’4 Hij was overtuigd van de 
nog generaties voortdurende suprematie van Duitsland in Europa. Toch dacht hij niet aan een 
‘Anschluβ’, zijn voorkeur ging uit naar een economisch, militair en politiek en in mindere 
mate cultureel en geestelijk ‘aanleunen’ bij het Derde Rijk. Zijn lidmaatschap van de NSB 
was voor Goedewaagen tevens een middel om te ontsnappen aan het intellectuele isolement, 
waarin hij sinds de jaren dertig verzeild was geraakt. 

Mussert benoemde hem tot persleider en in begin 1941 tot hoofd van de afdeling 
Hoger Onderwijs van het Opvoedersgilde van de NSB en tot gemachtigde in bijzondere 
dienst. Cultureel gezien was de NSB een onbeschreven blad papier, aldus Goedewaagen, ‘In 
het algemeen kan men wel zeggen, dat de NSB’er op het gebied der cultuur (…) geen 
primaire belangstelling heeft. Zijn politieke wil staat ietwat onwennig tegenover deze sfeer 
der schoonheid, tegenover de belangeloze belangstelling en het beschouwende karakter van 
alle cultuur. Populair gezegd: hij heeft voor dat alles niet heel veel tijd, zolang hij midden in 
de strijd tegen americanisme en bolsjewisme gewikkeld is.’5 Hij nam zich voor zowel op 
geestelijk als organisatorisch gebied daarin verandering aan te brengen. Hij opteerde voor een 
gezonde, mannelijke, wagende en getuigende kunst, maar moest vaststellen dat men zijn 
inbreng in dezen nutteloos en nodeloos vond. Toch stond Goedewaagen een andere politiek 
voor dan Mussert. Hij wilde één grote nationaalsocialistische partij die zou bestaan uit ‘de 
NSB van christelijk-historische huize, Nationaal Front, die katholieken, de NSNAP die de 
arbeiders trok en de Nederlandsche Unie die naar het liberalisme tendeerde’.6 In zijn functie 
als president van de Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers was hij verantwoordelijk 
voor de gelijkschakeling van organisaties, die op het gebied van de pers in Nederland actief 
waren. 

In de eerste maanden van de bezetting verkeerde de kunstwereld in onzekerheid. Wat 
wilden de Duitsers? Goedewaagen had samen met de schrijver Jan van der Made en de 



graficus/ dichter Hein von Essen op het Duitse gezantschap een onderhoud met F.M. Huebner 
en F.W. Wickel, dat echter geen concreet resultaat opleverde. Individuele Duitsers als dr. P. 
Osswald oriënteerden zich nog op de culturele situatie, het Rijkscommissariaat functioneerde 
nog niet of nauwelijks. 

Wat de Nederlandse inbreng in dezen betreft signaleerde Goedewaagen een 
belangenstrijd tussen de Nederlandsche Organisatie van Kunstenaars (NOK) en degenen die 
een nieuwe revolutionaire kunst en cultuur voorstonden en die voornamelijk gevonden 
werden in de Nederlandse Kultuurkring van prof. Snijder. Goedewaagen zette zich echter af 
tegen de SS-interpretatie van de cultuur, die door Snijder en Nachenius werd gepredikt. De 
cultuurpolitieke formule van de SS – alle kunst en cultuur werden door het ras bepaald – deed 
hij af als eenzijdig en simpel. Doordat de SS niet definieerde wat onder Germaans verstaan 
werd, ontstond in zijn optiek een vergelijkbare situatie als met de interpretatie van de Bijbel. 
Deze vergelijking werd door Goedewaagen nog verder uitgewerkt, want de zuivere 
Germaanse mens was door een historische zondeval van zichzelf vervreemd. Met behulp van 
de voorgeschiedenis, de middeleeuwen en andere periodes uit de Europese 
cultuurgeschiedenis hoopte de SS het mythisch uitgangspunt van de zuiverheid van de 
Germaanse mens aan te tonen, hem als een verloren zoon in de cultuurgeschiedenis terug te 
vinden om hem tot zijn onaantastbaar en eeuwig wezen terug te voeren. In deze benadering 
herkende Goedewaagen de in zijn ogen nationalistische en socialistische geschiedenisfilosofie 
van J. G. Fichte, zoals deze die had verwoord in zijn Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters 
(1806) en die door de SS was getransformeerd naar de twintigste eeuw. Goedewaagen 
getuigde na de oorlog echter dat het DVK en de Nederlandsche Kultuurraad gepoogd hadden 
de SS-cultuurpolitiek gestalte te geven. De cultuurpolitiek van de NSB stak daar schril bij af, 
want zij betekende volgens hem niet meer dan: ‘het organiseren van muziekcorpsen der WA, 
van zangverenigingen, aankleding van vergaderzalen, aankoop van kunstwerken voor 
representatieve doeleinden, speciale behartiging van de luttele kunstenaars, die tot de NSB 
zijn toegetreden. (…) Voor Mussert was het culturele vraagstuk allerminst opportuun. Hij 
zweeg er over. Van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten interesseerde hem 
alleen de eerste helft, die hem immers “de macht” zou moeten brengen. Het HK 
[hoofdkwartier van de NSB, AvdL] was cultureel maagdelijk, maar wel een maagd zonder 
mogelijkheden!’7 

Onder Goedewaagens leiding werd eind november 1941 de NKK opgericht die echter 
op veel verzet van kunstenaars stuitte en daardoor geen succes werd. Door de toenemende 
invloed van Mussert op het beleid van het DVK moest Goedewaagen opstappen.8 Als troost 
kreeg hij een professoraat wijsbegeerte aangeboden in Utrecht. 

In 1946 werd hij gearresteerd en twee jaar later veroordeeld tot twaalf jaar 
gevangenisstraf waarna hij in 1952 vervroegd werd vrijgelaten. Hij vestigde zich in Den Haag 
als privé-docent en publiceerde in Duitsland nog een aantal filosofische studies. Naast Hoe ik 
nationaal-socialist werd en was schreef hij ook een ongepubliceerd manuscript Politiek 
portret van een NSB-er. 

Uit het eerstgenoemd manuscript blijkt dat hij niet inzag dat er een grote kloof 
bestond tussen datgene wat hij beschouwde als de Duitse cultuur en filosofie, waarvoor hij 
zo’n grote bewondering had en de ideeën van de nationaalsocialisten. Hij overleed in 1980. 
Het was de verdienste van Goedewaagen dat de kunsten en de kunstenaars zich voor het eerst 
mochten verheugen in de belangstelling van de overheid. Op dit punt is zijn beleid na de 
oorlog voortgezet. 
 
Adriaan Nicolaas Johan van Hees (*Rotterdam, 3 mei 1910, †Vlissingen, 2 december 
1976) was de zoon van een Haarlemse schouwburgdirecteur. Het lag dus voor de hand dat hij 
zijn voetsporen zou achterlaten in de theaterwereld. Nadat hij van 1927-1929 de 
Amsterdamse toneelschool had bezocht, verliet hij deze vanwege de geringe kwaliteit ervan 
en vertrok naar Duitsland waar hij toneelscholen in Düsseldorf en Berlijn bezocht.9 Van 1931-
1934 speelde hij bij het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel bij Cor van der Lugt 
Melsert, waar hij in Als ouders slapen van Anthony Kimmens de rol speelde van Neville, de 
zoon van kolonel Hammond (gespeeld door Eduard Verkade). Tot dit gezelschap behoorden 



ook Piet Rienks en Annie van Duyn. Het niveau bij het gezelschap vond hij van mindere 
kwaliteit dan wat hij in Berlijn gezien had. Hij vond zichzelf daar ver bovenuit steken en zag 
zichzelf als de coming man waar het Nederlandse theater jarenlang op had zitten wachten. Hij 
kreeg ruzie met Van der Lugt en vertrok in maart 1933 weer naar Berlijn, waar hij twee 
maanden verbleef. Volgens eigen zeggen begreep hij dat er maatschappelijk gezien bepaalde 
constructiefouten waren gemaakt en dat het liberale kapitalisme, de democratie, het quasi-
Christendom en het humanisme daarvan de oorzaak waren en die het organisme der volkeren 
verziekt hadden. Hij voelde zich ‘verplicht een strijder te worden voor deze “uit God 
komende renaissance der XXe eeuw”, – ik werd daarbij inderdaad gegrepen door de geheele 
mythische kracht van een profetische vernieuwingsbeweging.’10 Bij terugkomst in Nederland 
meldde hij zich op 22 mei 1933 aan bij de NSB. 

Hij wilde het peil van het Nederlands toneel grondig hervormen en op een peil 
brengen zoals dat in Duitsland al bestond. Hij besefte allengs ‘dat eerst ons geheele volk eens 
duchtig door elkander moest worden geschud, - dat eerst een revolutionaire ontwikkeling zich 
van Nederland meester maken moest, – alvorens de “tooneelrevolutie” zoals ik mij die voor 
stelde plaats kon vinden. Zoals ik mij later uitdrukte: een nieuwe Kunst kan pas opbloeien uit 
een hernieuwd volk, – en ik zag het zoo, dat de strijd voor dit laatste het primaire was, m.a.w. 
dat ik dus eerst via de omweg over de politiek de revolutie op tooneelgebied zou kunnen 
bewerkstelligen’.11  

In juli 1933 maakte Adriaan van Hees met De Dietsche Spelers een tournee door de 
West met het stuk Een huwelijk onder Lodewijk XV. Als acteurs waren aan het gezelschap 
verbonden: Willem van der Veer, Eduard Verkade en Peronne Hosang. In de seizoenen 1933 -
1935 speelde hij bij Het Masker van Ko Arnoldi rollen in Tross en Toby, Het nieuwe 
testament van Sacha Guitry, Het adelaarsjong van Edmond Rostand, De wijze kater van 
Herman Heijermans en Vorstelijke emigranten van Jacques Deval. Vanaf 1935 zei hij het 
beroepstoneel vaarwel om zich helemaal te wijden aan de culturele opbouw binnen de NSB. 

In 1934 kreeg hij te kampen met een zware depressie, omdat hij van een kennis van 
zijn ouders had gehoord dat zijn grootvader van moederzijde joods was, waardoor hij volgens 
de rassenwetten kwartjood was. Hij voelde zich een gespleten persoonlijkheid omdat zijn ¾ 
arisch bloed in opstand kwam tegen het ¼ joodse, een innerlijke strijd die Van Hees nog meer 
deed radicaliseren. Tien jaar later formuleerde hij zijn psychische problemen als volgt: ‘Hoe 
in vredesnaam kan ik getuigen, dat ik juist als “slachtoffer” van de ras-gedachte er toch een 
fanatiek-overtuigde aanhanger van ben, – hoe kan ik dat de wereld plausibel maken, ja als 
kunstenaar “plastisch” voor ogen stellen??’12 Daarmee gaf hij tevens aan dat het feit dat hij 
kwartjood was voor hem niet het eigenlijke probleem was. 

Van Hees speelde een aantal rollen in enkele vooroorlogse films als Malle gevallen 
(regie: Jaap Speyer, première 28 september 1934), Het leven is niet zo kwaad (regie: Haro van 
Peski, première 20 december 1935), Zomerzotheid, een verfilming van het gelijknamige boek 
van Cissy van Marxveldt uit 1927 (regie: Hans van Meerten, première 1936) en Jonge harten 
(regie: Charles Huguenot van der Linden/ Heinz Josephson, première 8 mei 1936). Het grote 
publiek kende hem ook van zijn meespelen in de Bonte Avonden die door de radio werden 
georganiseerd. In de jaren 1937-1938 speelde hij tijdens een tournee van veertien maanden in 
Indië bij het gezelschap van Cor Ruys. Hij bleef daar om De Princevlag van dr. W. van 
Loohuis in te studeren en te spelen in Medan.13 Zijn verblijf in Indië beschouwde hij aan het 
eind van de oorlog als de gelukkigste tijd van zijn leven. 

Voor de oorlog was hij tevens toneelcriticus van Het Nationale Dagblad, waarin hij 
steeds probeerde een koppeling te maken tussen de voorstelling en de nationaalsocialistische 
beginselen. In de Beweging was hij een geliefd declamator van volkse poëzie. Zijn repertoire 
bestond uit het Wilhelmus, gedeelten uit het werk van Rodenbach, Ferdinand Vercnocke, 
Wies Moens en René de Clercq.14  

Begin 1940 keerde hij terug naar Nederland en hij werd benoemd tot leider van de 
filmkamer van de Nationale Werknemers Vereniging, na 10 mei 1940 omgedoopt tot het 
Nederlandse Arbeidsfront. Voorts was hij in de rang van opperhopman van 1940 tot 1942 
belast met de zangopleiding binnen de WA. 



Van Hees was verbonden aan afdeling III, de dienst Vorming, die onder leiding stond 
van ds G. van Duyl en waar hij de functie van Hoofd van de Dienst Tooneel van het 
Hoofdkwartier der NSB bekleedde, hetgeen identiek was aan toneeladviseur van de Leider. 
Hij was de auteur van Nieuw tooneel voor een nieuw publiek, waarin hij (zijn eigen?) 
nationaalsocialistische ideeën over toneel beschreven heeft en dat in hoofdstuk 3 is 
besproken. Per 1 juli 1942 trad hij als regisseur in vaste dienst bij de NO bij de afdeling 
luisterspelen. Tijdens de oorlog zat hij samen met Martien Beversluis, Roel Houwink, J.A. 
van Kersbergen en dr. J. van Ham in de jury bij de dichtwedstrijd ‘Het jonge hart’, die door 
de omroep was georganiseerd. Op het eind van de oorlog verzorgde hij een declamatie op de 
Rembrandtdag (15 juli 1944). 

Ondanks zijn niet-arische afkomst meldde hij zich in augustus 1942 bij de SS-eenheid 
Germania. Hij kwam niet door de keuring en werd oneervol uit de dienst ontslagen. In 1944 
wilde hij toetreden tot de Landwacht. Van Hees wendde zich op aanraden van Rauter tot 
Mussert met het verzoek tot ere-ariër te worden benoemd, want hij was op grond van zijn 
afkomst geen gelijkgerechtigd en volwaardig nationaalsocialist. Daarom verdween hij binnen 
de NSB naar de achtergrond, hij werd niet meer gevraagd voor voordrachten op 
kameraadschapsavonden. Zijn isolement werd versterkt doordat hij in 1944 bij de NO werd 
ontslagen, omdat hij na Dolle Dinsdag was ondergedoken. 

Eind juli, begin augustus 1944 had Van Hees een gesprek met Feldmeijer over zijn 
persoonlijke problematiek. Hij wilde zijn ervaringen te boek stellen om deze ‘zoodoende 
“vruchtbaar” te doen zijn voor de idee’.15 Na afloop van de (door de Duitsers gewonnen) 
oorlog wilde Van Hees uit Europa emigreren. 

In 1949 werd Adriaan van Hees tot vijf jaar met aftrek veroordeeld, nadat eerst zes 
jaar was geëist. Ter verdediging voerde hij aan dat hij lid van NSB was geworden om een 
duivel in hemzelf uit te bannen, dat door hem ‘het conflict van de bastaard’ genoemd.16  
 

August Theodoor Anton Heyting werd geboren in 1879 in Poerworedjo (Nederlandsch-
Indië). Hij publiceerde in 1908, 1931, 1932 en 1940 een aantal studies over Willem 
Bilderdijk. Zijn bewondering voor deze auteur valt ook af te leiden uit zijn werkzaamheden 
als secretaris van het Bilderdijkcomité in 1906 en 1931. Zijn leven lang was hij een 
voorvechter van het Nederlandstalige toneel, vanaf 1903 probeerde hij via de media de 
belangstelling voor een nationaal toneel op te wekken. In zijn ogen kregen de oorspronkelijk 
in het Nederlands geschreven toneelstukken geen kans, omdat de directeuren van de diverse 
gezelschappen uit waren op winst. Zij wilden maar al te graag een kassucces uit Parijs of 
Londen naar Nederland halen. In Nederlandse toneelschrijvers waren ze niet geïnteresseerd, 
omdat het financiële risico te groot was, laat staan dat ze ooit van een Nederlandse 
toneelschrijver hadden gehoord. H. Heijermans telde in de visie van Heyting niet mee, omdat 
deze de ‘ordinaire’ truc had toegepast succes proberen te verwerven door onder een 
buitenlands pseudoniem te publiceren. Bovendien was Heijermans socialist. 

Zijn zorg voor het Nederlands toneel resulteert op 7 maart 1923 in de oprichting van 
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers. Het initiatief hiertoe was genomen door H. 
de Boer (Karel Speelman) na voorbereiding door Heyting, die op dat moment secretaris van 
de literaire afdeling van de Haagse Kunstkring was. In het jubileumboek naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan werd de oprichting gezien als het Nederlandse antwoord op 
ontwikkelingen in het buitenland, waar ook dergelijke verenigingen ontstonden. Jarenlang 
werd deze club van derde- en vierderangs auteurs als Van Bolhuis, De Prez, Wagenvoort en 
Van Wermeskerken door de pers en de vakbroeders doodgezwegen. Naast het schrijven van 
toneelstukken en allerhande brochures waarin de roep om erkenning de boventoon voerde, 
hield Heyting zich bezig met de bestudering van de oude Germanen. In 1932 stichtte hij, 
samen met E.G. van Bolhuis de Kelto-Germaanse studiekring ‘Yggdrasil’. Het werk voor 
deze vereniging deed hij met zoveel ijver, dat hij later getypeerd werd als ‘een verblinde 
Germanofiel, een Teutonenvereerder, maar geen volbloed nationaal-socialist’, dit in 
tegenstelling tot Van Bolhuis.17 Dit laatste is waar, indien men de term nationaalsocialisme 
van toepassing laat zijn op een eventueel lidmaatschap van de NSB. Heyting was echter wel 



lid van het Nationaal Front, hij was een van de leden van de Kulturele Kamer van die 
partij.18 

Met de opkomst van de NSB in de jaren dertig lag het voor de hand dat 
gelijkgestemden zich verenigden. Een groot aantal vooraanstaande leden van de Bond van 
Nederlandsche Tooneelschrijvers ging in de collaboratie. In 1942 volgde dan eindelijk de 
erkenning. Het DVK reikte Heyting de Breeroo-prijs (en een bedrag van 3500 gulden) uit als 
erkenning en bewondering voor het oeuvre van deze Nederlandse toneelschrijver. Na de 
oorlog zou Heyting via zijn eenmansuitgeverij Trifos verklaren dat alle boeken die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog waren verschenen zonder goedkeuring van welke instantie dan ook op 
de markt waren gebracht.19 Deze uitspraak valt moeilijk te rijmen met de fl. 250 subsidie die 
uitgeverij Opbouw van het DVK ontving om de uitgave van Harald de skalde mogelijk te 
maken. Door de Ereraad voor de letterkunde werd Heyting tot 1 januari 1951 uitgesloten. Uit 
dit gegeven blijkt dat hij wel degelijk als collaborateur en geenszins als een verdwaalde 
meeloper werd gezien. Op 22 november 1949 is hij te ’s-Gravenhage overleden. 
 
Jaap van Kersbergen werd geboren in Den Haag op 23 juni 1910 en bezocht daar het 
gymnasium. Na zijn eindexamen ging hij naar de Toneelschool in Amsterdam, die hij wegens 
ziekte echter niet afmaakte. Na een kuur in Zwitserland belandde hij in Wenen; hij behaalde 
daar het diploma ‘regisseur en toneeldramaturg’ aan de Hochschule für Regie und 
Darstellende Kunst. Het antisemitisme leerde van Kersbergen daar kennen: zeer veel joden 
beheersten het Weense kunstleven. Hij kreeg les van voornamelijk Joodse leraren, driekwart 
van de leerlingen was Joods. Van Kersbergen voelde zich meer tot de Zweden, Denen en 
Noord-Duitsers aangetrokken, zeker nadat ze (en hij dus ook) doelbewust werden 
gediscrimineerd. Het nationaalsocialisme was vanuit die voorgeschiedenis dan ook een 
vanzelfsprekende keuze, legde hij in een interview uit. Zelfs het lidmaatschap van een 
antisemitische terreurgroep was voor Van Kersbergen een duidelijke politieke keuze. In 1934 
kwam hij terug naar Nederland en hij werd medewerker bij de luisterspelafdeling van de 
AVRO. Toen hij zijn ideologie in de openbaarheid bracht – hij had in een trein het 
Jodenprobleem aan de orde gesteld – werd hij ontslagen. Vanaf dat moment (1935) was hij 
openlijk lid van de NSB. Als nationaalsocialist kon hij zijn literaire activiteiten binnen de WA 
voortzetten. Hij schreef veel WA-liederen, gedichten en spreekkoren, maar een echt actieve 
WA-man was hij niet. In een intern rapport werd hij getypeerd als: ‘Wordt iedere week 
gewaarschuwd doch laat nooit iets van zich hooren (…) verder zie je niets van hem. Hij staat 
wel op papier, maar dat is ook alles gezegd. Ik zie hem dan ook liever verdwijnen, dan heb je 
ook geen ergernis van zoo’n kameraad.’20 In 1942 werden zijn teksten gebundeld in 
Lichtkogels. 

Na het uiteenvallen van de toneelgroep De Voortrekkers, waaraan Van Kersbergen als 
dramaturg was verbonden, bood hij zijn diensten aan als hoorspelschrijver bij de NO. Een 
ingestuurd luisterspel (wellicht Dwang!?) werd door de chef van de afdeling gesproken woord 
afgekeurd, omdat het niet de minste taalkundige waarde had. Via een kort redacteurschap bij 
Volk en Vaderland belandde hij in mei 1941 op het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten, waar hij de scepter zou zwaaien over het bureau Dramaturgie. Op 1 december 1941 
vertrok hij naar de Nederlandsche Omroep, waar hij in de rest van de oorlog zou opklimmen 
tot literair referent; in die functie stond hij rechtstreeks onder Herweijer. Aan het eind van de 
oorlog (18 april -11 mei 1945) werkte hij bij de zender ‘Vesting Holland’ van de Grosz 
Deutschen Rundfunk. Na de bevrijding werd hem door een Goois Tribunaal onder 
voorzitterschap van mr. E. Stutterheim ten laste gelegd dat hij WA-man was geweest, op de 
radio de rubriek ‘De NSB antwoordt’ had verzorgd, de liederenbundel Zingen door de 
Dietsche gouwen had gepubliceerd en werkzaam was bij het DVK als hoofd van de afdeling 
Theater en Dans. Mr. E. Stutterheim hield de verdachte voor dat hij één van de weinige goed 
ontwikkelde en financieel onafhankelijke NSB’ers was en vergeleek hem met Van Maasdijk, 
die onlangs tot 20 jaar cel was veroordeeld. Uiteindelijk wordt hij op 20 december 1946 tot 2 
½ jaar gevangenisstraf veroordeeld, ontzetting uit het actief en passief kiesrecht en een 
verbeurdverklaring van fl. 10.000 van zijn vermogen. Op 7 november 1947 was hij weer vrij 
man.21 



 
Georg Wilhelm Kettmann jr. (*Amsterdam, 12 december 1898 - †Roosendaal, 10 februari 
1970) startte zijn literaire loopbaan in 1928 met De glanzende draad der goden, dat in een 
prijsvraag van de Wereldbibliotheek werd bekroond. Twee jaar later publiceerde hij samen 
met Ru le Chatinier De vlam der steden. Belangrijker dan zijn literaire ontwikkeling is zijn 
keuze voor het fascisme, die zich in 1931 openbaarde door zijn lidmaatschap van de 
Fascistenbond De Bezem. Wegens de gebrekkige organisatiestructuur zegt hij zijn 
lidmaatschap na ruim zeven maanden op en begin augustus 1932 meldt hij zich aan bij de 
NSB. Vijf maanden later treedt hij in de openbaarheid als hoofdredacteur van Volk en 
Vaderland. Tussentijds heeft Kettmann samen met zijn tweede vrouw Margot Warnsinck de 
nationaalsocialistische uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer opgericht. Vooral zijn 
gedichtenbundels (o.a. De jonge leeuw en Erf aan zee) trekken in nationaalsocialistische kring 
de nodige aandacht. 

In 1942 is Kettmann zo geradicaliseerd dat er geen plaats meer voor hem is in de NSB. 
Zijn artikelen in De Misthoorn zijn Mussert in het verkeerde keelgat geschoten. Na zijn 
aanmelding bij de SS wordt hij uit de NSB geroyeerd en hij vertrekt als Kriegsberichter naar het 
Oostfront. Aan Duitse zijde maakt hij het eind van de oorlog mee. Na de oorlog vlucht hij naar 
België waar hij in 1948 wordt gearresteerd en na een jaar aan Nederland uitgeleverd. In 1951 
wordt hij tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld en na vier jaar komt hij vrij, nadat hij tweederde 
van zijn straf heeft uitgezeten. 

De eerste publicatie na zijn vrijlating De ballade van de dode Viking veroorzaakte 
een storm van protest. Zijn in 1968 in Antwerpen gepubliceerde gedichtenbundel Man vrouw 
kind is nog steeds doorspekt met het nationaalsocialistische gedachtegoed. Het is typerend dat 
Kettmann deze uitgaven onder eigen naam publiceerde; het meeste literaire werk na de oorlog 
verscheen onder het pseudoniem Jan van der Wolk. Inhoudelijk valt er een tweespalt op te 
merken in het werk van Kettmann. Het onder zijn eigen naam uitgebrachte of geschreven 
werk ademt de sfeer van het nationaalsocialisme. Het pseudoniem Jan van der Wolk gebruikte 
hij om via prijsvragen en diverse publicaties weer aan de bak te komen. 

Huberts, Kettmanns biograaf, signaleert de volgende ontwikkeling bij Kettmann: 
‘Ideologisch gezien heeft hij zich tussen 1931 en 1970 ontwikkeld van fascist van Italiaanse 
snit (1931-1933) naar Nederlands nationaalsocialist in NSB-trant (1933-1940) naar 
nationaalsocialist, gericht op Duitsland (1940-1942) naar Groot-Germaans SS’er (1942-
1945), en vervolgens weer terug naar Nederlands nationaalsocialist.’22 
 
Frans (Franciscus Eugenius Antonius Marie) de Prez werd geboren op 16 april 1881 
te Rotterdam. Sinds de jaren twintig schreef hij diverse toneelstukken die het slechts bij 
uitzondering tot een voorstelling van een beroepstoneelgezelschap brachten. Zo speelden in 
het seizoen 1932/33 De Vereenigde Haagsche Spelers o.l.v. Pierre Balledux zijn komedie 
Luchtkastelen en het Vlaamsch Tooneel o.l.v. Staf Bruggen volgde in maart 1936 met De stad 
van God, dat de geschiedenis van Girolamo Savonarola tot onderwerp heeft. De Prez was 
actief lid van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers en de Haagsche Kunstkring. 
Daarnaast zat hij in de raad van toezicht van de Nederlandse school voor toneelkunst van dr. 
Wijnand Frans. Naast toneelschrijver trad hij in de jaren dertig verschillende malen op als 
regisseur van zijn eigen stukken bij amateurtoneelgezelschappen als A.D.R.E.M. en het 
joodse Het Zwaluwnest. 

In zijn sollicitatiebrief voor een baan bij de NO heeft iemand de aantekening 
gemaakt: ‘idealist 60 jr. kerngezond, zeer bekwaam en vitaal, geen oude man, ijverig accuraat 
en kundig’.23 Zijn directe chef op het DVK typeerde hem als kundig voor wat betreft de 
toneeltechnische beoordeling van een stuk, aan het oordeel van De Prez over de 
opvoerbaarheid werd minder waarde toegekend. Ook zijn artistieke beoordeling werd niet 
hoog gewaardeerd, omdat hij mogelijk beïnvloed was door de smakeloosheid uit de periode 
rond de eeuwwisseling.24 Recensies in de NRC en Het Vaderland bevestigen dit beeld ten 
dele. In de kring van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers werd De Prez geprezen 
om zijn oorspronkelijk Nederlands werk, de recensenten omschreven hem echter als een 



zwakke toneelschrijver, die er niet in geslaagd was hiaten in de dialoog, zwak getekende 
figuren, slecht voorbereide ontknopingen en geforceerde sloteffecten te vermijden, waardoor 
het publiek geconfronteerd werd met pretentieloze toneelstukken. Menno ter Braak 
beschouwde De Prez als een schrijver van een vorige generatie: ‘De stad van God is een late 
uitloper van de romantiek 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.’25 Zijn methode van 
toneelschrijven maakte het volgens Ter Braak de toehoorders c.q. toeschouwers onmogelijk 
deze methode van toneelschrijven nog te accepteren. 

Zijn idealisme zal vooral tot uitdrukking zijn gekomen in zijn werkzaamheden voor 
de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, waar De Prez bij voortduring pleitte voor 
meer aandacht voor Nederlandse toneelstukken. Zijn idealisme bracht hem er toe zich op 4 
november 1934 aan te melden als lid van de NSB. Sinds 1 augustus 1941 was hij werkzaam 
op het DVK waar hij zich bezig hield met de keuring van het repertoire van het beroepstoneel, 
de organisatie van de wedstrijden, het lezen van het nieuwe repertoire van de auteursbureaus 
en het opstellen van rapporten over inhoud en strekking van de toneelstukken. De Prez werd 
omschreven als een nationaalsocialist, die de nationaalsocialistische ideologie zeker 
aanvoelde, maar een krachtige revolutionair was hij niet. 

Tijdens de oorlog kreeg hij uiteindelijk erkenning toen zijn stukken Het kan verkeeren 
en De stad van God resp. werden gespeeld door de Spelers van den Omroep en de 
Schouwspelers. Op 9 juni 1945 werd hij gearresteerd in Den Haag. 
 
Toneelstukken: 
Alexis’ liefde, tragedie (1923), Cycloon, (1925), Moderne Triptiek, (1925), In opstand, 
tragedie (1926), Pierrot, komedie (1927), De wet der zonde, (1927), Rijden door alle tijden, 
schimmenspel (1928), Mary, burgerdrama (1929), Wij Goden, mysteriespel (1929), 
Luchtkastelen, komedie (1931), De eeuwige wachter, (1932), Oranje, historisch drama 
(1933), Jessie, romantisch blijspel (1933), De stad van God, historisch drama (1936), Veertig 
jaar koningin, schimmenspel (1938), Het kan verkeeren, historisch drama (1941), Paul 
Verlaine, (1941) en Vincent van Gogh, (1941). 
 
Geerto Aeilko Sebo Snijder werd in juni 1896 in Winterswijk geboren.26 Zijn vader was 
er schoolhoofd. Later verhuisde het gezin naar Soest. Geerto bezocht het gymnasium in 
Utrecht en studeerde daar klassieke talen, maar stapte over op de studie archeologie. Na zijn 
doctoraal zette hij zijn studies voort in het buitenland (Berlijn en Wenen). In 1922 trouwde hij 
met de dochter van een Duitse cementfabrikant. Hij had veel contacten met Duitse en 
Oostenrijkse geleerden. In 1926 werd hij benoemd tot privaatdocent aan de universiteit van 
Amsterdam en kort daarna tot hoogleraar in de klassieke archeologie en kunstgeschiedenis. 

Hij zag al voor de oorlog dat het communisme het grote gevaar was dat Europa 
bedreigde en dat Hitler dé figuur was die deze verderfelijke ideologie een halt kon toeroepen. 
Hij ontwikkelde zichzelf in de richting van een soort SS-ideologie: ‘De Nederlandse 
beschaving zou eerst dan tot nieuwe bloei geraken wanneer “de volkse krachten” 
“ontwaakten” en hun ontplooiing zochten in het Germaanse rijk dat door het ongeëvenaarde 
genie van Adolf Hitler geschapen werd.’ 

Eind april 1945 werd Snijder gearresteerd, maar pas in 1949 kwam zijn zaak voor de 
rechter. Hij werd tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar kwam in 1953 weer vrij en 
vetrok daarop meteen naar Duitsland. Tot 1980 is hij wetenschappelijk actief gebleven en op 
6 oktober 1992 is hij op 96-jarige leeftijd overleden. 
 
Kees Spierings (1898-1972) was voor de oorlog een verdienstelijke toneelschrijver en 
regisseur. Deze onderwijzer had in zijn jonge jaren een reeks novellen en jongensboeken – 
vooral voetbalboeken – geschreven. Daarnaast hield hij zich bezig met het amateurtoneel in 
de Brabantse hoofdstad. Op 21 oktober 1934 was hij afgevaardigde van de katholieke 
lekenspelers op het nationale congres van amateurtoneel. Voor Cinema & Theater bekritiseer-
de hij tijdens de oorlog een aantal opvoeringen in het Brabantse dialect. Zijn eerste toneelstuk 



De lichte last, een realistisch spel spelend in de arbeiderswereld, werd gespeeld door het 
Bouwmeester-gezelschap. Voor het tiende lustrum van de Utrechtse katholieke studenten-
vereniging Veritas in 1939 schreef hij Alleman roept, voor het lustrum van het Nijmeegse 
studentencorps Carnaval de Venise. Landelijke bekendheid verwierf hij met een toneelbe-
werking samen met Cor Hermus van Kinderen van ons volk, naar de roman van Anton 
Coolen, een stuk dat in juni 1940 door de Vereenigde Haagsche Spelers van Pierre Balledux 
onder de titel Schuld en boete werd gespeeld. Na Dorp in onrust schreef hij nog een 
toneelstuk: De veroveraar. Spierings is ook de schrijver van het spreekkoor Wat wij willen. 

Spierings was vooral actief in Brabant en Limburg, hij was de leider van het 
amateurgezelschap De Brabantsche Speelgroep die aan het eind van de oorlog nog optrad in 
Maastricht. In die stad was hij als docent verbonden aan de gemeentelijke toneelcursus. 

Dorp in onrust werd tijdens en na de oorlog nog diverse malen opgevoerd. Zo voerde 
een amateurvereniging uit Maarssen, onder de schuilnaam Verenigde Spelers, in de regie van 
A.J. van Schaik het stuk van Spierings op 20 augustus 1944 clandestien op. Op 1 mei 1947 
speelde Ons Tooneel uit Berkel-Enschot hetzelfde stuk in de regie van de auteur zelf.27 

Kees Spierings trad ook in een andere hoedanigheid voor het voetlicht. Zo legde hij op 
de eerste gouwdag van de gouw Noord-Brabant van het Zwart Front in augustus 1940 namens de 
duizenden aanhangers de eed van trouw af aan de beginselen en aan de leider Arnold Meijer. Jo 
van Erp, die in Dorp in onrust de rol van pastoor De Wijs voor zijn rekening nam, sprak daaraan 
voorafgaand de dodenherdenking uit en sloot de bijeenkomst af met een declamatie van 
Scheepspraet van Huygens. 
 
Willem van der Veer (*Eindhoven, 26 mei 1887 - †Haarlem, 21 juni 1960) speelde vanaf 
1906 zijn eerste rollen (Hollandsch Tooneelgezelschap o.l.v. Van Lier.28 Daarna was hij aan 
verschillende gezelschappen verbonden (o.a. Tooneelvereeniging (1912-1915 en 1917-1922), 
Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel (1915-1918). Van 1924-1927 werkte hij 
in Duitsland, waar hij had gezien dat de kunstenaar door de belangstelling en medewerking 
van de Duitse overheid maatschappelijk gezien in een veel gunstiger positie verkeerde dan in 
Nederland. Midden jaren twintig leidde hij zijn eerste gezelschap, Het Heijermans Ensemble 
(1925-1930), gevolfd door de de Dietsche Spelers (1931-1934). Hij werd na zijn jaren bij het 
NHT leider van het Vereenigd Tooneel (1944-1945) en speelde ook bij Het Haagsch Tooneel 
van Paul Meijer. Speelde na de oorlog bij het Nederlands Nationaal Toneel (1948-1951) en 
het Amsterdams Volkstoneel (1958-1959). Van der Veer was een van de sterren van de 
stomme film, in 1934 speelde hij zowel in Het meisje met de blauwe hoed als in Op hoop van 
zegen. In de oorlog werkte hij mee aan NSB-propagandafilmpjes als Een dag vol pech, Een 
dag vol spanning, Een gulden voor een pet, alle uit 1942 in een regie van Jan Teunissen. 

Van der Veer keerde na zijn tournee door Indië (1939) naar Nederland terug. Na de 
Duitse invasie was hij een jaar werkloos. Begin 1941 meldde hij zich aan als lid van de NSB 
en zegde eind 1943 zijn lidmaatschap weer op. Na de oorlog vertelde hij dat geldzorgen en de 
lotsverbetering van het toneelpersoneel zijn motief was geweest voor aanmelding. 
 
Carl Veerhoff (*Amsterdam, 23 december 1886 - †Heemstede, 31 januari 1966) was vanaf 
1919 aan het toneel verbonden, eerst in Nederlands-Indie (Het Nederlandsch-Indisch Tooneel 
(1919-1921), later bij diverse gezelschappen (o.a. Princessetoneel (1922-1924) en Nieuwe 
Nederlandsch Tooneel (1925-1927).29 Trad ook op als vertaler en was bovendien als speler en 
regisseur actief in het amateur-theater. Veerhoff was in augustus 1940 lid geworden van de 
NSB omdat hij begrepen had dat deze partij eindelijk iets zou doen aan de situatie waarin de 
toneelspelers zich bevonden. Bovendien was hij werkloos. In zijn sollicitatiebrief voor een 
functie bij het gilde voor Theater en Dans omschreef Veerhoff zijn situatie voor de oorlog als 
volgt: ‘… doch ik ben er nimmer in geslaagd mij als zoodanig een vaste en zekere positie te 
verschaffen al ben ik nimmer zonder engagement geweest. Voor mei 1940 was dit niet 
mogelijk, daar de tooneelspeler toen op allerlei manieren werd uitgebuit en door de Staat als 
een vogelvrije werd beschouwd; na dien datum werd het er niet veel beter op, daar toen de 
Overheid zich voornam de belangen van den tooneelspeler te gaan behartigen, bij welk 
voornemen het echter zonder meer bleef’.30 



Hij vond het na Stalingrad niet erg mannelijk om te bedanken en bleef lid. Veerhoff 
kreeg na de oorlog een voorlopige schorsing en trad niet meer op. 
 
Anton Verheyen (Amsterdam, * 21 decemeber 1873 - † Hilversum, 20 april 1960) was in 
de jaren dertig en veertig leider van het gezelschap De Spelers van Stad en Lande.31 Tot het 
gezelschap behoorden Mien Erfmann-Sasbach, Joke Busch, Tine Opscholtens en Karel Baars, 
maar ook Caro van Eyck en Paul Steenbergen. Op het repertoire stonden Floris V van Adriaan 
van Oordt, Midzomernachtsdroom van Shakespeare (1938), Egmond van Goethe (1939) en 
De duivel en de vrouw van Carl Schönherr (1943). Verheyen was vooral actief met het 
organiseren van eenmalige producties en tournees: zo speelde hij in 1932 met De Dietsche 
Spelers in de West. In 1936-1937 was hij leider van Het Afrikaansch Studententooneel van 
Stellenbosch dat rondtoerde met ’n Liefde aan die Kaap in van der Stel se tijd van dr. Henri 
Cronjé en Ousus van mr. Henry Allen Fagan. 

In 1934 speelde hij een rol in de verfilming van Op hoop van zegen. Vlak voor de 
oorlog was Verheyen verbonden aan de Duitse korte golfzender en radio Bremen waar hij een 
Nederlands letterkundig halfuurtje verzorgde. 

In NSB-kringen was Antoon Verheyen geen onbekende. In april 1938 gaf hij voor de 
Amsterdamse afdeling van de NSB, in een besloten voorstelling, een voordracht van het fel 
anti-communistische Van den dubbelen adelaar naar het roode vaandel naar de roman van 
Peter Krasnof. Met deze voordracht – meer dan zestig keer gespeeld – was Verheyen o.a. in 
Berlijn op tournee geweest. Tijdens de oorlog speelde hij deze voordracht voor Vreugde en 
Arbeid. In augustus 1938 werd hij door Menno ter Braak geïnterviewd in Het Vaderland. Ter 
Braak typeerde hem als ‘onze toekomstige zuiveringskunstenaar’, die de orders van zijn 
toekomstige superieuren [de Duitsers, AvdL] bereidwillig zou opvolgen. Na een bezoek aan 
de tentoonstelling over ontaarde kunst vertelde Verheyen dat Duitsland met deze 
tentoonstelling het goede voorbeeld had gegeven. In Nederland zou men dit voorbeeld moeten 
volgen, niet alleen op het gebied van de beeldende kunsten, maar ook in de dramatische kunst. 
Het toneel in Nederland was ontaard als het kon voorkomen dat een stuk als De beul net 
zoveel of niet meer aandacht kreeg dan Lucifer van Vondel. 

Naast een optreden met Van den dubbelen adelaar naar het roode vaandel stonden 
voordrachten van Adam in ballingschap (Vondel) en Schuld en boete (Dostojevski) op zijn 
repertoire. 

In 1941 had hij de artistieke leiding bij Het Volkstooneel, directeur van dit gezelschap 
was Bart Elfrink. Bij dit gezelschap speelden: Julia Cuipers, Beppie Kila, Ellen Durieux, 
Christine van Meeteren, Johan Boezer, Louis Poolman, Ton van Otterloo, Johan de Nocker en 
Tonny Verwey. Op het repertoire stond De nachtkroeg van Antonio. Het doel van het 
gezelschap was goede volkstoneelkunst brengen tegen een minimale prijs. 
 
Jan C. de Vos (*Brussel, 4 juni 1897 - †Berlijn, 14 september 1959) was de zoon van een 
bekende vader, de toneelspeler en regisseur Jan C. de Vos sr. en Guusje Poolman. Tijdens zijn 
studie aan de toneelschool debuteerde hij in 1912 in een vrije productie. Hij speelde na het 
afsluiten van zijn studie bij Willem Rooyaards. In de jaren dertig leidde hij Het Haagsch 
Tooneel (1931/32) en een naar hem genoemd gezelschap (1932/33). Willy Dunselman was 
zijn vierde echtgenote, met wie hij op 27 augustus 1935 was getrouwd. Daarvoor was hij 
gehuwd met Bertha von Gentner, Nora de Poorter en Emmy Arbous. Na zijn regie bij Fascio 
speelde hij o.a. bij het Centraal Tooneel (1933/34 en 1937/38), het Hollandsch Tooneel 
(1935/36), het Nederlandsch-Indisch Tooneel (1935/37) en het Residentie Tooneel (1938/41). 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door hem gespeelde rollen bij dit Haagse 
gezelschap.32 



 
Toneelstuk Schrijver Rol Première 
Ik heb den graaf 
vermoord 

Alec Coppel Samuel Diamond 22 oktober 1938 

Roofvogels Lillian Hellman Benjamin Hubbard 16 oktober 1939 
Toontje heeft een paard 
getekend 

Lesley Storm Grootvader 23 december 1939 

De kersentuin Anton P. Tsjechov Jermolaj Alexejewits 
Lopachin 

29 september 1940 

In Koning Karel’s 
gouden dagen 

George Bernard Shaw Isaac Newton 1 januari 1941 

Thee voor twee Karl Sloboda Hugo 8 februari 1941 
 
In 1935 speelde hij een rol in de film De big van het regiment, gebaseerd op het boek 
Spionage in het veldleger van Mr. A. Roothaert. De regisseurs waren Max Nosseck en G.J. 
Teunissen, die tijdens de oorlog leider van het filmgilde was. 

De Vos stond bekend om zijn nationaalsocialistische sympathieën, maar hij sloot zich 
pas op 20 augustus 1940 aan bij de NSB. Op 12 februari 1942 legde hij tegenover 
Goedewaagen de eed af als leider van het gilde voor Theater en Dans. Na de oorlog kreeg hij 
een speelverbod van tien jaar en vertrok daarop naar Duitsland, waar hij op 62-jarige leeftijd 
overleed. 
 
Max Wolters (1905-1991) werd op 10 juni 1945 gearresteerd toen Hans van Meerten tijdens 
de voorstelling Vrij Volk in de Amsterdamse Schouwburg ingelicht werd over het feit dat 
Wolters zich onder het publiek bevond. Max Wolters schetste in zijn naoorlogse 
verantwoording een ander beeld van zichzelf dan wat onderzoekers en tijdgenoten over hem 
hebben meegedeeld. Hilgersom, de bewerkster van de briefwisseling tussen Stols en Hoornik, 
stelt dat Wolters samen met Bruning en Popelier lid was van de NSB. Voor de oorlog was hij 
als kunstredacteur aan het socialistische dagblad Het Volk verbonden, in de oorlog zou hij van 
het socialisme overstappen naar het nationaalsocialisme en zich aansluiten bij de S.S.33 
Wolters’ politieke gezindheid werd ook aangestipt door Dirk Verbeek. In een getuigenverhoor 
beschuldigde hij Wolters er van dat deze hem voortdurend bestookte met briefjes om 
bepaalde stukken met een politieke strekking gespeeld te krijgen. Ook wilde hij dat het 
Residentie Tooneel optrad voor Frontzorg, Vreugde en Arbeid en op de Goudsberg in 
Lunteren. Verder was bekend dat Wolters tal van vooraanstaande kunstenaars had 
doorgegeven aan de Kultuurkamer met het advies hen te werk te stellen in Duitsland. 

Zelf beschouwde Wolters zich als een ‘goede’ vaderlander. Hij was door 
Goedewaagen eind 1942 gevraagd om tijdelijk adviseur te worden bij het DVK, afdeling 
Theater en Dans. Op 25 januari 1943 werd hij benoemd tot waarnemend hoofd van dezelfde 
afdeling. Het saneren van het NHT en het voorbereiden van een toneelverordening waren zijn 
eerste taken. Zijn journalistieke werk bij Het Volk, dat op 22 juli 1940 in 
nationaalsocialistische handen viel, moest gezien worden als een verzetsdaad. Door verder te 
werken kon hij de ‘goede’ abonnees informeren, werden de machines niet naar Duitsland 
vervoerd en werd zijn plaats niet ingenomen door een NSB’er. Hetzelfde gold voor zijn 
toneelrecensies in het in zijn ogen onafhankelijke De Waag. Hij gaf toe dat hij propaganda 
had bedreven, maar ‘alles was propaganda voor het echte, zuivere Nederlandsche tooneel, 
Nederlandsch van aard en wezen, openlijk dus tegen het Duitsche en het vreemde, dat toen 
ons land dreigde te overweldigen’.34 Uit zijn pleidooi voor een Nederlands toneel kon volgens 
Wolters alleen geconcludeerd worden dat het ‘iets wezenlijks betekende voor het Nederlandse 
geestelijke verzet tegen de Duitse overheersing’.35 

Ook zijn werk als adviseur en later als waarnemend hoofd van Theater en Dans van 
het DVK zag hij als een daad van verzet. Na de oorlog deed hij zich voor als de man die het 
NHT had opgeheven. Bij het dramaturgisch bureau van het DVK werd Ledeboer van 
Westerhoven (door hem omschreven als een fanatiek NSB’er) door zijn toedoen ontslagen en 
De Prez ‘kaltgestellt’. Wolters was er ook verantwoordelijk voor dat de kritieken van Chr. de 



Graaf en N.H. den Hertog zo gestuurd werden dat ze linkse toneelspelers geen schade konden 
berokkenen. Ook zette hij campagnes op tegen NSB-troepen en conjunctuurridders als Jan C. 
de Vos, Paul Meijer, Willy Steenbergen, Toscani-Henvo (Henk Voogt), Kees van Dam e.a. In 
zijn verantwoording zou dr. Reinink bij de opvoering van Vrij Volk op 5 juni 1945 verklaard 
hebben dat ‘legale Nederlanders in de oorlog geen verkeerd repertoire hebben gespeeld – 
dank zij de illegalen – dan zij, met alle erkenning van dier preventieve werking, toch 
opgemerkt, dat dat repertoire in de eerste plaats aan de spelende artisten en directeuren te 
danken is geweest en in de tweede plaats misschien toch ook wel mede aan het beleid van 
Wolters, die herhaaldelijk NSB en Duitse aanvallen de wind uit de zeilen heeft genomen en 
heeft lamgelegd en verboden repertoire heeft vrijgekregen (o.a. ’t Franse, ’t Engels-Ierse, de 
verboden Don Carlos (Verdi en Schiller) enz. En als dr. Reinink zegt dat Jan C. de Vos de 
enige troep had, die zich misdragen heeft, dan vestigt Wolters er de aandacht op, dat hij die 
troep nog in bezettingstijd heeft geliquideerd en dat hij nog àndere zich misdragenden even 
stevig heeft aangepakt [bedoeld worden de door hem verafschuwde conjunctuurridders, 
AvdL] en o.a. het grote en gevaarlijke project van dr. Wijnand Frans en Jan Bouwmeester, die 
met steun van Goebbels en de SS in Duitsland een grote troep zouden stichten, heeft 
getorpedeerd [onderstrepingen Max Wolters, AvdL]’.36 Tevens zou Wolters het GTA hebben 
behoed tegen aanvallen van de Duitse bezetter en de Kultuurraad. Wolters’ visie werd niet 
gedeeld door de Ereraad, want hij werd na de oorlog tot drie jaar publicatieverbod 
veroordeeld, dat op 31 juli 1948 zou eindigen.37 
  



Bijlage 2: Begroting Theater en Dans 1941 
 
Reorganisatie toneel   620.000 
Italiaanse opera  15.000 
Ballet   40.000 
 Nederlands Ballet 25.000 
 Yvonne Georgi 10.000 
 Diverse groepen  5.000 
Volksdans   12.000 
 Groep Klijn (H’sum) 2.000 
 Diverse groepen 8.000 
 Kosten vorming 
 afdeling Volksdans 2.000 
Kleinkunst  20.000 
Opera/ operette  175.000 
Jeugdtoneel  5.000 
Lekentoneel  35.000 
 Subsidie toneelgroepen  25.000 
Kosten wedstrijden, 
prijzen, jurering etc.  10.000 
Wedstrijden toneelliteratuur  10.000 
 Twee staatsprijzen 5.000 
 Subsidie opvoeringen, 
 jurering 5.000  
Voorstelling voor scholen en 
arbeiders in Duitsland  7.500 
 Per voorstelling fl. 50 5.000 
 Voorstellingen in Duitsland 2.500 
Inrichting vakgroepen  10.000 
Onvoorzien  5.000 
   954.500 
Alle bedragen in guldens. 
 
