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BLIJVEN ZINGEN OF ZWIJGEN, 1939-1946 

 

 

 

Het verhaal gaat over strategieën van vier grote Utrechtse 

koren om de oorlog te overleven, toen de Kultuurkamer 

werd ingesteld.  

 

Hun keuzes waren verschillend: van ondergronds gaan tot 

(grotendeels) gehoorzamen aan de verordeningen van de 

bezetter. 

Grote invloed op hun keuzes hadden hun zangersbonden 

die zich op hun beurt (min of meer) lieten inpalmen door 

de bezetter.  



Arthur Seyss-Inquart, Rijkscommisaris voor 

het bezette gebied 1892-1946, insteller 

Kultuurkamer, november 1941 

 



Logo Nederlandsche Kultuurkamer 



Liefdadigheid  

Andere Duitse  

 organisaties 

Arbeiders 

Steun militairen 



Tobie Goedewaagen, 1895 -1980 

Hoofd Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten, 

Ambtenaar, hoogleraar en dichter 

Kunstbeleid en Censuur 





NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER 

Zes Gilden: 

 

Architectuur en beeldende kunstengilde 

Persgilde 

Literatuurgilde 

Theater en Dansgilde 

Filmgilde 

Muziekgilde 



Alle koren werden verplicht lid van de Nederlandse Zangersbond (NBZ), 

             waardoor ook automatisch lid van de Kultuurkamer 
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Opties voor Koren na 1 april 1942: 

- - Blijven optreden en zich voegen naar de 

bezetter; 

- - blijven bestaan, maar niet meer optreden; 

- - ondergronds gaan en optreden als 

kerkkoor; 

- - het koor laten doodbloeden; 



Na de oorlog stelde het Militair 

Gezag Ereraden in om orde en  

recht te herstellen en vast  

te stellen wie ‘laakbaar gedrag’ 

had vertoond. 



BLIJVEN ZINGEN OF ZWIJGEN? 1939-1946 

Ereraad voor Muziek: oordeel over koren: 

 

1) Zij die zich principieel verzet hadden; 

2) Zij die zich bij de nieuwe orde aansloten; 

3) Zonder actieve deelneming, maar die door 

bleven zingen; 



BLIJVEN ZINGEN OF ZWIJGEN? 1939-1946 

 

Ereraad voor de muziek:oordeel over de koren 

 

1 ‘vaderlandslievende daad’ 

2) ‘feitelijk gecollaboreerden’ 

3) ‘feitelijk geprofiteerden’ 



Aankondiging mobilisatie  

Oorlogsomstandigheden in Utrecht, 

die het blijven zingen moeilijk maakte         



Intocht van de Duitsers, mei 1940 



Duitse soldaten in het eerste oorlogsjaar 



In de rij staan voor eten 

Alles op de bon 



Burgemeester ter Pelkwijk 

Commisaris der Koningin  

     Bosch van Rosenthal; 



                Maliebaan 35 



Stafkwartier SS 

 

 

                   Stafkwartier WA 



Parades op de Maliebaan 



Marie Anne Tellegen, verzetsstrijdster 

          NSB  

Mussert’s verjaardag 

 

Verzet 







Arbeidsinzet: mannen uit de koren gevorderd 



Onderduiken 



Bombardement Academisch  

Ziekenhuis, 6. nov. 1944  





Canadezen rollen de stad in 

Burgemeester ter Pelkwijk keert terug 

Bevrijding 7 mei 1945 



Arrestatie  E. Brunner 

Mei 1945 



Muziekleven in Utrecht        

Kunsten en Wetenschappen  

           Mariaplaats 

Tivoli aan de Kruisstraat 



Muziekleven  



Nationale Jeugdstorm 

Muziekcorps WA 





Inspirator van de Kunst, 

         1876-1948 

 

Voorzitter Toonkunst  

Geboren Utrechtenaar en 



BLIJVEN ZINGEN OF ZWIJGEN, 1939-1946 

Anecdote Toonkunst Nederland 

 

Beresteyn ontboden bij Goedewaagen om zich 

te verantwoorden dat Toonkunst zich nog niet 

aangesloten had bij de Kultuurkamer: 

‘Is dit een tijd om te zingen? Wanneer een 

vijand in je land staat, is het een tijd om te 

huilen!” 

 



Werkelijkheid: Toonkunst meldde zich bij de Kultuurkamer aan,  

‘voorzoover aanmelding verplicht is’, mede voor de Afdelingen. 

