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TICKETS: WWW.B-UNLIMITED.NL
AANVANG: 20.30 U - DEUR OPEN: 20.00 U 
STUDIO B - CENTRALE BIBLIOTHEEK 
SPUI 68 DEN HAAG

LEZERSAANBIEDING 
Lezers van Den Haag Centraal 
profiteren van € 3,- korting op 
de reguliere toegangsprijs met 
de kortingscode DHC17

B-UnLIMITED
brengt schrijvers, dichters, 
denkers en wetenschappers 
uit de hele wereld met
elkaar in gesprek over 
literatuur, kunst, weten-
schap en samenleving.
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07/04
vrijdag

B - U N L I M I T E D
LITERATUUR | SCIENCE | DEBAT

H A AG S  C E N T R U M  VO O R

EXTRA BOEKENWEEKEDEBAT MET 
ABDELKADER BENALI, 
ROBERT VUIJSJE, TOEF JAEGER E.A. 

LITERAIRE SHOW MET HERMAN 
BRUSSELMANS E.A. 

TOEGANG € 10,- / LEDEN BIBLIOTHEEK, OOIEVAARSPAS € 7,- / STUDENTEN EN SCHOLIEREN GRATIS
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advertentie

Door Herman Rosenberg 

30 april 1934. Een enthousiaste menigte verza-
melt zich bij het ‘Witte Viaduct’ op de grens 
van Den Haag en Wassenaar om dirigent Wil-
lem Mengelberg welkom te heten. De maes-
tro is een tijd ziek geweest, maar hij is weer 

helemaal terug in het Concertgebouw, maar ook in het K&W-
gebouw in Den Haag, waar hij nog dezelfde avond Mahlers ‘Lied 
von der Erde’ zal dirigeren. Hij heeft met zijn orkest in Den Haag 
al decennia een succesvolle eigen serie. “Mengelberg was ook in 
Den Haag ontzettend populair,” vertelt Frits Zwart. “Maar ei-
genlijk was hij dat bijna over de hele wereld. Overal wilden ze 
hem hebben als gastdirigent, tot New York aan toe.” 

Musicoloog Zwart (62) promoveerde in 1999 op het eerste 
deel van de biografie dat de periode 1871-1920 beslaat. Pas vorig 
jaar voltooide hij het tweede deel (1921-1951). “Na dat eerste 
deel had ik er wel even tabak van,” bekent hij. Bovendien veran-
derde er het een en ander in en aan zijn werkomgeving. Hij 
werkte aanvankelijk op de muziekafdeling van het Gemeente-
museum. Toen de bladmuziek, de archieven en de boeken wer-
den ondergebracht in het nieuwe Nederlands Muziekinstituut 
(NMI), werd Zwart daar directeur van. Hij had dus wel wat te 
doen, zeker toen het NMI in 2013 zijn rijkssubsidie verloor. Het 
is vervolgens in afgeslankte vorm ondergebracht bij het Haags 
Gemeentearchief. Daarna kon Zwart meer tijd vrijmaken. Hij 
ploegde onder meer de veertig meter stukken door van het 
Mengelberg-archief, een van de grote schatten van het NMI. 

Magie
Wat was de magie van Mengelberg? “Het was een ongelofelijk 
begaafde man en daarbij was hij ook nog eens innemend en 
charmant. In 1895 wordt hij benoemd in Amsterdam. Zijn aan-
komst daar is meteen al een knaller. Eerst is hij solist in het ‘Eer-
ste pianoconcert’ van Franz Liszt. De volgende avond dirigeert 
hij zijn eerste concert. Hij was een perfectionist die van een 

goed orkest een ensemble van wereldklasse maakte. Hij repe-
teerde lang en grondig, wat toen ongebruikelijk was.”  
Uiteraard besteedt Zwart ook veel aandacht aan de ‘Mahlercul-
tus’ die Mengelberg stichtte. “Hij wordt de profeet van Mahlers 
muziek, die hij enorm bewonderde. Hij haalt Mahler een aantal 
keren naar Amsterdam, ook een keer naar Den Haag. Sommige 

critici, onder meer in New York, verwijten hem te lijden aan 
‘Mahleritis’. Maar daar trekt hij zich niets van aan. Hij gaat met 
tomeloze inzet door. En zo gaat het ook met Bachs ‘Matthäus 
Passion’. Na de eerste uitvoering wilde het bestuur van het Con-
certgebouw er een jaar later niet wéér een. Dan organiseert 
Mengelberg een uitvoering voor eigen rekening met veel succes 
en legt hij de basis voor de vermaarde Amsterdamse Matthäus-
traditie.”