NIOD, DVK-archief, map 178e. 

 



Bijlage 3: Toneelbegrotingen 1943-1945 
 
Toneelbegroting voor 1943 
 
Noord-Hollandsch Tooneel 98.000 
De Ghesellen van den Spele 90.000 
Gezelschap Bouber 72.000 
Vereenigd Tooneel 72.000 
Residentie-tooneel 30.000 
Andere gezelschappen (Laseur, Ruys etc.) 50.000 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam (toneel) 50.000 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam (opera, ballet) 225.000 
Kameropera 80.000 
Ballet en kunstdan  25.000 + 
 792.000 
 
Toneelbegroting voor 1944 
 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam 179.800 
Noord-Hollandsch Tooneel  98.000 
Openluchtspelen zomer 1944 20.000 
De Ghesellen van den Spele 90.000 
Gezelschap Bouber 60.000 
Gezelschap Van Byleveld-Boezer 60.000 
Residentie-tooneel 30.000 
Andere gezelschappen (Laseur, Ruys etc.) 50.000 
Kameropera 50.000 
Toneel in de provincie                                                       100.000 + 
 737.800 
 
Toneelbegroting voor 1945 
 
Gezelschap Bouber 65.000 
Vereenigd Tooneel 60.000 
Gezelschap Ruys 25.000 
Andere gezelschappen 15.000 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam (toneel) 180.000 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam (ballet, opera) 179.800 
Nieuwe Rotterdamsche Comedie 50.000 
Toneel in de provincie                                                        20.000 + 
 594.800 
NIOD, DVK-archief, map 178e. 



Bijlage 4: Begroting eerste toneelgezelschap Jan Koetsier Muller 
 
De totale begroting bedroeg fl. 235.000. Het honorarium voor het artistieke personeel bedroeg 
fl. 117.240, het salaris voor het technisch personeel – de intendant uitgezonderd, hij stond 
voor fl. 12.000 op de loonlijst – werd geschat op fl. 50.000. 

Koetsier Muller wilde 300 avondvoorstellingen per jaar spelen en op 
woensdagmiddag schoolvoorstellingen en op zondagmiddag volksvoorstellingen geven. Het 
totaal aantal voorstellingen kwam daardoor op een kleine 400. 

Het vermoedelijke tekort op de begroting bedroeg fl. 80.000 want de verschillende 
voorstellingen werden als volgt geboekt: 
100 abonnementen à fl. 600 (halfvolle schouwburg) fl. 60.000 
100 volksvoorstellingen à fl. 400 fl. 40.000 
50 voorstellingen voor Vreugde en Arbeid à fl. 300,- fl. 15.000 
50 voorstellingen voor fabrieks- en kantoorpersoneel fl. 15.000 
40 jeugdvoorstellingen à fl. 250 fl. 10.000 
50 volksvoorstellingen op zondagmiddag à fl. 300,- fl. 15.000  + 
 fl. 155.000 
 
Voor zijn gezelschap wilde Koetsier Muller de volgende personen te engageren: 
Dramaturgen: Dr. Wijnand Frans, Ben van Eysselstein, August Heyting of Jan den Hartogh. 
Regisseurs: Johan de Meester, Ko Arnoldi, Jan van der Linden (Haagsche Spelers) 
Acteurs: Jan C. de Vos jr., Cor Ruys, Jules Verstraete, Henk van Buuren, Richard Flink, Guus 
Verstraete, Matthieu van Eysden, John Gobau, Albert van Dalsum, Kees Schouten, Evert 
Burema, Maarten Kapteyn, Paul Storm, Cruys Voorbergh en Adolf Rijkens. 
Actrices: Ank van der Moer, Myra Ward, Mien Duymaer van Twist, Mary Schmidhuizen, 
Annie van Duyn, Coba Kelling, Mieke Flink-Verstraete, Mimi Boesnach, Josephine van 
Gasteren en Lili Bouwmeester. 
 
Koetsier Muller, J. Ontwerp Rijkstooneel Den Haag. Z.d. 
NIOD, archief Nederlandsche Kultuurraad, map III C 13.  
 



Bijlage 5: Begroting tweede toneelgezelschap Jan Koetsier Muller 
 
- Salarissen 8 toneelspeelsters (6 en 2 jonge)  26.000 
- Ank van der Moer, Vera Bondam, Mien Duymaer van 
Twist en Gusta Chrispijn Muller staan ingeschaald voor 
fl. 3.000 tot fl. 5.400 per persoon per jaar. 
- Salaris 14 toneelspelers (12 en 2 jonge)   54.000 
o.a. Adriaan van Hees, Johan de Meester, Cruys 
Voorbergh, Jacq. de Haas, Piet Rienks en Jules 
Verstraete voor fl. 3.000 tot fl. 6.000. 
Van Hees en De Meester worden als regisseur 
aan het gezelschap verbonden. 
- Intendant       15.000 
- Overige medewerkers      20.400 
- Requisieten e.d.      32.000 
- Reis- en séjourkosten      36.800 
- Huur kantoor      6.000 
- Reclame       33.000  + 
       223.200 
  
NIOD, DVK-archief, map 178e.  
 
Onduidelijk blijft of we hier te maken hebben met twee verschillende pogingen of dat ze 
beide acties in het verlengde van elkaar liggen. Gelet op de verschillende te engageren acteurs 
en actrices en het geringe verschil in het totale eindbedrag van de begroting is het niet 
voorstelbaar dat deze tweede begroting werd opgesteld na een eerste contact met het DVK.  



Bijlage 6: Organigram van de Nederlandse Kultuurkamer 
 

 

 
President: prof. Dr. Tobi 
Goedewaagen 

Vice-president: 
prof. dr. Jan de 
Vries 

Administratieve 
afdelingen 

Persgilde Filmgilde Muziekgilde Gilde voor 
Theater en Dans 

Letterengilde 
Gilde voor Beeldende 
Kunsten, Bouwkunst 
en Kunstambachten

Gilden Juridische 
zaken 

Voorlichting en 
propaganda 

Sociale 
Zaken 

Financiën Personeels 
zaken 

Hoofd: dr. G. 
Hoekstra 

Hoofd: jhr. 
S.M.S. de 
Ranitz 

Hoofd: A.G. 
Visker 

Hoofd: A.J.M. 
Sassen 



Bijlage 7: Organigram van het gilde voor Theater en Dans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilde voor Theater en Dans

Gildeleider: Jan C. de Vos Gildebestuurder: W.J.Wiers Gilderaad: F. Primo, de leiders en  
bestuurders van de vak- en lekengroepen 

Vakgroep Toneel: 
J. Koetsier Muller/ C.L. Veerhoff (leider) 
H. van der Werf/ W. Timrott (bestuurder) 
C. Hortsing (wnd. bestuurder) 

Raad van Advies: 
Gusta Chrispijn-Mulder 
Adriaan van Hees 
P. Bron 
Henri Eerens 
Johan Boezer 

Vakgroep Toneelschrijvers: 
August Heyting (leider) 
C. Hortsing (wnd. bestuurder) 

Raad van Advies: 
E.D.C. Drenthem Soesman 
Ad Sassen 
C.H. de Boer 
Kees Spierings 
J.A. van Kersbergen 
E.G. van Bolhuis 
Frans de Prez 
J.W. van Cittert 

Vakgroep Werkgevers: 
J. Kool (leider) 
W.G.F. Stollenwerk (bestuurder) 
….. Pletter (ass. bestuurder) 
A. J.F. van Herk (wnd. bestuurder)

Vakgroep Kunstdans: 
P.C.W. Rochat-Nieuwenhuis (leidster) 
W.A. Bosboom (bestuurder) 

Vakgroep Kleinkunst: 
Willy Caron (leider) 
A.J.F. van Herk (bestuurder) 
Jac. Miller (voorl. bestuurder) 
….. v.d. Vlasakker (ass. bestuurder) 

Vakgroep Rederijkerstoneel 
L. Thijssen (leider) 
C. Kila/ J.E.L. Zuuring (bestuurder) 



Lekendans: 

 
 
 
 
Bron: NIOD. Archief Nederlandsche Kultuurkamer, map 23a. Schema samengesteld uit verschillende 
lijsten uit deze map. 
 

Vakgroep Gezelschapsdansleraren: 
H. Kwekkeboom (leider) 
W.J.N. van Dalen (bestuurder) 
G.J. de Lange (controleur)  

Vakgroep Volksdans 
E. v.d. Ven-ten Bensel (leidster) 



Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 4 
 
Bijlage 1: Balans Fascio 
 
Inkomsten 
 

Saldo Utrecht   fl. 129,74  (opbrengst fl. 742,50) 
Saldo Den Haag   fl. 410,09  (opbrengst fl. 1.029,39) 
Saldo Haarlem   fl. 243,10  (opbrengst fl. 503,90) 
Saldo Amersfoort   fl. 13,71  (opbrengst fl. 141,90) 
Saldo Nijmegen   fl. 72,55  (opbrengst fl. 90,55) 
Saldo Arnhem   fl. 22,40  (opbrengst fl. 287,94) 
Saldo Alkmaar   fl. 66,35  (opbrengst fl. 173,95) 
Saldo Amsterdam   fl. 52,99  (opbrengst fl. 1.001,64) 
Saldo IJmuiden   fl. 135,15  (opbrengst fl. 228,36) 
Voorschot v. Tol   fl. 90,00 
Voorschot Felten   fl. 133,81 
Voorschot Utrecht   fl.1.660,00  + 
   fl. 3.029,89 
 
Uitgaven 
 
Tekort Roermond   fl. 72,90 (opbrengst fl. 152,20) 
Tekort Sittard   fl. 27,00 (opbrengst fl. 47,25) 
Salaris artiesten   fl. 1650 
Decor   fl. 462,10 
Auteursrechten   fl. 36,40 
Affiches   fl. 107,08 
Alg. onkosten   fl. 359,74 
Kapitaal   fl. 314,67 + 
   fl. 3.029,89 

 
Bron: Brief Felten aan Farwerck, 2 februari 1934. NIOD, NSB- archief, 123-168 map 3c. 



Bijlage 2: De toespraak van Fortman 
 

Vierde Tafreel 
 
Specht met 1e werkman, 2e werkman (terwijl ze spreken vult zich de hal met arbeiders) 
 
Specht 
Ik zeg je toch dat hij het was… 
 
1e werkman 
Ja, ik versta je wel – ik vraag je ook maar alleen: hoe weet je dat? 
 
Smet 
We weten nu wel allemaal wie Fortman is – wist jullie wel dat het fascisten is 
verboden te staken? – O zoo, dat wist je niet. 
 
Specht 
O, dacht je soms dat Fortman zèlf vertelt: die Balder is zoo stom niet als de rest en 
daarom wordt hij uit zijn werk geschopt? –  
 
1e werkman 
Ja zéker dacht ik dat. Ik weet dat Fortman wanneer hij zooiets doet, ook ronduit 
zeggen durft: ik deed het – en nou jullie? 
 
Smet 
Zoo, weet je dat? En hoè? 
 
1e werkman 
Omdat ik Fortman ken. 
 
Smet 
Pas op, ik ken hem beter. 
 
(Fortman komt op) 
 
2e werkman 
Daar komt hij. 
 
Smet 
Tyran 
 
Specht 
En knecht van ’t kapitaal. 
 
Fortman 
Juist. Dat wordt beweerd. En dat is ook de reden waarom ik jullie, mannen, hier 
verzameld heb – er wordt beweerd – luister – ja, iedereen beweert, omdat de 
argwaan gaat van man tot man en stukvreet wat de mensch volwaardig maakt: zijn 
eer en goede trouw. Er zijn onnoemelijk velen, die kwaad bedrijven – méér dan goed 
en zij verdienen straf, maar erger zijn degenen die ’t kwaad uitdenken, dag aan dag – 
obstructie, sabotage, verraad aan het bedrijf door onwil, die tenslotte tot onmacht voert 
– let wel, ’t zijn zij die ook beweren dat macht niets anders is dan onrecht. Luister –  
 
Smet 
Het is ook onrecht! – Wie gaf hun dat recht? 



 
Fortman 
Hun eigen goede wil. Het recht wordt niet gegeven, maar het behoort aan hen 
die verantwoordelijk zijn – want recht en plicht is één. Daarom, ik zeg u allen –  
 
Smet 
Ook hij zal wat beweren – luister goed –  
 
Fortman 
Gij noemt u slaven en ’t is waar. Ik hoor de keet’nen, die u knellen, ramm’len, 
maar ’t zijn de keet’nen nièt van het kapitaal maar van uw vakverbond en uw 
betaalde leiders. Zij zorgen voor uw rechten, en nu ook willen zij uw 
medezeggingschap in de bedrijven – de bedriegers. 
Wij die hier werken, hebben elkaar noodig – één organisme is het, waarin elks 
arbeid van hoofd en hand op één doel is gericht. Hoe kan men 
medezeggingschap verlangen als men slechts opkomt voor zichzelf en zich 
gedraagt als vijand – zoolang men niet erkent de plicht als hoogste wet ten bate 
der gemeenschap? 

 
Smet 
Juist, de gemeenschap! Komt wat hier wordt verdiend, ons allemaal ten goede? 

 
Fortman 
Wat erger is: wanneer hier wordt verloren, staan wij op straat – maar wat er 
wordt verdiend? Het oude liedje – altijd weer het loon, de duiten … Wanneer de 
baas zoo denkt, heet hij een duitendief, maar jullie bent geen haartje beter – 
alles om de duiten, terwijl het leven zooveel betere dingen heeft. Is het geen 
voorrecht dat de mensch in staat is màker te zijn, de stof tot nieuwen vorm te 
dwingen? – Tot zijn gebruik, tot aller nut en welzijn? 
Zoolang je dat geen voorrecht noemt, zijn jullie slaven, geketend aan 
gemakzucht en aan duiten. En daarom, mannen, heb ik u gevraagd om hier te 
komen: ik zou u allen graag als vrije mannen zien –  

 
Smet 
Die heel hard sjouwen –  
 
Fortman  
Bravo! Die werken en in arbeid vreugde vinden! Dat is niet zoo gemakk’lijk als 
het lijkt, maar juist omdat het moeilijk is, is het begeerenswaard.Gemakk’lijk is 
alleen wat beed’laars doen: ze hurken op een straathoek naast hun hoed en 
wachten totdat iemand daar een cent in gooit. Wij, mannen van den arbeid, zijn 
te trotsch om van wat medelij te leven – wij eischen voor ons het recht op, onze 
plicht te doen. 
(de sirene gaat) 
Daar is ons sein. Men heeft ons nu zoo dikwijls wijs gemaakt, dat onze uren die 
van dwangarbeiders zijn, waarbij men werkt om niet van honger om te komen. 
Voor hen is ook dit sein weer slavernij. Maar wilt ge vrijheid, laat dan voortaan 
uw vreugde blijken dat ge werken kùnt, en weest er trotsch op zoo gezond en 
sterk te zijn – ik weet wat werken is zoo goed als gij – daarom heb ik het recht 
om zoo te spreken. En feitelijk heb ik u niets nieuws gezegd: dat eendracht macht 
maakt, is bekend genoeg, maar ‘k heb u daaraan hier opnieuw herinnerd. 
 
(de arbeiders verspreiden zich langzaam – Smet ziet weifelend rond, gaat ook) 

 
Julie (komt op) 



Merkwaardig hoe de felheid van uw woorden door zulk een stillen ernst 
gedragen wordt – u heeft heel mooi gesproken, mneer Fortman. 
 
Fortman 
’t Was mijn bedoeling niet om mooi te spreken – en ’k meen ook, dat ik dat niet 
heb gedaan, ik heb gezegd wat eind’lijk wel gezegd mocht worden. 
 
Julie 
Maar ’t is de vraag nog of zij uw woorden ter harte zullen nemen – neen, me 
dunkt, het heeft niet uitgewerkt wat u daarvan verwachtte –  
 
Fortman 
Ze riepen geen hoera – ’t was enkel wat gemompel, maar dat is ook precies wat 
ik gewild heb – zaaierswerk, dàt was het wat ik deed – de grond is rul, de wind 
nog schraal, zoo zal het, hoop ik, met mijn woorden gaan. 
 
Julie 
Ik hoop – en niet voor ù alleen, maar voor ons allen, het bedrijf – dat u gelijk 
zult krijgen. 
 
Fortman 
Wees gerust. Ik heb gezien dat ze zijn weggegaan, nadenkend en in twijfel – dat 
zegt mij genoeg; ik heb een jaar als handwerksman gewerkt en onder hen 
verkeerd; zij uiten zich niet gauw – dat weet ik, maar zij voelen, wie ’t eerlijk 
met hen meent. Mijn woord is nu rondom hun bezigheid, bij elken hamerslag, de 
wentling van het wiel en straks opnieuw in ’t sein van de sirene – mijn woord, 
het vergezelt hen huiswaarts, wacht hen op in ’t welkom van ’t gezin – mijn 
woord wordt hun een zelfverwijt, een spoorslag en oprecht vermaan, zich 
kameraad te toonen in ’t groot geheel, dat ieders aandeel vraagt. 
 
(DOEK) 
 
Bron: De boekerij. Tijdschrift uitgegeven door de Amsterdamsche Keurkamer, 1934 (1), 
21-23. 

 
 

 



Bijlage 3: Speellijst Fascio 
 
Withaar, groot-industrieel    Jan C. de Vos jr. 
Julie, zijn dochter     Willy Dunselman 
De Greeve, een der commissarissen  Ferd. Sterneberg 
Menta, werkmeester     Henri Tiemeyer 
Balder, fabrieksarbeider     Ko van Sprinkhuysen 
Smet, fabrieksarbeider     F. Erfmann 
Jan, fabrieksarbeider     G. Hartkamp 
Specht, waker      Chr. Laurentius 
Ambtenaar M.S.     Ferd. Sterneberg (d) 
Verknegt, werkelooze     Chr. Laurentius (d) 
Fabrieksarbeiders    (werden meestal gespeeld door leden van de  
      plaatselijke WA) 
 
Bron: Programma De dag die komt. 
 



Bijlage 4: NSB-Spreekkoren 
 

1. George Kettmann: Het zaad kiemt 
 
De jeugd – 
 de jeugd is opgestaan; 
wij zijn het zaad – wij worden graan. 
Een zon van daadkracht riep ons wakker 
tot golven op een nieuwen akker – 
welaan – 
 de jeugd is opgestaan. 
 
Verloren generatie 

– Hoor, 
dat was het waarvan andren spraken: 
de toekomst ging voorgoed te loor. 
De jeugd – al mocht zij plannen maken – 
werd muurbloem van de maatschappij –  
de wereld danste haar voorbij…… 
 
Toen werd er aan de deur geklopt. 
Wie daar? – dat waren wij – 
   – ja wij – 
wij willen niet verloren zijn! 
Wie volhoudt met de meerderheid, 
dat wij vergeefs geboren zijn –  
wij zeggen hem: dat is bedrog,  
wij hebben onze geestdrift nog. 
 
Zorgt gij, ook zonder meerderheid, 
jong Holland, dat ge weerbaar zijt. 
Weer wordt er aan de poort geklopt! 
het is de jeugd die duwt en stuwt 
het is de jeugd – zij kent haar plicht, 
de jeugd die werk nog moeite schuwt – 
daar blijft geen enk’le poort voor dicht 
– dan, makkers, voorwaarts – naar het licht! 
 
Wij zijn het zaad – wij worden graan, 
wij komen uit den bodem voort –  
het vaderland dat ons behoort! 
Wij rijpen tot een weerbaar volk –  
door zon en wind en regenwolk – 
nog zijn wij zaad – wij worden graan: 
welaan –  
 de jeugd is opgestaan. 

 
Tekst is gepubliceerd in: Jongeren marcheren, 7 mei 1934; Volk en Vaderland, 2 juni 1934; 
Zomer-zangfeesten der NSB. Utrecht, 1942 en SS-Vormingsbladen voor Nederland, oktober 
1944. 



 
2. René de Clercq: Gulden-sporenlied 

 
Den dag der Gulden Sporen, 
Den harden slag, den goeden slag, 
Den dag der Gulden Sporen, 
Heeft Vlaandren uitverkoren 
Tot heldenheiligdag 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Wie daar uw grond begeerde 
De Fransche stoet, met spoor en spoed, 
Wie daar uw grond begeerde 
Nog sneller huiswaarts keerde, 
Of hield den grond voorgoed. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Niet door den strijd der zwaarden, 
Zoo sterk gestrêen, zo stout gestrêen, 
Niet door den strijd der zwaarden, 
Omdat wij zelf ontaardden 
Is de oude vrijheid heen. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Wordt, broeders, gansch uw eigen, 
Eischt zelfbestuur om zelfbestaan. 
Wordt, broeders, gansch uw eigen, 
Slaat neder wie bedreigen 
Eer wie bedreigen slaan. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 
 
Moet Vlaandren ooit verdwijnen, 
Dan zonder schuld, dan zonder schand; 
Moet Vlaandren ooit verdwijnen, 
De klare zon zal schijnen 
Op éen Groot-Nederland. 
Bij ’t bloed, dat uwen bodem drenkt, 
Bij ’t onrecht, dat uw dooden krenkt, 
 Herdenkt! 

 
Bron: Clercq, R. de De noodhoorn. Amsterdam [z.j.] De Amsterdamsche Keurkamer. 96-97.



Bijlage 5: Spreekkoren van de Nederlandsche Jeugdstorm 
 

1. Guus de Greef: Jeugdstorm(st)ers Avondspreuk 
 
Dit is Dietschland, Mijn Land, 
van Duinkerken tot de Dollart: 
achter dijken en duinen 
groene polders en donkere dennen,  
armelijk zand en zwoegzware akkers, 
blanke meren en breede stroomen, 
de kerkspitsen der dorpen, de tinkelende stadstorens; 
onder de eeuwig wisselende wolken, 
achter de beukende golfslag der zee: 
DIETSCHLAND – MIJN LAND… 
 
Hier woont Mijn Volk, het Dietsche: 
eeuwen aaneen 
de reeks der geslachten, 
geworteld in deze aarde, 
werkend en worstelend; 
Germanen van stam: 
één en verscheiden hun aard en hun aanleg, 
gouwspraak en lied en gebruiken en dracht; 
visschers en boeren en kooplui en delvers 
en de verre zwervers van de vrije zee: 
MIJN VOLK – HET DIETSCHE … 
 
Maar ver… 
waarheen de snelle vliegmachines gaan, 
waarheen de groote booten varen, 
waar de palmen wuiven, de vulkaankegels zich rijen, 
en 
waar de balata uit de boomkerf vloeit, 
het goud uit de helling wordt gespoeld, 
wonen mijn Stamgenooten; 
mijn gedachten gaan naar hen uit, 
want mijn hart is aan hen gehecht. 
 
Mij wijst de Poolster het Noorden: 
maar ver 
onder het Zuider Kruis, 
waar de heuvelkopjes rond zijn 
en de vlakten ver-verlaten, 
de Witwatersrand het goud bergt 
en de blauwgrond der diamant, 
ook dáár 
wonen mijn Stamgenooten, 
in hun wezen mij verwant: 
Afrikaners – Dietsch, als wij. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 11 juli 1935. 
 



 
2. Cora Terwen: Jong Dietschland spreekt 

 
I. Openingskoor 
  

(3) Wij zijn de jeugd, 
Aan ons het leven! 
Wij stormers strijden 
Hand in hand 
Gebonden door dat ene streven, 
De grootheid van ons vaderland! 
Aan ons de toekomst 
En het heden, 
Aan ons het vuur, 
Dat in je brandt, 
Aan ons de dorpen 
En de steden aan ons de Jeugd van Nederland! 

II 
Wij willen geen tweedracht 
Door twistende klassen 

(2) Wij willen geen splitsing 
 In rang of stand 
 Wij willen alleen, 

Dat in Nederlands jong’ren 
Weer warmte en liefde   
Zal zijn voor hun land. 2 x        

III 
(1) Wij willen geen rust 

En geen gemakkelijk leven, 
(2) Wij willen niet wachten 

Op beteren tijd 
Wij zullen elkander 

(3) De kracht weer hergeven 
De kracht en de moed 
Voor den komenden strijd 2 x  

IV 
(1) Wij haten de laffen, 
(2) Wij haten de lauwen 
(1) Wij haten de leugen 

En het bedrog 
Wij stormers zijn moedig 

(3) Wij stormers vertrouwen 
Wij stormers, wij weten, 
Wij winnen het toch 2x 

V 
(1) Wij laten ze schelden, 
(2) Wij laten ze hoonen, 
(1) Wij lachen om elken kleingeestigen spot 

Want wij zullen eens 
(3) Aan ond volk kunnen toonen: 

De geest van den Jeugdstorm 
Kan niet kapot    2x 



 
VI Sluitkoor 
 (3) Wij zijn de jeugd, 

Aan ons het leven! 
Wij stormers strijden 
Hand in hand. 
Gebonden door dat ene streven 
De grootheid van ons vaderland! 
Aan ons de toekomst 
En het heden, 
Aan ons het vuur, 
Dat in je brandt, 
Aan ons de dorpen 
En de steden aan ons de Jeugd van Nederland! 

 
Toelichting bij de nummers: (1): linkergroep, (2): rechtergroep en (3): gezamenlijk. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 25 juni 1936. 
 

3. F.L. Hemkes (1854-1887): Het Geuzenvendel op den thuismarsch 

Zij kwamen na jaren uit Braband weerom 
Met vliegend vaandel en slaande trom, 
en zagen de zon bij het zinken 
op ’t duin van hun vaderland blinken 
 
Zóó rukken zij voort, ’t is de zee die hen trekt, 
maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt, 
is ’t, of hun een ‘halt’ wordt geboden 
en houden zij rust bij hun dooden. 
 
Komt, sla hier de trommel en steek de trompet! 
Maar langzaam en statig als zij ’t een gebed, 
en treed met ons vaandel naar voren 
zij zullen het Prinsenlied horen! 
 
Zij zongen het, saam om den heuvel geschaard, 
met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard, 
en plechtig, ver in ’t ronde 
klonk het lied van Aldegonde. 
 
Toen sprak nog de hopman een ‘broeders goenacht’! 
En ’t vendel trok voort; aan de kim als een wacht 
verhieven Hollands duinen 
in ’t avondrood hun kruinen. 
 
Bron: De Stormmeeuw, 20 januari 1938. 
 

4. Anoniem: De Jeugdstorm is paraat 
 
De Jeugdstorm is paraat  
Wij vreezen god, eeren den Koning 
Aanvaarden orde en tucht 
Gelooven in de toekomst 



Leve het Vaderland 
HOEZEE! 
 
Bron: De Stormmeeuw, 26 mei 1938. 
 



Bijlage 6: De spreekkoren van Zwart Front 
 

 1. Het fascisme komt 
 

1. 
 De nacht der nood hangt over ’t land 

Werkloosheid heerst aan alle kant 
Wie breekt ons land van banden vrij 
Dat doet Fascistenheerschappij! Zwart Front! 
 
2. 
Wat beukt de poorten van de nood 
Wat stormt en vecht trots bloed en dood 
Wat is ’t dat nieuwe tijden maakt 
Dat overal de geldmacht kraakt? Zwart Front! 
 
3. 
Wij zijn de herauten van het licht 
Voor ons is ’t dat het duister zwicht 
Reeds dreunt die roep de wereld rond 
Ons Nederland ontwaakt: Zwart Front! 
 
4. 
Uit strijd en tranen rijst de dag 
Hoog wappert de fascistenvlag 
Er groeit trots dwang, verraad en moord 
Fascistendaad uit woedend woord. Zwart Front! 
 
5. 
Aan onze zijde strijdt het recht 
Holland is niet voor goed geknecht 
Jong Holland bouwt! Jong Holland strijdt 
En breekt de dwang tot werkloosheid. Zwart Front! 
 
6. 

 Strekt dan de handen in de nacht 
Zweert trouw dan, Hollands Stormgeslacht! 
Weest dan Fascisten van de daad 
En slaat de geldmacht van de straat! Zwart Front! 
 
7. 

 In ieder hart de nieuwe Staat 
In iedre vuist de nieuwe daad 
Wij zijn een fiere, felle troep 
Hoort onze Revolutieroep Zwart Front! 
 
8. 
Wij zijn ’t trotsch Fascistenheer 
Wij breken Moskou’s vanen neer 
Wat maakt ons kerker, dwang en bons 
’t Fascisme komt! De eeuw is ons! Zwart Front! 
Zwart Front! Zwart Front! Zwart Front! 

 



Bron: Zwart Front, 4 oktober 1934. Binnen Zwart Front circuleerde nog een gedicht met dezelfde titel, 
geschreven door Dum Dum (pseudoniem van Steven Barends) en eveneens gepubliceerd in Zwart 
Front, 22 mei 1934. 

 
2. Wat is Zwart Front? 

  
 Wat is Zwart Front? Een stalen muur 
 Een diep geloof, een laaiend vuur 

De nieuwe jeugd, de nieuwe tijd 
Die woedend voor zijn leven strijdt. 
 
Wat is Zwart Front? Oneindige trouw 
Een jonge leeuw met scherpe klauw 
Een enkel strijdbaar regiment 
Dat slechts de order: ‘Voorwaarts’ kent. 
 
Wat is Zwart Front?Een vurig hart 
Dat lachend elke vijand tart 
Een kleine troep, vervuld van haat 
DE REVOLUTIE MET DE DAAD! 

 
Bron: Zwart Front, 18 oktober 1934. 
 

 



Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 5 
 
Bijlage 1: Rolverdeling Niet voor de poes…. 
 
Katrien Geerke, waardin van het hotel-café ‘De Molen’ Gusta Chrispijn-Mulder 
Meta, haar dochter     Minny Erfmann 
Freek, molenaarsknecht     Karel Baars 
Geert Tapke, Katriens buurman    Ko van Sprinkhuysen 
Fieke, zijn dienstmaagd     Mien van der Lugt-Melsert 
Peter, zijn zoon      Piet Rienks 
Meelman, deurwaarder en zaakwaarnemer  Louis van Dommelen 
Kroese, belastingadviseur    Henri Menning 
      

Adri Dozy* 
       Tuultje Hulsman** 
decor: Elly van Stekelenburg en Henri Kiefmeyer 
regie: Adriaan van Hees 
 
* De recensies in Het Vaderland, 3 maart 1941, en Het Nationale Dagblad, 4 maart 1941, noemen haar 
naam. Minny Erfmann heeft de rol van de waardin overgenomen van Gusta Chrispijn-Mulder, die het 
gezelschap eind december 1940 verliet. Adri Dozy speelde daarop de rol van Meta, haar dochter. 
** In Het Vaderland, 4 oktober 1940, werd haar naam als actrice van De Voortrekkers genoemd. 
 
Bronnen: Programmaboekje Niet voor de poes…., als bijlage gevoegd bij brief Mulder aan Primo, 19 mei 
1941. NIOD, DVK-archief, map 180e. Het Nationale Dagblad, 9 november 1940. Het Vaderland, 4 
oktober 1940 en 3 maart 1941. 
 
Niet voor de poes…. werd gespeeld in: 

 

Stadsgehoorzaal  Leiden   18-1-1941 
Amicitia   Lekkerkerk  25-1-1941 
Stadsschouwburg  Haarlem  28-1-1941 
Ons Huis   Zaandam  29-1-1941 
Theater De Gulden Vlies Alkmaar  30-1-1941 
Schouwburg   Deventer  1-2-1941 
Zaal Schorfhaar  Losser   2-2-1941 
Grote Sociëteit  Goor   3-2-1941 
Odeon    Zwolle   4-2-1941 
Stadsgehoorzaal   Kampen  5-2-1941 
Tivoli    Arnhem  6-2-1941 
Casinozaal Schouwburg Zutphen   7-2-1941 
Concertzaal De Valk  Amersfoort  8-2-1941 
Stadsschouwburg  Utrecht  9-2-1941 
Het Centrum   Waddinxveen  15-2-1941 
Odeon    Rotterdam  16-2-1941 
Stadsschouwburg  Haarlem  19-2-1941 
Odeon    Den Haag  2-3-1941 
Concordia   Breda   3-3-1941 
Rembrandt theater  Venlo   6-3-1941 
Casino    ’s-Hertogenbosch 8-3-1941 
Concordia   Breda   9-3-1941 
Stadsschouwburg  Maastricht  10-3-1941 



Stadsschouwburg  Tilburg  12-3-1941 
Gebouw Voorwaarts  Eindhoven  13-3-1941 
Ober Bayern   Sittard   14-3-1941 
Zaal J. Dörenberg  Waubach  15-3-1941 
De Burcht   Brunssum  16-3-1941 
Zaal Beunder   Midden-Beemster 22-3-1941 
Zaal Kunstmin  Dordrecht  29-3-1941 
Stads Doelen    Delft   30-3-1941 
Van Ouds het raadhuis Barendrecht  31-3-1941 
Kunstmin   Gouda   1-4-1941 
Kennemer Theater  Beverwijk  3-4-1941 
Sociëteit   Doetinchem  26-4-1941 
 

Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1941. 
 



Bijlage 2: Rolverdeling Eindelijk ... werk 
 
Gelegenheidsgezelschap 
 
Gustav Wiesinger      Piet Rienks 
De President der Mitrobank    Jan Mulder 
Ponsomby, Generaal-directeur der Mitrobank  Hans Tiemeijer 
Nikolits, commissaris der Mitrobank   Anton Grijnders 
Hollman, commissaris der Mitrobank   Theo Vink 
Baron Felix Fabry     Ko van den Bosch 
König, Chef van de Kamer van Koophandel  Jaap Engelberts 
Rudolf Fritsch      Gerard Hartkamp   
Hilde       Ans Koppen   
Franzi       May Vollenga 
Een oude heer      Han König 
Een kantoorjongen      Henri Emmelot 
Johann, bediende     Jaap Engelberts 
 
Regie: Piet Rienks 
 
Première: 2 juni 1940, Beatrix Theater in Amsterdam. 
 
Bron: Database en catalogus TIN, Amsterdam 
 
Tooneelgezelschap De Voortrekkers 
 
Jan van der Heiden       Piet Rienks 
De president van de West-Europeesche Handelsbank  Jan Mulder 
Van Angelen, directeur-generaal van de     Ko van Sprinkhuysen 
West-Europeesche Handelsbank 
Vliegenkamp, commissaris van de West- Europeesche   Louis van Dommelen 
Handelsbank 
Mevr. Vliegenkamp       Ada van Duyl 
Jonkheer de Test van Juttingen, president    Henk Sluyter 
van de ’s Gravenhaagsche Handelsbank 
Mr. Hertewei, chef van het ministerie     Henry Menning 
van Economische Zaken 
Hugo Bemmeling      Karel Baars 
Carla, dochter van de president van de ’s Gravenhaagsche  Elly van Stekelenburg  
Handelsbank 
Jannie, de stenotypiste       Mien van der Lugt- Melsert 
Truida, de werkster       Adri Dozy 
Een onbekende heer       Job Jansen 
 
Regie: Piet Rienks en Ada van Duyl 
 
Het stuk speelt in 1935 in Amsterdam. 
 
Bronnen: 
Recensie Algemeen Handelsblad, 21 september 1941. Recensie Limburger koerier, 1 september 1941. 
Programmaboekje, gezien op de tentoonstelling Toneel en cabaret in Nederland, 1933-1945. 30 april t/m 6 
september 1987. 
 
 



Bijlage 3: Rolverdeling Het kan verkeeren 
 
Gerbrand Adriaensz. Bredero, schrijver   Piet Rienks 
Adriaan Bredero, zijn vader    Jules Verstraete 
Marretje, zijn moeder     Mien Duymaer van Twist 
Hildegonde, zijn zuster     Tine Opscholtens 
Alida Jansdochter, waardin van ‘De toren   Willy de Vos-Dunselman 
van Muntendam’ 
Kaatje, dienstmeid in ‘De toren van Muntendam’ Hélène Vink 
Harmen Lubbers, een rijke houthandelaar  ? 
Maestro Badens, een schilder    Willem van der Veer 
Gilles Valckenier     Ton van Aelst/ Ton van Otterloo 
Charles Quina  schildersgezellen Arnold Smitt 
Jacques Quina     Jos van Turenhout 
Lysaert      ? 
Ridder Rodenburg, rederijker/ schrijver   Jacques de Haas 
Caspar duij, rederijker/ speler    Louis Poolman 
Peter, Robbeknol in ‘De Spaansche Brabander’  Adolf Bouwmeester 
Dina, Anna in ‘De Spaansche Brabander’   Sheila Clarijs 
Betje, dienstbode der Bredero’s    Sheila Clarijs 
Jaap, slepersknecht     Han König 
Vondel       Eduard Palmers 
Dr. Coster      Philippe la Chapelle 
Gillis Valckenier     ? 
 
Regie : Jan C. de Vos jr. 
 
 



Bijlage 4: Speellijst Het Nederlandsch Tooneel 10 mei 1940 - 20 september 1941 
 
Sophocles    Electra 
Molière    School voor vrouwen 
J.B. Priestly   Toen wij trouwden 
Alphonse Daudet  l’ Arlesienne 
Pieter Langendijk  Don Quichot of de Bruiloft van Kamacho 
Gaston Baty   Princes Dulcinea 
Shakespeare    Driekoningenavond 
Aristophanes    De vogels 
J. von Bokay   De gehuwde vrouw 
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang 
J.H. Penning   De zondaar 
Joost van den Vondel  Gijsbrecht van Aemstel 
Paul Vandenberghe  Ik ben zeventien 
Henrik Ibsen   Peer Gynt 
Joost van den Vondel  Peter en Pauwels 
Allessandro di Stefani  De kus op het perron 
Allessandro di Stefani  Vriendin van allen en niemand 
PC Hooft   Warenar 
Dick Ouwendijk  De weg is beter dan de herberg 
Noel Coward   Intimiteiten 
Frederic Lonsdale  Lastige mannen 
Jacob van Lennep  Een Amsterdamse jongen of Het Buskruitverraad in 1622 
Henk Bakker   Als sterren vallen 
M.J. Brusse   Boefje 
Roland Schacht   De tooneelspeelster 
Dario Nicodemi  Overschotje 
Dorothy Christie  De geheime deur 
Joost van den Vondel  Adam in ballingschap 
Joost van den Vondel  Joseph in Dothan 
Molière    Scapin 



Bijlage 5: Speellijst GTA seizoen 1941-1942 
 
Totaal aantal voorstellingen: 451 (volgens jaarverslag 1941-1942) 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen 

Friedrich von Schiller Maria Stuart Duits 86 
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars 61 
Dario Nicodemi Overschotje Italiaans 5 
Edouard Pailleron Muisje Frans 40 
P.C. Hooft  Warenar Nederlands 11 
William Shakespeare  Driekoningenavond Engels 23 
Gaston Baty  Princes Dulcinea Frans 11 
J.H. Penning  De zondaar Nederlands 52 
Alphonse Daudet l’ Arlesienne Frans 11 
Molière  School voor vrouwen Frans 12 
Gr. Martinez Sierra – 
Serafin y Joaquin Alvarez 
Quintero 

Achter hooge muren - Een 
zonnige morgen  

Spaans 17 

Joost van den Vondel  Gijsbreght van Aemstel Nederlands 13 
Michael de Swaen  De verheerlijckte schoenlappers 

of: de gecroonde Leerse 
Nederlands 6 

Kurt Sellnick  Tooneelhuwelijk Duits 24 
Molière  De burger edelman Frans 6 
Felix Lützkendorf Liefdesbrieven Duits 21 
Gaston Baty  Madame Bovary Frans 13 
A.J. Zoetmulder Groote pauze Nederlands 16 
Victorien Sardou – E. 
Moreau 

Madame Sans-Gêne Frans 10 

Heinz Coubier   Aimée of het gezonde verstand Duits 6 
    
Reprises:    
M.J. Brusse  Boefje Nederlands 2 
Curt J. Braun  Kilometerpaal 7.4  Duits 2 
Totaal   448* 
 
*Verschil van 3 voorstellingen wordt veroorzaakt door een spectacle coupé waarmee op 27 juni 1942 
het seizoen 1941-1942 werd afgesloten. Deze voorstellingen zijn niet meegerekend in het 
totaaloverzicht. Door de afdeling toneel werden gespeeld: Het eerste bedrijf uit de De zondaar, de 
tuinscène uit Maria Stuart en twee taferelen uit Madame Bovary. 
 



Bijlage 6: Speellijst GTA seizoen 1942-1943 
 
Totaal aantal voorstellingen: 334 (volgens jaarverslag 1942-1943) 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen 

Curt J. Braun  Kilometerpaal 7.4  Duits 7 
Heinrich von Kleist - 
Thomas Asselijn
  

De gebroken kruik - Jan Klaas of 
Gewaande dienstmaagd 

Duits - 
Nederlands 

14 

Joost van den Vondel  Adam in ballingschap Nederlands 13 
Adelbert A. Zinn De ijsheiligen Duits 18 
Marcelle Mauret Madame Capet Frans 27 
Jean Serment  De mooiste ogen van de wereld Frans 44 
Henrik Ibsen   Spoken Noors 13 
Sophocles  Antigone Grieks 8 
R. en C.H. Feenstra Als de klok waarschuwt Nederlands 11 
Gerbr. Adriaensz. 
Bredero  

De Spaansche Brabander Jerolimo Nederlands 7 

Molière  Geleerde vrouwen Frans 4 
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans 1 
    
Reprises :    
A.J. Zoetmulder Groote pauze Nederlands 21 
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars 3 
Friedrich von Schiller Maria Stuart Duits 37 
Heinz Coubier  Aimée of het gezonde verstand Duits 24 
M.J. Brusse  Boefje Nederlands 23 
Kurt Sellnick  Tooneelhuwelijk Duits 3 
William Shakespeare  Driekoningenavond Engels 2 
J.H. Penning  De zondaar Nederlands 19 
Molière  School voor vrouwen Frans 3 
Gaston Baty  Madame Bovary Frans 12 
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang Duits 3 
Joost van den Vondel Gijsbreght van Aemstel Nederlands 12 
Henrik Ibsen  Peer Gynt Noors 4 
Totaal   333 
 



Bijlage 7: Speellijst GTA seizoen 1943-1944 
 
Totaal aantal voorstellingen : 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellingen

Guido Cantini  Afscheid Italiaans 38 
Axel Breidahl  Tehuis voor dames Deens  
Lope de Vega  De mirakelrider Spaans  
Carlo Goldoni  Het koffiehuis Italiaans  
Friedrich Michael De groote wereld Duits  
Friedrich Forster De infanten Duits  
William Shakepeare Veel leven om niets Engels  
Molière  
   

George Dandin (gevolgd door De 
belachelijk hoofse juffers) 

Frans  

Gaston Baty  Princes Dulcinea Frans  
Alphonse Daudet L’Arlesienne Frans  
Joost van den 
Vondel  

Noah of de ondergang der eerste 
wereld 

Nederlands  

Dick Ouwendijk De kringloop der kleinmoedigheid Nederlands  
    
Reprises    
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans  
Henrik Ibsen   Spoken Noors  
Henrik Ibsen  Peer Gynt Noors  
Gerhart Hauptmann  Voor zonsondergang Duits  
Johann von Bokay Ik hou van vier vrouwen Hongaars  
Friedrich von 
Schiller 

Maria Stuart Duits  

Joost van den 
Vondel 

Gijsbreght van Aemstel Nederlands  

Jurriaan Zoetmulder Groote pauze Nederlands  
Jean Serment  De mooiste ogen van de wereld Frans  
Gerbr. Adriansz. 
Bredero  

De Spaansche Brabander Jerolimo Nederlands  

R. en C.H. Feenstra Als de klok waarschuwt Nederlands  
Marcelle Mauret Madame Capet Frans  
Molière  Geleerde vrouwen Frans  
Molière  School voor vrouwen Frans  
J.H. Penning  De zondaar Nederlands  
M.J. Brusse  Boefje Nederlands  
Totaal    
 



Bijlage 8: Speellijst GTA seizoen 1944-1945 
 
Totaal aantal voorstellingen: 
 

Auteur Titel Taal Aantal 
voorstellin-

gen 
Alfred Savoir  Blauwbaard’s achtste vrouw Frans  
    
Reprises:   
Victorien Sardou en 
E. Moreau  

Madame Sans- Gêne Frans  

William Shakepeare Veel leven om niets Engels 3 
Guido Cantini  Zonnebloemen  Italiaans  
Joost van den 
Vondel 

Gijsbreght van Aemstel Nederlands  

Totaal    
 



Bijlage 9: Begroting gezelschap Jan C. de Vos jr. in Arnhem 
 
Toneelspeelsters:      fl. 29.400 
Loudy Nyhoff, Emma Morel, Nel Oosthout, 
Willy de Vos-Dunselman, Peronne Hosang, 
Mieke Flink, Adr. Canivez, Annie van Duin, 
Tine Opscholtens, Jeanne Versraete en Elly Weller. 
(jaarsalarissen bedroegen fl. 1.500 (Weller) 
tot fl. 4.000 (Nyhoff). 
 
Toneelspelers:  
Louis Grimberg, Piet Bron, Jan C. de Vos jr., 
Dick van Veen, Richard Flink, Frits van Dyk, 
Jacques de Haas, Gysbert Tersteegh, Chris Baay, 
Guus Oster, Hans v.d. Werff, Evert Burema, Just Chaulet 
en Schouten 
(jaarsalarissen bedroegen fl. 1.500 (Schouten) 
tot fl. 5.000 (Grimberg) en fl. 10.000 (De Vos).      
        fl. 47.100 + 
        fl. 76.500 
 
Ondersteunend administratief en technisch personeel  fl. 21.100 
 
Overige kosten: 
Schouwburghuur  fl. 20.000 
Reisgeld  fl. 15.000 
Séjours   fl. 15.000 
Diversen  fl. 58.530 + 
        fl. 108.530 + 
        fl. 206.130 
 
 



Bijlage 10: Begroting Stedelijk Utrechtsch TooneelgezelschapError! Bookmark 
not defined. 
 