 Afdelingen waren verder vrij hoe te handelen. 
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Enige Verordeningen voor Zangverenigingen: 

 

Verplicht lidmaatschap NBZ en contributie betalen; 
automatisch lid Kultuurkamer; 

programma’s laten goedkeuren door gezag; 

verbod om Joodse, Engelse, later ook Russische en Franse 
componisten uit te voeren; 

bij zangconcoursen: verplichte nummers; 20% Nederlandse 
werken; 

koren mogen zich niet opheffen; 

als een koor stopt moeten begeleider en dirigent doorbetaald 
worden; 

‘koninklijk’moest uit namen geschrapt worden;   



 

Bestuur 1936 



 

 

 

 

 

 

De enige maatstaf is Gods woord.  

 

‘t Getuigt o.i. van Christenmoed om met de maatregelen der regeering  

mee te gaan, zoolang die niet in strijd zijn met wat God van ons vraagt”. 

 

 

 

n.a.v Romeinen 13 

Iedereen moet het gezag van de 

overheid erkennen, want er is geen 

gezag dat niet van God komt; ook het 

huidige gezag is door God ingesteld. 

Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet 

zich dus tegen een instelling van God, 

en wie dat doet roept over zichzelf zijn 

veroordeling af  

Ook de KBCZ meldde zich aan bij de Kultuurkamer en  

adviseerde zijn leden hetzelfde te doen. 







 

Kritiek op de KBCZ in Trouw, 18 februari 1943 

 

’Evenwel lang niet allen. Dit laatste lag, vooral 

aan de houding van het bestuur van den KBCZ ,  

dat verplicht meende te zijn zich voorloopig  

onder het nazi-juk te bukken.  

 

Zoo kon geschieden dat nu, zoo omstreeks 

Kerstmis onze christelijke vereenigingen  

bij de Kultuurkamer in de rij stonden om te 

vragen, of ze op den Kerstdag het lied in dienst  

mochten stellen van den geboren Heiland’. 

M.a.w. Sta ons toe het loflied ter eere van onzen 

Koning  te zingen in onze Kerk. Meestal werd dit 

‘goedwillig’ toegestaan, echter zoo dat hier en daar 

wijzigingen in de programma’s werden gebracht’. 



Protocol KBCZ om zich te verantwoorden voor hun houding in de oorlog, najaar 

1945 





             Aankondiging Johannespassion / J.S.Bach, 1942, 

laatste concert. Toonkunst stopte met zingen 



Willem van Otterloo, 1907-

1978. Dirigent USO en 

Toonkunst Utrecht  

Maar ook in 1943 in dienst van  

De Europasender Reichsrundfunk 





Dirigent KOV, Jan Wagenaar,  1896-1959 



Vaandel KOV Kerkgezang 







Referendum KOV Aansluiting bij de Kultuurkamer 

      Unaniem: TEGEN 

KOV stopte met zingen 



De verwoeste Eusebiuskerk 

           in Arnhem 

     Simon C. Jansen, 

begeleider KOV 





Dhr. Homoet, voorzitter vóór,  

tijdens en na de oorlog.   

Hier bij 100 jaar KOV in 1953 







Louis Tulder, tenor 

Jo Vincent, sopraan 

Willem Ravelli, bariton 



Gozewijn van Beek,  

           voorzitter 

Marinus van Ditmarsch,  

           secretaris 

Yvon Baarspul,  

Dirigent, 



Jacobikerk Utrecht 1941 

UOV besloot ondergronds te gaan als kerkkoor (viel buiten de verordeningen) 



 

 

 

 

 

Plotsklaps moesten we onderduiken, we zongen rustig door, 

onze naam werd snel veranderd in “Jacobikerkkoor”. 

Ik denk met weemoed aan die morgen toen we in een overvolle kerk 

bij kaarslicht de “Weihnacht” zongen,  

een van Sebastiaans schoonste werk. 

 

In ’t wijkgebouw aan de Bloemstraat gingen wij toen repeteren 

N.S.B.’ers kwamen op een avond ons met een bezoek vereren. 

Hoe kwamen ze aan die tip? Een verrader onder de leden? 

De Hitlerknechten schreeuwden toen:  

“Hier wordt voor de Koningin gebeden.” 

Illegaliteit in dichtvorm 



KUMV Concert 1939, uit artikel   

         Mannenzang in Utrecht  



Hans Ponten, kerkmusicus en dirigent 1903-1972 



Mannenzang ging door met zingen in kleine kring  

en moest na 1942 aan de verordeningen voldoen.  

Maar ze trad niet op voor de Duitsers.   

Zingen voor de gelijkgeschakelde radio 





Cafe-Restaurant Witjens op Vreeburg 

Repetitielokatie 



Convocatie Koor najaar 1943  

                en reactie 



Oproep nog te repeteren op dinsdag 5 september 1944 (dolle dinsdag) 





Het boek is voor 15 euro te koop 

bij de auteur. Tel. 030-2523415 

Of mail g.h.maassen@hetnet.nl  

om een afspraak te maken om het  

af te halen of te laten opsturen. 

 