Onvermijdelijk komen we dan terecht bij de Tweede Wereld-
oorlog. Mengelberg was openlijk Duitsgezind en bracht zijn re-
putatie daarmee onherstelbare schade toe. “In juli 1940 geeft hij 
in Duitsland een interview aan de Völkischer Beobachter, de 
partijkrant van Hitlers NSDAP. De Telegraaf neemt het stuk 
over en dat slaat in als een bom. Dit is dé grote cesuur in zijn le-
ven. Voor velen in Nederland heeft Mengelberg hierna afge-
daan.” Zwart nam de complete tekst als bijlage op in de biogra-

fie. We lezen onder meer dat Mengelberg, wanneer hij hoort dat 
Nederland heeft gecapituleerd, er met Duitse vrienden eens 
lekker voor gaat zitten, ‘(we) lieten champagne komen en vier-
den dit grootsche uur’. Verder merkt hij op dat ‘politici der Wes-
telijke mogendheden den oorlog hebben veroorzaakt’ en dat 
Hitler eigenlijk vrede had gewild.

Miskleun
Frits Zwart praat niets goed, maar geeft wel achtergrond en con-
text die de miskleun enigszins begrijpelijk maken. “Mengelberg 
werd in Utrecht geboren, maar hij was in feite een Duitser. Zijn 
beide ouders waren Duits. Ze spraken thuis Duits. De Duitse cul-
tuur was voor hem superieur. Hij bewonderde Hitler, omdat die 
Duitsland in zijn ogen weer groot zou maken. Na 1940 stelt hij 
zich niet terughoudend op. Hij laat zich met hoge Duitsers foto-
graferen. En hij moet zich uiteindelijk neerleggen bij het verbod 
op het spelen van Mahler en Mendelssohn (Joodse componisten, 
red.) en de verwijdering van Joodse musici uit het orkest.”             

Na de oorlog legt de Centrale Ereraad Mengelberg uiteindelijk 
een dirigeerverbod op van zes jaar. Zwart: “In die procedure zijn 
rare dingen gebeurd. Zo heeft Mengelberg zich nooit kunnen 
verdedigen, want hij verbleef in zijn Zwitserse huis. Buiten-
landse Zaken weigerde hem een paspoort te verlenen. Dat bete-
kende meteen dat hij ook niet buiten Nederland kon dirigeren, 
terwijl het verbod daar geen betrekking op had. Dat is toch een 
ontluisterende gang van zaken. Uiteindelijk sterft Mengelberg 
een paar maanden voordat het dirigeerverbod afloopt. Een zeer 
tragisch einde van het leven van een groot man.”        

Is er voor Frits Zwart nog wel leven ná Mengelberg? “Zeker, 
ik blijf verbonden aan het Nederlands Muziekinstituut. Ik ben 
wel blij dat de biografie klaar is, maar Mengelberg trekt toch wel 
weer. Dat merk ik nu ik bezig ben de Engelse vertaling van mijn 
boek na te kijken. Ook weer spannend en boeiend!”

Frits Zwart, ‘Willem Mengelberg: een biografie 1920-1951’ (688 pagina’s). 
uitgeverij:  Prometheus, Amsterdam 2016. Prijs: €39,95.

Frits Zwart schreef biografie Willem Mengelberg

Opkomst en ondergang van een groot man  
Het is bijna zijn levenswerk 
geworden, de biografie van 
nederlands grootste dirigent, 
Willem Mengelberg. Bijna, want 
de Haagse musicoloog Frits 
Zwart had en heeft ook nog een 
paar andere dingen te doen. “ik 
ben wel blij dat het nu klaar is.”

Frits Zwart in zijn serre; op de piano staat een portret van Willem Mengelberg. | Foto: DHC

‘Hij bewonderde Hitler,  
omdat die Duitsland  
in zijn ogen weer groot  
zou maken’
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