1. Artistiek personeel: 
 - salarissen 10 toneelspeelsters     fl. 30.000 
 - ,, 13 toneelspelers, 
 waaronder een intendant      fl. 51.000 
  
 
2. Administratief personeel: 
 - salarissen      fl. 10.000 
 
3. Technisch personeel: 
 - salarissen       fl. 13.000 + 
         fl. 104.000 
 
4. Algemene onkosten: 
 - reiskosten, sociale lasten, reclame    fl. 140.000 
 
5. Huur Stadsschouwburg:      fl. 10.000 
 
6. Onvoorziene uitgaven:     fl. 10.000 + 
            
         fl. 160.000 + 
 
Totale onkosten:       fl. 264.000 
 
Ontvangsten: 40 speelweken à fl. 300 per week   fl. 12.000 
 
Nadelig saldo:        fl. 252.000 
 



Bijlage 11: Begroting van het Noord-Hollandsch Tooneel 
 
Salariskosten     1942/43   1943/44 
 
Willy de Vos-Dunselman   4.500   4.500 
Gusta Chrispijn-Mulder    5.000   5.000 
Ada van Duyl      --    3.000 
Tine Opscholtens    2.400   2.400 
Cilly Bach     2.700   2.700 
Joke Busch     1.900   1.900 
Sheila Clarijs     1.500   1.500 
Alma van Brussel    1.500   1.500 
Pau Dana     --    1.800 
Annie Frauenfelder    --    1.500 
Mien Duymaer van Twist   6.000   -- 
 
Jan C. de Vos      10.000   8.800 
Willem van der Veer    6.000   6.000 
Carl Veerhoff     4.000   4.000 
Jo van Erp     2.700   2.700 
Ton van Otterloo    3.900   3.900 
Just Chaulet     3.000   3.600 
Jan Hageboud     1.600   1.600 
Jean Stapelveld     3.000   3.000 
Karel Baars     2.880   2.880 
F. Emmelot      --    1.920 
F. Henrichs      --    800 
Folkert Kramer jr.      --    720 
Jan Jaspers      1.500   1.500 
Frans van Emmerik    1.800   1.800 
Ton van Aelst     1.700   -- 
Theo van Duyn     1.500   -- 
Henk Sluyter     1.500   -- 
      ---------- +  ----------- + 
       70.580   68.820  
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans, M. Wolters, aan V. d. Klugt en Sandee. 
NIOD, DVK-archief, map 180 Cd. 



Bijlage 12: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer 
 
Salarissen        seizoen 1944/45 
 
Carl Veerhoff, algeheel leider, toneelspeler   4.800 
Willem van de Veer, artistiek adviseur, toneelspeler, regisseur 4.800 
Jan C. de Vos, idem V.d. Veer    4.800 
Ton van Otterloo. toneelspeler    3.600 
Folkert Kramer, ,,      3.600 
Karel Baars, ,,      2.700 
Jo van Erp,    ,,     2.700 
 
Ada van Duyl, toneelspeelster    3.000 
Tine Opscholtens, ,,      2.100 
Sheila Clarijs,   ,,     2.100 
Cilly Bach,    ,,     2.100 
 
boekhouder       2.100 
toneelmeester/inspeciënt     2.100 
bagagemeester      2.100 
souffleuse       2.100 
       --------  + 
       36.700 
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Nota voor het waarnemend hoofd van de afdeling Theater en Dans van de waarnemend intendant 
van het NHT, 16 maart 1944. NIOD, DVK-archief, map 180 Dc. 
 



Bijlage 13: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer en Carl Veerhoff 
 
Salarissen seizoen 1944/45 
 
Carl Veerhoff, algemeen leider   4.800 
Willem van der Veer, toneelspeler   4.800 
T. van Otterloo, ,,   3.900 
F. Kramer,  ,,  3.000 
K. Baars,  ,,  2.700 
J. van Erp, ,,   2.700 
J. Jaspers, ,,  1.800 
 
A. van Duyl, toneelspeelster   3.600 
T. Opscholtens, ,,   2.400 
S. Clarijs,  ,   2.160 
C. Bach,  ,,   2.400 
 
H. Kemmler, toneelmeester   3.600 
C. Fabritius, inspecient   2.160 
P. Eypen, timmerman*   2.240 
R. Meyer, souffleuse   1.800 
P. Baars, kleedster*   1.200 
   -------- + 
  45.260 
 
* Salaris doorgestreept, waarschijnlijk niet geaccepteerd door het DVK. 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief Veerhoff aan afdeling Theater en Dans van het DVK. NIOD, DVK-archief, map 180 Dd. 
 



Bijlage 14: Begroting Tooneelgezelschap Willem van der Veer, tweede versie 
 
Willem van der Veer   6.000 
Ton van Otterloo 4.020 
F. Kramer 3.600 
Jo van Erp 3.300 
Karel Baar 3.300 
Sheila Clar 3.300 
Tine Opscholtens 3.300 
Adry Dozy 2.100 
Ed de Blauw 2.400 
Fabricius 2.160 
Huur kantoor 600 
Onkosten kantoor 2.520 + 
 36.600  
 
Bedragen genoteerd in guldens. 
 
Bron: Brief Willem van der Veer aan De Ranitz, 24 mei 1944. NIOD, DVK-archief, 180 Dd. 
 



Bijlage 15: Speellijst van het Noord-Hollandsch Tooneel 

Seizoen 1942-1943 
 

1. J.W. van Cittert Witte van Haemstede 

Ton van Otterloo  Witte van Haemstede, natuurlijke zoon van. Floris V en neef 
van graaf Jan II, wonend op het slot Polanen. 

Carl Veerhoff   Gerrit van Voorne, wapenmeester aan het hof van de graaf. 
Jean Stapelveld Guy van Avesnes, broer van Jan II en stedehouder van 

Amsterdam, wonend op het slot Amsteldam 
Just Chaulet Willem van Oostervant, zoon van Jan II en later graaf Willem 

III (de Goede) 
Karel Baars   Van Meerlo 
Theo van Duyn   Van Kuik edellieden  
Ton van Aelst   Van Naaldwijk 
Henny Kemler   Van Utenhoven 
Willem van der Veer   Mante, kastelein op Polanen 
Willy de Vos-Dunselman Ada, zijn dochter 
Jan Jaspers   Ewout Overlande, Witte’s vertrouweling 
Henk Sluyter   Meester Nicodemus, heelmeester van de graaf. 
 
Première in de Stadsschouwburg in Haarlem, 19 september 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Het Noord-Hollandsch Tooneel speelde Witte van Haemstede tijdens de tournee voor 
Vreugde en Arbeid: 

Posthuis    Heerenveen  4-3-1944 
Zaal Slot   Meppel   5-3-1944 
Wapen van Steenwijk  Steenwijk  6-3-1944 
City Theater   Kampen  7-3-1944 
Tivoli    Apeldoorn  8-3-1944 
Schouwburg   Zutphen  9-3-1944 
Schouwburg   Lochem   10-3-1944 
Zaal Beskers   Winterswijk  11-3-1944 
Scala    Doetinchem  12-3-1944 
Katholieke Kring  Roosendaal  13-3-1944 
Koornbeurs   Bergen op Zoom 17-3-1944 
Musis Sacrum   Schiedam  18-3-1944 
Zaal Lommerrijk  Hillegersberg  19-3-1944 
Nutsgebouw   Alphen aan den Rijn 20-3-1944 
Nieuwe Schouwburg   Gouda   21-3-1944 
Kennemer Theater  Beverwijk  22-3-1944 
Harmonie    Alkmaar  23-3-1944 
Parkzaal   Hoorn   24-3-1944 
De Doele   Enkhuizen  25-3-1944 
Casino    Den Helder  26-3-1944 
Ons Huis    Zaandam  27-3-1944 
Musis Sacrum   Baarn   28-3-1944 
Grand Theater   Amersfoort  29-3-1944 
 

Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1944. 

  



2. Friedrich Forster Watersport 
 

Jan C. de Vos jr.  Peter Jurgens, fabrikant 
Tine Opscholtens  Barbara, zijn zuster 
Willem van der Veer  Eugen Bugspriet 
Carl Veerhoff Aloïs Ameröder, vertegenwoordiger van een firma in 

watersportartikelen. 
Jean Stapelveld  Sylvester Lauermanr, bediende 
Ton van Otterloo  Nikolaas Thomsen 
Cilly Bach   Ariëla Thomsen 
Karel Baars   Van Becklenborg 
Alma van Brussel  Fanny, een kamermeisje 
Ton van Aelst dr. Jäger, vertegenwoordiger van de Kamer van 

Koophandel 
Henk Sluyter Wollmann, vertegenwoordiger van de Kamer van 

Koophandel 
Jan Jaspers    werkman 
Theo van Duyn  werkman 
 
Première: 25 september 1942 in de Stadsschouwburg te Haarlem 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Het Noord-Hollandsch Tooneel speelde Watersport tijdens de tournee voor Vreugde en 
Arbeid: 
 
Harmonie  Leeuwarden  9-10-1942 
Het Tehuis  Groningen  10-10-1942 
Concerthuis  Assen   11-10-1942 
De grote sociëteit Enschede  13-10-1942 
’t Groenendal  Almelo  14-10-1942 
Concertgebouw Hengelo  15-10-1942 
Stadsschouwburg Arnhem  16-10-1942 
Stadsschouwburg Maastricht  17-10-1942 
Rembrandttheater Eindhoven  18-10-1942 
Casino   Den Bosch  19-10-1942 
Stadsschouwburg Tilburg  20-10-1942 
Concordia  Breda   21-10-1942 
Kunstmin  Dordrecht  22-10-1942 
Stadsdoelen  Delft   23-10-1942 
Schouwburg  Leiden   24-10-1942 
Krasnapolsky  Amsterdam  26-10-1942 
Gooiland  Hilversum  27-10-1942 
Stadsschouwburg Utrecht  28-10-1942 
Dierentuin  Den Haag  29-10-1942 
Stadsschouwburg Haarlem  30-10-1942 
Krasnapolsky  Amsterdam  31-10-1942 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1942.  

 
3. Gerhart Hauptmann Rose Bernd 

 
Willem van der Veer  de oude Bernd 



Jan C. de Vos jr.  Christoph Flanm 
Just Chaulet   Arthur Streckmann 
Karel Baars   August Keil 
Willy de Vos-Dunselman Rose Bernd 
Mien Duymaer van Twist Vrouw Flamm 
Gusta Chrispijn-Mulder  de oude Golischen 
Alma van Brussel  Martha Bernd  
Theo van Duyn   Hahn, arbeider bij Flamm 
Jan Jaspers    Heinz, arbeider bij Flamm 
Jean Stapelveld   Golisch, arbeider bij Flamm 
Henk Sluyter    Kleinert, arbeider bij Flamm 
Joke Busch   Eerste dienstmeid 
Cilly Bach   Tweede dienstmeid 
Henny Kemler   Een gendarme 
 
Première : 13 november 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

4. Mia Bergeth Grootmoeder Wendenkron 
 
Gusta Chrispijn-Mulder  grootmoeder Martha Wendenkron 
Mien Duymaer van Twist Fanny, de schoondochter 
Just Chaulet   Klaus, zoon van Fanny 
Willy de Vos-Dunselman Valerie, de vrouw van Klaus 
Joke Busch   Britta, dochter van Fanny 
Jean Stapelveld   baron Dreihann, bankier 
Ton van Otterloo  ingenieur Haidecker 
Willem van der Veer  procuratiehouder Grothe 
Karel Baars dr. Goppelt, raadsheer/ Fritz, de secretaris/ Jochen, 

huisknecht 
Ton van Aelst   Karl von Maltitz 
Tine Opscholtens  Hanne, arbeidersvrouw/ Liesbeth, huishoudster 
Jan Jaspers   huisknecht in Berlijn 
Cilly Bach   Fini, kellnerin 
Henk Sluyter   Een dokter 
 
Première: Stadsschouwburg in Groningen, 25 december 1942. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

5. Kees Spierings Dorp in onrust 
 
Mien Duymaer van Twist Geertrui Verlinden, eigenaresse van “In de drie Linden” 
Cilly Bach   Clazina, haar dochter 
Tine Opscholtens  Mechel, de oude dienster 
Ton van Otterloo  Govert Verwijmeren, de aanstaande van Clazina 
Willem van der Veer Toontje Smulders, bijgenaamd Toontje de Pater, 

noodhulp in de herberg 
Sheila Clarijs   Anna, zijn dochter 
Jean Stapelveld  Jhr. Van de Bogerde, bezitter van Hermkenshage 
Jan Hageboud   Jhr. Mr. Frans Van de Bogerde, zijn zoon 
Jo van Erp   Pastoor de Wijs 
Joke Busch   Mijntje, meisje op de pastorie 
Just Chaulet   Door van Kessel 
Karel Baars   Hein Rickevoort boerenzoons uit de buurt 



Theo van Duyn  Martien Huskens 
Jan Jaspers   Sjef Nouwens 
 

Première: De Prins in Venlo, 5 februari 1943 (Het Nationale Dagblad, 29 januari 1943) 
Stadsschouwburg te Den Haag, 9 februari 1943 (http://www.tin.nl/wo2/index.htm)  
Regie: Kees Spierings 
 

6. William Shakespeare Twee edellieden van Verona 
 
Jean Stapelveld   De hertog van Milaan, Sivia’s vader 
Jan Hageboud   Valentijn 
Ton van Otterloo  Proteus  Twee edellieden van Verona 
Jo van Erp   Antonio, vader van Proteus 
Henk Sluyter   Thurio, een dwaas mededinger van Valentijn 
Sheila Clarijs   Julia, bemind door Proteus 
Alma van Brussel  Silvia, bemind door Valentijn 
Carl Veerhoff   Eglamour, begeleider van Silvia op haar vlucht 
Karel Baars   Flink, een, potsig dienaar van Valentijn 
Willem van der Veer  Lans, een dergelijk dienaar van Proteus 
Jan Jaspers   Panthino, bediende van Antonio 
Joke Busch   Lucetta, Julia’s kamermeisje 
Jo van Erp De waard, bij wie Julia verblijft/ Antonio, de vader van 

Proteus 
Henny Kemler 
Theo van Duyn Bandieten 
Frans van Emmerik 
 
Première: Stadsschouwburg Haarlem, 25 mei 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr.? In een artikel in het blad van de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap 
noemt De Vos echter Kees Spierings als regisseur. 
Vos, J. C. de. ‘Het Noord-Hollandsch Tooneel’. NDK, februari 1943. 
 

7. Paul Helwig Wittebroodsweken 
 
Jan C. de Vos jr.  dr. Erich Stiebel 
Gusta Chrispijn-Mulder  Oude mevrouw Senden 
Tine Opscholtens  Sabine Senden, haar dochter 
Just Chaulet   Willy Ulbrich, man van Sabine 
Willy de Vos-Dunselman Ulla Witte, trouwe vriendin van Sabine Senden 
Cilly Bach*   Tini, het dienstmeisje van Sabine Senden. 
 
* N.H. den Hertog merkte in zijn recensie in Het Nationale Dagblad (22 maart 1943) op dat de rol van 
het dienstmeisje niet werd gespeeld door Cilly Bach. Hij vermeldt tevens dat de première plaats vond 
in Baarn. 
 
Première: Stadsschouwburg te Groningen, 3 maart 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 
Speeldata voor de tournee voor Vreugde en Arbeid: 
Schouwburg    Haarlem  1-9-1943 
Schouwburg   Leiden   2-9-1943 
Kunsten en Wetenschappen Den Haag  3-9-1943 
Odeon    Rotterdam  4-9-1943 
Stadsdoelen    Delft   5-9-1943 



Kunstmin   Dordrecht  6-9-1943 
Concordia   Breda   7-9-1943 
Concordia   Breda   8-9-1943 
Stadsschouwburg   Tilburg   9-9-1943 
Stadsschouwburg   Tilburg   10-9-1943 
Casino    Den Bosch  11-9-1943 
Stadsschouwburg  Arnhem  12-9-1943 
Stadsschouwburg  Arnhem  13-9-1943 
Stadsschouwburg  Heerlen   14-9-1943 
De Prins   Venlo   15-9-1943 
Beambten Casino  Treebeek  16-9-1943 
De Vereniging   Nijmegen  17-9-1943 
Stadsschouwburg  Maastricht  18-9-1943 
Apollo    Weert   19-9-1943 
Schouwburg   Deventer  20-9-1943 
Irene    Enschede  21-9-1943 
’t Groenendal   Almelo   22-9-1943 
Concertgebouw   Hengelo  23-9-1943 
Buitensociëteit   Zwolle   24-9-1943 
Concerthuis   Assen   25-9-1943 
Schouwburg   Groningen  26-9-1943 
Harmonie   Leeuwarden  27-9-1943 
Harmonie   Leeuwarden  28-9-1943 
Bellevue   Amsterdam  29-9-1943 
Bellevue   Amsterdam  30-9-1943 
Concordia    Bussum  1-10-1943 
Gooiland    Hilversum  2-10-1943 
Tivoli    Utrecht   3-10-1943 
Grand theater   Amersfoort  7-10-1943 
Musis Sacrum   Baarn   8-10-1943 
Zaal Beskers   Winterswijk  9-10-1943 
Buitensociëteit   Kampen  10-10-1943 
Schouwburg v.d. Woude Steenwijk  11-10-1943 
Nieuwe schouwburg  Heerenveen  12-10-1943 
Amicitia    Sneek   13-10-1943 
Schouwburg   Harlingen  14-10-1943 
Zaal Ogterop   Meppel   16-10-1943 
Zaal Bruinsma   Emmer-Compascuum 17-10-1943 
Schouwburgzaal  Oldenzaal  18-10-1943 
Tivoli    Apeldoorn  19-10-1943 
Schouwburg   Lochem  20-10-1943 
Schouwburg   Zutphen  21-10-1943 
Luxor Theater   Oss   22-10-1943 
Katholieke Kring  Roosendaal  23-10-1943 
Forum Theater   Sittard   24-10-1943 
Korenbeurs   Bergen op Zoom 25-10-1943 
Schuttershof    Middelburg  26-10-1943 
Schuttershof   Goes   27-10-1943 
Zaal Sobriëtas   Helmond  28-10-1943 
Musis Sacrum   Schiedam   29-10-1943 
Handelsgebouw   Vlaardingen  30-10-1943 
Ons Huis    Zaandam  2-11-1943 
Parkzaal   Hoorn   3-11-1943 
Harmonie   Alkmaar  4-11-1943 
Nutsgebouw   Alphen aan den Rijn 8-11-1943 



 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1943.  
NIOD, DVK-archief, map 185b: nota M. Wolters, 16 augustus 1943. 

Seizoen 1943-1944 
 

8. Ludwig Bender Een publiek geheim 
 
Willem van der Veer 
Jo van Erp 
Folkert Kramer  
Willy Groenendal 
Ton van Otterloo 
Annie Frauenfelder 
Adry Dozy 
Lous Vigelius 
 
Première: Stadsschouwburg te Haarlem, 8 januari 1944 (volgens database TIN Amsterdam. De recensie 
van Capit dateert van 29 oktober 1943. Op grond van het laatste gegevens is dit stuk als eerste 
besproken). 
Regie: Willem van der Veer? 
 
Een publiek geheim werd voor de tournee voor Vreugde en Arbeid gespeeld in: 
Concertzaal Schot  Ter Apel  6-9-1943 
Hotel Dopper   Stadskanaal  7-9-1943 
Hotel te Bos   Nieuwe Pekela 8-9-1943 
Hotel Faber   Hoogezand  9-9-1943 
De Harmonie   Delfzijl  10-9-1943 
Hotel Wieringa   Appingedam  11-9-1943 
Hotel ’t Hoen   Scheemda  12-9-1943 
Volksgebouw    Uithuizen  13-9-1943 
Café Kuiper   Warffum  14-9-1943 
Hotel Tivoli   Eenrum  15-9-1943 
Hotel de Zon   Ommen  16-9-1943 
Nutsgebouw   Zwartsluis  17-9-1943 
Café Bolks    Vriezeveen  18-9-1943 
Hotel Keizerskroon  Borne   19-9-1943 
Centraal   Haaksbergen  20-9-1943 
Zaal van het Weeshuis Genemuiden  21-9-1943 
Concertzaal Kroes  Wijhe   22-9-1943 
Nutsgebouw   Vollenhove  23-9-1943 
Cantine Westenbergkazerne  Schalkhaar  24-9-1943 
Groote Sociëteit  Goor   24 of 25-9-1943 
Tent    Gieten   26-9-1943 
Wed. van Dijk   Klazinaveen  27-9-1943 
J. Scholten   Nieuw Weerdinge 28-9-1943 
Mulder    Valthermonf  29-9-1943 
Groothuis   Emmen  30-9-1943 
Zaal Dragt   Wolvega  1-10-1943 
De Zon   Oosterwolde  2-10-1943 
Zaal Sietsma   Gorredijk  3-10-1943 
Zaal Smits   Stiens   4-10-1943 
’t Rood Hert   Bergum  5-10-1943 



De Koornbeurs  Kollum  6-10-1943 
’t Noorderkwartier  Dokkum  7-10-1943 
De Doele   Bolsward  8-10-1943 
Zaal Terwisga   Joure   9-10-1943 
Hotel van Stralen  Grouw   10-10-1943 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1943. 
NIOD, DVK-archief, map 185b: nota M. Wolters, 16 augustus 1943. 
 

9. Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker Westerman en Zn. 
 
Ada van Duyl  Mevrouw Martha Westerman 
Ton van Otterloo Jos, haar zoon 
Sheila Clarijs  Aimée, zijn vrouw 
Karel Baars  Van den Berg, verkooper/ Landschot, kunstschilder 
Willem van der Veer procuratiehouder Hansen 
Jan Jaspers  Landschot, kunstschilder 
Jean Stapelveld  Max Holdert/ Heemstra, verkoper* 
Adry Dozy  Miep Revers, typiste 
Will Schutte  Du Bree, chef 
 
*Rol van Heemstra soms ook gespeeld door Jan Jaspers. Programmabrochure Westerman & Zoon, 
Theaterinstituut Nederland, Amsterdam, map 990756. 
 
Première: Stadsschouwburg te Haarlem, 12 december 1943. 
Regie: Willem van der Veer. 
 
Westerman en Zn. werd voor de tournee voor Vreugde en Arbeid gespeeld in: 
Hotel De Sluis   Dieren   21-1-1944 
Irene    Aalten   22-1-1944 
R.K. Bondsgebouw  Doesburg  23-1-1944 
Zaal Koetsier   Heerde   24-1-1944 
Concertgebouw  Barneveld  25-1-1944 
Schouwburg   Lochum  26-1-1944 
Luxor    Culemborg  27-1-1944 
Nutsgebouw   Zaltbommel  28-1-1944 
Zaal Vulperhorst   Vinkeveen  29-1-1944 
Harmonie   Woudenberg  30-1-1944 
Bondsgebouw   Wijk bij Duurstede 31-1-1944 
Zaal Van Soest  Leersum  1-2-1944 
Centrum   Rhenen  2-2-1944 
Luxor Theater   Veenendaal  3-2-1944 
Hotel Eemland  Soest   5-2-1944 
Hotel Brands   Bilthoven  6-2-1944 
Hotel De Zwaan  Montfoort  7-2-1944 
Scala Bioscoop  Veghel   8-2-1944 
Nieuwe Bioscoop  Boxtel   9-2-1944 
Centraal Bioscoop  Geertruidenberg 10-2-1944 
City Theater   Oisterwijk  11-2-1944 
Het Wapen van Heusden Heusden  12-2-1944 
Zaal Verkuylen  Uden   13-2-1944 
Musis Sacrum   Dongen  14-2-1944 
De Beurs   Dinteloord  15-2-1944 



Musis Sacrum   Waalwijk  16-2-1944 
Harmonie   Gilze-Rijen  17-2-1944 
 
Bron: Arbeid, een uitgave van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, jrg. 1944. 
 

10. Harry Anspach Een buitengewone vrouw 
 
Willy de Vos-Dunselman Kitty Helft, de vrouw 
Ada van Duyl   Ninia, de huishoudster 
Jan C. de Vos jr.  Matthias Horst, de man van Kitty 
 
Première: Stadsschouwburg te Den Haag, 2 december 1943. 
Regie : Jan C. de Vos jr. 
 

11. Jules Sandeau Jonkvrouwe de la Seiglière 
 
Jan C. de Vos jr.  Markies de la Seiglière 
Tine Opscholtens  Baronesse de Vaubert 
Willy Groenendal  Hélène de la Seiglière 
Jo van Erp   Destournelles 
Henry van Loon  Bernard Stamply 
Henk Sluyter   Raoul de Vaubert 
Folkert Kramer   Jasmin 
 
Première: Stadsschouwburg te Groningen, 26 december 1943. 
Regie: Jan C. de Vos jr. 
 

12. Maurice Hennequin Pantoffelhelden 
 
Willem van der Veer  De oude Dupont 
Ton van Otterloo  Adrien, zijn schoonzoon 
Tine Opscholtens  Anette, zijn vrouw 
Ada van Duyl   De oude mevrouw Dupont 
Jean Stapelveld   De la Ferronnière 
Jo van Erp   Baron de Voudillac 
Karel Baars   huisknecht 
 
Première: Stadsschouwburg Gouda, 11 mei 1944 (Bron: database TIN, Amsterdam). De recensenten 
van Cinema & Theater en Het Algemeen Handelsblad spreken echter van een première op 14 mei 1944 
in Haarlem. 
Van Willige. ‘Pantoffelhelden’ Cinema & Theater, 27 mei 1944. 15. 
Zwaanswijk, P. ‘Pantoffelhelden’ Het Algemeen Handelsblad, 15 mei 1944. 
Regie: Willem van der Veer 
 



Bijlage 16: Het Noord-Hollandsch Tooneel: het overige repertoire 
 
Het seizoen 1942-1943 
 

1. J.W. van Cittert Witte van Haemstede 
 
Dit stuk is besproken in hoofdstuk 5. 
 

2. Friedrich Forster Watersport 
 
Watersport – oorspronkelijke titel Ariëla – van Friedrich Forster (1895-1958) ging op 2 oktober 
1942 in première. Het was door Vreugde en Arbeid uitgekozen en aan De Vos voorgelegd. 
Forster, het pseudoniem van de schrijver, dramaturg en toneelspeler Waldfried Burggraf, was 
schouwburgintendant van het Staatstheater in München. Zijn bekendste stuk Robinson soll nicht 
sterben (1932) werd in 1939 door de Amsterdamse Tooneelgroep onder leiding van Karel Baars 
gespeeld. In het seizoen 1943-1944 speelde het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam in een 
regie van C. van der Lugt Melsert zijn stuk De infanten. Forster werd door H. Scholte in Cinema 
& Theater gezien als een belangrijke toneelauteur, maar niet van die importantie als de Duitse 
nationaalsocialistische auteurs als Rehberg, Langenbeck, Lauckner, Gobsch en Beste.38 Op het 
DVK circuleerde tijdens de oorlog een toneelstuk van hem Alle gegen Einen, Einer für Alle 
(1939), dat als nationaalsocialistisch te boek stond en aan De Vos werd voorgesteld. Hij heeft dit 
niet op het repertoire genomen. P.S. Maxim Kröjer bespreekt in Het Nationaal-Socialistisch 
Tooneel twee toneelstukken van hem.39 Dr. Wijnand Frans noemt Forster niet in zijn overzicht 
van de moderne Duitse literatuur.40 Forster is geen nationaalsocialistisch auteur, 
nationaalsocialisten kwalificeerden hem echter wel als zodanig. 

Watersport, een sportstuk in vier aktes, vertelt het verhaal van de vijftigjarige Peter 
Jürgens, een fabrikant in cosmetische artikelen. Barbara, zijn zuster, reeds twintig jaar als huis-
houdster bij hem in dienst, heeft het bereiken van deze zo belangrijke mijlpaal in het leven van 
haar broer doorgebriefd aan de redactie van een krant. Van verschillende kanten stromen nu de 
goede wensen binnen. Een vertegenwoordiger van een firma in watersportartikelen biedt Jürgens 
zelfs een tweepersoons tent en een kano aan. Peter is van dit alles niet op de hoogte, omdat hij na 
een ruzie met Barbara buiten is gaan wandelen. Bij terugkomst besluit hij alle cadeaus toch te 
aanvaarden en zo tegelijkertijd wraak te nemen op zijn praatgrage zus. Op hun vakantie 
ontmoeten Peter en Barbara een ruziënd echtpaar. Man en vrouw kamperen ieder in een eigen 
tent. Onderwerp van de ruzie is een zekere Van Becklenborg. Ariëla, de echtgenote, werkt voor 
deze handtastelijke oude vrouwengek, terwijl haar man Nicolaas, een uitvinder, geen inkomen 
heeft omdat zijn uitvinding nog niet in productie is genomen. Er verschijnt nog een rentenier op 
het eilandje die, als gevolg van zijn bijziendheid, Barbara aanziet voor zijn vroegere geliefde. 
Een verloving is nu slechts een kwestie van tijd. Om de feestvreugde kompleet te maken 
verschijnt Van Becklenborg ten slotte ook nog ten tonele. 

Dit stuk is in de maanden oktober tot en met december 1942 negenentwintig keer 
opgevoerd. In oktober 1942 werd dit blijspel eenentwintig keer gespeeld voor het Nederlandsch 
Arbeidsfront onder auspiciën van Vreugde en Arbeid. Het NHT wilde in eerste instantie met 
Witte van Haemstede op tournee gaan, maar dat stuk was te moeilijk voor het publiek, oordeelde 
de leiding van Vreugde en Arbeid. Watersport zou beter aansluiten bij de doelgroep, De Vos 
werd wel gevraagd het stuk voor de arbeiders bij de eerste voorstelling in de bijna uitverkochte 
Stadsschouwburg te Groningen in te leiden.41 

In één van de weinige kritieken werd dit stuk geen gelukkige greep van De Vos genoemd. 
De recensent van het Utrechts Nieuwsblad vond het een onspeelbaar stuk met weinig 
dramatische activiteit: veel te lange gesprekken, een voortdurende herhaling van dezelfde 
grappen zonder een behoorlijke inhoud. Voor de weinige toeschouwers werd dit blijspel een 
drama, schreef hij.42 
 
 
 



 
3. Gerhart Hauptmann Rose Bernd 

 
In 1942 werd de tachtigste verjaardag van deze Duitse toneelschrijver in heel Europa herdacht. 
Zo werd Voor zonsopgang in Denemarken op de radio uitgezonden, in Slowakije verschenen in 
alle kranten lange artikelen waarin vooral de band tussen Hauptmann en zijn volk werd 
benadrukt. Verschillende Nederlandse gezelschappen hadden stukken van hem op het repertoire 
genomen. Zo speelde een gezelschap met Jan van der Linden, Piet Bron, Coba Kelling, Anke 
Smit, Rini Otten en Evert Burema Beverpels. Johan Boezer speelde met zijn groep De 
Schouwspelers waarvan o.a. Jopie Koopman deel uitmaakte Hannele’s hemelvaart. Jacques van 
Bijlevelt en Octave van Aerschot speelden met Betty Kapsenberg, Henk Dillewaard, Emmy 
Arbous, Johan Boskamp, Frans du Mée en Willy van Hemert Voerman Henschel. Het 
Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam speelde Voor zonsondergang in een regie van Cor van 
der Lugt Melsert. Het NHT kon bij deze herdenking niet achterblijven en koos Rose Bernd 
(1903) uit voor opvoering. Het stuk werd in 1903 na vijf opvoeringen verboden, maar leverde 
Hauptmann voor de derde keer de Grillparzerprijs op. Zijn nominatie voor de Schillerprijs werd 
door de Duitse keizer steeds afgewezen. Rose Bernd – ingeleid en vertaald door Frans Primo – 
verscheen als deel 10 in de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw. Opvallend is dat in de receptie 
van Hauptmanns werk in Nederland door de verschillende theaterdirecteuren en regisseurs vooral 
gekozen is voor zijn naturalistische stukken en niet voor een toentertijd modern klassiek werk als 
Iphigenie in Delphi uit 1941. 

Gerhart Hauptmann (1862-1946) verwierf in 1893 grote bekendheid met Die Weber, een 
naturalistisch stuk over een weversopstand in 1844 in Silezië. Na de machtsovername van Hitler 
was hij niet in Exil gegaan zoals Thomas Mann, Bertolt Brecht en vele anderen. Misschien zal 
zijn hoge leeftijd een rol hebben gespeeld of het feit dat hij moeilijk zijn geboortestreek Silezië 
vaarwel kon zeggen. Het feit dat Hauptmann gebleven is, maakte hem voor de 
nationaalsocialisten een geschikt doelwit voor hun cultuurpolitiek. 

De nationaalsocialisten prezen de ‘volkse’ auteur Hauptmann omdat hij in de volkstaal, 
het Silezisch dialect, schreef. Het mythische karakter van enkele van zijn werken was voor 
nationaalsocialisten een ander argument om hem in hun armen te sluiten. Voor hen was Florian 
Geyer Hauptmanns beste werk, een stuk dat het DVK ook het NHT had aangeraden. Hij had 
volgens Wolters in dit stuk afgerekend met een verderfelijke stroming als het naturalisme: 
‘Florian Geyer getuigt reeds van zijn wil de erfenis van den jongen Goethe – Götz von 
Berlichingen – te aanvaarden en te verrijken, verder te ontwikkelen.’43 Dat deze erfenis als 
mislukt moest worden beschouwd, in de ogen van de nationaalsocialisten bleef dit werk veel te 
naturalistisch, deed niets af aan het feit dat Hauptmann zich los wilde maken van het naturalisme 
en aansluiting zocht bij de grote Duitse klassieke auteurs. Erg ‘bloed-en-bodem’-achtig klonk het 
in de kritieken uit de jaren veertig, toen gezegd werd dat Hauptmann als ‘een onverzettelijke 
boom geworteld is in de Duitse aarde.’44 Een argument voor deze kijk op Hauptmann waren de 
bronnen die hij voor zijn werk had gebruikt: Silezië, Duitsland, Goethe en de klassieken. Het 
oeuvre van Hauptmann liet volgens de nationaalsocialistische kritiek een ontwikkeling zien van 
naturalisme (Die Weber en Rose Bernd) via een compromis tussen naturalisme en romantiek 
(Hannele’s Himmelfahrt, Die versunkene Glocke, Der arme Heinrich en Florian Geyer) naar 
toneelstukken in de trant van de oude Griekse tragedie (Iphigenie in Delphi en Iphigenie in 
Aulis), eenzelfde ontwikkelingsgang die bij meerdere Duitse schrijvers te signaleren viel. Toch 
was Gerhart Hauptmann niet voor iedereen een groot schrijver. In een beschouwing over het 
werk van deze Silezische dichter stelde Wolters dat Hauptman weliswaar ook voor de 
oorlogsgeneratie van betekenis was, richtingbepalend was hij in deze revolutionaire tijd 
geenszins. Zijn broer Carl achtte hij van groter belang, omdat deze ‘zijn diepste werkingen daar 
bereikte, waar hij in het leven van het volk greep’.45 

Rose Bernd is het verhaal van een boerenmeisje uit een streng christelijk milieu. Zij heeft 
een verhouding met rentmeester Flamm en verwacht een kind van hem. Streckmann, de Don 
Juan van het dorp, is van dit overspel getuige geweest. Flamm is getrouwd met een oudere, 
ziekelijke vrouw. Hij chanteert Rose. Zij wil zowel van Flamm als van de dronkaard Streckmann 
niets weten. Zij moet volgens de wens van haar vader trouwen met August Keil. Rose vertelt 



vrouw Flamm dat ze in verwachting is. De oude vrouw heeft begrip voor de misstap van haar 
man, zij wil het kind adopteren. Keil en Streckmann krijgen ruzie om Rose; Streckmann slaat 
Keil een oog uit. Er volgt een rechtszaak waarbij Streckmann zich moet verantwoorden. Tijdens 
de rechtszitting pleegt Rose uit schaamte meineed. Aan gevoelens van wanhoop ten prooi wordt 
ze door een arbeider naar huis gebracht. August Keil verlangt van de oude Bernd, dat hij zijn 
aanklacht wegens belediging intrekt, wat Bernd weigert. August biecht dan de misdaad van Rose 
bij de oude Bernd op, die daarop zijn wereld in elkaar ziet storten. Als oplossing stelt Keil voor 
om Rose te trouwen, hij is nog steeds verliefd op haar, en uit de streek weg te trekken. Als Rose 
hiervan op de hoogte wordt gesteld, bekent ze het kind van haar en Flamm te hebben gewurgd. 

De première vond plaats op 14 november 1942 in de Stadsschouwburg in Haarlem onder 
auspiciën van Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap. Om het propagandistisch karakter 
van de voorstelling kracht bij te zetten woonden Goedewaagen, Primo, Bakker en Plekker deze 
première bij. Naast deze voorstelling had de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap een 
avond belegd waarop dr. Kniffler, de directeur van de Deutsche Oberschule in Amsterdam, en 
Frans Primo over het leven en werk van Hauptmann zouden vertellen. Het geheel zou worden 
opgeluisterd met voordrachten uit het werk van de schrijver door Heinz Lorscheidt, acteur bij het 
Deutsches Theater in den Niederlanden. Om de toeschouwers enigszins voor te bereiden op het 
stuk lichtte de voorzitter van de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap vooraf het 
publiek in dat Hauptmann het gegeven van de ongehuwde moeder beslist anders zou hebben 
uitgewerkt als hij het nu zou hebben geschreven. 

In een verantwoording aan Max Wolters legde Jan C. de Vos jr. uit hoe hij het 
naturalistische karakter van Rose Bernd had geïnterpreteerd. Volgens hem gingen de personages 
in dit stuk ten onder gaan aan hun eenzaamheid. Hauptmann had in zijn ogen geen tendensstuk 
geschreven, het ging hem vooral om de ondergang van de hoofdpersoon Rose Bernd. Ook alle 
ander personages droegen een eenzaamheid in zich, waardoor ze tot de ondergang waren 
gedoemd. Rose Bernd was volgens Primo geen tragische figuur, in een boerendorp werd een 
ongehuwde moeder ondanks de strenge seksuele moraal geenszins verstoten. De tragiek kwam 
voort uit haar eigen karakter, haar hulpeloosheid – versterkt door het feit dat Rose’s moeder was 
overleden – en maakte haar weerloos tegenover alles wat op haar weg kwam. ‘Rose pakt haar 
noodlot wel vastberaden aan, zooals haar inborst haar dat oplegt, in groote, ofschoon 
noodgedwongen zelfstandigheid, maar toch ook weer voorbeeldeloos naïef en onbeholpen, 
zonder eenige menschenkennis en zonder inzicht in de toestanden en de omstandigheden van het 
milieu waarin zij leeft.’46 Behalve het naturalistische karakter van het werk was Primo niet 
gecharmeerd van de realistische achtergrond van het verhaalgegeven. De wereld van Rose Bernd 
was niet voortgekomen uit de fantasie van Hauptmann, Rose Bernd was een dienstmeisje uit het 
Silezische gehucht Herischdorf en Hauptmann had haar ontmoet tijdens een rechtszitting. Hij had 
het als lid van de jury voor haar opgenomen en had haar vrijgepleit. Het realistische gegeven 
deed volgens Primo afbreuk aan echt kunstenaarschap. 

In een recensie in de Lochemse Courant werd echter geopperd dat de keuze voor dit stuk 
terug te voeren was op de tweezijdige pedagogische taak van het gezelschap. Aan de ene kant 
wilde De Vos het publiek in contact brengen met toneel van zeer verschillende aard, aan de 
andere kant zou hij gepoogd hebben zijn acteurs vertrouwd te maken met diverse toneelstukken 
uit het klassieke repertoire. 

Bij de bespreking van de voorstelling in De Schouw ging recensent Chris de Graaff niet 
uit van de vraag waarom het naturalisme voor de toneelschrijver anno 1942 onbruikbaar was 
geworden, maar in hoeverre Hauptmann er in geslaagd was zijn persoonlijkheid tot uiting te 
brengen. Als axioma poneerde hij dat de volkse kunstenaar altijd een persoonlijkheid was, omdat 
hij er in slaagde ‘zijn eigen aard, en daarmee het meest wezenlijke van zijn ras en zijn volk te 
uiten’.47 Hoewel Hauptmann ten tijde van Rose Bernd het naturalisme aanhing, waren zijn 
persoonlijkheid, menselijkheid en eigen aard in tact gebleven. Daarom moest het NHT geprezen 
worden omdat het deze voorstelling op het repertoire had gezet. De Vos had Rose Bernd als een 
klassieke noodlotstragedie opgevat en de schrijver getoetst op zijn innerlijke waarde, en daarin 
week deze voorstelling af van de andere hierboven genoemde. De spelers en speelsters van het 
NHT wisten door hun spel het waarachtig menselijke in al de personages zo op de toeschouwers 



over te brengen dat deze de indruk kregen dat Hauptmann het alledaagse leven in het dorp een 
hogere betekenis had gegeven en daarmee had hij het naturalisme overwonnen. 

Sybren Modderman stelde in een recensie in De Waag de link tussen de eigen tijd en die 
waarin Hauptmann zijn werk schreef aan de orde. Hij stelde vast dat er nog te weinig tijd was 
verstreken om te beseffen dat ‘het levensgevoel, van waaruit wij in dezen tijd leven, een reactie is 
op het levensgevoel, van waaruit Hauptmann dit brok menschelijke ellende tot onderwerp van 
zijn stuk maakte, wij zijn juist door deze reactie innerlijk nog te vast aan zijn tijd gebonden en 
staan daarom nog niet vrij genoeg om dit gegeven zuiver en alleen als dramatisch gegeven te 
aanvaarden’.48 In Rose Bernd was nauwelijks sprake van een werkelijk dramatisch 
noodlotsconflict, dat door een innerlijke spanning bij het hoofdpersonage tot uiting kwam, omdat 
het noodlot te zeer door het toeval werd bepaald. In die zin maakte Modderman dus een 
onderscheid tussen het naturalistische noodlot en zoals dat door de nationaalsocialisten werd 
opgevat. In Rose Bernd werd alleen de lijdende mens getoond, de strijdende mens bleef 
achterwege. Het verschil tussen de nationaalsocialistische interpretatie uit de jaren veertig en de 
bedoeling van Hauptmann met dit stuk gaf Modderman duidelijk aan: ‘Hauptmann had zijn Rose 
Bernd zoo geschreven en niet anders, omdat het hem niet ging om groote dramatische scènes, 
met diepe zielsconflicten, waar de mensch ook in zijn ondergang nog groot kan zijn. Veeleer 
heeft hij de dagelijksche dingen des levens uit willen beelden, die den mensch door hun 
samenloop op een deerniswaardige wijze in zijn ongeluk kunnen drijven.’49 De uitwerking van 
zo’n interpretatie op de nationaalsocialistische toeschouwers was, dat zij de dramatische 
handeling als traag hadden ervaren. Vooral het deerniswekkende element in de personages 
Vrouw Flamm, August Keil en Rose Bernd zou hun waarschijnlijk zijn opgevallen, wat voor hen 
echter niet voldoende zou zijn geweest. ‘Maar het is juist ook deze deernis, waarmee onze tijd, 
die voor zoo geheel andere conflicten staat, die slechts gewonnen kunnen worden door een voor 
alles levensaanvaardende, actieve, strijdbare levenshouding, geen genoegen meer kan nemen.’50 

Wat betreft het spel moest vooral Willy de Vos-Dunselman het ontgelden: zij legde de 
verkeerde accenten, waardoor sommige details extra nadruk kregen die ze eigenlijk niet 
verdienden. Daardoor deed haar spel geforceerd aan. 

Rose Bernd werd in de periode november 1942 tot januari 1943 vijfentwintig maal op de 
planken gezet, in de zomer van 1943 speelde het NHT Rose Bernd in het openluchttheater De 
Zandkuil in Lochem. De laatste uitvoering vond plaats in de Stadsschouwburg in Groningen. In 
zijn terugblik op het eerste speelseizoen beschouwde Jan C. de Vos dit stuk als het grootste 
succes van het NHT. 
 

4. Mia Hergeth Grootmoeder Wendenkron 
 

Als vierde stuk speelde het NHT Das Werk van Mia Hergeth, met als Nederlandse titel 
Grootmoeder Wendenkron, op 25 december 1942 in een uitverkochte Stadsschouwburg in 
Groningen. Dit stuk in drie bedrijven werd in totaal negen keer gespeeld in de maanden 
december 1942 en januari/ februari 1943. 

Grootmoeder Wendenkron is aan het begin van het stuk zeventig jaar oud, maar 
ondanks haar hoge leeftijd leidt ze nog altijd de door haar man opgerichte cellulosefabriek. 
Haar zoon is door de invloed van zijn vrouw Fanny een mislukt bankier en hij is bij zijn 
overlijden bijna failliet. Als hun zoon Klaus dit ter ore komt, roept hij met tegenzin de hulp in 
van zijn kapitaalkrachtige grootmoeder. Zij weigert geld te steken in het bankiershuis, maar 
eist wel dat de familie op haar buiten komt wonen. In de rest van het stuk zal zij proberen de 
rotte plek in de familie (Fanny) te verwijderen. Klaus wordt de opvolger van grootmoeder, 
nadat de wijze, oude vrouw ook nog zijn huwelijk met Valerie heeft gered. Fanny verdwijnt 
aan het eind van het stuk en een Wendenkron leidt wederom de cellulosefabriek. Er zal een 
nieuw geslacht opgroeien dat de oude tradities van plicht en trouw zal eerbiedigen. 

Volgens de kritiek in Cinema & Theater was het familiespel Grootmoeder 
Wendenkron ‘een eenvoudig en gezond stuk zonder psychologische kronkels of geforceerde 
buitenissigheden. Het heeft als basis de familie en het werk, de fundamenten van een goede 
samenleving’.51 In het gezin van schoondochter Fanny werd over Martha Wendenkron 
gesproken alsof het een mythische figuur betrof. Martha – ‘de oude uit de bergen’ – werd 



gepresenteerd als de vertegenwoordigster van een vorige generatie die deugden als plicht en 
trouw hoog in het vaandel had staan. Doordat die deugden aan het eind van het stuk waren 
gewaarborgd, was de cirkel rond. 

Een ander facet dat van belang is bij de interpretatie van dit stuk is de tegenstelling 
tussen stad en platteland. De kleinzoon Klaus woont met zijn vrouw Fanny in de grote stad 
(Berlijn) en zij gedragen zich als mondaine wereldburgers, zij leven in een grote villa aan de 
rand van de stad. Met de huwelijkstrouw neemt vooral Fanny het niet zo nauw en haar 
kinderen gaan mondain gekleed. Martha Wendekron slaagt er door haar voortvarendheid in 
Klaus terug te winnen voor de waarden en normen die in de provincie al eeuwenlang hebben 
gegolden en nu nog steeds opgeld doen. Zij is niet ouderwets, maar juist zeer modern en 
sociaal ingesteld. Deze interpretatie met de nadruk op de nationaalsocialistische ideologemen 
‘plicht’ en ‘trouw’ zou voor Jan C. de Vos jr. een van de redenen geweest kunnen zijn om dit 
werk op het repertoire te nemen. 

De enscenering en regie waren zo vorm gegeven dat de toeschouwers het idee hadden dat 
ze naar een vooroorlogs Nederlands familieleven keken. Het personage van Martha kwam als 
enige goed uit de verf, de andere karakters bleven steken in oppervlakkigheid. Recensenten 
prezen de vlotte dialoog en het spel van Gusta Chrispijn-Mulder, Mien Duymaer van Twist en 
Joke Busch. 
 

