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Z
ijnMatthäus Passion klinkt pom-
peusinhedendaagseoren,Mozart
heeftwel galantere vertolkers ge-
kend en van zijn pionierswerk in

deMahlersymfonieën isweinig bewaard
gebleven. Toch is de geschiedenis aller-
minstklaarmetWillemMengelberg,dedi-
rigent die van 1895 tot 1943 als een Napo-
leon over het Concertgebouworkest
heersteenhetgrootstedeelvandieperiode
als eenhalfgodwerdvereerd.
Een factor in die blijvende fascinatie is

ongetwijfeldMengelbergs faustiaanse val
in 1940. De bewierookte Musikdirektor
werkte al te welwillend samen met de
Duitsebezetter, veranderde vannationale
heldopslaginlandverrader,enwerdnade
bevrijding bestraft met een dirigeerver-
bod. Hij overleed in 1951 in Zwitserland,
ziekengedesillusioneerd,zonderooitnog
eenconcertzaal tehebbengezien.
Er zijn al vele bladzijden over Mengel-

bergs pijnlijke deconfiture geschreven.
Soms is de dirigent daarbij afgeschilderd
als de lijdende partij (‘definitieve brood-
roof’, oordeeldeOtto Glastra van Loon in
1969over het dirigeerverbod). Dehuidige
consensus luidtdatdedoor zijn roemver-
blindemaestromeendebovendepolitieke
realiteitvanhetDerdeRijktestaan(ziePau-
lineMicheels’Muziek inde schaduwvanhet
DerdeRijk, 1993).Hetwellicht laatstewoord
over de affaire valt te verwachten in het
aangekondigde tweede deel van Frits
ZwartsgroteMengelberg-biografie.
DeopvattingdatMengelbergs laakbare

gedragnietsafdoetaanzijnmuzikalebete-
keniswordtmedeuitgedragendoordeNe-
derlandseWillemMengelberg Society. Tot
genoegen vandenog altijd ‘numerous ad-
mirers ofMengelberg’smusicworldwide’ be-
heert de Society eenpublieksvriendelijke
websitemet eenomvangrijk beeld- en ge-
luidarchief (willemmengelberg.nl).
Interessant voor gevorderde Mengel-

bergianen is Dossier Mengelberg van de
voorzitter vande Society, FrederikHeems-
kerk.Deauteurvandezereconstructievan
Mengelbergs veroordeling is gepensio-
neerd strafrechter, endatbepaalt hetper-

spectief vanzijndossier,waarinallegetui-
gen à charge endécharge inbeeld komen
en veel relevante documenten integraal
zijnafgedrukt. Piècede résistance ishet 19
pagina’s tellende slotvonnis van de Cen-
traleEreraadvan20oktober 1947.
IndeinleidinglichtHeemskerkzijnmis-

sietoe.Hetgaathemomhetcorrigerenvan
de ‘scheefgegroeide beeldvorming’ over
Mengelberg en van een ‘verguizing’ die in
zijnogen‘steedsonwerkelijkerdimensies’

heeft aangenomen.Wantdedirigentmag
politieknaïef zijngeweest,er isgeenreden
hemeennaziof antisemiet tenoemen.

Alle facetten van Mengelbergs proces
houdtHeemskerknogeenstegenhetlicht,
tebeginnenmethetberuchte interviewin
de nazi-partijkrant Völkischer Beobachter
van juli 1940,waarvan een vertalingwerd
afgedruktindepro-DuitseTelegraaf.Daarin
verteldeMengelberghoehij reageerdeop
de Nederlandse capitulatie: ‘Wij lieten
champagne komen en vierden dit groot-
sche uur. Europa komt in nieuwebanen.’
Het gewraakte citaat was waarschijnlijk
eennazi-verzinsel.MaarMengelberg dis-
tantieerde er zich nadien zo halfslachtig
van,dathijerzijnreputatievoorgoedmee
verspeelde.

Datzelfde gezichtspunt was al bij Mi-
cheelstevinden,maardoordatHeemskerk
consequent de juridische kant belicht,
voegt hij nieuwe feiten en inzichten toe.
Het eindoordeel verandert er nietwezen-
lijkdoor(Mengelbergisniet ‘fout’geweest,
maarheeft foutengemaakt),maarhetver-
scherpt het beeld van eenniet vlekkeloze
procesgang en lacunes in de verdediging
dooradvocaatBottenheim–diedezaakvol-
gensHeemskerk vooral verknoeide door
geenenkelwoordvanberouwnamenszijn
cliëntuit te spreken.

Veel aandacht besteedtHeemskerk ten
slotte aande zogehetenpaspoortkwestie.
Mengelberg zat vanaf de zomer van 1945
tot zijn doodmet een verlopenpas in zijn
chalet inZwitserlandendoordatdeNeder-
landse regering ondanks dringende ver-
zoekenweigerde ‘een collaborateur als de
HeerMengelberg’ (dixitWillemDrees)een
nieuwepas te verstrekken, konhij zijn ei-
genprocesnietbijwonen.

VolgensHeemskerkisdaarmeehet ‘aan-
wezigheidsrecht’ gesaboteerd, een schen-
dingvanhetbeginselvangoedbestuurdie
de juridische krachttermdétournement de
pouvoir (rechtsverdraaiing) verdient.

Of Mengelbergmilderwas beoordeeld
alshijzelf hadkunnensprekeninzijnpro-
ces blijft betwijfelbaar. Toen de nazi’s het
standbeeld van Mendelssohn in Leipzig
sloopten en Mahler entartet werd ver-
klaard, verduidelijkte de dirigent zijn
standpunt in De Telegraaf: ‘Politieke over-
tuigingof staatsvormrakenmij nietwan-
neer ikeendirigeerstokopneem.’
Erik van den Berg
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Hoewel politiek naïef,
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