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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 

 

 