5. Kees Spierings Dorp in onrust 
 
Enigszins verbijsterd heeft de kritiek gereageerd op het vijfde stuk van het NHT: ‘Verderfelijke 
ideologie! (…) Een aanfluiting van alle rechtvaardigheidsgevoel, een vunzig kerkelijk onderonsje 
om den plutocraat te vrijwaren voor de gevolgen van zijn daad. De boer is dom en arm genoeg 
om daarvoor op te draaien! Een moraal om van te walgen!’52 En dat nog wel voor een toneelstuk 
dat in 1942 de tweede prijs had behaald in de prijsvraag van het DVK. De tekst werd later zowel 
als novelle en toneelstuk uitgegeven als deel 9 in de Theaterreeks van uitgeverij Opbouw.53 

De dramatische handeling laat zich eenvoudig vertellen. Clazina, de dochter van Geertrui 
Verzijlen, eigenaresse van het café ‘De drie linden’ staat op het punt Govert Verwijmeren te 
trouwen. Tijdens de kermis houdt het schuttersgilde, waarvan Govert lid is, schietwedstrijden op 
een veld achter het café. Govert en Clazina onttrekken zich aan de vrolijke stemming en gaan als 
een verliefd paar een wandeling maken. Tijdens deze wandeling klinkt er een schot; Clazina valt 
dodelijk getroffen neer. Govert wordt verdacht van de moord, maar hij is na twee dagen weer een 
vrij man. Er valt niets te bewijzen. Het dorp, en vooral Geertrui Verzijlen, houden hem toch voor 
de moordenaar. De toeschouwers weten echter dat de echte moordenaar jonker Frans van den 
Bogerde is. Hij heeft tijdens een jachtpartij met zijn vader een schot op een fazant gelost. Een 
kogel trof Clazina. Overmand door wroeging wil jonker Frans zich aangeven voor zijn daad. Zijn 
vader weerhoudt hem ervan. Zijn zoon heeft geen schuld, het was een ongeluk. Veel belangrijker 
is de smet op de carrière van de studerende jonker. Rechter zou hij niet meer kunnen worden, met 
zijn verloofde kan hij na het bekend worden van de ware toedracht niet meer trouwen en 
misschien volgt er nog wel een veroordeling, want ‘de wet kan geïnterpreteerd worden naar 
allerlei zijden ...’.54 Na twee jaar gezwegen te hebben kunnen de jonkheren de wroeging niet 
meer verdragen. Zij vertellen onder het mom van ambtsgeheim de ware toedracht aan de pastoor. 
Ze zijn bereid om Govert onder gunstige voorwaarden een stuk land te verkopen. De pastoor zal 
proberen Govert in te lichten, maar hem tegelijkertijd ervan te weerhouden een aanklacht in te 
dienen. Door te zinspelen op een wroetende justitie, zelfs de naam van zijn vroegere geliefde zou 
door het slijk gehaald kunnen worden, lukt het hem. Met Geertrui Verzijlen wordt ook de vrede 
getekend. 

Dorp in onrust deed een recensent van het Rotterdams Nieuwsblad denken aan Der 
Freischütz, de opera van Carl Maria von Weber, die op zijn beurt weer op een legende uit Das 
Gespensterbuch (1810) was gebaseerd. Als overeenkomstige motieven noemde hij dat een 
plaatselijk schuttersfeest aanleiding was tot het tragische conflict, waardoor een verliefde 
jongeling in eerste instantie als dader werd beschouwd. De vertroostende wijsheid kwam in 
het stuk van Spierings niet van een kluizenaar maar van een geestverwant, een eenvoudige 
dorpspastoor.55 



De novelle had een iets ander uitgangspunt. De centrale aandacht gaat uit naar de 
nobele figuur van Govert Verwijmeren, die door het dorp als de moordenaar van zijn geliefde 
wordt gezien. De beide jonkers blijven in de novelle op de achtergrond. Pas na acht jaar komt 
de pastoor de ware toedracht te weten als de oude jonker op zijn sterfbed vertelt dat zijn zoon 
het fatale schot heeft gelost. Wel worden hier dezelfde motieven genoemd om de zaak in de 
doofpot te stoppen. In het toneelstuk ligt het dramatische hoogtepunt niet in het begin bij de 
moord, maar bij de onthulling van de ‘dader’. 

De première van het stuk vond plaats op 7 februari 1943 in de Stadsschouwburg in 
Utrecht in een regie van de schrijver. Het tempo waarin gespeeld werd, was volgens de 
kritieken in de eerste bedrijven te langzaam, de bezielende regievoering werd als een positief 
punt genoemd. Het streekkarakter van dit stuk was vooral te merken in de aankleding van de 
decors en het gebruik van het Brabantse dialect door de voornaamste personages. 

Hoe verschillend er op Dorp in onrust werd gereageerd, blijkt ook uit de recensies. 
Was N. den Hertog, zoals we gezien hebben, zeer negatief, Frans de Prez besprak het stuk 
drie maanden later in hetzelfde nazi-blad zeer positief: ‘een hoogst verdienstelijk werk, dat 
verre uitgaat boven alle derde en vierde rangs boulevardstukken en prullaria, zoowel van 
buitenlandschen als z.g. Nederlandschen oorsprong’.56 Bij de uitvoering bleek het 
zwaartepunt volgens hem te liggen op welke manier de verschillende personages omgingen 
met schuld en twijfel. Op het toneel ‘stonden daar menschen, levende menschen met hun leed 
en hun vreugde, hun spanningen en hun hoop. Zonder sentimentaliteit, logisch en wars van 
valsch effect is dit stuk geheel uit de stof en laat ons schouwen in al de diepte van het 
menschelijk hart’.57 J. Bongenaar reageerde furieus. ‘De gewone boer moet de landjonker 
maar vergeven ter wille van diens naam en carrière. De gewone boer moet maandenlang 
hoon, spot en schande van de dorpsgemeenschap verdragen en de gewone boer mag aan het 
einde nog ‘dank je wel’ zeggen, omdat ‘mijnheer’ zoo goed zal zijn hem een stuk land te 
verkoopen, om van het allermisselijkste antwoord in den biechtstoel maar niet te spreken.’58 
Gelet op het lezerspubliek van Bloed en bodem was de verontwaardiging ten aanzien van boer 
Govert Verwijmeren begrijpelijk. 

In andere kritieken viel eenzelfde geluid te beluisteren. Vooral de pastoor en de beide 
jonkheren kregen het zwaar te verduren. Het was natuurlijk stuitend dat een ‘plutocraat’ ter 
wille van de carrière en het huwelijk van zijn zoon de waarheid verdoezelde en de schuld aan 
de dood van Clazientje in de schoenen van Govert Verwijmeren schoof, een nobel lid van de 
volksgemeenschap. Dat de jonkers, want Frans liep mee aan het handje van zijn vader, zulke 
trucs uithaalden, was tot daar aan toe. Zij stonden als plutocraten en restanten van een 
vroegere samenleving toch al buiten de nationaalsocialistische maatschappij. Het zwaartepunt 
van de kritiek kwam op de schouders van de pastoor neer. Deze geestelijke met de 
achternaam De Wijs deed zijn naam geen eer aan, schamperde een criticus. Hij dekte in feite 
de verfoeilijke handelswijze van de jonkers. Dat hij hun gedrag niet goedkeurde, maar hun 
standpunt probeerde te begrijpen om daarna de zaak in der minne te schikken, was te veel van 
het goede. ‘Wanneer wij dan nog zien, dat de pastoor tegenover Govert jonker Frans en zijn 
vader nog een pluim op den hoed steekt met te vertellen, dat zij beiden in Goverts onschuld 
geloven en in alles geheel achter hem staan en Govert zich dankbaar herinnert dat de jonker 
tegenover hem zoo welwillend was om hem land te verkopen, dan kunnen wij toch wel 
gevoeglijk zeggen, dat de maat wel zoo wat vol is.’59 Sybren Modderman had liever gezien 
dat Spierings de figuur van Govert en zijn breuk met de kleine dorpsgemeenschap meer op de 
voorgrond had geplaatst. In tegenstelling met de novelle had hij de beide jonkheren voor het 
voetlicht geplaatst, waardoor de onzuivere werkwijze van de pastoor veel te veel aandacht had 
gekregen. 

De leiding van het NHT paste daarop dezelfde tactiek toe als August Heyting bij 
Witte van Haemstede. In een brief aan jhr. S.M.S. de Ranitz benadrukte Carl Veerhoff het 
grote succes van Dorp in onrust. Hoewel deze toegaf dat Het Nationale Dagblad, Het Volk en 
De Waag het stuk veroordeelden, probeerde Veerhoff met geselecteerde recensiefragmenten 
uit Het Vaderland en De Arnhemsche courant en uit eigen ervaring – ‘een goed bezette zaal, 
die ons gul onthaalde met luid applaus en toejuichingen na elke acte’ – aan te tonen dat deze 
voorstelling in de provincie met luid gejuich was ontvangen.60 



Hoewel Dorp in onrust in dialect werd gespeeld, was niet iedere recensent gecharmeerd 
van de tekening van het Brabantse milieu; van de kermis in het dorp, het schuttersfeest en de 
achterklap in de dorpsgemeenschap merkten de toeschouwers amper iets. Werd vooral de 
inhoud van het stuk zeer kritisch bekeken, over het spel waren de meeste recensenten best te 
spreken. Willem van der Veer en Jo van Erp kregen de meeste lof toegezwaaid. Het goede 
spel had een beter stuk verdiend, verzuchtte Den Hertog. 
 

6. William Shakespeare Twee edellieden van Verona 
 

Shakespeare was naast de Ier Bernard Shaw een van de weinige Engelstalige toneelauteurs, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gespeeld mocht worden. Shakespeare was, aldus Van Cittert, 
degene die ‘het diepst en innigst de kunst der renaissance met den Germaanschen geest door-
dringt’.61 Volgens de nationaalsocialisten was Shakespeare een typische dichter uit de 
Renaissance omdat hij met zijn toneelstukken de raadsels van het leven trachtte te doorgronden. 
Zijn toneelstukken kenden niet de traditionele kenmerken van het klassieke drama: de koningen 
en helden waren gewone mensen, zij waren niet boven het alledaagse leven verheven. 
Goedewaagen noemde Shakespeare een gemeenschapskunstenaar, omdat alle standen, van hoog 
tot laag, in zijn stukken hun opwachting maakten.62 Paul Ernst achtte Shakespeare niet zo’n groot 
dramatisch kunstenaar als de klassieke Griekse toneelschrijvers Aischylos en Sophocles maar 
toch beschouwde hij het Elizabethaanse theater als de derde belangrijke periode in de 
theatergeschiedenis.63 Het tragisch conflict bij de Griekse klassieke auteurs zag hij als ‘de 
tegenstelling van twee, door het Noodlot veroorzaakte, noodzakelijkheden. (...) Daartegenover 
haalt Shakespeare zijn tragiek uit de karakters en [hij] staat daardoor dramatisch en tragisch veel 
zwakker’.64 Zijn invloed op het Duitse toneel achtte Ernst in zoverre van belang omdat 
Shakespeare een voldoende tegenwicht bood voor het Franse theater. Elders in Duitsland was 
eenzelfde tweeslachtige houding ten aanzien van Shakespeare te signaleren. H.F.K. Günther en 
A. Bartels beschouwden hem als een ‘deutsch’ en ‘nordisch’ auteur. Zelfs Alfred Rosenberg 
noemde Shakespeare in Mythus des 20.Jahrhunderts als een van de noords-klassieke denkers.65 
Anderzijds werd Shakespeare vaak als ‘undeutsch’ afgeschilderd. Wulf vermeldt dat beide 
opvattingen elkaar in evenwicht hielden.66 Een ander stuk van Shakespeare, De koopman van 
Venetië, was voor de oorlog in Duitsland verschillende malen misbruikt voor antisemitische 
propaganda, omdat de koopman Shylock een joods personage was.67 In een voorbespreking van 
de première in Haarlem gaf De Vos aan dat het humoristische karakter van het stuk en de 
mogelijkheid jonge, onervaren acteurs een kans te geven argumenten waren om dit stuk op het 
repertoire te nemen. 

De twee edellieden van Verona (1590 of 1591) is een jeugdwerk van Shakespeare over 
verraden vriendschap en liefde. Het vertelt de (liefdes)geschiedenis van twee jeugdvrienden. 
Proteus en Valentijn verblijven aan het hof in Milaan. Omdat Proteus’ liefde voor Julia niet door 
haar is beantwoord, wordt hij verliefd op Sylvia, de dochter van de hertog en de geliefde van 
Valentijn. Op Proteus’ voorspraak wordt Valentijn verbannen uit Milaan. Na een aantal 
verwikkelingen (Valentijn wordt overvallen door rovers, wier leider hij later wordt, Sylvia ont-
vlucht het ouderlijk huis) volgt de psychologisch zwakke ontknoping. Beide vrienden krijgen de 
door hen beminde geliefde tot vrouw. 

De houding van de pers dwong De Vos om ter introductie van Twee edellieden van 
Verona de critici uit te nodigen voor een voorbespreking. Hij maakte zijn toehoorders duidelijk 
dat er in het verleden een vijandige houding viel te signaleren tussen de spelers en regisseur van 
het NHT en de toneelcritici. In deze nieuwe tijd zou deze verhouding wezenlijk moeten 
veranderen. ‘Immers, zij allen moeten bezield zijn door hetzelfde ideaal: gezamenlijk door de 
allergrootste inspanning, toewijding, overgave, liefde in topprestaties de gemeenschap te 
dienen.’68 De toneelmakers en -critici moesten elkaar in deze tijd zien te vinden met het doel de 
jeugd een betere opvoeding te geven in de gemeenschapsidee ten aanzien van het volk. De 
overheid had eigenlijk al de eerste stap gezet door zich met het toneel te bemoeien. De 
toneelmakers waren niet langer meer de paria's van de maatschappij. Het pleidooi van De Vos 
gold vooral een coulantere houding van de schrijvende pers jegens Nederlandse toneelschrijvers, 
die nu de kans kregen voor het eerst gespeeld te worden. Hij verzekerde zijn toehoorders dat het 



helemaal niet zijn bedoeling was dat deze schrijvers voortaan door de critici met fluwelen hand-
schoenen tegemoet moesten worden getreden, enige consideratie en opbouwende kritiek zou 
echter wel op zijn plaats zijn, aldus de intendant. In zijn pleidooi werd hij gesteund door J.A. 
Tesebeld, een recensent van Ontwakend volk. Bij zijn bespreking van Twee edellieden van 
Verona – ‘uitstekend verzorgde uitvoering, rollen werden stuk voor stuk aannemelijk vertolkt’ – 
riep hij zijn lezers op het NHT te blijven steunen. ‘Er is wel eens critiek uitgeoefend op de keuze 
van de stukken van het Noordhollandsch Tooneel. Wie zich daarom van dit gezelschap afwendt, 
handelt onbillijk en (…) schaadt de ontwikkeling van een stuk kultureel leven in onzen geest.’69 

De première vond plaats in de Stadsschouwburg in Haarlem op 25 mei 1943. Vier 
dagen later volgde op dezelfde plaats een tweede opvoering. In de zomermaanden werd het 
stuk nog aantal keren in de open lucht opgevoerd, nl. in het Openluchttheater De Zandkuil in 
Lochem en in het Zuiderpark in Den Haag. 

Dat het NHT dit stuk van Shakespeare op het repertoire had geplaatst, werd vooral in Het 
Nationale Dagblad toegejuicht. Met Twee edellieden van Verona had het NHT de jeugdige 
geestdrift van het gezelschap geëtaleerd, daarnaast werd met de keuze het ideologische doel van 
de kunstenaar – het dienen van de volksgemeenschap – vorm gegeven. Het viel alleen te 
betreuren dat de regisseur er niet in geslaagd was uit dit spel de waarden van jeugd en liefde met 
een diepe menselijke ondergrond te benadrukken, waardoor het van een klassiek blijspel 
eerder een gewoon blijspel was geworden. Hoewel dit stuk nog niet gekenmerkt werd door de 
zware Noordse ernst van latere stukken als Measure for measure was het een goed voorbeeld 
van werkelijke gemeenschapszin, omdat het NHT het publiek op gedoseerde wijze liet 
kennismaken met werken uit de grote Germaanse toneelliteratuur.70 Weersma stelde een jaar 
na de invoering van de NKK vast dat er wat betreft de repertoirekeuze in de zomermaanden 
niet erg veel veranderd was. Nog steeds trokken onzinnige kluchten als De gebroeders 
Kalkoen van Gerard Nielen en Adriaan en Olivier van Leonard Huizinga drie maanden lang 
volle zalen. Alleen de Kloosterhofvoorstellingen van Adriaan Hooykaas en Twee edellieden 
van Verona werden als gunstige uitzonderingen genoemd.71 

In november 1943 speelde het NHT deze voorstelling in de Stadsschouwburg in Den 
Haag. Er waren verschillende wijzigingen doorgevoerd. Jonge toneelspelers kregen in deze 
nieuwe bezetting een kans en aan de uitvoering was volgens de recensent zorgvuldiger aandacht 
besteed dan bij de optredens in de openlucht. De kritiek was niet onverdeeld ongunstig over deze 
nieuwe enscenering. Niet alle scènes waren geslaagd, bij het opzeggen van de versregels – wat 
ook niet foutloos geschiedde – ontbrak het aan spel en tegenspel, maar ‘er waren onmiskenbare 
teekenen van zuiver streven en goed bedoelen’.72 Het tempo waarin de handeling werd gespeeld 
verhulde de tekortkomingen van de individuele acteurs. Willem van der Veer en Karel Baars 
kregen door de humoristische invulling van hun rol als dienaren van de edellieden veel lachers op 
hun hand. 

In zijn tweede artistieke rapport aan het DVK meldde De Vos dat Twee edellieden van 
Verona het eerste klassieke stuk was dat het NHT op het repertoire had genomen.73 Hoewel het 
publiek zeer te spreken was over de gegeven voorstellingen, moest hij wederom constateren dat 
de meeste kritieken negatief waren. Omdat de critici elkaar lijnrecht tegenspraken, hechtte hij 
weinig waarde aan hun oordeel. Dat er niet uitstekend gespeeld was, gaf De Vos grif toe, maar 
dat viel van een gezelschap dat slechts acht maanden bestond en nu voor het eerst een klassiek 
stuk speelde ook niet te verwachten. Bovendien hadden vooral de jongere acteurs veel last van 
zenuwen. En het stuk was juist uitgekozen om hen de nodige ervaring op te laten doen.74 
 

7. Paul Helwig Wittebroodsweken 
 
Als besluit van het eerste seizoen speelde het NHT Wittebroodsweken van Paul Helwig, dat in 
1940 in een regie van Paul Heidemann als Mein Mann darf es nicht wissen verfilmd werd en in 
1943 als Een schoonzoon te veel in Nederland in roulatie gebracht werd. Wellicht was dit de 
reden dat De Vos voor dit blijspel koos. In Oostenrijk werd Helwigs werk veelvuldig gespeeld. 
In het seizoen 1940-1941 werd zijn Götter auf Urlaub in het Weense Theater in der Josephstadt 
opgevoerd en in het Burgtheater konden de bezoekers genieten van Der Barbar. Tot 1942 was 
Helwig in Nederland een totaal onbekende toneelschrijver. In dat jaar werd Wittebroodsweken 



tijdens een tournee van de Kurhessische Landesbühne uit Kassel in Nederland gespeeld. Een 
lovende, maar nietszeggende kritiek van Carel Enkelaar verscheen in Cinema & Theater. Hoewel 
dit stuk was gebaseerd op een alledaags gegeven en in tientallen variaties al op de planken was 
gebracht, beschikte Paul Helwig over ‘veelzijdige kwaliteiten en vooral over een frissche 
oorspronkelijkheid’. Hij schreef ‘rake dialogen, situaties boordevol leven en temperament’.75 

De inhoud van dit blijspel stelde niet veel voor. Zelfs De Vos moest daarvan 
overtuigd zijn geweest, omdat hij dit in het programma zelf onder woorden bracht.76 Sabine, 
de dochter van de oude mevrouw Senden, is in het geheim getrouwd met Willy Ulbrich. 
Omdat Willy zijn schoonmoeder een aantal malen grof heeft bejegend, komt Sabine op het 
idee om een nepschoonzoon aan haar moeder voor te stellen. Mama kent de schoonzoon niet 
van naam en gezicht, dus een toevallige kennis, dr. Erich Stiebel, een filosoferende colporteur 
in hondenliteratuur, dient als remplaçant. Als mevrouw Senden terugkeert uit haar kuuroord 
zijn de poppen aan het dansen, zeker als men weet dat de geleerde heer Stiebel op bezoek is 
bij Willy en Sabine. De afloop is mij niet bekend, maar laat zich gemakkelijk raden. Sabine 
en Willy kunnen opgelucht ademhalen als de oude vriendin van Sabine zich aan het slot 
verlooft met de zeer geleerde heer Stiebel. 

Voorzover bekend werd dit stuk in de maanden maart en april 1943 een aantal keren 
opgevoerd (Baarn, Groningen, Leeuwarden en Utrecht) met een redelijk positieve ontvangst: 
het publiek had zich uitstekend vermaakt met het goede spel van Jan C. de Vos, Gusta 
Chrispijn-Mulder en Cilly Bach. Het spel van De Vos, die tevens de regie voerde, riep bij de 
recensenten herinneringen op aan Cor Ruys, maar was beslist geen imitatie, omdat hij niet zo 
dominant als Ruys op het toneel aanwezig was. Ook de keuze voor dit stuk werd geprezen, 
het sloot aan bij publiek en gezelschap: ‘Het publiek vindt hier een onschuldig, vroolijk stuk, 
dat van het begin tot het einde plezier verschaft en door de frissche dialoog zich verheft boven 
het gewone alledaagsche verhaal-in-tooneelvorm. Het Noordhollandsch Tooneel heeft in 
Wittebroodsweken een stuk gevonden, dat volkomen in de lijn van zijn spelers ligt.’77 Toch 
waren er ook kritische opmerkingen. Het stuk, dat als blijspel werd gepresenteerd, nam al snel 
het karakter van een klucht aan. Dat betekende dat de spelers en speelsters zich aan dat niveau 
moesten aanpassen en daardoor gedwongen werden typetjes te spelen. Later sprak men op het 
DVK echter van een ‘Wittebroodswekenmentaliteit’ om aan te geven hoe laag het niveau van 
het gespeelde was. 

In het najaar van 1943 werd dit stuk zestig keer in kleine theatertjes, cafézalen en 
dorpsschouwburgen opgevoerd voor Vreugde en Arbeid. In maart 1944 maakte een deel van 
het NHT met o.a. Jan C. de Vos jr., zijn echtgenote en Henri Emmelot een tournee met dit 
stuk door nazi-Duitsland. De rest speelde Witte van Haemstede in een nieuwe enscenering. De 
tournee leverde een batig saldo op van fl. 8.000 mede doordat Kraft durch Freude, de Duitse 
zusterorganisatie van Vreugde en Arbeid de salarissen van de acteurs betaalde. 
 

8. Ludwig Bender Een publiek geheim 
 

Dit werk van Ludwig Bender – oorspronkelijke titel: Das groβe Geheimnis – kon zonder decor 
worden gespeeld, een gelukkige bijkomstigheid midden in de oorlog. Wellicht was dat de reden 
waarom het door De Vos werd uitgekozen voor het NHT. Ludwig Bender, geboren in Freiburg, 
was toneelspeler, dramaturg, regisseur en toneelschrijver. Hij werkte bij het Münchener 
Volkstheater en het Staatstheater am Gärtnerplatz. Veel werk van hem werd in Duitsland op de 
radio uitgezonden. Na de oorlog maakte hij een aantal films (o.a. Hotel Allotria uit 1956 en Zwei 
Bayern im Urwald uit 1957). Zijn blijspelen De hoogmoedigen, Kusters en de Pauw en De 
reddende engel worden nog steeds in Duitsland en Nederland gespeeld. 

De recensies geven niet veel informatie. De regisseur had deze klucht meer als klucht moeten 
laten spelen en niet als een toneelstuk, in de huidige enscenering was het vlees noch vis. Cinema 
& Theater berichtte kort over de inhoud van dit blijspel waarin een echtpaar op grond van valse 
geruchten wil scheiden. Een blijspel in de categorie De tante van Charlie, dat misschien geschikt 
zou zijn voor beginnelingen, maar niet overeenstemde met het niveau van spelers als Willem van 
der Veer, Jo van Erp en Folkert Kramer.78 In de recensies plaatste men kritische kanttekening bij 
de keuze voor dit stuk. Het NHT had toch een duidelijke missie en daaraan werd door het spelen 



van Een publiek geheim geenszins voldaan. Erger nog, door met dit stuk op tournee te gaan 
werden de vooroordelen van de plattelandsbevolking ten opzichte van modern toneel alleen maar 
bevestigd. In september en oktober 1943 speelde het NHT het achtentwintig keer voor Vreugde 
en Arbeid (o.a. in Hilversum voor veertig toeschouwers); in januari 1944 werd het nog gespeeld 
in de Stadsschouwburgen in Haarlem en Utrecht voor een gering aantal toeschouwers. De regie 
was in handen van Willem van der Veer. 
 

9. Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker Westerman en Zn 
 

Een betere ontvangst viel Westerman en Zn. ten deel. Bakker was voor de oorlog een redelijk 
bekend schrijver van blijspelen. Een ander stuk van hem, Betje regeert, werd in het seizoen 1937-
1938 gespeeld door het Bouber-ensemble. Daarvoor, van 1935 tot 1937, had dit stuk op het 
repertoire gestaan van het gezelschap van Esther de Boer-van Rijk; de regie was toen in handen 
van J. van der Poll. Zijn Als sterren vallen stond in 1940-1941 op het programma van het 
Nederlandsch Tooneel, A. Defresne voerde de regie. Het werk van deze beide auteurs werd 
vooral gespeeld door amateurverenigingen.79 Ook bij dit werk was dat goed te merken, het tempo 
waarin de voorstelling gespeeld werd, was veel te traag, aldus de kritiek. 

Westerman en Zn. verscheen in de nazomer van 1938 en werd hetzelfde jaar gespeeld 
door het Niederdeutschen Theater in Hamburg en door een gezelschap van de Koninklijke 
Vlaamsche Schouwburg in Brussel. 

De oude mevrouw Westerman heeft de leiding van een warenhuis in een 
provinciestad. Haar man is overleden en op diens sterfbed heeft zij beloofd het bedrijf voort te 
zetten. Haar zoon heeft een andere instelling, hij stelt het huiselijk geluk (hij is getrouwd) 
boven het belang van de zaak. Zijn moeder is in de loop der jaren een vereenzaamde, 
tirannieke vrouw geworden. Het komt tot een botsing tussen hen beiden en uit respect voor 
zijn moeder en uit nagedachtenis aan zijn vader kiest de zoon ten slotte de kant van zijn 
moeder. Deze stap leidt tot een verwijdering tussen beide echtgenoten en uiteindelijk komen 
ze overeen dat een scheiding de beste oplossing is. Als de zoon zijn moeder hiervan in kennis 
gaat stellen, gaan haar plotseling de ogen open en zij besluit zich uit de firma terug te trekken. 
Een dubbel happy end: de zoon zet het door de oude vrouw bijna te gronde gerichte bedrijf 
voort, de moeder verzoent zich met haar zoon en schoondochter. 

Dit stuk van Christine van Bommel-Kouw en Henk Bakker was een van de betere 
opvoeringen van het NHT. Het werd getypeerd als ‘een soort van compromis tusschen het 
kernachtige volksstuk eenerzijds en het society-stuk anderzijds. (…) een verademing (…) 
door en door Nederlandsch’.80 Daardoor werd het gebrek aan handeling, dat de recensenten 
vooral in het tweede bedrijf opviel door de vingers gezien. Daarnaast werden de acteurs 
geprezen om het goede spel dat ze hadden laten zien. Minder enthousiast was de kritiek over 
de enscenering; de inrichting van het bureau van de oude mevrouw Westerman, het geluid 
van de telefoons, de aankleding van de villa en de lichtreclame deden amateuristisch aan. 

Westerman en Zn. werd naar verhouding zeer vaak gespeeld: vijfenveertig opvoeringen in 
drie maanden, met soms twee optredens op één dag. In januari en februari 1944 betrof het 
voorstellingen voor Vreugde en Arbeid, in totaal achtentwintig uitvoeringen in de provincies 
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. In Limburg gaf Limburgia, het amateur-toneelgezelschap 
van de Kultuurgemeenschap Limburg, een drietal voorstellingen van Westerman en Zn., wat tot 
felle kritiek leidde in de richting van graaf de Marchant et d’Ansembourgh, de beschermheer van 
de Kultuurgemeenschap. 
 

10. Harry Anspach Een buitengewone vrouw 
 

Het hoofdpersonage uit dit stuk van de Duitse auteur Harry Anspach voldeed in de ogen van de 
critici totaal niet aan de kwalificatie uit de titel. De personages, naast de vrouw, ook haar man en 
huishoudster, proberen buitengewoon te zijn door zich op het toneel te ontkleden (en dat tot twee 
maal toe), te stotteren of dronken te zijn. De huishoudster maakt het in het derde bedrijf wel erg 
bont, als zij haar verlovingstijd met een slager verdrinkt in een zwembad van cognac. De taal die 
ze tijdens het drinkgelag uitkraamt, deed de recensent van Het Nationale Dagblad verzuchten dat 



hij dit gedeelte graag had gemist, want ‘wij kennen dit neerbuigend beschouwen van de mede-
menschen van ‘minderen stand’ maar al te goed en verfoeien het!’81 De critici waren eensluidend 
in hun oordeel: een verschrikkelijk slecht stuk, waarbij de regisseur zijn best had gedaan enige 
veranderingen aan te brengen: een personage kreeg een spraakgebrek, een ander sprak in dialect. 
In de kranten stond te lezen: ‘Zelden heb ik zoo’n onbenullig stuk zoo onbenullig zien 
opvoeren.’82 

Toch was Harry Anspach geen onbetekenend auteur. In de zomer van 1940 kondigde het 
Badische Staatstheater in Karlsruhe de première aan van Weisse Nächte, dat in oktober van 
hetzelfde jaar werd opgevoerd. In 1941 speelde een gezelschap zijn Wolken am Himmel in de 
Stadsschouwburg van Dresden. 

Dit blijspel, in een vertaling van Willy de Vos-Dunselman, is gebaseerd op de dubbelrol. 
Dat was ook de reden waarom het op het repertoire was genomen, want dit soort stukken was op 
dat moment erg in zwang. Kitty heeft in een badplaats, volgens het programma ligt deze plaats in 
Tirol, Mathias Horst ontmoet en zij is verliefd op hem geworden. Omdat Mathias nog het 
ouderwetse standpunt huldigt dat ‘alleenstaande jonge meisjes veel te ongegeneerd en zelfbewust 
zijn en daardoor een groot deel van haar vrouwelijkheid inboeten’, vertelt ze hem dat ze nog een 
moeder heeft, hoewel die in werkelijkheid al jaren geleden is overleden.83 Op advies van de 
huishoudster speelt Kitty de rol van haar moeder. Terloops kan ze misschien dingen te weten 
komen die een man liever niet tegen zijn eigen vrouw vertelt. 

In het tweede bedrijf zijn Kitty en Mathias al jaren getrouwd. Omdat Kitty vermoedt 
dat haar man een verhouding heeft, vermomt ze zich weer als haar moeder en ontdenkt zo dat 
ze zich nergens zorgen over hoeft te maken. In het laatste bedrijf is alles weer pais en vree. 
Kitty heeft zich volgens Mathias ontwikkeld tot een buitengewone vrouw. 

Het stuk werd in december 1943 een aantal malen voor weinig publiek opgevoerd o.a een 
keer in Utrecht (29 november 1943) en Den Haag (2 december 1942). 
 

11. Jules Sandeau Jonkvrouwe de la Seiglière 
 

Jaren voor de oorlog had Willem Royaards dit stuk uit het Frans vertaald en gespeeld. Bij velen 
was zijn rol als markies de la Seiglière één van de beste uit zijn lange loopbaan. Ver voor de 
enscenering van Rooyaards had een gezelschap met Derk Haspels dit stuk al in Rotterdam 
gespeeld.84 Van 1935 tot 1937 stond het op het repertoire van de toneelgroep Het Masker van Ko 
Arnoldi. In het seizoen 1937-1938 werd het eveneens gespeeld door het Nederlandsch-Indisch 
Tooneel, de groep van Cor Ruys. 

De verwachtingen waren daarom hoog gespannen toen De Vos aankondigde dat het 
NHT Jonkvrouwe de la Seiglière van Jules Sandeau (1811-1883) zou gaan spelen. De kritiek was 
niet eenduidig. Weliswaar was het stuk knap gecomponeerd, maar in 1944 was de problematiek 
hopeloos verouderd, vooral omdat de vertaling wemelde van de gallicismen en de vele terzijdes. 
Tot overmaat van ramp werd er ook nog in een stijl gespeeld die in niets afweek van een ver-
dienstelijke amateurvoorstelling. De vele thuisblijvers hadden gelijk, schreef de recensent van 
Cinema & Theater. Zijn collega van Het Nationale Dagblad begon zijn recensie daarentegen met 
de bewering dat de thuisblijvers – en dat waren er velen – juist zeer veel hadden gemist.85  

Beiden waren het eens over het goede spel van Jan C. de Vos, Jo van Erp en Folkert 
Kramer. De regievoering was amateuristisch. Acteurs zonder tekst stonden stil op het toneel en 
keken de zaal in, moesten ze iets zeggen dan deden ze steeds twee passen naar voren en daarna 
weer twee passen terug. De acteurs konden door hun spel de dramatische spanning niet 
vasthouden. 

Jonkvrouwe de la Seiglière speelt zich omstreeks 1817 af in Poitou wanneer de markies 
terugkeert uit ballingschap. Voor de Franse revolutie was de markies het land ontvlucht en hij 
had het beheer over al zijn bezittingen opgedragen aan Thomas Stamply. Volgens de nieuwe wet 
van Napoleon werden ze daardoor eigendom van Stamply. Bij zijn terugkeer van het Russische 
front eist zijn zoon Bernard, met behulp van zijn advocaat Destournelles, zijn rechten op het 
landgoed op. Bernard wordt verliefd op de dochter van de markies, tot groot ongenoegen van 
baronesse de Vaubert, die haar zoon Raoul graag zag gekoppeld aan Hélène. Er ontstaat een 



verbeten strijd om de bezittingen en Hélène tussen de baronesse en Bernard. Met behulp van zijn 
advocaat komt Bernard als overwinnaar uit de bus. 

De première van dit stuk vond plaats in de Stadsschouwburg in Groningen op 26 
december 1943 en is daarna nog tot en met 13 februari 1944 achttien keer opgevoerd. 
Na de oorlog werd het stuk door de NCRV op de televisie uitgezonden (29 oktober 1958). 
 

12. Maurice Hennequin Pantoffelhelden 
 
Als laatste blijspel in het tweede en laatste jaar van zijn bestaan speelde het NHT 
Pantoffelhelden. Wederom een klucht van het ‘boze schoonmoeder’-type. Vader Dupont en zijn 
schoonzoon zitten onder de plak van moeder en dochter. Ze sluiten daarom een verbond met als 
resultaat dat de vrouwen aan het eind van het stuk de rol van vleiende, onderdanige huisvrouw 
spelen. 

De eerste opvoering vond plaats in de Stadsschouwburg in Gouda op 11 mei 1944. Na 
de opheffing van het NHT werd het stuk op 12 september 1944 nog gespeeld door Het 
Vereenigd Tooneel, het gezelschap van Willem van der Veer, in het gebouw van Kunsten en 
Wetenschappen in Den Haag. In november 1944 konden de Hagenaars dit stuk gaan zien in 
het bioscooptheater SCALA; in de advertentie in Het Vaderland werd niet vermeld welk 
gezelschap de voorstelling uitvoerde. 

De recensent in Cinema & Theater vroeg zich af waarom dit stuk niet gespeeld werd 
door de gezelschappen van Johan Kaart en Piet Köhler, het NHT had volgens hem een andere 
doelstelling dan het spelen van dit soort onzinnige blijspelen. Wel had het publiek twee uur 
lang gebruld van het lachen om de komische verwikkelingen en het spel van Willem van der 
Veer, die de oude Dupont als een type neerzette. Een controleur van het bureau Buitendienst 
stelde in zijn rapport eveneens de vraag hoe het mogelijk was dat een nationaalsocialistisch 
gezelschap als het NHT, dat toch een zekere cultuurverheffing nastreefde met zo’n stuk 
durfde op te treden: ‘Een gegeven, zoo inhoudloos, op het banale af, zonder ook maar een 
spoor van intrige met een slotwending, die alles behalve aanneembaar is, een klucht zonder 
humor, zonder zin, zonder climax!’86 Voor de argeloze krantenlezers was de bespreking niet 
negatief, maar intern werden er zeer kritische vragen gesteld bij de uitvoering van dit stuk.87 
Met dit stuk was het NHT weer vervallen in een ‘Wittebroodswekenmentaliteit’, terwijl het 
met vorige stukken als Westerman en Zn. en Jonkvrouwe de la Seiglière juist had aangetoond 
tot één van de betere gezelschappen van Nederland te behoren. 



Bijlage 17: Dramatische dialoog tussen Leune en Pier 
 

Leune  
Wat oort ’t er overal toch een out gekapt, ei je dat gezie Pier? 
 
Pier 
Jae… dat is vor de stokerie, mensch! 
 
Leune 
Vanzelft. Mar noe zeie ze toch, dat et voor de kisten is. 
 
Pier 
Kisten? Wafvor kisten? 
 
Leune 
Doodskisten! De Duisers moete mekaare volgens zeien bie ‘onderden omverre geschoten 
ebbe an de kuste van de weeke. 
 
Pier 
Dat is nogal de moeite Leune. Maer gloof jie dat? 
 
Leune 
Gloove! Gloove? Ze zeie et en jie ei dat schieten toch ook wè g’oore. De kouwe loopt ’t er van 
over je rik. 
 
Pier 
Dus jie denkt as dat zou gebeurt zien, wat al praat vor de vaek is, dat ze dat mee zwaer 
geschut doe. Dan zouwe ze gin kisten meer noodig ebbe. Dat bin oefeniengen, Leune, gebruuk 
je kennisse. 
 
Leune 
Jae… maer ik ebbe ook g’ooredat de marchesees naer de grenzen bin om de Duitsche 
vrouwen tegen te ouwen, die komme daer ulder man aele. 
 
Pier 
Leune ‘oud op, ik verstikke van ’t lachen. Waer is dat ieversien te doen? 
 
Leune 
Jae… dat weet ik ook nie … an de grenzen. 
 
Pier 
O… in buutenlande dan? 
 
Leune 
Nee… nee… In Duischland… glad nie in buutenlande, zo verre nie. 
 
Pier 
Zozo … Jae… Jae… jie ei zeker je blommetjes ook al weggedae? 
 
Leune 
M’n blommetjes… Woerom? 
 
Pier 
Wel jie ad toch zoovee vetplantjes. En noe zeie ze, dat de Duiser die mot ebbe om vet te 
maeken. 



 
Leune 
Jae… Moer d’r is ook gebrek an. 
 
Pier 
Eh daerom … Strek maaie ze ’t gos af vor de beuterblommen. 
 
Leune 
Pier, nou stae jie me vor de gek te ouwen… je leugent. 
 
Pier 
Glad nie, Leune… maer ’t duurt nie lange meer … zukke diengen. 
 
Leune 
Nee zeker nie. Den Turk spriengt ’t er op en den amerikaan en de Fransche zulle ook wè trug 
komme, wat dienk je? 
 
Pier 
De Fransche, maer mensch die bin al lank overwonne. 
 
Leune 
Jie gloof noe alles. Een buurman van m’n broer weunt in Vlissienge en die ad een neefje of 
een kennisse daervan … Ik weet ’t zo net nie meer… Maer’t is zeker dat die op den toren van 
Vlissienge gestaen ad en gezien ad dat ze nog vochte daerieversten achter de Schelde. En 
d’Engelsche kunnen ielken dag ulder beenen an land zette. 
 
Pier 
Dat moet jie nie wensche, Leune. As da gebeurt bluuf ’t er van je uus en je verkenskot geen 
planke meer op den anderen… Dan oort alles kachelhout. Of mêen je dat de Duisers op den 
loop goe as de roodnek komt? 
 
Leune 
Bel zeker. Ze ebbe de wegwiesders al klaer gezet om goed de pad te weten, dat kai je toch mee 
je eige oogen zie, Pier? 
 
Pier 
Zozo… Gloof jie dat Leune. Alla … over een paer maenden gloof je misschien weer wat 
anders. Ik goe m’n padje is korte. Wan we kun nie bluuve redeneren… den goeien middag. 
 
Leune 
Jie glooft dat zeker ook nie, je lacht zo. 
 
Pier 
Ik docht dat jie nog zoovee verstand ad,dat jie niet alles anneemt wat ’t er geneuzeld oort. 
 
Leune 
Jae… Jae… Ik ebbe ’twè gedocht. Jie oort ook bie die NSB. 
 
Bron: De Zeeuwsche Stroom, 12 juni 1941. 
 
 

 

 



Bijlage 18: Het SS-spreekkoor Führer 
 

Alle   
Uns traf der Ruf! 

 
Alle   
Er soll die Herzen finden 
und soll mit ihrem Schlag und Blut 

 das Feuer sein die Antwort dir zu sünden. 
 

Rufer   
Dein Feuer, das uns glühend bindet, 

 dein Feuer, das uns glauben heisst. 
 Dein Feuer, deine Tat, dein Geist! 
 

Alle   
Wir sind gans dein, und du bist unser Leben. 

 Du bist an uns, wir sind an dich gegeben. 
 

Rufer   
Gott sandte dich! 

 
Alle  
Du bist in unseren Fahnen, 

 in deren Rauschen wir dich immer ahnen. 
 In dir sind Leben, Sterben, Taten. 
 Du bist die Fruchtbarkeit und wir sind deine Saaten. 
 

Rufer   
Du bist die Macht, der Geist, die Tat, das Licht. 

 Du bist die Kraft, die alle Schranken bricht! 
 

Alle   
Du bidt der Friede! 

 Du bist der Krieg! 
 In dir ruht das Leben, 
 Du bist der Sieg. 
 

Rufer   
Wir haben dich auf unser’s Schild. 

 Wir stellen um dich einen Wald von Fahnen 
Und scharen unsere Leiber wie ein Meer um diesen Hort. 
Well’ auf Welle woll’n wir vorwärts dringen 
Und stürzend uns aus uns verjüngen. 

 
Rufer   
Du gabst den Stümmen wieder einen Namen 

   
Alle   
Erwachen riefst du einer Rasse, 

 In dir erhob sich eine Welt, 
 dass Bruderhand den Bruder fasse 
 und tausend neue steh’n, wo einer fällt. 
 

Alle   



Wir haben den tod in Freiheit geliebt 
 und das Leben in Knechtschaft gehasst. 
 

Rufer   
Hebe die Fahnen hoch! 

 
Alle   
Wir haben die Schwerter gefasst! 

 
Rufer   
Führe uns! 

 
Alle    
F ü h r e r! 

 
Bron: NIOD, G. Kettmann jr. Documentatie 1. 882/C7/Doos 175 



Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 6 
 
Bijlage 1: Een vijftal toneelstukken nader beschouwd 
 

1. Het actuele toneelstuk nader beschouwd 
 

• Martien Beversluis Het oud vermaak’lijk Ganzenspel 
 
De affaire Beversluis 
 
Begin oktober 1941 kreeg Martien Beversluis van Jan Mulder, de leider van het 
nationaalsocialistische toneelgezelschap De Voortrekkers, het verzoek om een 
nationaalsocialistisch stuk te schrijven.88 Ook de Kultuurgemeenschap Nederland-Duitsland 
zat om een dergelijk stuk te springen. 

Aan dit verzoek heeft Beversluis gehoor gegeven en binnen drie maanden schreef hij Een 
oud vermaak’ lijk Ganzenspel. Op 11 februari 1942 berichtte Frans Primo aan Jan Mulder dat 
het stuk van Martien Beversluis niet was goedgekeurd door het Dramaturgisch Bureau van het 
DVK. De bezwaren waren: 

• Een oud vermaak’lijk Ganzenspel was geen toneelstuk, maar een revue; 
• het stuk bevatte een aaneenschakeling van toespelingen, die voor het publiek moeilijk te 

volgen was; 
• de kostuums en het decor konden moeilijk gerealiseerd worden op de speelplaatsen waar 

de Voortrekkers optraden; 
• de kosten voor de montage en het transport van het decor vielen te hoog uit. 

Twee dagen later reageerde Beversluis vanuit Veere, waar hij toen woonde. Met het eerste 
argument was hij het absoluut niet eens. Hij had juist in opdracht van Mulder een kluchtspel 
geschreven en als voorbereiding had hij verschillende sotterneyen en Oud-Hollandse 
kluchtspelen bestudeerd. Het woord revue sloeg dus nergens op, was zijn verweer. Of werden 
de Oud-Hollandse kluchtspelen vanaf dat moment als revues beschouwd? Beversluis vond, 
dat Primo niet het recht had om met één pennenstreek al zijn arbeid van tafel te vegen en hem 
daardoor financieel te duperen. In zijn verweer betoogde hij dat het publiek moest oordelen of 
het die veelheid aan toespelingen wel of niet aankon. Ook het laatste argument van het 
Dramaturgisch Bureau trok hij in twijfel. Dit kritiekpunt zei niets over de artistieke waarde 
van het stuk. Met vereende krachten zou dit financiële probleem wel opgelost kunnen 
worden, maar hoe dat dan moest gebeuren, liet hij in het midden. 

Wel verweet hij Primo: ‘Geheel Uw afwijzend oordeel is derhalve niet gebaseerd op de 
meerdere of mindere volksche waarde en voorlichting, doch op Uw persoonlijke voorkeur en 
willekeur. Immers, indien U maar even het begrip had hoé zwaar wij, enkele Nat. Soc. auteurs in 
den tegenwoordigen tijd arbeiden, hoe blij wij zijn om iets te kunnen en te mogen doen voor de 
Beweging, indien U maar een greintje gevoel van piëteit en verantwoordelijkheid had gehad 
tegenover een auteur en een troep [i.e. De Voortrekkers, AvdL], zoudt U minstens mij ten Uwent 
hebben uitgenoodigd om te overwegen welke bezwaren er eventueel zouden kunnen rijzen en wij 
zouden die uit de weg hebben geruimd.’89 

Met de mededeling dat hij het stuk naar Mussert en Goedewaagen had opgestuurd en 
ook naar andere belangrijke functionarissen binnen de NSB en haar persorganen, besloot 
Beversluis zijn tirade. De positieve reactie van George Kettmann, één van de literaire 
coryfeeën van de NSB, stuurde Beversluis meteen door naar het DVK. Kettmann stelde dat 
Beversluis een knap stuk werk had geleverd, dat een door en door Nederlands karakter had en 
bij de kameraden zeker zou aanslaan. Hij wilde het zelfs uitgeven bij zijn uitgeverij De 
Amsterdamse Keurkamer, maar hij verbond er wel de voorwaarde aan dat het dan ook 
gespeeld moest worden. 

Primo’s antwoord was voor een deel een herhaling van zetten. De goede naam en faam 
van de dichter was een nieuw argument. Een stuk, gespeeld door deze groep en met de beperkte 



financiële middelen, zou niet goed uitpakken voor de reputatie die Beversluis intussen had 
opgebouwd, hield Primo de Zeeuwse bard voor. Wel voegde hij er aan toe dat het stuk mogelijk 
wel gespeeld kon worden als ‘De Voortrekkers’ er in zouden slagen andere financiële bronnen 
aan te boren om de hoge kosten voor de decors te dekken. Tenslotte stelde Primo vast dat het 
geen verstandige zet was van Mulder en Beversluis om het met elkaar op een akkoordje te gooien 
zonder vooraf toestemming voor opvoering te vragen aan het departement. De brief van 
Beversluis aan Mussert circuleerde ondertussen ook op het DVK. Een ambtenaar (naar aller 
waarschijnlijkheid Primo) heeft met potlood de argumentatie van Beversluis van commentaar 
voorzien. Naast de al bekende argumenten, dat het stuk zonder voorkennis van het DVK was 
geschreven en dat niet Primo, maar de leider van het Dramaturgisch Bureau het stuk had 
afgekeurd, werd er nu aan toegevoegd dat niet de financiën de belangrijkste reden waren om 
toestemming te weigeren, maar de vraag of ‘De Voortrekkers’ dit stuk wel konden opvoeren. Dat 
het om kleine geldelijke bedragen ging, werd in de kantlijn ontkend. 

Het argument van de artistieke kwaliteit van het gezelschap ging in de discussie een 
belangrijke rol spelen. Primo bleef erbij dat hij het spelen van ‘Het Ganzenspel’ toejuichte, maar 
dat hij zelfs van Jan Mulder had gehoord ‘dat hij niet in staat zou zijn de voorstelling tot een goed 
einde te brengen’.90 In een interne nota karakteriseerde Primo De Voortrekkers als ‘een groep 
van ongeveer vijftien spelers van derden rang dan nog, met een twijfelachtige artistieke leiding. 
Het zijn kameraden die in geen andere gezelschappen werk kunnen vinden en die zonder steun 
van het departement gedoemd zouden zijn bij het Burgerlijk Armbestuur aan te kloppen’.91 De 
reactie van Beversluis liet zich raden: verhoog dan het artistieke niveau van het gezelschap door 
nieuwe en betere acteurs aan te trekken en geef vanuit het departement een grotere financiële 
steun. 

Ondertussen had Beversluis besloten zijn gelijk op een andere manier te halen. Hij 
schreef een persoonlijke brief aan Goedewaagen met daarin de mededeling dat hij het stuk had 
voorgelegd aan Jan Dekker, de districtsleider van de NSB in Zeeland, kameraad Lenshoek, de 
burgemeester van Goes, Kettmann én aan dr. J. van Ham, het hoofd van de afdeling boekwezen 
van het departement. Allen prezen zijn spel. Nu maakte hij ook melding van het feit dat hem 
fl. 300 ter compensatie was aangeboden. Hij vroeg Goedewaagen het conflict op te lossen. 
Toen deze Primo om uitleg vroeg, kreeg hij wederom te horen dat het artistieke niveau van 
De Voortrekkers bedroevend was. Toch werd er voorzichtig naar een oplossing gezocht. 
Overwogen werd het stuk te laten spelen in enkele openluchttheaters, zodat de opvoering 
technisch wel te realiseren viel en de kosten voor het steeds opbouwen en afbreken van de 
decors tot een minimum beperkt konden worden. Dat er van de kant van Mussert 
daadwerkelijk invloed werd uitgeoefend, valt af te leiden uit de hierboven geformuleerde 
oplossing. Zij staat vermeld in een brief van Goedewaagen aan Mussert, waarin deze de 
afhandeling van de affaire aan de Leider meedeelt.92 Maar Een oud vermaaklijk Ganzenspel 
mocht niet worden opgevoerd. Beversluis luchtte zijn woede over de beslising van het DVK 
in een brief aan zijn vriend Kettmann: ‘De heer Primo v/h Departement heeft het … [Een oud 
vermaak’lijk Ganzenspel, AvdL] afgekeurd. Het was wel goed en zelfs geestig; maar het zou 
misschien te veel kosten. Alsof hij daar iets mee te maken heeft en alsof Mulder dat niet lang 
ondervangen had. De schoften! Ik kan wel ophouden met schrijven als de ex-redacteur v/d 
Oprechte Haarlemmer [bedoeld wordt Frans Primo, AvdL] voortaan mijn werk moet keuren. 
Wat nu? Ik schreef een protest aan Goedewaagen wat natuurlijk niet helpt. Al mijn moeite en 
werken in één slag door zo’n rotkerel te niet gemaakt, ik heb gehuild van woede. Maar doe er 
iets tegen? Dat is de schaduwzijde van een autoritair regiem, wanneer in de leiding ezels 
zitten en lieden die je niet “willen”.’93 

Primo was tenslotte ‘begaan’ met het lot van zijn kameraden. Hij stelde hen gerust, dat 
ze niet iedere keer een nationaalsocialistisch stuk hoefden te spelen. ‘Tendenz is uitstekend, maar 
kunst moeten De Voortrekkers ook kunnen brengen, anders houdt U een eenzijdig en daardoor 
beperkt publiek en kunnen de spelers zich niet voldoende artistiek uitleven [onderstrepingen van 
Primo, AvdL].’94 Op zich was dit niets nieuws, want de leiding van Vreugde en Arbeid had al 
maanden erop aangedrongen geen al te duidelijk politiek getinte stukken te spelen. Wel bleef 
Primo van mening dat het gezelschap in staat zou moeten zijn vier of vijf stukken per jaar uit te 
brengen. Steeds doorgaan met ‘die afgezaagde Poes’ kon toch niet, was zijn oordeel.95  



Naast het geruzie rond deze tekst is het van belang stil te staan bij de theatrale vormgeving. Dat 
Beversluis de stof voor een nieuw nationaalsocialistisch stuk ontleende aan middeleeuwse 
kluchtspelen en volksgebruiken, strookte met de nationaalsocialistische cultuuropvatting. Dat hij 
koos voor allegorische personages als Jan Jansen, de doorsneeburger, Nieuwsgierig Aagje, Piet 
Lut e.a. was niet uniek, Anton Erwich ging hem in 1938 met Jan Stavast voor. Dat de personages 
symbool stonden voor een vooroorlogse mentaliteit geeft aan dat het stuk als directe propaganda 
onder gelijkgestemden was bedoeld. De nationaalsocialistische toeschouwers zouden bij 
opvoering de gelaagdheid van de tekst waarschijnlijk hebben begrepen. Zij zouden de ‘hints’ 
geïnterpreteerd hebben conform de bedoelingen van de schrijver. Het is vreemd dat Primo de 
bekendheid van de toeschouwers met deze nationaalsocialistische theatrale cultuur niet heeft 
onderkend. 
 

• Het oud vermaak’lijk Ganzenspel nader bekeken 

Het commentaar van de censor 
 
In zijn hoedanigheid van censor bij het Dramaturgisch bureau van het DVK had Frans de Prez 
het volgende commentaar. Hoewel het genre van het politieke kluchtspel Beversluis alle vrijheid 
gaf, heeft zijn arbeid niet een groots werk als resultaat opgeleverd. Dat was op zich niet 
opzienbarend, ging De Prez verder, want ook Vondel had politieke pamfletten geschreven die 
niet tot het beste deel van zijn literaire werk behoorden. De opzet en de compositie werden 
positief beschreven: ‘Het is zeer breed en modern opgezet.’96 De inhoud werd omschreven als 
‘laag bij de gronds en goedkoop’. Vooral taal en stijl moesten het ontgelden, hetgeen volgens de 
Prez waarschijnlijk was te wijten aan de veelschrijverij en gemakzucht van de auteur. Om die 
reden maakte hij ook bezwaar tegen een eventuele opvoering. De acteurs zouden het stuk alleen 
moeten dragen, De Prez schatte in dat ze weinig steun hadden aan de tekst. Daarom moest het 
gezelschap dat dit stuk op het repertoire zette over goede toneelspelers beschikken. Tussen de 
regels door klonk de stem van Beversluis uit zijn socialistische periode. Het duidelijkst trof De 
Prez het socialistische gedachtegoed aan in de entr’actes waarin Duimelot zingt: 
 

Entr’acte 1: Het hoogste liedje Entr’acte 2: Het liedje van achter de 
tralies 

De heeren van het rijke leven, 
van veel ge-zag en geen verdriet, 
die nooit iets aan een ander geven, 
zij zongen hier het hoogste lied. 
Zij noemden zich de betere klasse 
de welgestelden en van stand. 
En ieder moest zich aan hen passen, 
Want zij bestuurden Nederland 
 
(Refrein) 
 
Het werd gezongen in kantoren 
in werkverschaffing en fabriek. 
Je kon het uit de preekstoel hooren 
in bioscopen en kliniek. 
Studenten brulden het in Leiden 
of in de Witte in Den Haag. 
Of in de keuken bij de meiden 
van d’oudste tijden tot vandaag. 97 
 

Je zag ze hier zwoegen in bank en fabriek 
in werkplaats en duistre lokalen, 
de mannen der arbeid, gezweept door de kliek 
die amper het loon wou betalen. 
In keten en sloppen, in krotten en steeg, 
waartusschen het licht niet kon dalen, 
daar deunde de wind der illusie toch veeg 
en kwam het nog zachtjes verhalen: 
 
Refrein: 
 
Wacht en verduur! 
Eens komt het uur 
dan zijn de kleinsten, de grootsten. 
Eens keert het tij 
Holland wordt vrij 
Vrij met het licht uit het Oosten! 
 
De kweekers en pachters, geschopt aan den 
kant, 
de visschers van sprot of garnalen, 
die wat ze hier haalden uit de zee of van ’t land 
nog zelve niet eens kon betalen. 
Turfstekers in ’t veen in een hutje van leem, 



en mannen in modder en mijnen, 
daar hangt in je ziel van het licht nog een 
zweem 
al ging het al langzaam verkwijnen.98  

 
Het was niet toegestaan om de tegenstelling tussen de verschillende maatschappelijke klassen 
klakkeloos over te nemen, hield De Prez Beversluis voor. Bovendien had hij de 
hoofdarbeiders niet in deze zang opgenomen. Verre van nationaalsocialistisch, verzuchtte hij: 
‘Als wij zelve dit niet uit den treure propageeren, komt er zeker heelemaal niets van terecht.’99 

Uit het schrijven van De Prez blijkt ook dat het stuk twee keer door hem is gekeurd. Het 
eerste negatieve advies leidde tot een storm van protest van voornamelijk Beversluis, maar 
ook bij herlezing kon hij het niet goedkeuren. Ondanks het feit dat Beversluis verdienstelijke 
verzen had geschreven, bleef dit dramatisch product in zijn ogen een mislukking. Het was 
hoogstens vergelijkbaar met een veel te lang ‘Thomasvaergedicht’, dat door verschillende 
personages werd opgezegd en dat geen enkele sterveling onmogelijk vijfentachtig bladzijden 
lang met genoegen zou kunnen beluisteren. Beversluis had te weinig begrip van het medium 
theater. Pas als de omvang tot de helft was teruggebracht, goede acteurs waren gevonden, die 
hun rol wisten te nuanceren en het decor en de aankleding met zorg waren ontworpen, kon 
over een uitvoering worden nagedacht. 

• De tekst van de revue 
 
Het stuk bestaat uit zes taferelen waarin allegorische personages deelnemer zijn in een 
ganzenspel dat geleid wordt door de ganzenhoeder. Het vangt aan met een klaagzang van Jan 
Jansen, het prototype van de Nederlandse kleinburger. Hoewel hij een goede opleiding heeft 
genoten en zich elke dag scheert en half Nederland met zijn sollicitatiebrieven heeft bestookt, 
moet hij werkloos toekijken. Hij is uitgerangeerd. Zijn optreden is ten dele een kritiek op de 
vooroorlogse maatschappij, aan de andere kant staat hij symbool voor de klagende 
Nederlander die de nieuwe orde de schuld geeft van zijn rampspoed. Er is ook zo veel 
veranderd. De guldens zijn niet meer van zilver, Jansen vermoedt dat ze in Londen liggen 
opgeslagen. Daarmee zijn bommen gekocht die de geallieerden op Nederland laten vallen. 
Zijn positie schat Jansen mistroostig in: 
 
 Ik zoek slechts werk, een burger wordt 
 op dit vervloekte ganzenbord 
 der maatschappij, steeds ingehaald, 
 terwijl met nog de pot betaalt. 
 Hoe vaak al moest ik niet terug! 
 

(…) 
 
Jansen 
Jawel! Ik was beslist neutraal. 
 
Brave Hendrik 
…… iets E.D.D.? [Eenheid door Democratie, AvdL] 
 
Pietje Secuur 
…… iets liberaal? 
 
Piet Lut 
…… iets communistisch-klerikaal? 
 
Jansen 
Mijn hemel! ‘k dacht als allemaal 
Als ’t hier om ging: 



(hij maakt beweging met zijn vingers) 
’k was tusschen bei. 

Niet links, niet rechts, niet overzij. 
 
Brave Hendrik 

Daar hebt U nu de kern der kwaal! 
U hadt geen rugsteun, geen moraal! 100 

 
Na deze diagnose worden de oorzaken onderzocht. Een van de eerste onderwerpen die 
kritisch tegen het licht wordt gehouden is de verzuiling. Vervolgens wordt vastgesteld dat 
Nederland zich teveel op Engeland heeft gericht en dat er nu een andere wind waait, 
Nederland is meer op Duitsland gericht. Jansen kan meedoen aan het ganzenspel nu hij zich 
door drie andere personages heeft laten verleiden. 

Het tweede tafereel begint met een lied dat gezongen wordt door Duimelot en waarin 
het personage Jansen nogmaals wordt getypeerd. Hij wordt afgeschilderd als een democraat, 
een oranjeklant die blindelings van de wal in de sloot loopt omdat hij zelf geen initiatief 
neemt en zijn daden steeds laat afhangen van het oordeel van anderen. Jansen gaat nu tot actie 
over. In gezelschap van Ka, die er alles aan doet om met hem te trouwen, springt hij op een 
gans waardoor hij weer een paar plaatsen opschuift op het ganzenbord. Ook in dit tweede 
tafereel wordt de vooroorlogse maatschappij op de hak genomen. Een voorbeeld is het 
modernisme. Hans, een schilder, heeft een portret gemaakt en komt dat vol trots aan Jansen 
en ongelovige Thomas laten zien. 
 
 Thomas 
 Ik zie slechts klodders. Geen gezicht! 
 
 Hans 
 Bij ons artisten past dit lied: 
 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 
 ’t Is hoogst modern, het is symbolisch 
 hoe is uw indruk? 
 
 Thomas 
 …… alcoholisch! 
 
 Jansen 
 Zie vrouw, mijnheer heeft je geschilderd, 
 als bruidsgeschenk … 
 
 Ka 
 Ben ik dat, Jansen? 
 
 Thomas 
 Ja! Verwilderd! 
 
 Ka 
 Houdt u het soms verkeerd misschien? 
 
 Hans 
 U kunt een schilderwerk van heden 
 zoo houden, als u ’t zelf wilt zien.101  
 

Ook de kerk krijgt er van langs. De Prez vroeg zich af of het verstandig was om deze claus 
ongewijzigd te laten passeren: ‘Als de kerkelijken tekort schieten, behoeft het geloof, i.c. 
gesymboliseerd in ’t kerkgebouw (‘mollenwei’) nog niet bevuild te worden. Ontneem de 



menschen hun religie en er blijft niets anders over dan een wilde-beesten-horde. Zie maar 
naar Rusland.’102 De claus van Thomas luidt: 
 

De ganzen in dit waterland 
zijn vet en glad aan alle zijden, 
ze hebben pluimen aan en glijden. 
Ze hebben reine witte veeren, 
je ziet ze zondag op een rij 
elkander achteraan flaneeren, 
breed uit op hun oranje pooten, 
naar d’een of andre mollenwei. 
Zij waggelen naar elkaar bij ’t stappen 
en hoor hen snateren en snappen, 
dat, nu de randen zijn bezet, 
zij niets meer uit het slijk opduiken. 
Maar Jan ze drijven op hun buiken. 
En dan maar kwaken aan de wal 
en slaan met vleugels en met pennen 
- de spetters vliegen overal -  

 leer mij die hellep-roepers kennen. 
 Ik hou mijn deur ervoor gegrendeld.103 
 
De symboliek in het lied van de windwijzer aan het eind van het tweede tafereel is bedoeld 
om aan te geven dat in de vooroorlogse maatschappij elke sturing van bovenaf ontbrak. Het 
was een complete wanorde waarin iedereen elke door hem gewenste kant op liep. Aan het 
eind van het lied wordt de blik gericht op de enige die Nederland redden kan: Joris 
Goedbloed, een Hollandse boer. De allegorie werkt hier dubbel. Hij staat symbool voor de 
boer die Nederland voedt, zijn achternaam wijst op zijn arische afkomst. 

Goedbloed steekt meteen van wal met zijn kritiek op de bureaucratische vooroorlogse 
samenleving. Zelfs voor het kalven van een koe moet je als eenvoudige boer een vergunning 
invullen. De kritiek van de boer gaat verder. Het doordraaien van het voedsel, het 
noodgedwongen slachten van vee zijn overheidsmaatregelen waarbij de boer zich moet 
neerleggen. 

Dat Jansen langzamerhand in nationaalsocialistisch vaarwater verzeild raakt, wordt 
symbolisch weergegeven. In een gesprek met Jan Salie herhaalt Jansen zijn jammerklacht, 
waarop Jan Salie riposteert: ‘U is rood?’ Jansen antwoordt met gebruikmaking van de 
kleurensymboliek: ’k was zwart (…) van nijd! En voor de rest was ’k rood, wit, blauw. (…) 
of ’k was oranje.’104 Dat niet iedereen in de nieuwe orde gelooft, blijkt uit een claus van Jan 
Salie waarin hij zegt: 
 

De nieuwe tijd 
is niets voor mij, die spreekt van strijd! 
en heldendom! da’s niets voor mij 
Neen dan de vroegre maatschappij, 
toen had men enkel strijd met praten 
en stemmen – een sigaar erbij…… 
Gut nee! ik hou niet van soldaten.105 

 
Uiteindelijk treedt het personage Jan Rap op dat net als Jansen lange tijd aan de zijlijn heeft 
gestaan, maar om de kleurensymboliek te blijven voor zwart-rood, de kleuren van de NSB, 
heeft gekozen. De volgende in het ganzenspel is Piet de Smeerpoets, symbool voor de pers. 
Zijn artikelen hebben als vergif gewerkt, ze zijn altijd voor meerdere uitleg vatbaar. Aan het 



eind van het tafereel, als Piet de smeerpoets zijn biezen heeft gepakt, vraagt Jansen zich 
vertwijfeld af: 
 

Daar sta ik weer alleen. 
en nog verwarder dan voorheen. 
’k Moet zeggen, alles schijnt mij krom, 
hoe verder ik in ’t leven kom. 
Wat is nu eiglijk goed of kwaad? 
Wat wijsheid en wat mallepraat? 
Het beste is niets te verklaren, 
maar doelloos op je navel staren. 
Het lust mij niet meer mee te spelen. 
Wat kan mij nog de wereld schelen. 
’k Zie toch geen uitkomst hier noch daar.106 

 
De entr’acte aan het eind van het derde tafereel is wederom te vergelijken met de rol van het 
koor in een klassiek Grieks drama. Duimelot analyseert de positie van Jan Jansen. Omdat het 
stuk tot halverwege is gevorderd, moet Beversluis zich tevens houden aan de metafoor die hij 
in het spel heeft ingebracht, nl. die van het ganzenbord. Halverwege de rit moeten de spelers 
proberen de put te passeren, zo ook hier. Duimelot constateert dan ook in het liedje van de 
Put: 
 

Refrein 
Vermoeid door partijen 
en konkelarijen 
en toen met Jan Salie in dut, 
verward door geruchten  
zit Holland te zuchten 
Jan Jansen je zit in de put.107 

 
Hollebollegijs en de opkoper Oome Jan vertegenwoordigen het kapitalistische element. 
Hollebollegijs denkt alleen aan zichzelf: ‘ikke, ikke, ikke en de rest …’. Oome Jan is de 
joodse sjacheraar die met alle winden meewaait. Vanwege het financiële gewin zou hij lid 
willen worden van de NSB, aan de andere kant gelooft hij in een geallieerde overwinning. 
Door zijn gepraat heeft hij tien gulden voor een aantal kledingstukken geboden. Nieuwsgierig 
Aagje waarschuwt Jansen voor de laaghartige praktijken van Oome Jan. Door de ingreep van 
dit nieuwe personage komt Jansen tot de conclusie dat de pandjesbaas parasiteert. 

Tevens biedt dit optreden Beversluis de mogelijkheid om de actualiteit in dit stuk te 
betrekken. Oome Jan vertelt ter illustratie van zijn handel een mop over het Duitse leger: 

 
Ken je die mop van Berlijn? 
de mof moet in Rusland bevroren zijn  
want er waren geen moffen genoeg!108 

 
Uiteindelijk is Jansen zo ver gekomen dat hij inziet dat hij toch andere keuzes zal moeten 
maken in zijn leven. 
 

’k Moet een andere draai nemen, ’k zie het wel in. 
De man die brutaal is en gas durft te geven 
werpt steeds hooge nummers en haalt mij hier in. 
Ik drijf als een gans op het rimpelig water 
van gister en vroeger en morgen en later, 
tot naast mij een ander opvliegt op z’n vlerken 
en zich in een vettere poel weet te werken. 
 
Misschien is het beter ook even te vliegen; 
tenminste mijn vleugels eens uit te slaan, 
Ik blijf op mijn eigen copietje hier wiegen 



en kijk steeds dezelfde voorbijgangers aan. 
Zou ’k wagen? Zou ‘k durven? Nog enkele jaren, 
dan is het voorbij en dan vallen de blaren……109  

 
De kritiek op de vooroorlogse maatschappij wordt voortgezet in een lied dat gezongen wordt 
door vrolijke Frans. Jansen droomt dat hij dit keer wel zal slagen, maar zijn droom eindigt in 
een desillusie. De kritiek wordt ook herhaald in het eerste couplet van ‘het lied van achter de 
tralies’ waarin bijvoorbeeld gezegd wordt dat de gewone burger achter slot en grendel 
verdwijnt als hij een jood de waarheid zegt. Althans, dat is de nationaalsocialistische 
interpretatie. Dat dit neerkomt op discriminatie wordt niet vermeld. Ook in het laatste couplet 
treffen we weer antidemocratische uitspraken aan. De dappere leiders [hier wordt de term 
‘herders’ gebruikt] zijn het land ontvlucht toen de Duitsers in mei 1940 binnenvielen nadat ze 
eerst duizenden [i.e. NSB’ers] in de gevangenis hadden gegooid en vermoord. 

Het terugblikken op de vervolging van NSB’ers in de meidagen van veertig vormt het 
bruggetje naar het ganzenspel: Jansen is in de gevangenis beland. Zijn advocaat Manusje van 
Alles gaat er van uit dat hij iets achterover heeft gedrukt en vindt Jansen een domoor omdat 
hij zich heeft laten pakken. Grote heren doen hetzelfde, maar gaan vrij uit omdat ze anderen 
tot misdaad aanzetten en zelf buiten schot blijven. Hij wordt ook bijgestaan door Lange Lijs, 
symbool van de reclassering. Als Jansen niet door hen wordt geholpen verzucht hij: 
 

’k gruw er van … 
en ik verlang uw voorspraak niet. 
Wat mij betreft kwam Zwarte Piet 
en voegde heel de santekraam, 
dit hele ganzebord te saam 
van het tooneel… 
 
Lange Lijs 
wensch dat maar niet! 
Die zingt zijn overmoedig lied 
al luid genoeg langs onze straten, 
die kerels moet men hangen laten 
wacht maar – dat komt op bijltjesdag! 
 
Jansen 
U geeft wel van uw liefde blijk! 
Is dat uw vroomheid … in praktijk? 
 
Lange Lijs 
Zij ondermijnen het gezag 
die zwarte kerels, beste vriend 
dat weet u niet! ’t onnoozelst kind 
verfoeit ze zelfs! Hoe kunt u ’t zeggen? 
 
Jansen 
Hij moet de zweep er over leggen, 
met deze bende deugnieten 
en huichelaars en parasieten, 
valt toch geen Holland op te bouwen, 
ach! arme Willem van Nassauwe 
Laat Zwarte Piet ’t voor hem probeeren.110 

 
Ten langen leste zou de dood de beste oplossing zijn. Deze verschijnt dan ook in een wit 
gewaad met daarop de Germaanse rune van de dood. In zijn tegenwoordigheid maakt hij zijn 
testament. Ieder van de personages zal iets erven van Jan Jansen. Magere Hein overhandigt 
hem een pistool. Op dat moment treedt onder tromgeroffel in een zwart hemd met een wit 
hakenkruis Zwarte Piet als een deus-ex-machina de cel binnen. Op zijn zwarte pet staat in het 
wit de Germaanse levensboom afgebeeld en op zijn mouwen zit een witte wolfsklauw 



genaaid. Zwarte Piet drijft de ganzenhoeder van het toneel, omdat hij er jaren lang voor 
verantwoordelijk was dat het volk dom gehouden en uitgebuit werd. 

Magere Hein laat Jansen de keus of hij met Zwarte Piet in zee wil gaan. Het slot van 
het zesde tafereel maakt duidelijk welke keuze Jansen heeft gemaakt: 
 

Zwarte Piet (voor Jansen staande) 
Mijn slappe,……arme broeder Jansen! 
Gedreven tot den rand van ’t graf. 
De krukken van uw buitenkansen 
die men U voor dit leven gaf, 
O! werp ze van U of verbrand ze! 
Of sla er fel mee van u af. 
 
Mijn makker ……moest het zòo ver komen 
dat gij uw rechten aard verriedt. 
O laat dat bloed weer in u stroomen, 
waarop dit volk zich eens verliet. 
En richt uw geest naar grootscher droomen. 
Wordt kloek! en acht de rest voor niet! 
 
(hij grijpt zijn handen) 
 
Sta op! en zien w’elkaar in d’oogen. 
De tijd is woeilig als de zee. 
Uw broeders zijn al uitgetogen 
ten strijd en dragen de trofee 
der zege! over waan en logen. 
 
(trompetgeschal, marschmuziek) 
Hoort! hoort! ’t Is de hoogste tijd!!!! Ga mee!!!!111 
 

Hierna lopen Jansen en Zwarte Piet onder het spelen van een nationaalsocialistisch marslied 
de zaal in. Op het toneel probeert Duimelot alle andere personages achter het gordijn te 
houden. 
 

• George Kettmann Inge 
 

De oorlog is voorbij. De collaborateurs werden berecht en door de Ereraad voor de kunst voor 
jaren uitgesloten van publicatie of werk. Dit wil echter niet zeggen dat er na 1945 geen 
nationaalsocialistische teksten meer zijn geschreven of gepubliceerd. Een aantal 
letterkundigen, zoals Jan Eekhout in zijn Vlucht naar de vijand, trok openlijk het 
boetekleed aan, wat bij verstokte nationaalsocialisten als George Kettmann slechts 
afkeuring opriep. In een brief aan Martien Beversluis schreef hij vanuit de gevangenis: 
‘Over Eekhout praten we dan [als hij vrij is, AvdL] niet meer; gezuiverd of niet, hij is 
innerlijk onzuiver en er is niets meer wat een lekenpubliek eerder aanvoelt dan 
onzuiverheid.’112 Kettmann was en bleef nationaalsocialist. 

o Inhoud 
 
In de proloog maken we kennis met Egbert van Zuylen die vanwege zijn collaboratie in de 
oorlog tot vijftien jaren gevangenisstraf veroordeeld, maar ongebroken zijn straf uitzit. Hij 
wordt samen met een andere gevangene gelucht. Vol rancune constateert hij dat het 
gevangenissysteem hem en zijn geestverwanten probeert te vermurwen: slechts drie sigaretten 
per dag, pesterijen van de bewakers et cetera. 

Het eerste bedrijf van Inge speelt in het huis van Willem van Zuylen, de vader van 
Egbert, de echtgenoot van Inge. Tijdens de verjaardag van haar schoonvader is Inge in 
gesprek met haar zus Carla. Ze is boos en geprikkeld. Ze voelt dat ze vanwege de 



gevangenschap van haar man Egbert meewarig wordt bejegend, iets waar ze absoluut niet 
tegen kan. De andere familieleden hebben compassie met haar, maar aan de andere kant 
vinden ze dat ze in het verleden zelf genoeg gedaan hebben om Egbert te waarschuwen voor 
de keuzes die hij heeft gemaakt. Ze doen er van alles aan om hem zo snel mogelijk uit de 
gevangenis te krijgen. Zijn vader heeft daarvoor op zijn verjaardagsavond contact met de 
advocaat van Egbert. Niet iedereen is met Egbert begaan. Tobie, de broer van Egberts vader 
en majoor in het leger, staat op het standpunt dat alle landverraders na de oorlog de kogel 
hadden moeten krijgen. Inge verwijt haar schoonfamilie dat deze zes jaar lang niets heeft 
gedaan om Egbert vrij te krijgen. Aan het eind van het eerste bedrijf zegt ze hoe ze de 
houding van de familie t.o.v. Egbert interpreteert: 
 

Inge 
Jullie bedoelt het allemaal zo goed – het is altijd maar Egbert dìt en Egbert dàt. Maar 
onderwijl veroordelen jullie hem. Hij is ’n misdadiger en hoort in de gevangenis. Hij 
heeft het allemaal aan zichzelf te wijten – domheid, doordrijverij, demagogie, modern 
heidendom of hoe jullie het verder noemt.113 

 
De familie keert zich tegen Inge. Henri, de verloofde van Carla, gaat zo ver dat hij zegt dat ze 
Inge ook maar moeten opsluiten. Haar repliek: 
 

Maar ik wil helemaal niet voor hem pleiten. Hij had zijn ideaal en daar stond ik buiten. 
Dat weet jullie. En dat toen niemand van zijn familie hem aankeek, is misschien wat 
zonderling, maar daar kan ik toch nog in komen. Nu zegt Vader, dat de oorlog 
werkelijk uit is en dat het welletjes is na zes jaar… dat zègt hij, maar wat doèt hij om te 
tonen, dat het uit is? Hij geeft Fred [de advocaat van Egbert, AvdL] het zaakje in 
handen en dan is hij er àf. 
 
Willem van Zuylen 
Al mijn pogingen om meer voor je te doen, zijn elke keer te pletter gelopen op jouw 
onwil, Inge, jouw onverschilligheid. Je wijst alles af en tegelijkertijd kom je met 
verwijten, dat ik niet genoèg doe… Dat is geen stijl!114  

 
De ruimte in het tweede bedrijf, de wachtkamer van een klein station, is enigszins symbolisch 
want Inge voelt zich op dit moment van haar leven als het ware geparkeerd in een 
wachtkamer. Ze bezoekt Egbert trouw eenmaal per veertien dagen in de gevangenis. Leo, een 
van haar weinige vrienden, treft haar daar aan. Hij toont haar zijn vriendschap en vertelt dat Inge het 
zo moeilijk maakt voor zichzelf, hij vergelijkt haar met een egeltje dat bij het minste of geringste haar 
stekels opzet en zich dus van de buitenwereld afsluit. Inge geeft hem wel een verklaring voor haar 
gedrag. 
 

Je bent net als alle andere mensen. Jullie willen altijd maar op me ìnpraten, alles 
stukpraten – in me dòod – praten.115  

 
Inge wordt vertrouwelijk en vertelt Leo dat ze het fijn vindt dat hij er is. Alles om haar heen is 
zo mistroostig, dat het haar een machteloos gevoel geeft. Ze leeft bij de dag omdat ze dan niet 
hoeft te denken aan de toekomst. 

Henri, de journalist en verloofde van Inge’s zuster Carla, heeft de hele tijd ook in de 
wachtkamer gezeten, maar zich niet in het gesprek van Inge en Leo gemengd. Als advocaat 
Fred van Hage de wachtkamer binnenstapt, ziet hij Henri zitten en loopt op hem af. Inge 
realiseert zich nu pas dat Henri altijd al aanwezig was en zet al haar stekels op. Ze denkt dat 
hij haar en Leo bespioneert. Als Henri daartegenin brengt dat hij in de wachtkamer heeft 
zitten slapen, kan en wil ze dat niet geloven. Als Inge Henri uitlegt wat ze hier in die 
wachtkamer doet, blijkt dat ze nog steeds achter haar man staat. 

 
Inge 



Omdat je niet eens schijnt te weten, dat hier nog geen vijf minuten vandaan een kerkhof 
met tralies staat, waar Egbert in zit. Dat had Fred je anders wel kunnen vertellen…. 
Hij komt er vermoedelijk ook net vandaan. Niet uit een cel, maar net als ik uit het 
voorgebouw, gereserveerd voor fatsoenlijke mensen…. de mensen die zo verstandig 
zijn geweest, er geen idealen op na te houden.116  

 
Ten slotte komen ook de oude Van Zuylen en zijn broer Tobi de wachtkamer binnen. Ze 
waren voor zaken in de provincie en hebben pech gekregen met de auto. Ze ergeren zich aan 
het gebrek aan comfort. Het enige goede aan deze plek is het feit dat er waarschijnlijk wat 
waterwild valt te schieten, verkondigen ze. Hierdoor krijgen Inge’s inspanningen een 
positieve draai. Ze wordt de gekwelde, de heldin die elke veertien dagen in deze erbarmelijke 
omstandigheden verkeert. Ook het gevangenissysteem komt ter sprake. Het regiem is wat 
minder streng geworden, nu is ook ontspanning toegestaan. Alles met de bedoeling mensen 
weer te reïntegreren in de maatschappij, iets waar de Van Zuylens weinig begrip voor kunnen 
opbrengen. 

In het derde bedrijf in de woonkamer van Inge hoort de toeschouwer op de radio een 
bericht dat de politieke delinquenten gratie kunnen krijgen, althans degenen die niet tot 
levenslang zijn veroordeeld, want die moeten nog steeds hun gratieverzoek indienen bij een 
speciale commissie. Leo komt ondertussen even op bezoek om Inge een bosje bloemen te 
overhandigen. 

Carla en Lucie komen onverwacht langs om Inge op de hoogte te stellen van het 
voorgenomen regeringsbesluit inzake de politieke delinquenten. Als ze de bloemen zien en 
horen dat Inge die gekregen heeft van Leo, denken beiden dat er meer aan de hand is dan 
vriendschap. Vanuit een kleinburgerlijk standpunt vragen ze of Leo wel vaker ’s avonds langs 
komt en of de buren daarvan op de hoogte zijn. Ook willen ze weten of Egbert dat weet. Inge 
vertelt hen dat ze dat niet met haar man heeft besproken, omdat hij toch al zo jaloers is.  

Als Leo terugkeert, is hij door de situatie gedwongen zijn liefde voor Inge te bekennen. 
Inge voelt voor hem vriendschap, meer niet. Leo slaagt er niet in haar te overtuigen. Het 
conflict tussen beiden loopt op. Als hij haar niet kan overtuigen, komt Leo met verwijten.  
 

Leo 
Je wilt hèm , al is hij ook ’n ànder dan die jij je droomt. Met zijn bravoure, met zijn niets-
ontziende, fanatieke nieuwlichterij heeft hij alles wèggeworpen wat voor hem persoonlijk 
waarde had – zijn naam, zijn familie, zijn toekomst, joù – alles en alles. Je wilt hèm (grijpt 
het portret en verbrijzelt het op de vloer) – maar het is een waan, het is zelfbedrog, want 
niet hij die je liefheeft en je eenmaal tot vrouw koos, keert straks in de maatschappij terug, 
maar ’n man die zijn liefde zo weinig telde, dat hij al het andere najoeg en ten slotte jou 
met de brokken liet zitten. 
 
Inge 
Je liègt, Leo – dat deed hij nièt. Dat deden jullie – jullie, ànderen. Nu zie ik – nu je hem 
daar op de vloer smijt, dat hij niet leefde om er bèter van te worden, om iets voor zichzèlf 
te krijgen – ’n vrouw, ’n zaak, ’n gemakkelijk leven. Hij was bereid om dat alles te offeren 
en het was aan mij geweest om daarin naast hem te staan, ook toèn. Dat kon ik toen niet – 
ik gaf niet om politiek en hij drong er ook niet op aan, dat ik er om zou geven. Hij had mij 
lief om mijn liefde voor hem en die liefde van mij deed hem alles trotseren, alles offeren – 
dat zie ik nu eindelijk in.117 
 

Aan de vriendschap tussen Inge en Leo is een eind gekomen. Inge stuurt hem daarom weg. 
Voor haar gevoel ligt haar portret naast dat van Egbert vertrapt op de grond. 

Het vierde bedrijf speelt zich af in een privékantoor in de bank van Van Zuylen. Na 
zijn vrijlating werkt Egbert op de bank van zijn vader. Ook Jaap, zijn broer, werkt daar. Jaap heeft 
in het verzet gezeten en heeft zich na Egberts vrijlating loyaal opgesteld: ‘wat voorbij is, is voorbij’. 
Zijn vader en zijn oom denken daar anders over. 
 

Egbert 



Als jongens konden we goed met elkaar overweg, Jaap – waarom zouden we het nu nièt 
kunnen? Maar met Vader en met Oom Tobi is dat wat anders; ze begrijpen me nog altijd 
niet.Ze zien in mij een losgebroken horde-mensch, ’n verdelger en geen bouwer. Dat is ’n 
misverstand van jàren en er zal niet veel aan te doen zijn – alleen dàden zullen dat op den 
duur opruimen.Hoe minder we er nu over praten, hoe beter. Jullie geven me een kans en ik 
zal laten zien wie ik ben. Dat is – denk ik zo – beter dan alle gepraat.118 

 
Wanneer zijn vader vraagt of hij echt fout is geweest (hij hoopt op een berouwvol en 
bevestigend antwoord) antwoordt Egbert:  
 

Ik was fout. Dacht je dan, dat ik niet tegen mijn verlies kan? De nederlaag is wel zo 
verpletterend geweest, dat het geen zin zou hebben die te loochenen Maar je wilt wat 
anders van me dan deze erkenning. Je wilt een deemoedige zien, een man die met hangende 
pootjes en de staart tussen zijn benen naar zijn baas loopt te zoeken – ’n hònd wil je zien. 
En dat gaat niet, Vader - bij God, dat gaat niet. Daarvoor heb ik misschien te veel van jou 
in mijn karakter – jouw koppigheid, jouw vitale kracht. Als je dàt van me wilt, zal ik eerst 
voor mezelf vechten, want mezèlf – dat wat bij mij van binnen zit – dat hebben ze niet kapot 
kunnen krijgen en dat zul je ook niet kunnen.119  

 
Wel geeft hij toe dat hij niet meer zo fanatiek is als vroeger en dat hij heeft ingezien dat ook 
aan het nationaalsocialisme smetten kleven. 
 

Maar de kern – en daar gaat het  om – die innerlijke kern is onverwoestbaar, is ’n 
wèrkelijkheid. Gaat die ook nog overboord, dan houd je ‘n vod over – ’n windvaan,’n 
waardeloze overloper, ’n opportunist of hoe je zoiets wil noemen. En dat ben ik niet, 
word ik nooit, Vader. 

  
Willem van Zuylen 
Ik wil, dat je ’n bankier wordt zoals ik er een ben geweest. ’n Man die geld weet te maken, 
niet om het geld zelf, maar om hetgeen hij beheerst – om hetgeen hij kan. Als je uit die 
geest leeft, sla je niet op hol voor een of ander ideaal, loop je niet te koop met je 
overtuiging, maar doe je vanzelf wat goed is en redelijk en je eigen belang. Dat mis ik bij 
jou – nu óók na alles wat je hebt ondervonden en waarin je je hebt vergist en waarmee je 
te ver bent gegaan. 

 
Egbert 
Als je dat alles mist, bewijst het enkel, dat ik gelijk heb gehad: je hebt ’n schuwe hond 
willen zien, maar je zult gauw genoeg merken, dat ik evenmin de vage idealist ben, de 
doordrijver, die je vroeger in me zag – ik ben nuchter, keihard van nuchterheid, hàrder 
dan een van jullie – met zijn geld en zijn invloed – ooit is geweest. Ik lach om het kleine 
eigenbelang, waarmee jullie allemaal – en jìj ook – met zwarthandelaars en corruptieve 
elementen hebt geheuld en gekonkeld, waarmee jullie samen de vette brokken hebt gedeeld. 
En vooral lach ik om jullie angst voor Rusland, terwijl jullie met zijn allen al bezig bent, 
dat Rusland voor te bereiden, juist door dat eigenbelang, dat gedobbel om winst.120  

 
Als blijkt dat de oude van Zuylen gearresteerd wordt wegens overtreding van de 
deviezenbepalingen, heeft Egbert zijn oordeel over de nieuwe naoorlogse maatschappij 
snel gevormd: ze is verrot tot in het merg en bestaat alleen uit fraudeurs, die uit een soort 
‘christelijke’ naastenliefde met de winst zijn vrouw Inge hebben onderhouden en zijn 
verdediging hebben betaald. Als zelfs zijn broer Jaap, een oud-verzetsman de daden van 
zijn vader goedpraat, staat Egberts besluit vast. Met deze maatschappij wil hij niets meer 
te maken hebben en hij besluit te emigreren. Op de boot naar hun nieuwe vaderland wordt 
Egbert getypeerd als een nationaalsocialist in hart en nieren: 

 
Inge 
Vroeger vond ik je vaak ’n doordraver. Toen gaf ik de anderen weleens gelijk. kon het niet 
uitstaan dat je iets had buiten mij – 'n ideaal, iets waaraan je je gaf. Ik wou je helemaal 
alleen voor mij. 



 
Egbert 
’n Man wil ìn zijn liefde het hele leven. 
 
Inge 
Eindelijk weet ik nu, dat ik je juist zò wil als je bent – ’n man met ’n ideaal – ’n man, die 
om hetgeen in hem brandt, het leven vernieuwt – er om lijdt en strijdt, zelfs als hij niet 
bereikt wat hem bezielt.121  

 

o Egbert van Zuylen, Kettmanns alter ego? 
 
Over zijn keuze voor het nationaalsocialisme schreef Kettmann na de oorlog: ‘Zo kan mij 
slechts worden verweten, de inblazingen van een vàlse leider te hebben gevolgd, maar 
bezwaarlijk dat op zichzelf die gedachte verkeerd was. Mijn fout is dan, te hebben vertrouwd 
op een Duitse leiding in een tijd toen andere volksgenoten meer vertrouwen hadden in de 
Engelsen. Daarbij kwam nog, dat nà Mei ’40 praktisch iedereen – vermoedelijk alleen de naar 
Londen uitgewekenen niet, maar niemand is mij dat toen komen zeggen – van oordeel was, 
dat de oorlog voor ons was geëindigd. Moeilijk kan men het achteraf voor een Nederlander 
verplicht stellen, in die tijd naar radio-Londen te hebben geluisterd met alle daaraan 
verbonden gevaar. Onontkoombaar brachten mijn strijdjaren vóór 1940 mij aan de kant der 
“nieuwe orde”; ik zou een karikatuur van een mens zijn geweest, had ik dat nièt zo gevoeld. 
Nog geenszins echter aanvaard ik daarmee het odium van “landverraad”.’122 Met deze 
verklaring blijft hij achter zijn keuze voor het nationaalsocialisme staan. Het volgen van een 
leider als Hitler was een foute beslissing, de ideologie van het nationaalsocialisme verdedigt 
hij nog steeds. In zijn autobiografie verantwoordt hij eveneens zijn keuze voor het 
nationaalsocialisme. ‘Achteraf zie ik wel duidelijk in, hoe ik ben misleid door een complex, 
dat - cultureel gezien - in Europa overal opdoemde. Het was het pessimisme van Spenglers 
Untergang des Abendlandes en bv. Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen – een wanhopig 
fatum, waartegen nog met een laatst appèl te strijden zou zijn. Die gedachte: verplicht te zijn 
tot de keuze om wille van Europa – die gedachte voorál: dat Europa minder van buiten af dan 
van binnen uit werd bedreigd, gezien de nivellerende krachten in een maatschappij, waarbij 
het edele van het individu verzonk in het brutale der massa – die gedachte deed mij, veeleer 
als middel dan als doel, het nationaal-socialisme kiezen.’123 

In de jaren vijftig (tijdens zijn gevangenschap) schreef hij Inge, een toneelspel in vier 
bedrijven met een proloog en een epiloog. In het stuk wordt de opmerking gemaakt dat Egbert 
al zes jaar vast zit. Dat zou dus betekenen dat het toneelstuk is geschreven in 1951 of 1952. 
Kettmann werd op 17 maart 1951 in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar met aftrek van 
voorarrest. Het stuk zou dus zijn reactie kunnen zijn op de opgelegde gevangenisstraf. Het stuk 
is zeker te beschouwen als een rechtvaardiging voor zijn keuze voor het 
nationaalsocialisme. Met andere woorden: De nationaalsocialisten zijn geen misdadigers, 
maar mensen die gehandeld hebben vanuit hun idealen en dat is niet fout volgens Egbert. 
Daarmee vertoont zijn tekst een opvallende overeenkomst met die van Kettmann na de 
oorlog. De conclusie is gerechtvaardigd om Egbert te beschouwen als het alter ego van 
Kettmann. 
 

2. Het historische toneelstuk nader beschouwd 
 

• Jaap van Kersbergen De rebel der Nederlanden 
 
In 1939 verscheen in Nieuw Nederland, het nationaalsocialistische Maandblad voor 
Economie, Staatkunde en Cultuur, een toneelstuk in vijf bedrijven: De rebel der 
Nederlanden.124 De schrijver was J.A. van Kersbergen.125 Zijn stuk behandelt de persoon van 



Willem van Oranje in de jaren 1565- l568 en speelt zich af in Brussel, Dendermonde, Breda 
en in een legerkamp aan de Maas. 

Het eerste bedrijf begint met een begroeting van de graaf van Brandenburg door de 
Nederlandse edelen. Bij deze ontmoeting wordt zeer de nadruk gelegd op de verwantschap 
tussen de Hollandse edelen en deze Duitse stamverwant. De jonge graaf van Hoogstraten 
vergelijkt hem met ‘een broeder, die naar Oostland trok, [en] na jaren weer in ’t huis 
verwelkomd wordt’.126 De Dietse verbondenheid wordt vanaf het begin belangrijker geacht 
dan een verbond met Bourgondië of Spanje, zeker nu de politieke situatie zich zo heeft 
ontwikkeld dat een vreemdeling (Granvelle) zich heeft opgeworpen als raadsheer van 
Margaretha van Parma. Het is juist de verdienste van Oranje geweest dat hij het gevaar van 
Granvelle, ‘den valschen Waal’, als eerste heeft doorzien. 

Beneveld door de nodige hoeveelheid alcohol hebben de edelen de neiging hoog 
van de toren te blazen. Oranje daarentegen is niet zo hoogdravend, hij is eerder somber 
gestemd over de politieke situatie. Op zijn instigatie is Granvelle teruggekeerd naar 
Spanje. Egmond is naar Philips II gezonden om de plakkaten ongedaan te krijgen. 
Oranje laat zich niet meeslepen in de alcoholische roes van de anderen. Hij sust de 
twist tussen zijn broer Lodewijk en Montigny over het optreden van de inquisitie ten 
aanzien van de Luthersen. 

Toch wordt Oranje niet meteen als held neergezet. Als Blois van Treslong, een 
bode in dienst van Marnix van St. Aldegonde, Willem van Oranje bezoekt, is hij 
verbaasd zo’n gewone man aan te treffen. Daarnaast kan Blois zich in zijn jeugdig 
enthousiasme niet voorstellen dat Oranje zich niet aan het hoofd van zijn volk heeft 
geplaatst om strijdend het Spaanse juk af te werpen. 

In het tweede bedrijf toont de bisschop van IJperen zich een tegenstander van 
Willem van Oranje. Hij is tegen het versterken van de vriendschapsband tussen de 
Nederlandse edelen en de Rijksduitse landen. Lodewijk van Nassau is juist een groot 
voorstander van deze samenwerking. 

 IJperen 
God geve ons de kracht ter wake, Comte…Want deze streken, die zoo vroeg, zoo 
schóón ontbonden werden van de oude streng, dienen behoed tegen den geest der 
Duitsche – men zou kunnen zeggen – apenliefde!… Kwam onze zaligheid niet steeds 
vanuit het Zuiden, graaf?!… 
 
Berti 
Gij acht in toekomst een zelfstandigheid dus schadelijk voor dit gebied? 
 
IJperen 
Och neen, als die zelfstandigheid geleid wordt door de Kerk en liefst de 
Fransche wegen zoekt… Doch wie zich tegen de Romaansche geestelijke 
broederschap verzet, ’t zij met, ’t zij zonder Duitsch geweld, pleegt in gedachten 
reeds verraad aan ’t wereldplan van Ons Heer.127 

 
Egmond is optimistisch uit Spanje teruggekeerd, hij meent over bewijzen te beschikken dat 
Philips II aan alle wensen van de edelen tegemoet zal komen. Egmond was immers naar 
Spanje afgereisd met het verzoek om een verzachting of liever de afschaffing van de inquisitie 
doorgevoerd te krijgen en om het bestuur van de Nederlanden te hervormen door sommige 
raden samen te voegen. Het blijkt dat Egmonds optimisme is gebaseerd op zijn eigen 
indrukken; Oranje, de alwetende en vooruitziende leider, is nog niet zo zeker van de 
toegevingsgezindheid van Philips II. 

 Oranje 
Wees niet zo overmoedig, vriend! Ik zie de tijden nieuw onder den hemelboog 
van a n d e r e krachten, sinds ik den roep vernam en hun bestemming hoorde uit 
het jonge Dietsche bloed… Het was, alsof de strijd en ’t lijden van de akkers en 
de wateren tot in mijn woning drong… Ge staart mij aan… 



 
Egmont 
Ja ik beken…  
 
Oranje 
Hier staat een volk, Egmont, het Uwe en het onze, pal op de grens van zijnen 
dood… De Nederlanden komen vrij en recht voor God te staan, of gaan gekromd 
en Spaansch ten onder!…128 

 
De mythevorming rond Oranje neemt een aanvang, want later blijkt inderdaad dat 
Philips geen verzachting van de inquisitie en hervorming van het bestuur toestaat. Het 
enige wat de edelen uit de Nederlanden met hun verzoekschrift hebben bereikt, is dat er 
een college van bisschoppen zal worden ingesteld, dat advies zal uitbrengen over een 
eventuele samenvloeiing van de verschillende raden. Voorts is besloten de 
terechtstellingen van de ketters niet meer in het openbaar te laten plaatsvinden. Als de 
edelen voorstellen de bevelen van de koning enigszins op te schorten, komt Oranje met 
het voorstel ze juist wel te publiceren met de bedoeling de opstandbereidheid van het 
volk te vergroten. 

In het derde bedrijf wordt de tekening van het personage Willem van Oranje voltooid. 
Tot nu toe ontbrak het accent van volksleider (Blois van Treslong verbaasde zich hierover al). 
De link met het volk wordt tot stand gebracht door Staf Klaaszoon, een boerenzoon. Via dit 
niet historische personage komen we te weten dat de Beeldenstorm niet veroorzaakt werd 
door ketters. Staf weet te vertellen dat de pastoors geld betaalden aan het gespuis om de 
kerken te vernielen, zodat de eenvoudige boerenbevolking het nieuwe geloof meteen de rug 
zou toekeren. Natuurlijk wil de boer deze verdachtmaking niet direct voor waar aannemen. 
Oranje komt net op tijd tussenbeide om de twistende boer en zijn zoon uit elkaar te halen. In 
de eenvoudige boerenwoning, worden de plannen gesmeed voor de opstand. De tijd om 
handelend op te treden is volgens Oranje nu gekomen, omdat bekend is geworden dat Philips 
II de hertog van Alva naar de Nederlanden heeft gestuurd. Uit de stellingname van de 
verschillende edelen wordt duidelijk dat de Waalse edelen partij hebben gekozen voor Spanje 
en dus tegen het volk. De Nederlandstalige edelen kiezen op een enkele uitzondering na 
(Egmond) voor de Opstand. 

De slechte verhouding tussen Willem en zijn vrouw, Anna van Saksen, wordt in het 
vierde bedrijf belicht. In een dronken bui klaagt zij dat hij haar om het geld heeft getrouwd en 
haar heeft opgeborgen in het kasteel van Breda, zodat hij zijn handen vrij heeft in Brussel. Ze 
verwijt hem dat hij nu getrouwd lijkt met de zeventien Nederlandse gewesten. 

Wanneer de Antwerpse kooplieden de kant van de opstand kiezen en Wil-
lem van Oranje 500.000 gulden voorschieten zonder borg of rente, benadrukt Marnix het 
Dietse nationaliteitsgevoel: ‘Hier spraken Nederlandsche harten.’129 Marnix is echter te 
voorbarig geweest met zijn uitroep. De kooplieden willen weliswaar geen borg of rente, ze 
willen wel toezicht hebben op de besteding van het geld. Als ze ook nog inzage in de plannen 
eisen, scheept Willem ze af. Met zulke ‘vaderlanders’ wil hij niet samenwerken. Door het 
uitschakelen van de kooplieden wordt de verbinding tussen Oranje en het volk versterkt; de 
kooplieden zijn immers de vertegenwoordigers van een beginnende kapitalistische 
maatschappij. De afkeer van het nationaalsocialisme tegen dit stelsel is door Van Kersbergen 
handig in de geschiedenis van de opstand verweven. 

Graaf Berti komt naar Breda met het bericht dat Philips II heeft verordonneerd dat 
alle edelen de eed aan hem moeten hernieuwen. Bij de bespreking van de politieke situatie 
komen de standpunten van beide partijen duidelijk naar voren. Oranje weigert de eed te 
hernieuwen, omdat hij er van uitgaat, dat een vorige eed geschonden moet zijn en omdat hij 
dat niet heeft gedaan, ziet hij geen enkele reden om zich aan het bevel van Philips te 
onderwerpen. Het gevo1g van de weigering is dat Willem nooit meer naar Brussel zal kunnen 
gaan. Hij vertrekt naar Duitsland om daar de strijd voor te bereiden. 

Hoewel het volk of de vertegenwoordigers ervan bijna niet als dramatische personen 
optreden (Staf uitgezonderd) wordt de opstand tegen de Spanjaarden door een van de helpers 



van de prins getypeerd als een strijd ‘niet, gelijk voorheen, ten baten van een vreemden 
koning of een kerk doch voor het eigen volk.’130  

Het nobele en heroïsche karakter van Willem blijft ook in het laatste bedrijf 
gehandhaafd. In zijn strijd tegen Spanje wil Willem, tot onbegrip van de meeste edelen 
Philips II ontzien, omdat hij hem trouw heeft gezworen. De kooplieden uit Antwerpen blijken 
ten langen leste wel bereid de opstand te steunen, zeker na het aanhoren van Oranjes 
motivatie om de opstand te ontketenen. 

Oranje 
Ik moet! Hoe hard de slag ook zij, ik mag het koren van één zomer toch niet sparen, 
als ik de oogsten van de toekomst redden wil! Ach, tijdgenooten zien het heden slechts, 
doch’t kan de goddelijke plicht zijn voor een man: een ijz’ren daad te doen van verre 
waarde voor zijn volk, al wordt daardoor het dunne huidje teergevoeligheid licht 
tijdelijk gekrenkt!131 

 
Oevercate, de vertegenwoordiger van de Antwerpse kooplieden, komt nu over de brug met 
een bedrag van fl. 16.000 als een eerste voorschot van de steden. Daarnaast heeft hij nog een 
voorstel van de Fuggers; deze familie van bankiers wil de veldtocht van Oranje 
voorfinancieren. Oranje weigert dit aanbod, omdat hij zijn volk niet wil uitleveren aan 
vreemden en zeker niet aan jodenwoekeraars. Het is duidelijk dat de fl. 16.000 slechts een 
zeer klein bedrag is, hooguit voldoende voor de proviand voor vier of vijf dagen. Nog steeds 
verwijt Oranje hen een verkeerde, kapitalistische, instelling, zij zijn nog steeds uit op eigen 
gewin. 

Eigenlijk komt het bericht van de graaf van Brandenburg dat niemand Oranje zonder 
voorwaarden vooraf wil steunen als een extra stimulans. Het nationaalsocialistische aspect – 
de strijd tegen Spanje is een volksopstand - wordt beklemtoond: 

 
Oranje 
Ik m a g niet met die vreemde troepen rekenen. De Nederlanders z e l f heroveren hun 
Vaderland, zoo God den opstand leiden wil… Met vreemde krachten wint men soms 
een slag, doch ’t volk alleen bevecht zelfstandigheid. Het eigen bloed strijdt eens te 
feller en veel zegenrijker voor den eigen grond.132 

 
Oranje heeft zijn legerkamp opgeslagen in Duitsland, de situatie is penibel. Niet iedereen 
begrijpt waarom de Zwijger niet direct tot de aanval overgaat. 
 
 Hoogstraten 
 Prins, waarom zijt gij uit het land gevlucht? 
  
 Oranje 

Voorwaar een vreemde vraag: Gij deed hetzelfde! 
 
Hoogstraten 
Ik volgde U! 
 
Oranje 
En zonder mij te vragen! Waarom doet gij dit thans niet meer? 
 
Hoogstraten 
Omdat ik U niet meer versta… 
 
Oranje 
Wij zijn gevlucht, zoo gij het dus wilt noemen: vluchten! – wijl ik het vurig leven van 
de Dietsche jeugd niet zinloos offren mocht, waar mij het zwaar geschut ontbrak. 
 
(…) 
 
Hoogstraten 
Wij zijn dus slechts verzwakt, sinds Lodewijk…  



 
Oranje 
Na onze eerste kleine poging, ja, zijn wij verzwakt, in tal, doch in vertrouwen en geloof 
gesterkt. Hoogstraten uitgezonderd?! 
 
Hoogstraten 
I k k a n niet langer wachten, Prins. Mij drukt één beeld den ganschen dag, den 
ganschen nacht den adem af: Het lot van hen, ginds in ons land! Moeten dan 
nogmaals honderden vermoord als Egmont, Hoorne, Bergen, Montigny – in Spanje –  
v o o r d a t gij ’t bevel ten aanval geeft? 
 
Oranje 
Zij vielen, doch hun bloed leeft voort. In ons!133 
 

Het stuk eindigt met de ontmoeting tussen Lodewijk, verslagen bij Heiligerlee, en 
Willem van Oranje. 
 

Oranje 
Den slag hebt ge verloren… maar ’t volk van ’t Noorden?  
 
Lodewijk 
…… stond naast ons en vocht met ons. 
 
Oranje 
En Adolf?… Lodewijk … 
 
Lodewijk 
……hij viel, als een getrouwe held… 
(Alle nemen de helmen af)134 

 
o Interpretatie 

 
In de openingsscène staat het optreden van de graaf van Hoogstraten centraal, twee aspecten 
van zijn persoonlijkheid – zijn jeugdigheid en zijn hartstocht – worden benadrukt. Aan het 
eind van het eerste bedrijf wordt deze exercitie herhaald met het optreden van Blois van 
Treslong. Deze verwijt Oranje dat hij zich omringd heeft met drinkende edelen en zich 
afzijdig houdt van de grote noden van het Nederlandse volk. 
 

Blois van Treslong 
W a a r o m wanneer wij allen, en ook gij, als ook de grootsten, weten, hoe de 
vreemdelingen a l l e s uit de voegen wringen.... w a a r o m dan langer geduld??!… 
Ja, ik ben jong, doch ik smeek Hem, Wiens wil ook ons geschieden z a l, dat ik n o o i t 
ouder worden wil als oud zijn heeten moet b e r u s t e n! Dan God, dan laat mij jong, 
 j o n g, altijd j o n g! 
(Blois barst in heftig snikken uit, wendt zich af en ververgt het gezicht in den arm 
tegen de gobelijns aan den wand, onder het portret van Anna van Buren) 
 
Oranje 
(zeer onder den indruk, gaat naar hem toe) 
Mijn jongen …leeft Uw vader nog?… 
(Blois schudt van neen, Oranje opziend naar het portret en weer tot de knaap) Dan zegt 
Uw moeder, … dat zij gezegend is…om haren zoon… 
(Blois ziet op). 
Dank voor zooveel oprechtheid… Hebt vertrouwen…En bewaar Uw hart… verstik het 
niet. Blijf wat ge zijt, een Zeeuw, een jonge Nederlander; en zoo er slechts nog enkle 
zijn als gij, z a l Hij ons uitkomst geven. 
 
Blois 
Hoe lang nog… 



 
Oranje 
Wees bereid … en wel … laat ieder uur van Uw jong leven gewijd zijn aan wat gij 
erkent als g o e d. Naast woorden, die ten Hemel stormen, sta op de aarde vast de 
eigen d a a d. Goenacht. 
 
Blois 
Neen Prins! Ik zal mij v o o r het morgenlicht nog bij Heer Marnix melden! 
 
Scène 6 
Oranje alleen 
Hoe uit de andre werkelijkheid der wereld die jonge kracht opstaat en toornt en weent 
en lacht om ’t warbeeld van de politiek… Dit volk is recht van aard… Als van het 
wijde land en van de wateren hoor ik de stem; nog kende ik niet de diepte en 
geduchtheid, die hier losbreekt… Het is de schreeuw van het gekwetst geweten… Haar 
eindelijk een rechtuit antwoord geven! Ik mocht het niet! Nog moet ik drinken met de 
Brederodes, vrede bewaren met de Montignys, ja zelfs naar Italiaansche kunst aan ’t 
Hof de strakste draden weer verwikkelen. 135 
 

Blois van Treslong treedt hier niet alleen op als de boodschapper van Marnix van St. 
Aldegonde, hij is ook een representant van het Nederlandse volk. Als Marnix van St. 
Aldegonde hem in een brief waarschuwt voor de praktijken van Philips II – deze zou de 
graaf van Egmond hebben omgekocht – breekt bij Willem van Oranje het revolutionaire 
elan door: 
 

God, is het mogelijk, is ’t waarheid, wat deze Marnix van Sint Aldegonde 
schrijft: Egmont gesust…gekocht!? Dàn… Spaansche koning … kome wat mag! 
Ik neem Uw handschoen op, zoo gij haar werpt! Ook mij brandt in het hart de 
vlam der ongebroken jeugd! Thàns zou ik wel den duivel en zijn helsche machten 
kunnen wederstaan… Hoe dan niet U, Philips!136 

 
Het zijn de eerste pogingen van de auteur die de transpositie in werking stellen: de 
gebeurtenis uit 1565 moet door de toeschouwers wel vergeleken worden met het optreden van 
de NSB anno 1939. 

Daarnaast wordt al meteen in het begin ingezoomd op de tegenstelling tussen het 
volkseigene en het volksvreemde. De regentes Margartetha van Parma, de dochter van 
keizer Karel V, laat zich adviseren door de Franse graaf Berti. De graaf van Hoorne 
bestempelt de Franse invloed aan het hof als ‘het uitheemsche kwaad’, dat door ‘de 
kracht van ’t Dietsche bloed’ zal worden weerstaan. Berti vervult hier de rol van 
intrigant aan het hof, een personage dat door Ketelsen(1970) is getypeerd als een van de 
negatieve personages in het Duitse nationaalsocialistische drama (cf. hoofdstuk 2). De 
tegenstelling volksvreemd – volkseigen wordt ook door de tegenpartij i.c. de bisschop 
van IJperen en graaf Berti benadrukt, waardoor het voor de toeschouwer duidelijk moet 
zijn dat de toekomst van ons land gericht moet zijn op een samenwerking met Duitsland 
en niet met Frankrijk. Dit motief achtte Van Kersbergen zo belangrijk dat hij het ook in 
het derde bedrijf liet terugkeren in de claus waarin Oranje en een aantal van de edelen 
in het huis van Staf bijeengekomen zijn om in het geheim te vergaderen. Alvorens te 
beginnen richt Oranje de aandacht van de edelen op het boerengezin, het symbool van 
het Nederlandse volk. 
 
 Oranje 

Voor wij ter zake spreken, vrienden, dit: Dit is dat volk, dat Nederlandsche 
bloed, die werkelijkheid, die wij in Brussel soms vergeten: Een man, zoo barsch 
van doen, zoo goed van hart en van vertrouwen; een jeugd, zoo vurig, ongereid 
en vol beloften; en dan een moeder, stil en vroom, die in haar liefde en in arbeid 
beide, alles houdt omsloten… 
Alleen voor deze werkelijkheid zijn wij vanavond hier.137 

 



In zijn toespraak tot zijn broer Lodewijk en de graven van Egmond, Hoorne en 
Hoogstraten betitelt Oranje hen als de ‘heemsche wacht’ die gesteund door een ‘wakker 
volk’ niet toestaat dat Philps II, de kerk en de Waalse edelen ‘het dietsche volk bedillen 
naar willekeur’. Een elite die in naam van het volk de revolutie zal doen slagen. 

De opstand krijgt door het optreden van Marnix van St. Aldegonde een Germaans 
tintje. Het verzet tegen de Romaanse bemoeienis van de Roomse Kerk wordt door Marnix 
historisch onderbouwd; Oranje krijgt de raad Tacitus te lezen en dan vooral het gedeelte dat 
de opstand van de Germanen tegen Rome beschrijft. 

Marnix 
Wat leest ge toch? (bij schrijftafel) Goed, Tacitus… dan lees den opstand tegen Rome, 
onzer Germanen grootsch en sterk verhaal… Komt Claudius Civilis nimmer hier in 
deze duffe kamer? De kerel, die het alles heeft gewaagd?! Met onzen stam heeft hij een 
overmachtig keizerrijk van vreemden getrotseerd… Hij taalde naar geen uitslag… 
alleen het heilig moeten was zijn recht… En hij heeft alle overwonnen, Willem, wijl 
God aan Caesar en aan Rome grenzen heeft beschikt, die ver van deze dietsche landen 
liggen. 

 
Oranje 
Altijd moest het bloed de vrijheid koopen…138 

 
Zoals Schöffer al heeft aangetoond aan de hand van de geschiedkundige artikelen van 
vooraanstaande nationaalsocialisten, zo betreedt ook J.A. van Kersbergen deze weg.139 De 
bewustwording van het Germaanse verleden, de verwantschap met Duitsland, de 
verbondenheid met het volk in de figuur van Staf maken van Oranje een volksleider bij 
uitstek, die de Nederlanden heeft bevrijd van een Romaans, dus niet-Germaans en 
volksvreemd, juk. Daarom is hij te vergelijken met het personage van de volksleider zoals 
Ketelsen (1970) dat heeft beschreven. Langzaam maar zeker rijpen deze gedachten ook bij 
Oranje: 

 
Wij zijn niet langer Dietsche landen, en Antwerpen geen vrije, Dietsche stad, wanneer 
een vreemdeling ons dwingen gaat slechts gouwen, steden, slaven van het een of ander 
wingewest te zijn.140 

 
De woorden die Willem van Oranje in dit stuk spreekt, zijn soms ontleend aan de 
terminologie van de NSB. Als Oranje aan het eind van de eerste scène van het eerste 
bedrijf de discussie over het nieuwe geloof onder de edelen wil beëindigen, zegt hij: 
‘Bedenkt, dat onze tijd mannen behoeft, die doen, en niet om wat op aarde ook, 
krakeelen.’141 Ook aan het eind lijken bepaalde clausen als ‘Mijn strijd is die van het 
ware volk!’ en ‘Zij vielen, doch hun bloed leeft voort in ons!’ ontleend aan het taaleigen 
van de Beweging. 

Het einde van het stuk roept de nodige vragen op. In de allerlaatste scène van 
het vijfde bedrijf wordt een veldslag besproken. Willem van Oranje vraagt Lodewijk 
van Nassau hoe het Adolf van Nassau is vergaan. Deze is gesneuveld, is het antwoord. 
Op grond van het jaartal bij het begin van dat bedrijf (1568) en het antwoord van 
Lodewijk moet hier dus de slag bij Heiligerlee bedoeld zijn. Deze slag werd echter niet 
verloren zoals in de tekst vermeld staat, ze was de enige die Willem van Oranje tijdens 
zijn leven wist te winnen.142 Waarom veranderde Van Kersbergen dit historische feit? 
Dat hij uit onwetendheid deze ‘fout’ maakte, lijkt onwaarschijnlijk. Iemand die zoals hij 
goed ingevoerd was in de Beweging, kon zich waarschijnlijk de landdag voor de 
noordelijke provincies nog herinneren die de NSB in mei 1934 in Wedde (Groningen) 
had georganiseerd en waar uitgebreid was stilgestaan bij de betekenis van deze slag en 
de rol die de beide broers hierin hadden gespeeld. Mussert had voor aanvang van die 
landdag zelfs een krans gelegd bij het monument van de slag van Heiligerlee. De NSB-
filmdienst had deze kranslegging op beeld vastgelegd. Het is wellicht goed mogelijk dat 
hij deze historische vergissing bewust in zijn stuk heeft aangebracht om zo de 



transpositie duidelijker vorm te geven. Ondanks de verschillende nederlagen van zijn 
Staatse troepen was Willem van Oranje er in geslaagd een groots werk tot stand te 
brengen: de onafhankelijkheid der Zeven Nederlandse Provinciën. De situatie voor de 
NSB was tijdens het schrijven van Rebel der Nederlanden evenmin florissant. De partij 
had de verkiezingsoverwinning van april 1935 (7,94% van de stemmen) niet kunnen 
consolideren en was bij de kamerverkiezingen in 1937 teruggevallen op 4,22%. 
Daarnaast was door de radicalisering van de NSB het ledental teruggelopen van 52.000 
(januari 1936) tot ca. 30.000 (mei 1940). Door te verwijzen naar de positie van Willem 
van Oranje in het beginjaar van de Tachtigjarige Oorlog werd de strijd van de Beweging 
naar een hoger niveau getild met in de toekomst hopelijk eenzelfde positief resultaat. 
Daarnaast werd wederom de verbondenheid van de NSB met het huis van Oranje 
bevestigd. 

Jaap van Kersbergen is er in geslaagd een groot aantal nationalistische elementen in 
zijn drama te verwerken. De rebel der Nederlanden behandelt niet alleen een 
gedeelte uit de Nederlandse geschiedenis, maar ook een van de belangrijkste Dietse 
mythen. De verbondenheid met het volk, het heroïsche, bijna mystieke karakter van 
Oranje, het zich afzetten tegen de overheersing van vreemden en daarmee het opkomen 
voor het volkseigene zijn daarvan een aantal onderdelen. Er zijn een aantal factoren aan 
te wijzen die het stuk een nationaalsocialistisch karakter geven: 

o De Opstand tegen Spanje wordt geschetst als een volksrebellie. 
o Willem van Oranje wordt gepresenteerd als een volksleider en is als type 

personage vergelijkbaar met dat van de volksleider in Duitse 
nationaalsocialistische drama’s. 

o De Opstand is in eerste instantie niet gericht tegen Philps II – Willem van Oranje 
wil zijn woord van trouw tegenover hem niet breken – maar tegen de Franse 
invloed op het bestuur van de Nederlanden. 

o De Opstand wordt door Marnix van St. Aldegonde in een Germaans perspectief 
geplaatst. In die zin sluit het naadloos aan wat Schöffer in zijn dissertatie de 
mythische beleving van het Germaanse rasgevoel heeft genoemd.143  

o De werking van de transpositie: de lezer moest de eerste moeilijke jaren van de 
strijd tegen Spanje vergelijken met de moeizame poging van de NSB het 
Nederlandse volk voor haar idealen te winnen. 

o Het stuk werd gepubliceerd in Nieuw Nederland. 
Afgezien van de directe propaganda in De dag die komt en Vrijheid is dit stuk het 
meest ‘geslaagde’ voorbeeld van nationaalsocialistische theater van voor de Tweede 
Wereldoorlog. 
 

• August Heyting Harald de skalde 
 
De eerste zin uit de inleiding op de flap van Harald de skalde, geschreven door L.F. 
Ledeboer van Westerhoven, spreekt boekdelen: ‘Het stuk voert ons naar het tijdperk van 
het verloren gaan van het oud-Germaansche geloof en de oude zeden, geeft dus den strijd 
tusschen oude en nieuwe wereldbeschouwing en levensopvatting.’144 Ledeboer doelt 
hier op de strijd in de vroege middeleeuwen tussen de katholieke en Germaanse 
wereldbeschouwing die aan dit drama ten grondslag ligt. Tevens wordt de suggestie 
gewekt dat er bij de uitgave van het boek wederom een dergelijke strijd woedt, ditmaal 
tussen het democratisch liberalisme en het nationaalsocialisme. 

Wat echter deze eerste zin nog bevreemdender maakt, kan pas afgeleid worden na de 
bestudering van de drukgeschiedenis. Harald de skalde is geschreven in de periode 1898-
1902 en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1906. Na het tot stand komen van dit 
‘meesterwerk’ was de kritiek, aldus Heyting verdeeld.145 Een veertigtal jaar na de voltooiing 
van het toneelstuk wist hij zich nog te herinneren dat Johan de Meester geweigerd had 
om het stuk ooit te spelen. Dat lag volgens Heyting niet aan de kwaliteit van het stuk 
maar aan het feit dat Heyting De Meester in De Groene naar aanleiding van een Huet-
kritiek op zijn nummer had gezet. Albert Vogel had het echter een schitterend stuk gevonden: 



‘zeker 300 tot 500 keer met succes te brengen’.146 Of Vogel dit inderdaad heeft gezegd 
moet betwijfeld worden, want zelfoverschatting was een bij Heyting een sterk 
ontwikkelde eigenschap.147 

o Nationaalsocialistisch kunstenaar avant-la-lettre 
 
Heeft Heyting via het nationaalsocialisme zijn kans willen grijpen of is het verhaal waar dat 
hij zich op sleeptouw heeft laten nemen door de ambtenaren van de Kultuurkamer, die hem 
vertelden dat zij de Germaanse mythologie en mystiek in zijn Harald de Skalde zo 
waardeerden?148 

Het is van belang de vraag te bespreken waarom dit boek ruim veertig jaar na 
schrijven werd geïnterpreteerd als een nationaalsocialistisch kunstwerk. Met twee inleidingen 
werd dit boek aan de lezer aangeboden. De bedoeling hiervan was mogelijk om van Heyting 
een belangrijk volks auteur te maken. 

Hoewel Heyting zichzelf graag op dezelfde hoogte plaatste met de groten van de 
literatuur (Homerus) of door anderen (Van Eyck en Ledeboer van Westerhoven) met 
kopstukken uit de Nederlandse literatuur (Boutens en Couperus) werd vergeleken, moeten we 
toch vraagtekens zetten bij het literair of dramatisch niveau van zijn werk. Hooguit zou men 
kunnen stellen dat Heyting een poging heeft ondernomen grootse toneelspelen te schrijven in 
de trant van Vondel. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreef Jef van Eyck de nationaalsocialistische 
kunstopvatting van Heyting op basis van het toneelstuk uit 1906. Op zich is deze 
discrepantie niet zo vreemd. In hoofdstuk twee is aangetoond dat ook in het Derde Rijk pogingen 
in het werk werden gesteld om de nationaalsocialistische literatuur een historische grondslag te 
geven door auteurs uit de negentiende en vroege twintigste eeuw in te lijven in de 
nationaalsocialistische literaire of theatrale canon. Heyting was voor Van Eyck ‘een Vechter, 
een Strijder, één en verbonden met zijn volk, gegroeid uit datzelfde Volk, zijn krachten 
puttend uit het Volk en staande in de eerste rij voor dat Volk als de echtste en adlikste 
exponent zijner Natie’ [onderstrepingen van J. van Eyck, AvdL].149 Net als zo velen was 
Heyting zich ervan bewust, dat hij een zending had te vervullen: de weg tonen naar het 
hogere en het schone, het volk verheffen en wijzen op de ‘eeuwige waarachtige waarden van 
een volk: zijn heldenmoed, offertrouwe en echten mannenadel, wars van alle wuftheid, ikzucht 
en verwijfdheid’.150 Het is verbazingwekkend deze twee uitspraken vlak na elkaar aan te 
treffen. De eerste was synoniem aan de destijds veel gebruikte definitie van een volkse 
kunstenaar: in, door, voor, met … – andere voorzetsels mogen ingevuld worden – het volk, 
die door Primo eerder was geformuleerd.151 De tweede uitspraak stamt vanwege de 
genoemde nationaalsocialistische ideologemen veeleer uit het jargon van de SS. Het is de vraag of 
Heyting zo geradicaliseerd was als Van Eyck hem beschrijft. 

Dat Heyting niet veel bekender was bij het gewone publiek, 1ag aan de keuze van zijn 
onderwerpen. Zijn werk is eigenlijk nog middeleeuws, gaat Van Eyck verder. Zijn figuren 
worden opgebouwd ‘als monumentale blokken; (…); zij worden gedragen door een groote 
idee, een sterke drift, een stoer dynamisme; (…); ze handelen in driftigen dadendrang en we 
volgen gespannen hun weg naar de zege en de glorie of naar de vernietiging of de 
verdoemenis’.152 Het theater tot de nationaalsocialistische revolutie kon eerder gekenmerkt 
worden als: ‘een schamel driehoeksgevalletje, een snapshotje uit het leven van onbenullige 
menschjes of de duistere elukubraties van verjoodschte, freudiaansche 
psychologiemanniakken, een spel voor verdorde en verwijfde intellektueelen of suffe 
impotente gekastreerde dekadenten en Zazou’s’.153 Heytings dramatisch werk daarentegen 
wordt in de oorlog veeleer gekenmerkt door een diepgang van de gedachte, een 
monumentaliteit wat betreft de uitwerking en een heroïsme ten aanzien van 
levensbeschouwing. Kortom, August Heyting moet worden beschouwd als een 
nationaalsocialistische kunstenaar avant-la-lettre. 
 

o Dramatische inhoud 
 



Net als in Thor’s Gast van Otto Erler vormt de botsing tussen de Germaanse wereld, 
vertegenwoordigd door de oude wapenmeester Wolfert en de trotse skald Harald, en de 
christelijke wereld, gerepresenteerd door de edelman Gotila en de priester Gizur het 
dramatisch conflict in dit stuk. En net zoals in het toneelstuk van Erler overwint het oude. De 
vorst Widubald staat tussen beide kampen in en gaat jammerlijk ten onder, omdat hij niet 
wil kiezen tussen één van beide partijen. 

Nu de vijandelijkheden op het punt van uitbreken staan, wil Wolfert de strijd voeren 
onder bescherming van de oude inheemse goden, die door zijn voorvaders steeds zijn vereerd. 
Zijn krijgslieden zullen strijden onder het ‘Ravenvaandel van Wodan’. 
 
 Wolfert 
 
 Dit nieuwe geslacht is mij vervreemd, wijl het 
 Vervreemd is aan hun eigen stam van helden. 
 Toch kan ik lijdzaam niet er in berusten, 

Dat het door hen gesticht, gehandhaafd rijk 
Geheel verdelgd wordt van deez’ grond, die mij 
Nog dierbaar is, wijl iedre plek voor mij 
Bedekt is met den roem van hunne daden; 
(...).154 

 
Widubald deelt de zienswijze van Wolfert niet, hij wil niet dat zijn mannen vechten onder het 
vaandel van een heidens bijgeloof. Hierin wordt hij gesteund door de Edeling Gotila, die 
Widubald heeft aangewezen als zijn opvolger. Harald de Skalde wordt aan het hof ontboden 
om de ontstane tweedracht met een lied te doen verdwijnen. 

Zijn skaldenlied is zijn eerste dramatische tekst: 
 
 Die hier verschijnt is Harald de Skalde, 

Stormzoon gebaard toen de branding bralde. 
Wiegelied was mij het bladergedruisch, 
Spreken leerde mij ’t windgedruisch. 
Met woesten drang 
Klinkt nu mijn zang 
Tredend ontembaar in ijzeren gang. 
 
Vrouwen vermijd ik, op zwakheid vergramde, 
Min wel den bliksem, door weelde ontvlamde, 
Donder, die dreunt door de doffe lucht, 
Wolken in donkergepantserde vlucht. 
Met woesten drang 
Klinkt nu mijn zang 
Tredend ontembaar in ijzeren gang. 
 
’k Zoek den orkaan, die met reuzige armen, 
Geeselt de zeeën, en wouden doet karmen; 
Niets wil ik kennen, dan stoutmoed en kracht, 
Storm wil mijn leven, want storm is macht 
Met woesten drang 
Klinkt nu mijn zang 
Tredend ontembaar in ijzeren gang. 
 
’k Wil me in het felst van den strijd nu begeven, 
Makkers, u roep ik tot heldenleven, 
Daar, waar de hoorn tot aanvalssein luidt, 
Zwijgen de stemmen van vrouwe en bruid. 
Met woesten drang 
Klinkt nu mijn zang 
Tredend ontembaar in ijzeren gang.155 
 



De mooie Blidi kan deze vrouwonvriendelijke opmerkingen niet waarderen; hoewel 
Widubald haar opdracht daartoe heeft gegeven, weigert zij Harald een beker drinken in te 
schenken. Harald is hierdoor zeer in zijn mannelijke trots gekwetst, maar hij wordt zo 
betoverd door haar schoonheid, dat hij zijn muziekinstrument pakt en een liefdeslied zingt. 
Blidi acht hem echter geen blik waardig. 

Widubald is tot de slotsom gekomen dat de ontluikende tweedracht in de gelederen 
is bijgelegd en hij herhaalt zijn bevel het heidense vaandel te verwijderen. Harald vat dit 
bevel op als een belediging en grijpt voor de derde keer naar zijn harp. 
 

Runen-omruischte vaan van de raven, 
Wijdt men u Wodan, Wodan wijdt u. 
Zangen omzweven u van de zege, 
En de Walkuren houden de wacht. 
Hilda, de trouwe, Hilda, de heilige, in hare hand 
Zelf voert zij de vaan. 
Schaduw des Noodlots over de schilden, 
Donkere vaan, die den vijand verderft. 
Bliksems verlichten u, vonken besproeien u; 
Wee, wee, wien Wodan bereikt. 
Schrik in de schuimende golven der stervenden, 
Alles vernielt gij, alles verzinkt. 
Wie kan weerstreven, wie u weerstaan? 
Wodan! Wodan!156 

 
Widubald is woedend over deze ondermijnende actie en slingert zijn speer naar Harald. Hij 
beveelt de zanger zijn hof te verlaten. 

In het tweede bedrijf moet Blidi aan de voet van de heilige Wodanseik bekennen dat 
ze heimelijk verliefd is op Harald. Als ze hier in een lied van getuigt, wordt dat gehoord door 
de skald, die eveneens loopt te mijmeren in het woud. Hij verklaart haar zijn liefde, maar 
wederom wijst ze hem af. Als Harald Blidi wil beletten naar huis te gaan, roept zij om hulp 
die door Gotila wordt geboden. Hij daagt Harald uit tot een tweegevecht en wordt daarin 
verslagen. Harald breekt zijn zwaard in stukken en werpt zijn harp voor de voeten van Blidi. 
Hij vlucht weg. Blidi beseft nu pas welke ellende ze heeft veroorzaakt door haar hooghartig 
gedrag en rent weg. 

De volgende bezoeker bij de Wodanseik is de priester Ginzur, die van plan is de eik te 
kappen. Omdat hij Harald instinctmatig haat, beschuldigt hij hem tegenover Widubald van 
moord. Deze zet daarop een prijs op Haralds hoofd. De oude Wolfert heeft de vuige list van 
de priester door, maar de stemming is ten opzichte van Harald vijandig. Ook Blidi zwijgt, zij 
heeft alleen haar broer Harigold haar verhaal verteld. Deze zweert daarop Harald te redden. 

Aan het begin van het derde bedrijf dwaalt Harald in het woud en hij is zo ontdaan dat 
hij zelfs de god Donar uitdaagt voor een gevecht. Hij wil daarmee zichzelf vernietigen of door 
de godheid vernietigd worden. Donar laat zich echter niet uitdagen en verdwijnt. 
Daaropvolgend gaat Harald een gevecht aan met een beer, wat symbolisch opgevat kan 
worden als de strijd van de dichter tegenover het oergeweld van de natuur. De beer wordt 
door een bliksemschicht van Donar getroffen, nadat deze al eerder door Haralds gezang is 
getemd. 

Harald wordt gevonden door Harigold, later sluiten de oude krijgers (Wolfert, Rolf en 
Sibard) zich bij hen aan. Ze zien Harald als hun leider. Als de vijand aanvalt, zullen ze onder 
Wodans vaan strijden en Widubald bijstaan. Zo kan Harald bewijzen dat hij geen moordenaar 
is. 

Na een tussenspel waarin de Walkuren geprobeerd hebben Widubalds leger bij te 
staan in de strijd tegen de vijand, maar door een ingreep van Wodan tot versteende beelden 
zijn getransformeerd, begint het vierde bedrijf met de terugkeer van de krijgers van Widubald. 
Ze hebben de overwinning behaald en begeven zich naar de wapenzaal van Todar. Blidi is 
daar al en vraagt zich af wat er met Harald en haar broer Harigold is gebeurd. Als haar 
moeder haar vertelt dat haar broer de strijd heeft overleefd, kan ze niet blij zijn. Ook niet 



wanneer kort daarop Mega, de dochter van Widubald, gaat trouwen en Blidi daar niet mag 
ontbreken. Ze trekt zich terug en wil een klaaglied aanheffen, maar Thalfried, een krijger die 
naar haar hand dingt, vervult de rol van bode. Hij vertelt dat Harald met zijn manschappen 
Widubald te hulp kwam en dat daardoor de overwinning is behaald. Harald is bij die actie 
gewond geraakt, maar hij is door Harigold in veiligheid gebracht. Kort daarna verschijnt 
Widubald ten tonele. Hij heeft Blidi gemist bij de huwelijksplechtigheid en wil dat zij ook een 
Edeling uitkiest en in het huwelijk treedt. Ze weigert. Alleen tegen haar moeder Aska vertelt 
ze wat ze gezien heeft in het woud. Deze raadt haar aan herauten rond te sturen met de 
boodschap dat Blidi toestemt in een huwelijk met haar geliefde. 

In het laatste bedrijf worden twee zaken opgelost. Aan de ene kant moet er een 
nieuwe vorst worden gekozen, want een aantal Edelingen vindt dat een jongere, krachtigere 
leider het land moet besturen. Anderzijds moet de liefde tussen Blidi en Harald beklonken 
worden. Een aantal kandidaten meldt zich in de hoop met Blidi te kunnen trouwen. Ze worden 
echter allen afgewezen. Tot drie keer toe wordt Harald opgeroepen om naar voren te treden. 
Als hij vermomd als grijsaard uiteindelijk naar voren stapt, wordt hij door de priester Gizur 
wederom beschuldigd van moord. Hij moet zich verdedigen in een tweegevecht. Er is echter 
niemand die met hem wil vechten. Dat zou betekenen dat hij onteerd zou zijn en uit de sibbe 
gestoten zou worden. Uiteindelijk treedt Harigold in de kring. Hij wil met Harald vechten om 
hem in zijn eer te herstellen en een huwelijk tussen Harald en Blindi mogelijk te maken. De 
helpers van Harald komen tussenbeide. De priester druipt stilletjes af en ook de andere 
tegenstanders van Harald moeten constateren dat het volk Haralds kant heeft gekozen. Alleen 
Widubald is aan het eind van het stuk op het toneel over gebleven. Hij constateert dat zijn rol 
is uitgespeeld. 
 
 Der wereld dank ligt in een traan besloten. 
 Haat is de oogst van de zachtmoedigheid; 

En ’s vrijheids held groeit ’s vrijheids dwingeland. 
Berg op mijn leven in begraven jaren. 
O God! Ziet toe hoe gij verraden zijt.157 

 
Met deze filosofische overpeinzing neemt Widubald afscheid van zijn koninkrijk. 
 

o Interpretatie en receptie 
 
Hoe tijdgenoten deze tekst hebben geïnterpreteerd, kan afgeleid worden uit de beschrijving 
die Jef van Eyck maakte van dit toneelstuk. Hij schrijft: ‘In dit prachtige Skaldenlied (…) 
leeft een stoere, levenskrachtige, soldateske geest van mannelike vastberadenheid en moed, 
die een diepen indruk op den toeschouwer nalaat en een symbool en teeken stelt van de 
trotsche heldhaftigheid en de vurige dapperheid van den hoofdheld van het drama: 
Harald.’158 Van Eyck weidt in zijn beschrijving van Harald de skalde uit over de eisen die aan 
het spelen van de rol van Harald worden gesteld. Welk type speler hij niet wil, heeft hij helder 
voor ogen: ‘Maar dan in godsnaam geen tooneelman, die netjes dansen kan, een kopje thee 
met elegantie inschenkt, een cigaretje rookt met “echte nonchalance” enz.’ De held Harald 
moet niet door een verwijfd type gespeeld worden, maar door een krachtige toneelspeler: ‘een 
man, die zich met hart en ziel aan zijn zaak geeft, een echte, één, die gelooft, één, die vechten 
en strijden kan, één, die een vuist heeft, werkelik een zwaard mag hanteeren!’159 Voor hem 
kwam alleen de regisseur en acteur Paul Wegener voor deze rol in aanmerking.160 Geen 
enkele Nederlandse auteur was geschikt om een ‘oerkrachtig, ras-gezond, overweldigend 
type’ als Harald neer te zetten.161 Aan zijn beschouwing over wie de meest geschikte speler 
voor de rol van Harald zou kunnen zijn, koppelt Jef van Eyck de opvatting over toneel die in 
de kringen van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers al jaren verkondigd werd. In 
het jubileumboek van de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers werd dit werk gerekend 
tot de Sturm en Drang-periode van Heyting en vergeleken met Die Räuber van Schiller en 
Gudrun van Rodenbach. Harald is de held die zijn volk bevrijdt, maar bovenal dient hij 
beschouwd te worden als ‘de gelijke van koningen, de opvoeder der koningskinderen, en het 
eigenlijke centrum van de Germaansche wereld’.162 Het was aan Heyting te danken dat hij het 



Nederlandse toneel met dit soort helden heeft verrijkt, maar tevens moest hij constateren dat 
bijna niemand hem begreep. Wat het Nederlandse publiek tot dan toe voorgeschoteld kreeg, 
waren ‘geparfumeerde dandy’s met hun wandelstokje en hun cigaretje en die zich ’t hoofd 
breken over hun nieuwste, belangwekkende (?) “flirt”, (…) hysterische vlagen van een 
verliefd bakvischje of het psychoanalytisch geleuter van verjoodschte snobs’.163 In zijn tirade 
maakt Van Eyck moeiteloos de stap van verongelijkte schrijver die opkomt voor 
oorspronkelijk Nederlandstalig toneel naar een nationaalsocialistische theateresthetica. ‘Wij 
willen lillend en trillend leven, heldenstrijd en mannenkracht, geestdrift en gezonde sterkte! 
Ons volk is lang genoeg verwend geraakt aan de rotte tooneelkanker der cerebrale brouwsels 
van lamlendige, laffe, kleine menschjes, die meenen, dat we ons interesseeren aan hun 
huichelachtige stukjes van overspel, engelsche flirtpartijtjes, gedenationaliseerde en ontaarde 
vreemde rommel en andere intellektueele poespasjes. Weg er mee! Geef ons een weerbaar, 
soldatesk en dapper volk! Een volk, dat kàn vechten, kàn opofferen, kàn sterven, een volk van 
Geuzen, een volk van Klauwaarts, ons Volk! En breng dat ten tooneele. Maar houd uw 
melkpap voor u! (…) De vooze, rotte rest van al dat aesthetisch tooneelschuim zal in den 
forschen wind, die thans over heel Europa waait, tot niets verstuiven! En daarom, Heyting, 
reik me de hand, en dank, dank voor uw Harald. Het doet ons deugt, dat we eindelijk eens een 
dichter vinden, die nog weet wat een heroïsche levensbeschouwing beteekent en in zich nog 
den stouten hunker voelt naar het grootsche en het geweldige, in den dapperen drang naar 
kamp en strijd!’164 

Ook Van Eyck moet constateren dat het verbazingwekkend is dat Heyting al zo lang 
geleden een eigen Germaanse stof tot onderwerp van zijn drama’s maakte, ‘lang nog voor er 
sprake was van volksverbondenheid en germaansche lotsverbondenheid in de lage landen bij 
de zee … [onderstreping van Jef van Eyck, AvdL]’.165 De belangstelling van Heyting voor 
alles wat Germaans was, blijkt niet alleen uit zijn hoofdwerk Yggdrasil of wereldbouw. Een 
Germaanse cosmogonie dat nu nog in neonazistische kringen wordt besproken. Hij was ook 
de oprichter en voorzitter van de gelijknamige Keltische studiekring, waarin ook E.G. van 
Bolhuis een van de voormannen was. Ten slotte speelde hij tijdens de bezetting een 
belangrijke rol in de discussie over het Oeralindaboek, een kroniek van en over de familie 
Over de Linden. Een van de verre voorvaderen, Hiddo oera Linda zou het in 1256 na Chr. 
voor het laatst op papier hebben overgeschreven. Heyting weidde er in 1941 een hele 
brochure aan dit merkwaardige handschrift: Het geheim van het Oera-Linda-boek. Hij was 
overtuigd van de echtheid van het manuscript. In die zin sprak hij prof. dr. Herman Wirth na, 
die eveneens dacht aan een oorspronkelijke Germaanse tekst.166 

In een eigen toelichting op het derde bedrijf van Harald de skalde schrijft 
Heyting op 13 november 1942 dat Donar als de beschermer van Harald optreedt. De 
nationaalsocialistische, Germaanse interpretatie van Van Eyck wordt door Heyting 
enigszins afgezwakt. ‘Men versta onder dit alles niet een aanprediking van heidendom 
en Donar-aanbidding, maar de verpersoonlijking van een aantal grootse eigenschappen, 
wenselik voor een frank mens en vrijheidsstrijder, in een voor dit spel voor hogere 
leiding bestemd figuur. Donar had in andere omstandigheden of andere lokaalkleur een 
aartsengel Michael kunnen wezen.’167 Heyting zelf beschouwde de monoloog die Donar 
uitspreekt bij de bewusteloze Harald als de sleutelscène van het stuk, omdat daarin de 
mens onder bescherming van de godheid wordt geplaatst. Voor Heyting betekende dat 
tevens dat hij door deze ingreep Harald de skalde boven het niveau van een burgerlijk 
drama had verheven. Heyting zag het ingrijpen van elementaire machten en bovenaardse 
wezens als constanten in zijn dramatisch werk. 

Het derde bedrijf is door Heyting bedoeld als een kosmisch spel. Donar, de ‘god 
van de bliksemende inspiratie en het geleide vuur’, is de verpersoonlijking van de 
hemel. Hij contrasteert met de rei der stormreuzen die de onbeteugelde driften en de 
hartstochten van het woud symboliseren. Andere personages als de beer (het dierlijke 
geweld) en de kabouter (de demonische aardse machten) staan op dezelfde hoogte als de 
rei der stormreuzen. Al deze personages rondom de hoofdpersoon Harald streven zijn 
vernietiging of behoud na. Net als in Thor’s Gast van Otto Erler speelt het decor een 



grote rol: de branding van de zee, de rotsen, het woud, de storm en het onweer vormen 
de omlijsting van Haralds woedende opstand tegen de godenwereld. 

In de inleiding bij Harald de skalde geeft Jef van Eyck in een notendop een 
overzicht van de Europese theatergeschiedenis. De ontwikkelingslijn die hij signaleert, 
definieert hij als ‘van ethisch naar esthetisch’. De Griekse treurspelen en onze 
middeleeuwse abele spelen zijn voorbeelden van een theater waarop een sterk ethisch 
stempel gedrukt is. De periode daarna en dan vooral de tweede helft van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw lag de nadruk op het esthetische, een kunst om de 
kunst, die door de nazi’s werd verafschuwd. Ze gingen van de veronderstelling uit dat 
het theater zijn volksopvoedende waarde had verloren toen zo nadrukkelijk het 
esthetische karakter van het theater werd nagejaagd en het ethische element naar de 
achtergrond verschoof of helemaal verdween. Over het personage Harald schreef Jef 
van Eyck: ‘De mensch wordt heros – held – hooger wezen door de ontembare kracht 
van zijn wil (moed) en de hooge macht van zijn geest (verstand).’168 Hieruit spreekt 
volgens hem de heroïsche levenshouding van zijn held. Door een personage zo neer te 
zetten blijft Heyting de ethische opdracht van het theater trouw. 

Het betoog van Jef van Eyck krijgt een opvallende wending wanneer hij 
Amerika als de katalysator van het estheticisme aanwijst. ‘Daarbij kwam nog, dat aan 
de overzijde van den oceaan zich een jong, maar totaal kultuurloos volk, dank zij zijn 
rijkdom omhoogwerkte en stilaan een grooten invloed op het oude kultuurrijke Europa 
verwierf. De Noord-Amerikaansche parvenu’s deden zich gelden! Zij riepen een kitsch-
kunst in het leven, geschoold op volledig materialistischen grondslag, zonder 
geesteliken inhoud of traditie, alleen spekuleerend op een goedkoopen, gemakkeliken 
bijval en opgedirkt met Barnumsche reklaam.’169 

Heyting is een van de dichters die zich verre van deze ontwikkeling hebben 
gehouden. Hij is, zoals Van Eyck hem betitelt, een uitgelezene, een getekende, een 
geroepene die een kunst schept als vorm van hoogste wilsuiting. Dat hij door zo’n 
houding niet is opgemerkt door de critici zegt genoeg. Dat valt niet Heyting te 
verwijten, maar de dames en heren critici, aldus Van Eyck, een vorm van stilzwijgende 
samenzwering. Zij beschouwden hem als een buitenstaander, een outlaw, een paria. 

Zijn dramatische personages zijn enerzijds helden, goden bijna, die ver 
uitstijgen boven de middelmaat. Anderzijds zijn het diep-tragische menselijke figuren in 
hun titanenstrijd tegen het noodlot. ‘Gaan ze teloor, dan is het als hoogoplaaiende 
toortsen, die in hun laatsten gloed en brand de goddelike vonk der grootheid in ons hart 
doen opvlammen. Doch daardoor ook groeien ze uit tot symbolen voor ons, symbolen 
van reine, mannelike heldenkracht en adelike grootheid.’170 

Wat de nationaalsocialisten in zijn werk waardeerden, was diepgang van de 
gedachte, waarmee de behandeling van het theatrale thema werd bedoeld, de 
monumentaliteit van de uitwerking en de heroïsche levenshouding van zijn personages. 
Helden als Harald en Simson worden gedragen door een groot idee, een sterke drift en 
een stoer dynamisme, luidde het oordeel. 
 

3. De neoklassieke tragedie nader beschouwd 
 

o Frits van Genechten De bode van Thermopylai 
 
De propagandistische strekking van dit stuk moge duidelijk zijn: het is beter strijdend 
ten onder te gaan dan te vluchten met het gevaar uitgestoten te worden uit de 
volksgemeenschap. 

Van Genechten greep met zijn toneelstuk De bode van de Thermopylai terug op 
Herodotus, die de geschiedenis van Leonidas en zijn mannen voor het eerst op schrift heeft 
gesteld. Foppe heeft aangetoond dat Van Genechten op twee punten afweek van de 
oorspronkelijke versie van Herodotus.171 In de klassieke versie is sprake van twee soldaten, 
die met toestemming van Leonidas wegens een ernstige oogaandoening in het basiskamp zijn 



opgenomen. Toen ze hoorden dat de Perzen met een grote overmacht hun kameraden in de 
rug aanvielen, besloot de een zich bij zijn legertroep aan te sluiten. De ander, Aristodèmos, 
maakte die keuze niet en kon in Sparta verslag uitbrengen van de nederlaag. Er bestaat nog 
een andere versie van het verhaal van Aristodèmos. Samen met de andere soldaat was hij als 
bode aangewezen. Toen de Spartanen tegenover een overmacht moesten standhouden, heeft 
de ene bode zich bij de falanx van Leonidas gevoegd, terwijl Aristodèmos naar Sparta is 
gegaan, waar hij met hoon werd overladen. Pas in de strijd in Plataiai kon hij zijn naam 
zuiveren. De naam van de bode is in het toneelstuk achterwege gelaten, waardoor een 
eerherstel onmogelijk is geworden. 

Een tweede verschil met het oorspronkelijke verhaal bij Herodotus is het grafschrift 
waarnaar Leonidas verwijst. Bij Herodotus luidt dat: ‘Vreemdeling, meld als gij komt in 
Lakedaimoon, dat wij hier liggen, omdat wij trouw bleven aan ’t laatste bevel.’ In de slotclaus 
van het toneelstuk zegt de geest van Leonidas echter: ‘Zijn naam is onbekend. Ons naamloos 
grafschrift zal ons vereeuwigen: O vreemd’ling, die naar Sparta gaat, meld, dat wij, 
driehonderd, hier liggen, voor het vaderland gestorven’.172 

In zijn artikel geeft Foppe aan dat de keuze voor de Leonidasmythe wellicht 
ingegeven is door persoonlijke omstandigheden. Zijn eigen vader had tijdens zijn proces in 
1945 verklaard: ‘Maar ik ben blijven strijden, totdat ik er zelf bij neerviel, tegen 
verduitsching, tegen annexionisme, tegen het deelnemen van vrijwilligers, tegen de dwang op 
de leden van de NSB en tegen de burgeroorlog.’173 Van Genechten sr. was al vroeg de 
overtuiging toegedaan dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen.174 Zijn artikelen aan het 
eind van de oorlog waren volgens Schöffer ‘steeds smartelijker noodkreten om de moed er 
toch maar in te houden’.175 

Het koor in dit stuk is zeker vergelijkbaar met dat in de neoklassieke drama’s van 
Curt Langenbeck en Erich von Hartz. In feite komen in dit stuk verschillende koren voor: het 
koor van Spartanen, soms aangevoerd door een koorleider, soms door koning Pausanias, en 
het koor van de geesten van de soldaten, dat door Leonidas wordt geleid. De koren treden niet 
op als een geheel, ze zijn onderverdeeld in verschillende groepen die om beurten commentaar 
leveren bij de dramatische handeling of een overvloed aan beschuldigingen over het hoofd 
van de bode uitstrooien. 

De dialoog tussen de bode en het koor is een schijndialoog. Aan de ene kant uit de 
bode zich in verontschuldigingen, het koor daarentegen stapelt de ene beschuldiging op de 
andere. Er vindt geen uitwisseling van argumenten plaats, de ‘discussianten’ staan ideologisch 
lijnrecht tegenover elkaar. 
 
 Bode 

Koning Leonidas, ik weet, het was niet goed, wat ‘k deed, maar is het niet begrijpelijk, 
dat een mensch vlucht uit het gevaar en tracht zijn leven te behouden? Doet een dier 
zo niet, wanneer het zich te zwak weet? 
 
Geest van Leonidas 
Sterken alleen behooren tot de broederschap van de Spartanen. 

 
Koor 
Sterken alleen. 
 
Bode 
Ik kan toch nog betoonen, dat ik even goed kan strijden en kan sterven voor mijn stad. 
Ik ben toch even goed als al diegenen, die evenmin gesneuveld zijn. 
 
Geest van Leonidas 
Wij stonden nu eenmaal daar; en waar onze phalanx staat, blijft zij staan. 
 
Koor 
Wij stonden tot wij stierven in de verschrikking van den slag. 
 
Geest van Leonidas 



Gij waart de eenige, die van zijn post ging. 
 
Bode 
Ik alleen? Hoevelen hebben ’t stervende niet diep berouwd, dat zij niet zijn gevlucht? 
 
Geest van Leonidas 

  Laster de grooten niet, die zelf zoo klein zijt. 
 
 Bode 

Wat wilt ge van mij? Wat wilt ge dan? Gij volgt mij maar met uw verwijten, die ik niet 
kan loochenen. Moet ik dan razend worden, zooals een dolle hond? Geesten, die mij 
vervolgt met uw steenen gelaat, geesten met uw genadelooze woorden, wat wilt gij? 
 
Koor 
Wij willen wraak. 
 
Geest van Leonidas 
Wij willen u vervolgen, waar gij gaat en waar gij rusten wilt, zullen wij u nog 
verschrikken in uw slaap. – Wij zullen uw aanklagers zijn, tot welk gerecht gij u moogt 
wenden. 
 
Bode 
Maar is dan die schuld niet meer te zoenen? 
 
Koor 
Alleen voltrokken wraak kan vrede maken. 
 
Geesten 
Zie onze wonden! 
 
Andere geesten 
Zie de gebroken zwaarden! 
 
Andere geesten 
Zie de van leed doorploegde trekken van onze vrouwen! 
 
Andere geesten 
Hoor ’t geweeklaag uit de stad! 
 
Koor 
Zie ons, die onbegraven zijt! 
 
Geest van Leonidas 
Wij komen en wij gaan en volgen u bij elke stap - - - tot aan het einde.176 

 
Toen de oorlog voor de nazi’s een ongunstige wending kreeg, was het noodzakelijk de 
propaganda te wijzigen. De tegenslagen konden niet meer verzwegen worden. Een 
wanordelijk op de vlucht slaan werd daarom veranderd in een tactisch terugtrekken. De film 
Kolberg laat duidelijk zien dat volhouden in een misschien voor velen uitzichtloze situatie 
met de overwinning wordt beloond. De Duitse troepen bij Stalingrad zijn niet ‘rücksichtlos’ 
opgeofferd, zij vormden een ‘Schild voor Europa’. Daarbij werd in de Duitse propaganda 
teruggegrepen op de slag bij Thermopylai. Zoals Leonidas indertijd al zijn soldaten had 
opgeofferd om de Perzen de genadeslag toe te brengen, zo had het zesde leger bij de Wolga 
door zijn offer de beslissende wal opgeworpen tegen het bolsjewisme.177 In 1943 verscheen 
bij uitgeverij De Schouw de Nederlandse vertaling van Der Sieger van Hugo Paul 
Uhlenbusch onder de titel Leonidas de overwinnaar. Voor deze vertaling tekende J. van 
Oudshoorn. De figuur Leonidas werd zelfs in Signal, het Duitse propagandatijdschrift, 
afgebeeld. De tekst bij die afbeelding luidt: ‘Das Gleichnis in der Geschichte: Leonidas, 
Feldherr der Spartaner. Er verteidigt die Pforte Griechenlands, den Engpaß bei den 



Thermopylen. Im Jahre 480 vor der Zeitrechnung gegen den Einbruch der Perser bis zum 
letzten Mann. Genährt vom Geist solchen Opfermutes erwachst schon drei Jahre später der 
attischen Seebund, das erste großte politische Bündnis der Griechen. Die Persergefahr 
ist endgültig überwunden. Athen blüht auf. Die Geburtsstunde der europäischen Kultur 
ist da. Das Opfer ist fruchtbar geworden.’178 
 In zijn studie Rom dagegen hat mich richtig ergriffen toont Gevaert aan dat Hitler in 
zijn toespraken de Spartanen vooral bewonderde om hun opofferingsgezindheid bij de slag 
van Thermopylae.179 Ook in een ander opzicht vervulden de Spartanen voor hem een 
voorbeeldfunctie. Zo beweerde hij dat de Spartanen een planmatige rassenpolitiek toepasten 
waarin de zuiverheid van het bloed en de overheersing van het andere ras de boventoon 
voerden. In februari 1945 werd de slag bij Thermopylae door Hitler vergeleken met het 
mislukken van operatie Barbarossa: ‘Ein verzweifelter Kampf behält sein ewigen Wert. Man 
denke an Leonidas und seine dreihundert Spartaner. Es paßt auf jeden Fall nicht zu unserem 
Stil, uns wie Schafe schlachten zu lassen. Man mag uns vielleicht ausrotten, aber man wird 
uns nicht zur Schlachtbank führen können.’180 Op instigatie van rijksmaarschalk Göring 
werden op 30 januari 1943, bij de tienjarige herdenking van de machtsovername van Hitler, 
door de Duitse propaganda de lotgevallen van Leonidas en zijn 300 Spartanen gecombineerd 
met de ondergang van de Nibelungen om aldus de heroïsche strijd van de manschappen bij de 
slag om Stalingrad in een mytisch perspectief te plaatsen en het thuisfront ondanks de grote 
offers te laten geloven in een goede afloop. Theodoor Plievier heeft de radiotoepsraak van 
Göring gebruikt in zijn roman Stalingrad: 
 

Meine Soldaten, Jahrtausende sind vergangen und vor diesen Jahrtausenden stand in 
einem kleinen Engpass in Griechenland ein unendlich tapferer und kühner Mann mit 
dreihundert seiner Männer, stand Leonidas mit dreihundert Spartanern. Der Himmel 
verdunkelte sich von der Zahl der Pfeile und die dreihundert wankten und wichen 
nicht, und dann fiel der letste.... und da steht nun der Satz: Wandrer, kommst du nach 
Sparte, berichte, du habest uns hier liegen sehen, wie das Gesetz es befahl.... So wird 
es auch einmal heissen: Komst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in 
Stalingrad liegen sehen, wie das Gesetz es befohlen hat.181 

 
Van Genechten zal wellicht bekend zijn geweest met dit thema uit de Duitse propaganda. Hij 
heeft het aangegrepen om in de trant van zijn vader zijn kameraden een hart onder de riem te 
steken. Dezen hebben het zo belangrijk gevonden dat het voor publicatie in aanmerking kwam. 
Het is duidelijk dat Van Genechten niet voor niets deze geschiedenis heeft gedramatiseerd. Gelet 
op de militaire situatie van dat moment kan het stuk de functie vervuld hebben van een 
waarschuwing: koste wat kost moeten de gelederen gesloten blijven. Voor verraders aan de 
nationaalsocialistische zaak geldt slechts één straf: uitgesloten worden uit de volksgemeenschap, 
de zwaarste straf voor een nationaalsocialist. 
 



Bijlage 2: Dramatische dialoog 
 

Een voorbeeld van een dramatische dialoog die een actueel gegeven als onderwerp heeft, is 
Gesprek tusschen vader en zoon. De actualiteit betreft hier het ontslag van Mussert als 
ingenieur bij Rijkswaterstaat op 1 mei 1934. 
 

Gesprek tusschen vader en zoon 
 
Zoon: Vader! De NSB, wat is dat? 
Vader:  Domme jongen, loop toch rond, 
 De NSB, wel dat beteekent: 
 De Nederlandsche Schakers Bond. 
Zoon: Vader! Hier schrijft men over Mussert, 
 Wat is dat dan voor een man? 
 Is dat soms een van die heeren, 
 Die goed schaakmatzetten kan? 
Vader: Waar heb je het nu weer over? 
 Mussert – nu begrijp ik pas, 
 waar of jij in zit te lezen, 
 ‘k dacht, dat je in ’t Schaakblad las! 
 Mussert – wel dat is de Leider 
 Van de bekende NSB, 
 Die heeft 1 mei ontslag gekregen, 
 omdat hij vecht voor ’n nieuw idee 
 om eens anders te regeeren, 
 als die Heeren in Den Haag! 
 Maar m’n jongen, ’t is maar beter 
 Op te houden met dat gevraag. 
Zoon: Vader! Dat idee van Mussert, 
 was dat dan geen goed idee? 
Vader: Zeker wel – maar die regeeren 
 hebben geenszins schik daarmee. 
Zoon:  Vader! Dat ontslag van Mussert, 
 was dat dan wel in de haak? 
Vader: Jongen, maak me toch niet nijdig 
 schei toch uit met dat gevraag! 
Zoon: Vader! Als u eens mocht kiezen 
 tusschen Mussert en Colijn? 
Vader: Nu, als ik het had voor ’t kiezen 
 dan zou het vast Mussert zijn! 
Zoon: Vader! Zeg, waarom wordt u toch 
 Ook geen lid der NSB? 
 Dan kunt U toch medestrijden 
 Voor den Leider z’n idee! 
Vader:  Dat zou nog zoo kwaad niet weezen, 
 want een goed lid telt voor twee, 
 maar als men nu lid gaat worden, 
 doet men zich daar geen voordeel mee! 
Zoon: Vader! Wilt U dan alléén Uw voordeel? 
Vader:  Jongen! Ingerukt, naar bed! 
Zoon: Vader! ‘k zou toch zo graag willen, 
 Dat U lid der Beweging werd! 
Vader: Nu, ik zal er over denken, 
 maar houdt nu op met dat gevraag! 
Zoon: Vader! Geef U maar als lid op, 
 en als het kan, dan nog vandaag! 
 
Bron: Jongeren marcheeren, juni 1934, 2. 



Bijlage 3: Onderzochte niet-gespeelde toneelstukken/ - schetsen, 1932-
1951/1952 
 

Naam 
auteur 

Titel toneelstuk Jaar Actueel 
toneelstuk 

Histo
-risch 
stuk 

Neo-
klassieke 
tragedie 

Bron 

[-] Symbool 1932 x   De Bezem 

[R.] Het Utrechtsche 
hoekje. Flip en Flap 

1932 x   De Bezem 

[-]  Het ei van Columbus  1932 x   De Bezem 

[B.v.O] Huisbezoek van den 
armenraad 

1932 x   Het 
Hakenkruis 

[-] Dialoog. Jan Salie en 
z’n krantje 

1932 x   De Bezem 

[C.d.B.] Morgenstimmung – à 
la Grieg 

1932 x   De Fascist 

[-] Kröller en de Ned. 
Maagd 

1933 x   De Bezem 

A. van 
Luyn  

Don Mussert Quichot 1933 x   De Nederland-
sche 

Nationaal-
Socialist 

[-]. De drie getrouwen of 
hoe men in een demo-
liberalen staat 
carrière maken kan 

1934 x   Zwart Front 

[-]. Gesprek tusschen 
vader en zoon 
 

1934 x   Jongeren 
marcheeren 

[Th. 
P.] 

Nieuwjaarswens van 
Thomasvaer en 
Pieternel 

1935 x   De nieuwe 
gemeen-schap 

[-] Pieternel en 
Thomasvaer in 1935-
1936 

1935 x   Houzee 

[-] Een telefoongesprek 1936 x   De Oranjepost

George Kettmann Nieuwjaar, droomspel in één 
acte 

1936 x   Het Nationale 
Dagblad 

Frans de Prez Oranje 1937  x  Dietbrand 

Ferdinand 
Vercnocke 

Als Roeland luidt 1937/
1938 

 x  De Bundel 

Erik Lindner Zestig jaar 1937/
1938 

x   De Bundel 

Jodocus 
Blaeuwkop 

De Sint Hypocritus-
Vereeniging 

1937/
1938 

x   De Bundel 

Timòn Bartold  Vondel onthuld 1937/ 

1938 

x   De Bundel 



H.K. [Henk
Kuitenbrouwer
] en E.N. 

Nieuwjaarswens van 
Thomasvaer en 
Pieternel 

1937/
1938 

x   De Bundel 

J. Goedbloed  Het Ere-comité 1937-
1938 

x   De Bundel 

Dirk Bilhamer 
Jzn.  

De menschen van 
goeden wil 

1937-
1938 

x   De Bundel 

Martien 
Beversluis 

De Cracht van ’t Land 
bestaedt 

1938  x  De 
Stormmeeuw 

Jaap van 
Kersbergen 

De rebel der 
Nederlanden 

1938  x  Nieuw 
Nederland 

[-] Zoo zijn er 1938 x   Onze taak 

[-] Het nieuwe komt, het 
oude gaat 

1938 x   Onze taak 

George 
Kettmann  

Dat is het volk 1938-
1939 

x   Nieuw 
Nederland 

August 
Heyting  

Simson, een richter 
Israëls 

1939  x  Uitgave in 
eigen beheer 

George 
Kettmann jr.  

De top van het jaar ? x   Archief NIOD 

Martien 
Beversluis  

Een oud vermakelijk 
Ganzenspel 

1941 x   Onuitgege-ven 
manuscript 

Martien 
Beversluis 

Nou zeie ze 1941- 
1942 

x   De Zeeuwsche 
stroom 

E.G. van 
Bolhuis  

Storm 1942  x  Keurjaarboek 

Giovacchino 
Forzano en 
Benito 
Mussolini  

Campo di Maggio 
(Honderd dagen) 

1942  x  Onuitgegeven 
manuscript 

[-] Brabantsch praatje 1942-
1944 

x   De Opstand 

August 
Heyting 

Harald de skalde 1943  x  Uitgeverij 
Opbouw 

[-] ’T leste nieuws van de 
klapbanke 

1943 x   De Zeeuwsche 
stroom 

Wybe de 
Vries 

Samenspraak en 
Nieuwjaarswensch 
van Thomasvaer en 
Pieternel 

1943  x  Van Honk 

Otto Erler  Thor’s gast 1944  x  Uitgeverij 
Hamer  

Frits van 
Genechten jr.  

De bode van 
Thermopylai 

1944   x Nieuw 
Nederland 

Martien 
Beversluis 

Mordechai 1944  x  Venema 
1989:199 

Archief NIOD 

Steven 
Barends 

Toneelstuk  ?    Venema, 
1989: 396 



George 
Kettmann  

Inge 1951/
1952 

x   Onuitgegeven 
manuscript 

 

 



Analyses en bijlagen bij hoofdstuk 7 
 
Enkele luisterspelen nader bekeken 
 

• Herman Kramer. Pension ’t Stekeltje 
 
o Inhoud 

Hoe de stapsgewijze indoctrinatie in het nationaalsocialistisch gedachtegoed plaatsvond, valt 
goed te illustreren aan de hand van de eerste drie afleveringen van Pension ’t Stekeltje van 
Herman Kramer, dat op 23 september 1942 voor het eerst werd uitgezonden. In totaal werden 
er tot het einde van 1942 vijftien delen uitgezonden. Vanaf 9 april 1943 werd de serie met 
dezelfde auteur en dezelfde personages voortgezet onder de titel De Stekelclub. Net als bij 
andere zwaar propagandistische luisterspelen als De zwarte handel lokt en Heling werd de 
rolverdeling niet gepubliceerd in de Luistergids, maar wel op het manuscript.182 

De gasten in Pension ’t Stekeltje vertegenwoordigen de verschillende standpunten die 
onder het Nederlandse volk heersen. De pensionhoudster mevr. Dijkstra neemt geen politiek 
standpunt in, met de komst van de heer De Ruyter – ‘zo’n keurig iemand’ – is de laatste vrije 
kamer bezet en dat levert extra geld op. Ze heeft liever niet dat hij over politiek praat, het lijkt 
er op dat deze boodschap veeleer bestemd was voor de luisteraars. Naast de onschuldige titel 
worden ze in het begin van de serie gerustgesteld: de luisteraars gaan luisteren naar een 
gezellig Hollands luisterspel, louter amusement lijkt het. Haar beide zonen Rob en Wim van 
respectievelijk 18 en 16 jaar zijn elkaars tegenpolen. Rob becommentarieert de discussies in 
het pension niet gevoelsmatig zoals zijn broer, maar eerder verstandelijk. Vaak is hij degene 
die, samen met prof. Knap, vast moet stellen dat ambtenaar De Ruyter toch gelijk heeft met 
zijn bewering of uitleg. Wim is anti, want de nieuwe orde had de verkennerij, waarvan hij lid 
was, verboden. Jonkheer van Starrenburgh is ook anti, hij verlangt terug naar de oude tijd. 
Juffrouw Tak heeft ook niet zo veel op met de NSB. Zij maakt net als Van Starrenburgh 
stekelige opmerkingen tegen De Ruyter. Toch moeten ook de anti’s toegeven dat De Ruyter 
het bij het juiste eind heeft. 

Naast deze vaste kern treden af en toe twee andere personages op: Jan van der Voort, 
de vriend van Wim die de verkennerij heeft ingewisseld voor de Jeugdstorm en Gerrit, de 
verloofde van Mientje. 

De vraag is nu hoe de positieve kleuring van de NSB’er in dit luisterspel gestalte 
krijgt. In het begin van de eerste aflevering stelt mevr. Dijkstra haar zoon Rob als eerste in 
kennis van de komst van De Ruyter. Rob reageert geschrokken: 
 

Goeie genade, Mams! Als we daar maar geen geduvel mee krijgen! Hoe kan dat nou, 
hier in huis! Draagt ie een speldje? 
 
Mevr. Dijkstra 
Zoo’n vijf-jarenspeldje nog wel. Ik zag ’t direct. We hebben ’t er over gehad. Hij heeft 
me toegezegd dat we van hem geen last zullen hebben. Als de anderen niet beginnen, 
zal hij over geen politiek praten, heeft hij beloofd. Ik heb hem nog gevraagd, of hij hier 
in huis dat insigne niet af zou willen doen, maar dat wou hij toch niet. Hij zei: Dat is 
een eereteeken, mevrouw, en ik heb geen enkele reden om dat weg te stoppen. Ik 
respecteer een anders eerlijke overtuiging, maar hoef me niet voor de mijne te 
schamen. 
 
Rob (nadenkend) 
Daar is eigenlijk niks tegen in te brengen … maar ….183 

 
De Ruyter wordt geïntroduceerd als een keurige nette man, die de mening van een ander 
respecteert. Hij is er trots op lid te zijn van de NSB en wil daar ook voor uit komen. 

Wims reactie steekt fel af bij die van Rob. Zijn ene gevoelsmatige reactie wordt 
gevolgd door een drietal andere, waarbij het voor de luisteraars ook duidelijk wordt dat die 



reacties zeer overtrokken zijn. Wim wordt hierdoor eerder gepresenteerd als een kinderachtig 
jochie van 8 jaar dan als een puber van 16. 
 
 Rob 

Zeg, Wilhelmus, hoor eens even: Mams heeft de kamer boven vóór verhuurd…… 
 
Wim (juichend) 
Háááá ……. Daar moet U op tracteeren, Mammie! 
 
Rob 
Maar … er is een maar bij: er komt een heel nette mijnheer op, die behoorlijk dokt, dus 
jij moet je behoorlijk tegen hem gedragen…… 
 
Wim (verontwaardigd) 
Nou, me dunkt!…… 
 
Rob (met nadruk) 
Oók, nu hij toevallig NSB-er is…… 
 
Wim (woedend) 
Hè! Wat?! Een NSB-er? Zoo’n kerel hier in huis?! Hoe kon U dat nou doen, Mams? Ik 
pest ‘m er uit!…. 

 
Rob (rustig) 
Daar zou je Mams wel uitstekend mee helpen! 

 
Mevr. Dijkstra 
Ik wou wel, dat je ’t me niet zoo moeilijk maakte, Wim! 

 
Wim (huilend) 
Hoe kunnen jullie dàt nou doen! Zoo’n schoft hier in huis te halen, - zoo’n stuk 
schoelje, dat de Verkenners verboden heeft…… 

 
Rob (beslist) 
Dat is onzin, Wim. Daar heeft die mijnheer part nog deel aan. Maar kort en goed: jij 
gedraagt je behoorlijk en heel gewoon, en anders krijg je met mij te doen, en niet zoo 
zuinig. Als die mijnheer zich fatsoenlijk gedraagt, hoef jij den kwajongen niet uit te 
hangen. Begrepen? 

 
Wim (snikkend) 
Ik kijk ‘m niet aan. Ik groet ‘m niet! Moet ik zeker nog houzee zeggen ook! En m’n poot 
omhoog steken!….184 

 
Ook Van Starrenburgh reageert opgewonden op de komst van De Ruyter. Rob wordt 
daardoor tot een krachtig optreden gedwongen. 
 
 Van Starrenburgh 

Dat kan niet. Het zijn allemaal schoften. Moet ik daarmee aan tafel zitten?! Om 
morgen verraden en opgepakt te worden?! Ik begrijp niet…. 
 
Rob (krachtig) 
Mijnheer van Starrenburgh, Moeder kon die kamer niet langer open laten staan. En als 
nu door niemand over politieke dingen wordt gepraat, hoeven we ons er toch niets van 
aan te trekken dat zoo iemand een of ander speldje draagt……  
 
Van Starrenburgh (woest) 
Ook dàt nog! Een speldje! Maar wàcht eens even! Waar is mijn kruisje? Zoo! En mijn 
mond houden? Dàt kan ik niet beloven. Dat tuig moet maar eens merken, dat er nog 
menschen zijn, die zich niet bang laten maken door hun branie.185 

 



Van Starrenburgh is niet tot bedaren te brengen. Door zijn optreden verschaft hij De Ruyter 
wel de mogelijkheid zijn politiek standpunten naar voren te brengen, want de jonkheer kan 
zich niet intomen en hij is degene die de politieke conversatie in Pension ’t Stekeltje 
aanzwengelt. Een van zijn opmerking biedt De Ruyter de gelegenheid zich te positioneren. 
Als juffrouw Tack ook naar beneden komt, kan Van Starrenburgh het niet laten haar te 
waarschuwen voor de nieuwe gast. 
 

Ja, ja, juffrouw Tack! Past U maar op, hoor met Uw gevaarlijke experimenten [bedoeld 
wordt het luisteren naar de Engelse zender, AvdL] … Mientje heeft u al verraden…. Ik 
zie U nog wel eens achter de tralies! 
 
Juffrouw Tack (vleiend) 
Hè, nee, mijnheer de Ruyter! Zou U dàt heusch doen? Dáár ziet U toch heusch niet 
naar uit! 
 
De Ruyter 
Nou, juffrouw Tack, zoo’n vaart loopt het niet. Laat ik U en allemaal, voor eens en 
voor altijd zeggen, dat er héél wat moet gebeuren, voordat ik een Nederlander bij de 
Duitsche bezetting zou aangeven. Dan zou het al heel zware sabotage moeten zijn, 
waardoor de Nederlandsche belangen het meest in gevaar zouden komen. En dan zou 
ik nóg probeeren het op een of andere manier te voorkómen.186 

 
Alleen prof. Knap is bij de eerste gezamenlijke maaltijd niet vooringenomen. Op zijn vraag 
waarom nu opeens al die nieuwigheden worden doorgevoerd, krijgt hij van De Ruyter een 
keurig antwoord: 
 

Dat is tòch niet tegen te houden, professor! De wereld staat nu eenmaal niet stil. Je 
kùnt het leven immers niet vastleggen. De menschen probeeren steeds maar het in hun 
netje te vangen maar het ontplooit zich tòch. Het leven is eeuwig en de mensch niet. 
Mag ik even het zout, alstublieft?187  

 
Het gesprek aan tafel ontwikkelt zich steeds meer tot een politieke vergadering, waarbij De 
Ruyter, met steun van Rob en prof. Knap, uiteindelijk kan uitleggen waarom er niet aan de 
nieuwe orde valt te ontkomen. 
 

Omdat het [het nationaalsocialisme, AvdL] een doorbreken van de levende 
werkelijkheid is! Het gaat niet om dit of dat punt van een program uit te voeren, het is 
een aanpassen in de wéreld!…… Het gaat om je kijk op het léven, een nieuwe 
levensbeschouwing. We moeten gaan denken in heel andere waarden, en van heel 
andere begrippen uitgaan. Die waarden zijn er al lang, maar de menschen moeten er 
zich van bewust worden!188 

 
In het begin van de tweede aflevering is Rob om. In een gesprek met prof. Knap antwoordt hij 
op diens opmerking dat hij goede maatjes met De Ruyter is geworden: 
  

Ja, - ik … ik vind ‘m een fijne vent. Ik heb eens een heelen avond op z’n kamer met ‘m 
zitten boomen. Maar die man is wèl overtuigd, hoor. Die weet precies wat ie wil. Dat 
lijkt me juist zoo prettig… Ik zit zelf altijd zoo te twijfelen….189 

 
Ook de andere pensiongasten hebben hun aanvankelijke felle antihouding laten varen. Dat 
betekent niet dat ze het vanaf nu eens zijn met de nationaalsocialistische standpunten van De 
Ruyter. Hun aversie tegen de idealen van de NSB blijft bestaan, maar er wordt in de tweede 
aflevering een poging ondernomen om met elkaar in gesprek te geraken en te blijven. Een 
voorbeeld hiervan is onderstaande discussie over de historische noodzakelijkheid van het 
nationaalsocialisme. 
 

Prof. Knap 
Wat zegt U ervan, mijnheer van Starrenburgh? 



 
Van Starrenburgh 
Ik?! Ik zeg goedenmiddag! 
 
De Ruyter 
Goedenmiddag, mijnheer! 
 
Rob 
Dag, mijnheer van Starrenburgh. 

 
Van Starrenburgh 
Had U het over noodzaak en historische ontwikkeling? Daar is toch geen sprake van! 
Als een of ander proces zich over eeuwen uitstrekt, ja, dan kun je ’t historische 
ontwikkeling noemen. Maar nu?! Omdat er helaas!, de laatste paar jaar een paar van 
die Strebers, van die machtswellustelingen naar voren zijn gedrongen, die de heele 
wereld naar hun pijpen willen laten dansen … moet dàt voor historische noodzaak 
doorgaan? Kom, professor, dat zult U toch niet meenen! 
 
De Ruyter 
Dat die machtswellustelingen, zooals U ze noemt, in een paar jaar tijds al zulke 
veranderingen tot stand hebben kunnen brengen en zulk een aanhang hebben 
verworven, bewijst al, dat hun optreden op de juiste tijd gekomen is. Dat de tijden er 
rijp voor zijn! Dàt is al eeuwen aan den gang, die ontwikkeling. Hitler en Mussolini en 
hun medestanders zijn echter degenen, die hun tijd begrépen hebben en zich daarom 
als leiders kunnen opwerpen. 
 
Van Starrenburgh (sarcastisch) 
Nee, maar … gaat U nou beweren dat die groote helden van Uw nieuwen tijd al 
eeuwen lang bezig zijn geweest? 
 
De Ruyter 
Nee, dat heb ik niet gezegd, maar wel dat zij gestalte geven aan een ideaal, dat de 
menschen al heel lang voor oogen heeft gezweefd, misschien onbewust en nooit 
duidelijk omschreven. 
 
Van Starrenburgh 
Zoo!? … En wat voor ’n ideaal is dat dan wel? 
 
De Ruyter 
Van een politieke eenheid! 
 
Van Starrenburgh 
Ha, prachtig! Zeker zooals nu: één politieke partij waar vijf en negentig van de honderd 
Nederlanders op spuwen!…. 
 
De Ruyter 
Nee, zoo niet. Maar zoo blijft het niet! Maar de politieke eenheid, die ik bedoel, hangt 
heelemaal samen met de opvattingen over het gezag van de overheid. En zoo was het altijd! 
 
Rob 
Ja, dàt is waar, daar was altijd en eeuwig de ruzie over tusschen de menschen!190 

 
Door het rustige optreden van De Ruyter is er een situatie ontstaan voor een goed gesprek. 
Want na deze clausen stelt Van Starrenburgh de vraag of de verhouding tussen overheid en 
volk een van de centrale punten is in de nationaalsocialistische ideologie, wat De Ruyter 
beaamt. Dat biedt hem de mogelijkheid nader op dit onderwerp in te gaan. Een les Europese 
staathuishoudkunde volgt. Van Starrenburgh blijft echter de kritische opponent, die van De 
Ruyter alle gelegenheid krijgt zijn kritische vragen te stellen, die door hem met geduld en op 
empathische wijze worden beantwoord. 
 



 De Ruyter 
Er was iets gezonds in het principe van die groote Revolutie [bedoeld wordt de Franse 
Revolutie, AvdL] om het gezag, de overheidsidee dus, binnen het volk te brengen. Dat 
was zeer zeker een stap op den weg naar politieke eenheid. Maar toen werd de fout 
gemaakt van het individualisme. Toen kwam de democratie. Ieder wilde wàt te vertellen 
hebben, en zoo werd het heele gezagsapparaat een doode constructie. We hebben hier 
in ons land toch genoeg geleerd over de partijenbeweging, de verkiezingen en al wat 
daarbij kwam …. Alles werd gebaseerd op de waarde van het individu maar niet op het 
volk, als geheel, als gemeenschap! Die daar in de regeering zaten, waren geen 
regeerders uit het volk, maar uit individuen, of groepen individuen, partijen 
voortgekomen. Men was met veel geharrewar tot een soort rechtsconstructie gekomen. 
Maar daardoor werd het nog geen levend, geen natuurlijk, geen organisch systeem! 
Het bleef knutselwerk! 
 
Van Starrenburgh 
Maar al die individuen vormden toch het volk! Wat is dàt nou! Het Parlement was toch 
de Volksvertegenwoordiging! 
 
De Ruyter 
Nee, nee, dààr zit ‘m juist de fout. Als U ging stemmen, deed U dat niet als volksgenoot, 
als Nederlander. U stemde als lid van een partij! Als anti-revolutionair, of als 
Katholiek, of als plattelander... in elk geval, als één individu uit een groep individuen. 
Zoo werden de Kamerleden vertegenwoordigers van volksgroepen, maar niet van het 
volk. Niet van DE Nederlanders! En dàt was de fout! 
 
Van Starrenburgh 
Nou, daar ben ik het nog lang niet mee eens. 
 
De Ruyter 
Dat kan ik me indenken.(…)191 
 

Dit soort discussies wordt afgewisseld met voorvallen die op een heel ander niveau aangeven 
dat er nieuwe tijden zijn aangebroken en dat iedereen daarin zijn weg moet vinden. Aan het 
slot van deze aflevering vertelt Mientje dat Wim op zijn bed ligt te huilen. Hij heeft ruzie 
gemaakt met zijn vriendje Jan omdat die zich had aangemeld bij de Jeugdstorm. Wim heeft 
hem voor verrader uitgescholden en ze hebben elkaar afgerost. Dat krijg je ervan als de jeugd 
zich met politiek gaat bemoeien, merkt Van Starrenburgh nog op voordat de pensiongasten 
aan tafel gaan. 

Vanwege de felle meningsverschillen is prof. Knap zo verstandig de anderen in de 
volgende aflevering mee te nemen naar zijn kamer. Aan het gesprek nemen prof. Knap, De 
Ruyter, Van Starreburgh en Rob deel. De professor verwoordt dat er heel veel Nederlanders 
zijn die de goede ontwikkelingen niet willen zien en altijd blijven klagen over de minder 
goede kanten van het nationaalsocialisme. De discussie over de uitgespeelde rol van het 
parlement is een herhaling van zetten. De parlementariërs in de Eerste en Tweede Kamer zijn 
geen vertegenwoordigers van het volk, maar van partijen. De vraag of dat ook niet geldt voor 
de kamerleden van de NSB wordt door De Ruyter ontkennend beantwoord. De NSB 
probeerde langs de toen bekende weg invloed te krijgen en moest dus daarom wel in de 
Kamer. Maar zij ging daar niet naar toe als partij, maar als Beweging die geworteld was in het 
volk. 

Uit de discussie blijkt dat prof. Knap in de richting van De Ruyter is opgeschoven. Hij 
beweert dat er veel meer aandacht moet worden besteed aan het enthousiasme van de jeugd en 
dat zet hij af tegen de oude mentaliteit van voor de oorlog. 

o Interpretatie 
 
Na drie afleveringen zijn de posities van de personages voor de luisteraars duidelijk. De 
Ruyter is de centrale figuur in de luisterspelreeks. Hij is het sympathieke personage, de held, 



die in de loop van de serie zal worden gesteund door Rob, het symbool van de verstandige 
Nederlandse jeugd, en prof. Knap, die op basis van zijn naam bij de luisteraars de indruk moet 
wekken dat iedere verstandige Nederlander zich aldus dient op te stellen in deze veranderende 
tijden. Steeds opnieuw is De Ruyter de winnaar van de discussies. Hij heeft nu de meeste 
tekst en zijn rol bestaat voornamelijk uit het expliciteren van nationaalsocialistische 
standpunten. Dit betekent niet dat Rob en prof. Knap dezelfde standpunten innemen als De 
Ruyter, ze wegen de standpunten van De Ruyter en Van Starrenburgh tegen elkaar af en 
moeten vaststellen dat de ambtenaar van DVK bijna altijd gelijk heeft. De rol van de adellijke 
criticaster bestaat er vooral in de kritiek van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de 
nieuwe orde te verwoorden. Hij is als het ware de aangever geworden die De Ruyter de 
mogelijkheid biedt het onderwerp haarscherp uit te leggen aan de luisteraars. Van 
Starrenburgh kan af en toe rekenen op de steun van juffrouw Tak. 

De Ruyter wordt aan de luisteraars gepresenteerd als een NSB’er. Tegelijkertijd wordt 
duidelijk benadrukt dat hij ook Nederlander is en geen handlanger van de Duitse bezetter! 
Zijn positionering komt hierin overeen met de houding van de NSB in het begin van de 
bezetting. De anti’s worden bij hun eerste optreden te kijk gezet. Het enige waartoe ze in staat 
zijn, is het plaatsen van algemeenheden – ‘nieuwe orde … lege borden’ – waardoor ze eerder 
zichzelf te kijk zetten dan kritiek leveren op de politieke overtuiging van De Ruyter. Door hun 
opstelling en clichéopmerkingen ten opzichte van de ambtenaar van het DVK worden ze door 
de auteur neergezet als typen en niet als karakters, die een ontwikkeling doormaken. 

De nationaalsocialistische propaganda wordt als het ware via een achterdeur in het 
luisterspel betrokken. In eerste instantie verstoort de komst van De Ruyter het gezapige 
leventje van de pensionbewoners. Zij krijgen alle gelegenheid hun scepsis tegenover de 
nieuwe gast te ventileren. De Ruyter houdt zich keurig aan de huisregels. Hij start de politieke 
discussie niet, de anti’s nemen hierin het voortouw. Daardoor krijgt hij steeds meer de 
gelegenheid zijn nationaalsocialistische standpunten te verwoorden. Door deze geleidelijke 
dosering en de quasi onschuldige manier waarop de boodschap is verpakt, beoogt dit spel van 
grote propagandistische betekenis te zijn voor de nieuwe orde. 
 



• Paul Hardy. Jodocus 
 
Van de oorspronkelijke uitgave van Robert van Genechten bleven twee adaptaties bewaard.192 
Een jaar na het verschijnen van het boek werd deze tekst door Paul Hardy tot een luisterspel 
bewerkt dat in een regie van Adriaan van Hees op 7 juli 1942 op Hilversum II werd 
uitgezonden. Weer een jaar later had Paul Held het verhaal als uitgangspunt gebruikt voor een 
tekenfilm, die echter nooit in roulatie is gekomen. Hier wordt vooral gelet op de verschillen 
tussen het origineel en de beide bewerkingen. Wat verandert er in dit verhaal als het wordt 
bewerkt voor radio en film? Welke propagandistische motieven voeren in het luisterspel en de 
film de boventoon? Kunnen deze verschillende accenten, indien aanwezig, ook verklaard 
worden? 
 

o Inhoud Van den Vos Reynaerde, ruwaard Boudewijn en Jodocus 
 
Het verhaal van Robert van Genechten is een vervolg op het Middelnederlandse 
Reinaertverhaal. De verwijzing naar de oorspronkelijke tekst wordt inhoudelijk, maar ook qua 
vormgeving aan de lezer duidelijk gemaakt: 
 

Willem die de Madoc maakte, heeft in krachtige taal de geschiedenis van den vos 
Reynaerde aan het Dietsche volk verteld. Dit is nu reeds eeuwen geleden. Maar met 
spijt heeft een boerenjongen uit het Kempenland, aan wien de verdere geschiedenis van 
den vos bekend is geworden gemerkt, dat die nooit in gepast verband is mede gedeeld. 
Van genechte op genechte heeft hij er op gewacht, dat iemand in meer gebonden taal 
dan hij vermag, het verdere verloop van Reynaert’s leven zou vertellen. Maar waar dit 
nimmer is geschied, wil hij niet langer talmen, het zijn bentgenooten te verhalen.193 

  
Na de dood van koning Nobel ontbrandt de strijd om de macht. Boudewijn de ezel met hulp 
van Belijn de ram en Lietpit de aap staan tegenover Nobels trouwe vazallen Firapeel het 
luipaard, Bruin de beer en Izegrim de wolf. Nobels zoon Lionel is al naar verre streken 
getrokken omdat hij niet de kracht heeft of wijs genoeg is om het dierenrijk te regeren. 
Plotseling duikt Jodocus het neushoorndier op, die zich al snel als intrigant ontpopt. Van hem 
komt het plan een parlement in te stellen, want als de dieren met elkaar gaan vechten, zo 
vertelt hij aan Grauwe, delft haar man Boudewijn het onderspit. De aap Lietpit maakt dit plan 
aan alle dieren bekend. 

Voor het tot een stemming komt, wil Boudewijn verlost worden van Firapeel en 
Izengrim, want die dieren zijn sterker dan hij. Door het optreden van Jodocus – hij vertelt 
Belijn de ram, de secretaris van koning Nobel, dat de grensgebieden beschermd moeten 
worden tegen de tiran Lionel – vertrekken het luipaard en de wolf naar de grenzen van het 
dierenrijk in de veronderstelling dat ze daar op een heleboel herten, hazen en ander wild 
kunnen jagen. Boudewijn kondigt daarop de regels van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
af. Lietpit en Belijn worden gekozen tot raadsman van ruwaard Boudewijn. Alleen Reinaert 
de vos onthoudt zich van stemming. Hij begrijpt niet waarom de dieren zo versuft zijn, 
teleurgesteld vertrekt hij naar de Achterhoek. 

Ondertussen worden de raadslieden van Boudewijn geadviseerd door Jodocus. Zijn 
woorden praten ze kritiekloos na met als resultaat dat geen van de dieren zich aan de 
gedragsregels van zijn geslacht houdt. Ook op een andere manier probeert Jodocus zijn 
invloed te vergroten, hij zendt geheime bodes naar het oosten om al zijn neven en nichten op 
te roepen naar het land van Waes te komen waar ze als belastingophalers worden aangesteld. 
Alleen in het noorden en het oosten dringt de nieuwe wetgeving niet door, omdat daar de 
wegen moeilijk begaanbaar zijn en omdat in dat gebied Firapeel en Izengrim heersen. 

De neven van Jodocus moeten er voor zorgen dat de dieren achterop raken met het 
betalen van hun belastingen. Ze moeten de dieren dan een gunst vragen die tegen hun natuur 
ingaat. Het gevolg van al deze veranderingen is dat de dieren wreedaardiger tegenover elkaar 
worden en geweld gebruiken waardoor hun aantal afneemt. 

De dieren in de buitengewesten gaat het echter goed en als een keer een haas 
verdwaald is in het rijk van Boudewijn, roept hij geen aversie maar juist bewondering op bij 



de dieren. Dat kunnen Boudewijn en consorten niet uitstaan en zij bedenken een plan om de 
dieren in de buitengebieden over te halen weer terug te komen naar het rijk van Waes. Belijn 
zal daarvoor naar Reinaert reizen om hem met een list terug te brengen. 

Reinaert stelt Belijn voor Firapeel en Izegrim ook te benaderen. Zonder het zelf te 
beseffen wordt Belijn als een zoenoffer naar de wolf gezonden. Izegrim doodt hem en 
Reinaert en hij peuzelen de ram op. Daarop wordt Lietpit uitgezonden. Deze is daar echter 
niet op gebrand en laat dat ook aan Jodocus en Boudewijn weten. Als zelfs zijn vrouw liever 
voor Jodocus kiest dan voor hem – hij is slechts kapper gebleven en derhalve een knecht – is 
Lietpit van plan zich te wreken op de ezel en de neushoorn. Ook hij wordt door Reinaert in 
het ootje genomen en belandt in een kuil waar de dieren hem af en toe van eten voorzien. 

Nu beide raadslieden zijn verdwenen, vindt Jodocus het tijd om zijn biezen te pakken. 
Hij dwingt een groot aantal dieren om hem op zijn reis te verzorgen. Bruin de beer draagt hem 
en Rosseel de eekhoorn moet de vlooien die Jodocus kwellen opeten. Nog een aantal andere 
dieren (o.a. Limpaard het everzwijn en Tybaert de kater) helpen hem in de hoop een hoger 
aanzien te verwerven. 

Bij de IJssel neemt Jodocus afscheid van de dieren en trekt alleen verder. Ondertussen 
is Lionel teruggekeerd in de Achterhoek. Als Izegrim en Firapeel hem zien naderen, brengen 
zij hem hulde. Zij overreden hem ook Reinaert te vragen mee op te trekken naar het land van 
Waes. Zo gezegd, zo gedaan. Nadat een groot aantal boden zijn weggestuurd en bericht 
hebben over Jodocus’ tocht, besluit Reinaert hem tegemoet te reizen. Wanneer hij Jodocus 
ontmoet stelt hij zich voor als Grimbeert de das en hij weet Jodocus om de tuin te leiden. 
Deze wil daarop ‘Reinaert’ ontmoeten en als hij na een bezoek aan de vergeetkuil van Lietpit 
te horen krijgt dat Reinaert te weinig belasting heeft geïnd, draait Jodocus als een blad aan de 
boom om. Hij wil ‘Sire Reinaert’ dienen en voor hem de belastingen innen. Reinaert neemt 
hem mee naar Lionel en stelt deze voor als Reinaert. Lionel speelt het spel mee en als Jodocus 
nog meer belastingen kan innen dan bij Boudewijn, keert hij blij terug naar het land van Waes 
om al zijn neven en nichten te informeren over Reinaerts intocht. 

Uiteindelijk wordt Jodocus gestraft, eerst door Boudewijn nadat hem de ware reden van 
Reinaerts komst is verteld. Kort daarop doodt Lionel Jodocus, waarna zeer veel neven en 
nichten van Jodocus worden afgemaakt. Slechts een aantal van hen gelukt het naar het 
buitenland te ontkomen. Boudewijn wordt door de dieren ‘uitgeleend’ aan de mensen waar 
zijn nageslacht nog steeds voor hen moet zwoegen. Reinaert houdt zich niet langer op aan het 
hof, onderweg heeft hij een kippetje gedood en zo zal het altijd wel blijven, schrijft Van 
Genechten als slotzin. 

o Interpretatie 
 
Bij de introductie van Jodocus het neushoorndier speelt Van Genechten met het archetype van 
de wandelende Jood, die vanuit Oost-Europa als vertegenwoordiger van en on-Europees ras 
met een ‘straathondenmoraal’ deze landen was binnengevallen.194 In de roman benadrukt van 
Genechten vooral het lelijke uiterlijk van het neushoorndier, waarbij de dikke lippen steeds 
als Leitmotiv op de voorgrond treden. Jodocus speelt de rol van intrigant, een negatief 
personage dat we al tegenkwamen bij de analyse van het nationaalsocialistische drama 
(Ketelsen, 1970). Naarmate het verhaal vordert, trekt hij steeds meer aan de touwtjes. Hij 
beperkt zich daartoe tot het terrein van de economie: vergezeld van zijn neven en nichten staat 
Jodocus symbool voor de joodse maffia. De rol van Reinaert wordt door Van Oostrom 
omschreven als ‘de duidelijke zelfprojectie van een intellectueel die koketteert met zijn 
beschouwend individualisme en zijn afkeer van massabewegingen,’ waardoor hij de 
personificatie is van Robert van Genechten.195 Reinaert is dus niet de fascistische held die een 
einde maakt aan de macht van Jodocus, hij is eerder een buitenstaander die Lionel het idee 
van de rolwisseling aan de hand doet. Bij de definitieve overwinning heeft hij zich afgekeerd 
van het overwinningsfeest en hij is weer op jacht gegaan naar een aantal kippetjes. 

o Inhoud van het luisterspel 



Hoe deze antisemitische tekst tot een luisterspel van 45 minuten bewerkt werd, kan ons een 
inzicht geven in de manier waarop de propaganda gestalte kreeg. Een aankondiger en een 
vrouwenstem delen de luisteraars mee dat er iets historisch, iets actueels, iets nationaals, ja 
zelfs iets sensationeels zal worden uitgezonden. De aankondiger vertelt de luisteraars dat 
koning Nobel na een trap van Boudewijn is gestorven. De hele discussie over democratie en 
de rol van Lietpit is geschrapt en al vrij snel komt Rosseel de eekhoorn met de mededeling dat 
een zonderling dier is gearriveerd dat ruwaard Boudewijn wenst te spreken. Over Lionel 
wordt met geen woord gerept. 

De eerste vraag van Boudewijn na de mededeling van Rosseel luidt: 
 
 Ja? En hoe ziet het er uit? 
 
 Rosseel 

’t Is zeker wel zo groot als Bruin de Beer, maar veel dikker. Het waggelt op zijn korte 
dikke poten en zijn vel hangt in plooien over zijn buik. ’t Is belachelijk om aan te zien. 
 
Boudewijn 
Ja …… zoo ……… da’s wat nieuws! En … is ’t gevaarlijk? 
 
Rosseel 
Gevaarlijk! Niks gevaarlijk. ’t Is heel vriendelijk en ’t knippert met zijn oogjes…… En 
op zijn neus … ’n formidabele neus, staat een groote hoorn, recht naar omhoog. 
Plezierig! Echt plezierig! 
 
Boudewijn 
Ja … dat ziet er lief uit! 
 
Grauwe 
Laat hem ’ns hier komen, Eekhoorn. 
 
Rosseel 
‘k Zal hem ’ns roepen! Hé, neus! Neuzevent, kom ’ns hier 
(Gekraak van takken en plompe tred. Lietpit krijgt ’n hysterische lachbui). 

  
Belijn 

 Stel je niet zoo dwaas aan, apekop! 
 
 Lietpit 
 Heb je … hi-hi … heb je … hi-hi … heb je die …… Hi-i-i…….196 
 
Lietpit speelt hier veeleer de rol van een middeleeuwse hofnar, het belachelijk maken van 
anderen is per slot van rekening zijn vak. 

Het onderwerp van de rasvermenging wordt in het luisterspel op de voorgrond 
geplaatst. In een dramatische scène worden Lietpit en Belijn door Jodocus overreed om een 
wijfje uit een ander geslacht tot vrouw te nemen. Daarna wordt onder verwijzing naar het 
mondaine Parijs door een omroeper een proclamatie voorgelezen waarin de rasvermenging 
wordt uitgevaardigd. Deze wordt echter gevolgd door een aantal uitspraken waarin kritische 
kanttekeningen worden geplaatst bij deze maatregel. Tot welke gevolgen deze rasvermenging 
leidt, wordt geïllustreerd met een verwijzing naar de gedrochten op de schilderijen van Jeroen 
Bosch. 

De beschrijving van het einde van Jodocus nam in de roman een bladzijde in beslag, in 
het luisterspel heeft Hardy dit gevecht opgenomen in het akoestisch decor, waardoor er een 
gegil, gehuil en gebalk over de luisteraars wordt uitgestort. Deze klanken worden na verloop 
van tijd overstemd door een triomfmars die weer wordt gevolgd door twee bazuinstoten, 
waarna Lionel het spel met een korte toespraak tot zijn onderdanen besluit. 

o Luisterspel en roman vergeleken 



Dat het uiterlijk van Jodocus bij dit luisterspel sterker is aangezet dan in het originele verhaal, 
moge duidelijk zijn. Op andere momenten in het spel is het uiterlijk van Jodocus eveneens 
onderwerp van spot: in een intermezzo wordt hij door de aankondiger omschreven als ‘het 
Zuidersche neusgedrocht’. De toespraak van Boudewijn over de drie democratische 
beginselen wordt door het gebruik van de contaminatie gelijkschap – een samentrekking van 
gelijkheid en gemeenschap – tot een regelrechte kritiek op de democratie. 

Sommige dieren zoals de aap Lietpit en de ezelin Grauwe doorzien in het luisterspel 
de intriges van Jodocus scherper dan in de roman. Als Boudewijn besluit Lietpit naar 
Reinaert te sturen, scheldt de aap Jodocus uit voor vreemde luis. Op een gegeven moment 
stelt Grauwe haar man de vraag waarom hij het zo ver heeft laten komen. Ze heeft Jodocus 
altijd al een vervelende papzak gevonden met zijn maniertjes waar hij niets van meent. Op het 
einde van het luisterspel is Grauwe degene die Boudewijn overhaalt Jodocus dood te trappen, 
omdat deze verraad heeft gepleegd jegens de ruwaard. 

In tegenstelling tot de roman heeft Paul Hardy voor een snelle dramatische 
ontknoping gekozen. De besprekingen tussen Reinaert en Lionel over de te voeren strategie 
wordt tot een minimum beperkt. Jodocus’ reis naar de Achterhoek in het gezelschap van een 
groot aantal dieren wordt vervangen door een flash forward waarin de dramatische handeling 
meteen bepaald wordt door de ontmoeting tussen Reinaert en het alleen reizende 
neushoorndier. Meer dan in de roman wordt toegewerkt naar de confrontatie tussen Reinaert 
en Jodocus. Het idee om zich voor Grimbeert de das uit te geven is in het luisterspel 
onderdeel van een weloverwogen strategie. In de roman was het te danken aan een ingeving. 
Reinaert had niet gemerkt dat Jodocus ineens naast hem liep en moest op diens vraag wie hij 
was spontaan een antwoord bedenken. 
 
 Reinaert 

Heer koning, ik wil me meten met dat gedrocht. Ik wil weten wie de sluwste is van ons 
beiden, Jodocus of ik! 
 
Lionel 
Hoe zal je ’t aanleggen, Reinaert? 
 
Reinaert 
Laat me betijen. Eén ding mogen we niet over ’t hoofd zien: wij zijn vreemden voor 
hem. Hij heeft ons nooit gezien. En één ding moet u onthouden, Sire, U kunt dus voor 
hem evengoed Reinaert zijn als ik, en ik … Wel als U Reinaert bent, ben ik het niet…… 
Wie ben ik dan wel? Wel, dan ben ik, laten we zeggen: Grimbeert de das. Juist! 
Uitstekend! De zegepraal nadert, Sire. Bereid U er op voor! 
 
Lionel 
Het lijkt me erg gecompliceerd, Reinaert! 
 
Reinaert 
Sst, Sire…. ’t Is heel eenvoudig, U bent Reinaert… gegroet Reinaert…. En ik ben 
Grimbeert, de das! Vergeet het niet. 
 
Lionel 
Een zonderlinge kerel ben je toch, Reinaert… hm, hm, (schalksch) … Grimbeert, 
bedoel ik! 
 
Reinaert 
Dank U, Sire! 197 
 

o De Reinaertfilm 
 
Op zondagmorgen 25 april 1943 bezochten een groot aantal NSB-genodigden, waaronder 
Tobie Goedewaagen en de auteur Robert van Genechten de besloten voorpremière van de 
animatiefilm Van den vos Reynaerde in het Asta theater in Den Haag. De bezoekers waren erg 



enthousiast over het werk van producent Egbert van Putten, scenarist Henk Plaizier en 
componist Leo Ruygrok. Werd de film in 1941 nog begroot op fl. 15.000, eind 1942 was dit 
bedrag opgelopen tot fl. 97.167 en bij de afwerking in 1943 zullen de totale kosten 
waarschijnlijk nog hoger zijn geweest.198 De reden waarom zo’n groot bedrag voor een 
dergelijk doel werd uitgegeven lag waarschijnlijk in het feit dat de Duitsers niet tevreden 
waren over de kwaliteit van de tekenfilms in nazi-Duitsland. Zij prefereerden films in de trant 
van Walt Disney. Nadat verschillende pogingen waren mislukt om het werk van Disney te 
kopiëren, besloot Goebbels de productie van tekenfilms – ook die in het buitenland – onder te 
brengen in de GmbH Deutsche Zeichenfilm. Hans Held, de maker van de propagandistische 
tekenfilm Einigkeit macht Stark, werd door hem naar Nederland gestuurd om samen met Hans 
Fischerkösen de tekenfilmindustrie voor dat doel in te zetten. De twee in Nederland opgerichte 
Arbeitsgruppen: Bavaria Filmkunst en Fischerkösen Film Produktion namen de tekenfilmstudio 
Nederland Film over, waar juist de Reinaertfilm werd gemaakt. Naast deze vanuit Berlijn 
geregisseerde aanpak was de roman van Robert van Genechten in nationaalsocialistische 
kring een groot succes. In 1941 waren van deze in 1937 in het nationaalsocialistische 
tijdschrift Nieuw Nederland gepubliceerde roman al twee drukken verschenen. 

Het scenario van de film is wel bewaard gebleven en telt 26 scènes.199 In de 
proclamatie van ruwaard Boudewijn gaat het afkondigen van de democratische principes van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap vergezeld van de aankondiging van de belastingplicht 
voor alle dieren. Reinaert is de enige die zijn verzet laat blijken doordat hij de proclamatie 
van de boom scheurt, zich daarna omdraait en zich met een knipoog tot het publiek wendt. In 
scène 12 wordt de rasvermenging zichtbaar als talloze vreemde paartjes feest vieren rond de 
vrijheidsboom. Scène 14 geeft een caleidoscopisch beeld van de vreemdsoortige echtparen. 
De daarop volgende scène is speciaal voor de film geschreven en komt dus niet in boek en 
luisterspel voor. Hierin gaat Reinaert als dokter verkleed op kraamvisite bij het echtpaar 
Gans-Struisvogel. Het eerste ei dat hij uit de wieg neemt, stemt beide ouders gelukkig: een 
struisvogel-gans. Daarna volgen achtereenvolgens: een struisvogel-haas, een struisvogel-
kikker en een struisvogel-neushoorntje. Vader Gans raakt bij elke ‘geboorte’ steeds 
opgewondener en aan het eind van deze scène loopt hij woest op de ingelijste proclamatie af 
en gooit deze op de grond. 

Dezelfde gans is ook het slachtoffer in de belastingscènes. Hij kan de belastingheffing 
niet meer betalen en wordt daarom uit zijn huis gezet. Als hij wil vertrekken, wordt hij door 
de neushoorns helemaal uitgekleed. Aan de buitenkant van zijn woning timmert Jodocus een 
bord met de mededeling dat het huis in het openbaar wordt verkocht. 

Aan het einde van de film komen grote groepen dieren luid brullend op de feestvierende 
neushoorns af. Alle neushoorns vluchten, Jodocus blijft vanwege zijn dikke lijf in een 
raam steken. De op de vlucht gejaagde neushoorns worden door een woedende 
menigte dieren de zee ingedreven. Opvallend is dat er voor de leeuw Lionel in deze 
film geen rol van betekenis is weggelegd. Alle aandacht gaat uit naar Reinaert; in de 
laatste shot ziet het publiek de silhouetten van Reinaert en zijn vijf zoontjes op een 
duintop in het licht van de ondergaande zon. 

o Interpretatie 
 
Ondanks de lovende kritieken van de NSB-top werd de film toch niet in roulatie genomen. 
Naar de redenen kan slechts worden gegist. Wellicht was het toch niet zo’n goed idee om de 
vos als fascistische held te laten optreden. Voor de meeste Nederlanders was de vos een 
ontrouw dier en hij kon niet door een film in een held worden getransformeerd. Held zelf had 
dat negatieve imago van de vos flink opgepoetst in zijn film Einigkeit macht Stark – 
oorspronkelijke titel Der Störenfried (1940) – waarin de vos door de goede samenwerking van 
de dieren uit het bos werd geliquideerd. Misschien speelde ook mee dat de film zijn doel 
voorbij was gestreefd. In 1943 waren de meeste Joden vanuit Nederland gedeporteerd en was 
het dus niet meer nodig een sterke antisemitische film te vertonen om de Nederlandse 
bevolking te ‘overtuigen’ van de noodzaak van deze maatregelen. Held zag er ook geen brood 



in om een remake van de film te maken. Van de film werd in 1991 een deel teruggevonden in 
de archieven van het Bundesarchiv-Filmarchiv in Berlijn. Na de vondst van de ontbrekende 
delen in Duitsland is de film nu volledig gereconstrueerd. 

In vergelijking met de roman en het luisterspel bevat de film de meest sterke vorm 
van antisemitisme. Naast het feit dat Reinaert als een fascistische held wordt gepresenteerd, 
hij is de organisator van het verzet tegen de neushoorns, wordt in de film de rasvermenging 
(drie scènes) en het innen van de belastingen (vijf scènes) breed uitgemeten. Het heldhaftige 
karakter van Reinaert wordt ondersteund door zijn outfit: hij is getekend met een jagershoedje 
dat doet denken aan Robin Hood. 

Het antisemitisme wordt nog versterkt door de tekening van het personage Jodocus. 
In de roman tekent Maarten Meuldijk hem als een plomp dier met een grote hoorn op de neus. 
In de film krijgt Jodocus een keppeltje waardoor zijn jood zijn wordt geaccentueerd. Zijn 
uiterlijk herinnert in sommige fragmenten aan de afbeelding op het affiche voor de film De 
eeuwige Jood. Net als in de tekenfilms van Walt Disney heeft het personage Jodocus grote 
begerige ogen waarmee zijn hebzucht wordt gekarakteriseerd. 

De verschillende adaptaties van de roman laten duidelijk zien dat de propaganda steeds 
grovere vormen aanneemt. In die zin zijn ze een goede illustratie van de verschillende fasen 
van propaganda zoals die door Van den Toorn (1991) zijn verwoord. 



• Steven Barends/ Jef Popelier. Maar het bloed stroomt verder 
 

Dit luisterspel naar een gegeven van Steven Barends en bewerkt door Jef Popelier begint met 
het geluid van een marcherende colonne zingende soldaten. Nadat het gezang is opgehouden 
richt een spreker zich tot de luisteraars. Hij vertelt over de heldendood van SS-man Herman 
van Stoutenburg die bij de gevechten om en bij Rostov (dat op 22 november 1941 door het III 
Panzer Korps was ingenomen) door een bomscherf is getroffen. 

In een prospectief actiemoment wordt aangekondigd dat de spreker, zelf een SS-man, 
iets onverklaarbaars heeft meegemaakt na Hermans dood, iets dat niet overeenkomt met 
meetbare en tastbare feiten en waarover hij de luisteraar wil inlichten: 
 

In de onmetelijke velden van de Oekraïne, kan ik veel meer over hem vertellen, omdat 
de feiten anders wegen en omdat andere feiten van gewicht zijn geworden, omdat wij, 
die samen voor Gomel lagen en die samen in geforceerde marschen van 50, 60, 70 
kilometer per dag den ring bij Briansk gesloten hebben, met elkaar tienduizenden 
kameraden tot één lichaam en geest, één hart en ziel, zijn geworden. Wij van den 
Waffen-SS.200 

 
Meteen vanaf het begin van het luisterspel wordt de dood van Herman, de zoon van een oud 
Saksisch boerengeslacht, in een mythisch en ideologisch perspectief geplaatst. De individuele 
SS-man is onderdeel geworden van één geheel en strijdt op de grote vlaktes in de Oekraïne in 
een andere werkelijkheid. Wat daar gebeurt, is voor de luisteraars onvoorstelbaar en toch, zo 
legt de spreker uit, is datgene wat in het luisterspel wordt verteld echt gebeurd, althans zo 
heeft hij het ervaren. 

Want wat is hem in een van die laatste nachten van het midwinterzonnewende 
overkomen? Als de spreker ’s avonds instructie krijgt zich weer naar een post te begeven, 
loopt Herman ineens lachend naast hem. 
 
 Spreker 
 Zeg Herman, hoe kan dat nu, je leeft toch niet meer. 
 
 Herman van Stoutenburg 
 Ik ben niet dood, mijn volk leeft immers 
 
 Spreker 

Maar je bent dood, vergeef me, dat ik het je zo bruut zeg en Tellegen heeft het gezien 
en die is regiments-arts 
 
Herman van Stoutenburg 
Ik ben niet dood, ik leef in zoovele dingen voort, in mijn eigen ras en volk, in mijn 
eigen Saksenstam, in den grond, die ik bebouwde, in den grond, die ik mee 
veroverde, in den grond die ik bemeste met mijn lichaam en op alle plaatsen waar ik 
werkte, in de hersens van al diegenen, waarmee ik ooit sprak, in de schoot van de 
vrouw die ik heb liefgehad, en in de kinderen en kleinkinderen van mijn eigen kond. 
Ik was klein en ben weer veel geworden. Ik was klein en ben weer opgenomen in het 
groote geweld van het blonde bloed. Dood denkt ge mij, terwijl ik slechts een 
tijdelijke zeer gebrekkige uiting was van één zijde van mijn volk, kan ik nu weer 
geheel zijn en oneindig. Alleen, wanneer mijn volk zijn toekomst geheel vergeet, zal 
ik kunnen sterven, tot dien dag echter zal ik achter den man gaan, die de ploeg door 
de akkers scheurt, ik zal hem helpen en de paarden aanzetten tot hevige 
krachtsinspanning. Ik zal meebouwen aan alle goede boerenwoningen en 
boerderijen, ik zal de steenen aangeven en de balken sjouwen, ik zal de slooten 
graven, en het land bemesten… Ik leef, geloof me, ik leef, omdat ik ben in de mythe 
van mijn volk en mijn ras.201 

 
Als de spreker op zijn veldbed gaat slapen, trekken alle stamhouders van het geslacht Van 
Stoutenburg in een droom aan hem voorbij en uiteindelijk ziet hij de oervader van het 
geslacht, die ongeveer vijfduizend jaar geleden leefde en met zijn stamgenoten en hun 



vrouwen een nieuw land zocht. Net zoals Herman in 1941 is hij er op uitgetrokken om 
Europa een nieuwe voedingsbodem te geven en het Noordras te herstellen. Om Rusland te 
veroveren heeft Barends of Jef Popelier, de bewerker, in het manuscript doorgestreept en 
vervangen door voornoemde woordgroepen. De SS-helm van Herman met de runentekens 
zorgt voor de verbinding met de oervader. De cirkel is rond: na vijfduizend jaar valt zijn 
gelaat samen met dat van de eerste van zijn sibbe. 

o Context 
 
Dat gesneuvelde soldaten in dramatische teksten tot leven komen, is afgekeken van 
Duitstalige auteurs. In het pacifistische Wunder vor Verdun van de Oostenrijkse auteur Hans 
(von) Chlumberg constateerden de opnieuw tot leven gewekte frontsoldaten dat de wereld na 
de Eerste Wereldoorlog veranderd was in een corrupte maatschappij waarin genotzucht en 
haat de boventoon voerden. Ze kwamen tot de conclusie dat ze voor niets waren gesneuveld. 
Ook nationaalsocialistische auteurs hadden dit gegeven in hun teksten verwerkt. Een soldaat 
die de dood vond bij Langemarck, riep in Rehbergs Preußischer Komödie (1932): ‘Wir waren 
die ersten der neuen Zeit… Kameraden! Sprung auf, marsch, marsch!’, en ‘Deutschland muß 
leben. Ihr Toten herauf!’ was een claus van een onbekende soldaat in Richard Euringers stuk 
Deutsche Passion.202 In Das groβe Wandern. Ein Hörspiel vom Aufbruch der Nation van Kurt 
Eggers is het spreekkoor van de gesneuvelde soldaten richtinggevend voor de hoofdpersonen: 

 
Wir fielen in Polen und Flandern, 
mitten im Leben. 
Doch unser Weg geht weiter ins Land 
Wir müssen wandern und wandern 
Durch euer Leben 
Durch euer Land. 
 
Wir ziehen über euch her 
Wie Wolke und Wind 
Wie Wolke und Wind. 
Unser Blut ist ein groβes Meer. 
Alle, die erschlagen sind, 
Sind ein Tropfen im Meer.203 

 
Het tot leven komen van de doden is een christelijk motief, een herinnering aan de opstanding 
van Christus, dat ook terug te vinden is in Duitse luisterspelen. In Deutsche Passion 1933 van 
Richard Euringer verzucht een moeder: 
  

Vierzehn Jahre lang vermiβt. 
 Ich weiβ, daβ er nicht gefallen ist. 

Ich weiβ, daβ er tot ist und wird doch erstehen. 
Ich weiβ, daβ wir uns wiedersehen.204 

 
Het christelijke motief wordt in het spel van Euringer verder doorgevoerd: de soldaat komt 
weer tot leven, zijn helm heeft hij ingeruild voor een doornenkroon van prikkeldraad. Zo ver 
gaat Popelier niet. 

In Maar het bloed stroomt verder…. wordt deze traditie voortgezet, alleen wordt ze 
hier ingebed in de SS-ideologie. Dat moeten de luisteraars ook gemerkt hebben aan motieven 
als de Lebensraum, de oervader, bloed en bodem, volk en ras. Ook het voortleven na de dood, 
zoals door Herman in de bovenstaande claus wordt uitgelegd aan de spreker, is een onderdeel 
van die ideologie, waaruit de nabestaanden en in dit geval de luisteraars de moed kunnen 
putten dat de gevallenen aan het Oostfront op een of andere manier voortleven te midden van 
hun Germaanse voorouders. 

Uit het onderzoek van andere antibolsjewistische luisterspelen blijkt dat Steven 
Barends niet de enige was die de Oostfrontstrijders als de laatste representanten van de 



Oostkolonisatie beschouwde. Ook in Nederlanders ter Heirvaert, een anoniem, niet 
uitgezonden luisterspel wordt de strijd tegen de Sovjet-Unie voorgesteld als een natuurlijk 
historisch gegeven. 
 

Zoo is het geweest, te allen tijde, door alle eeuwen heen. Steeds wanneer het goede 
optrok tegen het kwade, stonden Hollanders stonden Nederlanders in de voorste 
gelederen. Hollands boeren, Frieslands burgers, Zeelands edelen, zij hebben reeds 
voor vele honderden jaren hun land, hun dorp, hun slot verlaten om ver weg, in West 
en Oost, in Noord of Zuid op te trekken ten Kruisvaart, ter heirvaart, mét de krachten 
en machten van Europa, mét het licht tégen de duisternis.205  

 
Hoewel de Nederlandse voorouders op vele fronten strijd leverden, wordt in dit luisterspel 
langzamerhand ingezoomd op de Sovjet-Unie. Via de oproep van Magister Olivier van 
Keulen in 1214, de heldendaden van de Nederlandse Tempeliers en Johaniterorde, graaf 
Floris IV en zijn strijd tegen de ketterse Stadlinger in 1234 wordt de lijn doorgetrokken naar 
de mennonieten die in de veertiger jaren van de negentiende eeuw naar de Oekraïne waren 
getrokken. 
 

Zij [de mennonieten, AvdL] hebben er Hollandsche dorpen en hoeven, molens en 
kerken gebouwd… zij hebben er gewerkt en geleefd… tot de bolsjewiki kwamen.  

Tot de Hollander Gerard Willems uit Molotschna bij zijn thuiskomst van het land, de 
afgesneden hoofden van zes kinderen op tafel vond staan….tot de Hollandsche boer 
van Kampen in Chortitza zijn vader doodgeschoten vond; een schot door iedere hand, 
één door het voorhoofd… Bolsjewistische spot met den kruisdood… 

(…) 

Tegen die gruwelen, tegen die verfoeilijke beestachtigheden strijdt nu Europa…. en wilt 
gij Hollanders dan thuis blijven?206  

Voortdurend wordt gepoogd de luisteraars te doordringen van de noodzakelijkheid van de 
strijd in het oosten. Als argumentatie wordt naast de historische Oostkolonisatie ook een 
vergelijking gemaakt met de kolonisatie van Indië. Dat was echter een kapitalistische 
onderneming en deze vulde alleen de zakken van de geldschieters, zo wordt de luisteraars 
verteld, deze vorm van Oostkolonisatie komt het gehele volk ten goede.207 



• Jos den Brabander. De zwarte handel lokt 
 
Op 24 juli 1942 berichtte de vaderlandse pers dat Cornelis Nicolaas de Vries, Augustus 
Theodorus van Batum, Abraham Pots en Petrus Albertus van Dieren wegens zwarte handel in 
gestolen bonkaarten waren geëxecuteerd. Twee andere verdachten, Alexander Theodorus 
Thüring en Louis Kesseler, hadden van rijkscommissaris Seys-Inquart gratie gekregen en 
waren veroordeeld tot 15 jaar cel. Op 5 augustus 1942 werd het eerste deel van De zwarte 
handel lokt uitgezonden, dat op deze rechtszaak was gebaseerd.208 Dat het luisterspel zo snel 
na het einde van de rechtszaak werd uitgezonden, toont wellicht aan dat de actualiteitswaarde 
van dit delict zo belangrijk werd gevonden om er in een luisterspel aandacht aan te besteden. 
Eind 1941, begin 1942 waren ongeveer 150 Nederlanders gearresteerd in verband met een 
inbraak waarbij een groot aantal distributiekaarten was buit gemaakt. Van die 150 werden er 
drieëntwintig veroordeeld, de zes hiervoor genoemden kregen de doodstraf opgelegd. 

o Manipulatiestrategieën 
 
De reden waarom dit spel hier wordt besproken ligt aan de manier waarop de verschillende 
personages aan de luisteraars worden voorgesteld of beter gezegd antipathiek worden 
gemaakt. Alex Thüring, de gemeentelijke distributieambtenaar, wordt in de eerste aflevering 
gepresenteerd als een ontevreden, asociale, egoïstische en brute man, die zijn vrouw afblaft. 
 
 Thüring 

Wat vreten we nou weer? Wéér bevrore rooi kool? Dank je wel. 
 
 Mevrouw Thüring 
 Ik heb ’t ook gegeten en de kinderen ook. 
 
 Thüring 

Moeten jullie weten, ik pas ’r voor. Ik ga wel ergens anders eten. Waar ze niet zo veel 
vragen ook……. 

 
 Mevrouw Thüring 
 Och man, wees toch kalm. Zal ik dan brood voor je koken in melk? 
 
 Thüring 
 Broodpap! Taptemelk! Dank je. Doe geen moeite…. Ik ben al weg. 
 
 (stoel schuift) 
 

Mevrouw Thüring 
Maar Alex toch. Wat doe je tegenwoordig toch vreemd. En waar haal jij al dat geld 
vandaan om altijd ergens anders te eten. Zeg dan dat je hier niet meer eet, dan reken ik 
niet meer op je. (huiliger) … Nou … Alex…. Zeg dan ’s wat. 

 

Thüring 
Zeur toch niet 
 
Mevrouw Thüring 
Dat is alles wat je tegenwoordig … Zeur toch niet …. Naar mij kijk je niet om… en de 
kinderen…. 
 
Thüring 
Barst 

 
Mevrouw Thüring 
O, Alex, wat heb je toch? Wat is er toch er is de laatste tijd…… 

 



 Thüring 
Besjoer 
 
(deur slaat dicht – voetstappen – klok slaat acht slagen – deurbel)209 

 
De frauduleuze Thüring heeft niet genoeg aan zijn luxe leventje. Hij wil meer, veel meer geld. 
Bonnen en stempels verdonkeremanen en doorverkopen aan anderen leveren slechts een 
habbekrats op. Daarom wordt een plan beraamd om in één keer een grote slag te slaan. Op 
instigatie van Thüring zullen een paar criminelen bonnen en stempels stelen uit het 
distributiekantoor waar hij werkt. Hoe de luisteraars het personage Thüring dienen te 
beoordelen, wordt in een commentaar aan het eind van de eerste aflevering verwoord: ‘Rijk 
worden zonder te werken is het ideaal van zwakkelingen en degeneré’s, dat ten koste der 
gemeenschap wordt nagestreefd.’210 

Het plan van de grote slag wordt verder uitgewerkt. In een louche café raadplegen 
Thüring en Dingenouts Lowie Kesseler, waarna ter plekke Meyer, De Vries en Van Batum 
worden geronseld. De inbraak slaagt en de buit wordt in kleine pakjes opgeslagen in een 
pakhuis in de Leliedwarsstraat. 

Daarna zoeken de dieven contact met anderen om de bonnen verder door te verkopen. 
Om het verderfelijke van hun handelwijze aan de luisteraars te verduidelijken hanteert Jef 
Popelier een tweede strategie. De benaderde helers, Bram Pots en Salomon Brilleslijper, 
blijken joden te zijn die zelf ook weer geld verdienen aan deze gemeenschapsvijandige 
praktijken. 

Na de transactie wordt het luisterspel onderbroken door een paar stemmen die de 
gevolgen van de bonnendiefstal bespreken. Bepaalde producten zoals kindermelk en boter 
zijn niet meer op de bon verkrijgbaar. 

Om de schuldigen aan de bonnendiefstal nog verder zwart te maken typeert Jef Popelier 
hen als dom. Na de plotselinge arrestatie van Meyer blijkt nu dat er meer mensen op de 
hoogte zijn van de diefstal en wie die heeft gepleegd. Zo duikt ook een zekere Rooie Hein op 
die voor hem en zijn maat fl. 2.000 zwijggeld vraagt. Wanneer twee dieven in een krant lezen 
dat sabotage voortaan met de dood wordt bestraft, blijkt uit hun bespreking dat ze zo stom 
zijn geweest om gedateerde bonkaarten te stelen. Die moeten ze nu in grote getale van de 
hand doen, want ze zijn bang dat ze spoedig gearresteerd zullen worden. Ze besluiten zich van 
de bonkaarten te ontdoen door ze in het water te gooien. Als de politie distributiebescheiden 
heeft gevonden in het tuinhuisje van een van de dieven, zoekt deze crimineel contact met 
advocaat Geertens in een poging iemand anders de schuld in de schoenen te schuiven. Hij wil 
met behulp van de advocaat een nieuwe koopakte opstellen waaruit moet blijken dat een of 
andere jood de eigenaar is. Die jood moet dan in de buurt van het huisje gearresteerd worden. 
De advocaat weigert zijn medewerking, maar voelt zich niet te min om met de dieven het geld 
in een café te verbrassen. Door de grote hoeveelheid geconsumeerde drank verkondigt een 
distributiezwendelaar in het openbaar dat hij over een heleboel bonkaarten beschikt. Een 
arrestatie door de politie kan dus niet uitblijven. In het laatste deel vindt de rechtszitting 
plaats. Er worden zes doodstraffen uitgesproken en zestien tuchthuisstraffen opgelegd. Het 
spel wordt afgesloten met een tweetal sprekers die vertellen hoe de vonnissen zijn voltrokken. 
De autotocht in de vroege ochtend naar de executieplaats wordt weergegeven in het 
akoestisch decor. 

o Interpretatie 
 
In zijn aanklacht verwijt de Staatsanwalt de verdachten dat ze de orde en rust op het thuisfront 
in gevaar hebben gebracht en dat in een tijd waarin de Duitse soldaat aan het Oostfront op 
leven en dood voor het wel en wee van Europa strijdt. De misdaad van de verdachten wordt 
opgevat als een dolkstoot in de rug. Bij de onderbouwing van zijn eis stelt hij: 
 

Twee vergrijpen hebben de veroordeelden die terecht stonden gepleegd. In de eerste 
plaats hebben ze gehandeld tegen de belangen van de bezettende overheid, hetgeen hun 



uiteraard zeer zwaar werd aangerekend.En daarnaast hadden zij het Nederlandsche 
volksbelang geschaad, door den goeden gang van de distributie van levensmiddelen te 
verstoren en daardoor het leven en de gezondheid van anderen in gevaar te brengen.211 

 
Het luisterspel is ogenschijnlijk met grote haast in elkaar gezet. De naamgeving van de 
personages wordt niet consequent toegepast. In het eerste deel opereren de criminelen onder 
de namen: Alex Thüring, Piet Dingenouts en Lowie Kesseler. Bij het voorlezen van de lijst 
van verdachten in het laatste deel worden deze namen niet meer genoemd. Thüring is nog wel 
te traceren als Alexander Kousing, maar van de anderen ontbreekt ieder spoor, totdat ze bij 
het vonnis weer opduiken onder hun eigen naam. In het vijfde deel zijn de luisteraars de 
draad kwijtgeraakt wie wie is, want daar worden de personages met een voornaam 
aangesproken die tot dan toe nog niet is genoemd. Deze verwarrende naamgeving is 
waarschijnlijk te danken aan de censuur vanuit het Rijkscommissariaat. Jef Popelier had van 
de Duitse en Nederlandse justitiële autoriteiten toestemming gekregen de echte namen te 
gebruiken. Maar na de eerste uitzendingen moet de serie worden stopgezet en opnieuw 
opgenomen. De bewaard gebleven manuscripten kunnen dus afkomstig zijn van de originele 
reeks of van de gecensureerde tweede. De dagtekening op de documenten maakt deze 
oplossing echter onmogelijk. De manuscripten twee tot en met vijf dateren weliswaar van 
augustus en september 1942, maar zijn voorzien van een plakker met daarop de data van de 
uitzendingen in november. De verwarrende naamgeving blijft een raadsel. 

Vijf van de zes afleveringen beginnen niet-chronologisch. Elke keer wordt in het 
begin van deze afleveringen een of ander voorbeeld van zwarte handel als openingsscène 
gebruikt, waarna een zware en nadrukkelijke stem de optredende bijfiguren medeschuldig 
verklaart. Een rechter spreekt daarop meteen een doodvonnis uit, waarna de stem aankondigt: 
‘hoe het begon’ of ‘hoe het verder ging’. Een vrij eenvoudige vertelwijze. 

In dit luisterspel wordt de slechte voedseldistributie gekoppeld aan de zwarte handel. De 
luisteraars ervaren de voedselschaarste aan den lijve en door in te spelen op hun gevoel wordt 
de schuld daardoor afgeschoven op anderen: joden en criminelen. Deze termen moeten als 
synoniemen worden opgevat. Door deze vertegenwoordigers van de joodse bevolkingsgroep 
zo te portretteren, moeten de luisteraars wel tot de conclusie komen dat de joden niet 
thuishoren in de nieuwe volksgemeenschap. 



• M. J. Delbaere-Prins. Het geheim van den bronzen armring 
 
In de jaargang 1941-1942 publiceerde Nieuw Nederland dit sprookjesluisterspel voor grote 
mensen.212 Maria Delbaere-Prins was partijfunctionaris bij de Nationaal-Socialistische 
Vrouwen Organisatie (NSVO), ze was bevriend met de oprichtster van die organisatie: 
freule Julia op ten Noort (1910-1996). Samen met haar man, de arts Louis Delbaere 
had ze contact met de Oxfordgroep, die beschouwd kan worden als de voorloper van de 
Geestelijke en Morele Herbewapening. Samen met Elisabeth Keers-Laseur en 
Geertruida Monsees-van der Veen vormde Maria Delbaere-Prins de opstelraad 
(redactieraad) van De Nationaal Socialistische Vrouw, het sinds 18 september 1940 
verschijnende tweewekelijkse blad van de NSVO. In 1943 publiceerde zij bij uitgeverij 
De Schouw een drietal nationaalsocialistische sprookjes onder de titel Het geluk is overal. 

In dit luisterspel wil een koningszoon weten hoe hij zijn volk het best kan regeren. 
Om die vraag te beantwoorden onderneemt hij een queeste die enkele jaren in beslag 
neemt en hem het antwoord ‘liefdevol’ oplevert. Voor hij echter tot dit inzicht komt, is de 
kroonprins een aantal nationaalsocialistische themata op zijn zoektocht tegengekomen. 

Omdat zijn moeder is gestorven, ontvangt hij zijn opvoeding van Petemoei, een 
sprookjesfiguur. Op zijn vraag neemt zij hem mee naar een grote toren. Daar vertelt 
zij: 

 
Om tot de hoogste top van menschelijke kunde en begrip te stijgen zijn moed 
en volharding alleen niet voldoende, mijn Petekind…. Deze trap, die in een al 
smaller en steiler wordende spiraal boven den peilloozen afgrond cirkelt, kan 
door een mensch alleen dan beklommen worden, als deze mensch bezield is door 
een verheven ideaal. Dit alleen geeft hem de onbreekbare kracht en het zuivere 
gevoel van richting, waardoor hij als het ware blindelings den weg vindt naar 
het hoogste doel.  
 
Kroonprins 
En als hem dit  ideaal  ontbreekt? 
 
Petemoei 
Dan is hij verloren.213 

 
In het begin van het stuk wordt de lezer al gewezen op het heroïsche karakter van de 
kroonprins. Hij moet vervuld zijn van een verheven ideaal, want slechts weinigen zijn 
uitverkoren. De kroonprins wil de trap in de toren bestijgen om: 

 
tot de hoogste top van kunde en begrip te stijgen om te ervaren hoe ik mijn volk 
moet regeren, om het in vrede en geluk te doen leven; hoe ik moet handelen om 
een goede koning te zijn. Dit is het verheven ideaal, dat mij de kracht zal geven 
om tot het laatst toe vol te houden.214 
  

Uit de lessen van Petemoei heeft de kroonprins begrepen ‘dat de eer van een vorst gelegen is 
in de trouw aan zijn volk.215 Na een gevaarlijke klauterpartij bereikt hij de top van de toren. 
Via een regenboogbrug belandt hij bij Kaleia, de koningin van de schoonheid. In haar land 
wonen de Lichtdragers, de nakomelingen van Prometheus. In het eerste kasteel dat ze 
bezoeken, zien ze hoe mooie meisjes zich overgeven aan muziek en dans. Bij de Lichtdragers 
staat de lichaamscultuur in hoog aanzien. De atleten lijken de kroonprins marmeren 
godenbeelden die tot leven zijn gekomen. 

Om de kroonprins te helpen bij zijn toekomstige taak, krijgt hij van Kaleia een 
bronzen armband, die versierd is met oude runen, die het geheim van het geluk op aarde 
verbergen. Petemoei kent het geheim van de armband wel, maar zij verklapt het de kroonprins 
niet. Wel vertelt ze dat er nog een tweede armband bestaat, die precies gelijk is aan degene 
die hij al heeft. Als hij deze heeft gevonden, heeft hij het geheim opgelost. 

Het tweede bezoek betreft het land van de Duisterlingen, waar Ouria regeert, 
vastgekluisterd aan haar gouden troon. Haar onderdanen zijn daar terecht gekomen nadat een 



boer een klomp goud op zijn land had gevonden. In zijn hebzucht groef hij voort zonder 
verder waarde toe te kennen aan het zonnegoud: velen zijn hem gevolgd. In eerste instantie 
wil de kroonprins Ouria bevrijden, maar zij vraagt niet om de vrijheid, maar om meer goud. 

Het tweede deel speelt een jaar later. De koning laat een aantal schepen te water, die 
voor de welvaart van zijn volk zullen zorgen. Hoewel hij hard heeft gewerkt, heeft hij toch het 
gevoel dat hij niets heeft bereikt. Zoals afgesproken met Petemoei mag de koning een keer per 
jaar een wens doen. Daarom wil hij weten wat zijn voorouders voor zijn volk hebben gedaan. 
Petemoei geeft hem een tovermantel om zodat hij naar een nauwe kloof in het Noorden kan 
afreizen om zo zijn voorouders te bezoeken. In het land van het Verleden ontmoet hij 
Chronos, de stuurman van een bootje op de rivier de Tijd, die van de Boom des Levens naar 
de Oceaan van de Eeuwigheid stroomt. Na een ontmoeting met zijn moeder ziet hij, enigszins 
tot zijn verbazing, een edelman de boeren helpen de dijken te versterken. Op de vraag van de 
jonge koning of hij zijn waardigheid niet verliest als hij zich zo onder het volk begeeft, 
antwoordt Chronos: 

 
geen vorst zetelt op een hoogen troon dan hij, die door zijn volk op handen wordt 
gedragen.216  

 
In de nationaalsocialistische ideologie vormt de verbondenheid tussen leider en volk een 
onlosmakelijke band. De verbazing van de jonge vorst duidt erop dat hij er nog niet in is 
geslaagd deze band te smeden. 

Verder teruggaand in het verleden van de Germaanse voortijd, ontmoet de koning 
wederom een edelman, Everhart genaamd. Hij blijkt de stamvader van zijn sibbe te zijn en in 
een gevecht heeft deze de vijanden van het rijk verdreven. Maar op de dag van de overwinning 
is hij verraderlijk in de rug aangevallen en gedood. Zijn onderdanen brengen hem naar een 
boot die op weg zal gaan 

 
naar hemelsch Walhalla 
Waar Wodans dochters 
Schenken schuimende mede.217 

 
Nadat ook de echtgenote van Everhart aan boord is gegaan, voltrekt zich een Germaans 
begrafenisritueel. De boot vat vlam, maar de vrouw heeft zichzelf al gedood met de dolk die 
elke Germaanse vrouw als teken van vrijheid aan haar gordel draagt. Steeds verder gaat de 
reis terug, de rendierjagers uit de ijstijd maken ook deel uit van de voorouders van de koning. 
 

Door de sterk ziftende werking van de zeer harde levensomstandigheden is tenslotte 
na afloop van vele tienduizenden jaren uit deze menschen het blonde blauwogige, 
Noord-Europeesche menschenras ontstaan, waartoe ook jij behoort.218  

 
Nog verder in de tijd teruggaande, ziet de koning de Almoeder. Hij mag haar van Chronos 
niet dicht naderen, omdat er dan geen terugkeer meer mogelijk is. 

Weer een jaar later, hij is nu twee jaar koning, heeft hij het geheim van de bronzen 
armband nog steeds niet opgelost. Dit keer bezoekt hij alle landen ter wereld, maar helaas. In 
de jaarlijkse bijles van Petemoei komt hij erachter dat hij in het Land van de Toekomst moet 
zoeken. Op zijn reis daarheen ontmoet hij het Sterrenvrouwtje, dat de runen op zijn armband 
kan ontcijferen. Ook zij geeft hem de oplossing niet, want deze is alleen begrijpelijk voor 
degene die de oplossing zelf heeft gevonden. Zij geeft hem echter wel de aanwijzing bij de 
grenzen van zijn land te zoeken. Daar ontmoet hij een herder die hem uitlegt dat er overdag 
zeer veel mensen uit het land wegtrekken. Ze vinden het verschrikkelijk om hun geboorteland 
te verlaten, maar de koning blijkt onbereikbaar te zijn voor het gewone volk, omdat hij zich 
heeft omringd met geleerden en kunstenaars. Als hij daarna een oud vrouwtje bijna ziet 
bezwijken onder een last van armoede, zorgen en verdriet, neemt hij het kloeke besluit haar 
pak te dragen. Terstond verandert zij in een bekoorlijke vrouw. De koning heeft geluisterd 
naar de stem van zijn hart en hij heeft zo alle lasten van het volk op zich genomen. De oude 
vrouw is niemand minder dan het volk, dat een heilig recht heeft op de liefde van de koning. 



o Interpretatie 
 
Dit sprookjesluisterspel stond Ger H. Knap voor ogen bij zijn artikel in de Luistergids. Een 
vermenging van het aloude sprookje met diverse nationaalsocialistische ideologemen, 
waardoor de luisteraars of in dit geval de lezers de ideologie met de paplepel toegediend 
kregen. Om een eigen nationaalsocialistische cultuur te creëren werd de interpretatie van 
bestaande sprookjes als Roodkapje en Hans en Grietje dienovereenkomstig aangepast. 
Daarnaast werden er sprookjes(luisterspelen) geschreven, waarin nationaalsocialistische 
themata als de Germaanse voortijd, ras en sibbe de verhaallijn vormden. Martin Beversluis 
was de voornaamste auteur van dit type luisterspel, dat voornamelijk bestemd was voor de 
jeugd. Maria Delmaere-Prins was een van de weinige auteurs die zich tot een publiek van 
volwassenen richtte. 

Hoewel de hoofdpersoon een jongeman van koninklijke bloede is, verdient het 
aandacht nader in te gaan op de rol van de vrouw in dit luisterspel. De harmonie tussen man 
en vrouw in het land van de Lichtdragers is nagenoeg volmaakt omdat 
 

de vrouwen het welzijn van haar man en kinderen als haar hoogste taak in het leven 
beschouwen.219 

 
Met deze bewoordingen refereert Delbaere-Prins gedeeltelijk aan het nationaalsocialistische 
ideaalbeeld van de vrouw, een reactionaire en onemancipatoire visie op de rol die de vrouw in 
de nieuwe orde moest spelen: moeder en echtgenote. Dat zij ook een potentiële bron van 
arbeid is, wordt aan de orde gesteld in een volgende claus van koningin Kaleia: 
 

In het land der Lichtdragers wordt misschien harder gewerkt dan ergens anders ter 
wereld! Weet dan, mijn Prins, dat wij de bouwers zijn van al datgene, wat het leven 
waard maakt geleefd te worden. Wij zijn de scheppers en dragers van de cultuur op 
aarde en wij doen dit, omdat wij de ongebonden krachten der natuur in harmonie en 
schoonheid dienstbaar maken aan den mensch. Dat beteekent harde, moeizame arbeid, 
maar hij is ons een vreugde en geen last, die met weerzin gedragen wordt. Integendeel: 
het vorm geven aan de in ons levende goddelijke scheppingsdrang is voor ons het 
allerhoogste geluk.220 

 
Personages als het Sterrenvrouwtje en vooral Petemoei laten door hun optreden merken dat 
zij het geheim van de bronzen armring kennen. Ze geven de jonge koning adviezen en 
opereren zo als zieneres en staan hem ten dienste in zijn speurtocht. Zij zijn het ook die de 
handeling naar een mythisch niveau tillen omdat zij aan de ene kant de schakel zijn tussen 
heden, verleden en toekomst, aan de andere kant vormen ze de verbindingsschakel met 
mythisch personages als de stuurman Chronos. 
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