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Inleiding 

 

 “Het heeft lang geduurd, inderdaad, alvorens aan de stad Gent een eigen, Vlaamsch (sic.) lyrisch tooneel (sic.) 

werd gegeven. De Vlamingen waren er nu toch eenmaal aan gewoon geraakt te vragen…, en te wachten. Maar 

nu de dag gekomen is waarop ze ‘wonnen wat ze wilden’, is er geen tijd meer te verspillen aan ijdel gemor, 

omdat het niet vlugger ging. Wat achter den rug ligt, laten we dit alles voor het boek van onze geschiedenis, 

gevuld met wenschen (sic.), eischen (sic.), klachten en verzuchtingen, met hier en daar, te zelden, het relaas van 

een blijde gebeurtenis. Vandaag zullen we dit boek niet doorbladeren. Vóór ons ligt een witte bladzijde, 

waarop we een datum en een feit vermelden, met een woord van hoop en vertrouwen in de toekomst.” 

Het Laatste Nieuws, 29 oktober 1940 

 

Tweeënzeventig jaar later lijkt de tijd rijp om dit geschiedenisboek wel te doorbladeren en om de 

witte bladzijden aan te vullen met de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van wat Het 

Laatste Nieuws  als een ‘historische dag’ betitelt: de opera van Gent heeft voor het eerst een 

Vlaams operabeleid. 

 

Een Brusselse archieftaak uit het tweede bachelorjaar kunstwetenschappen wekte een bijzonder 

enthousiaste interesse op voor verhalen die, in archiefdozen verpakt, klaarliggen om te ontsluiten. 

Door mijn stage in de Vlaamse Opera tijdens het derde bachelorjaar, was de keuze snel gemaakt 

om de geschiedenis van het Gentse operaleven in mijn masterproef via archiefonderzoek te 

onderzoeken. Omdat de jaren dertig en vooral begin jaren veertig me al langer intrigeren, vroeg ik 

me af welke invloed de Duitse bezetter expliciet en impliciet uitoefende op het Gentse 

operabeleid en de artistieke keuzes. 

 

De vraagstelling kreeg een nieuwe invalshoek toen ik het boek Collaboratie of cultuur?: een Vlaams 

tijdschrift in bezettingstijd 1941-1944 van Dirk De Geest las. Wat me aan het denken zette, was de 

zin:  

“De ingestelde Nieuwe Orde heeft niet zozeer rechtstreeks ingegrepen in de 

omstandigheden, maar vervult vooral de functie van een katalysator, die de optimale 

voorwaarden voor de reeds onderhuids aan de gang zijnde evolutie heeft gecreëerd.”1 

                                                                 
1 Dirk,  De Geest, Collaboratie of  cultuur?: een Vlaams tijdschrif t in bezettingstijd 1941-1944 (Amsterdam: Meulenhoff, 1997), 

351-352.  
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Interessanter dan de onmogelijke schuldvraag te beantwoorden of de Gentse opera al dan niet 

een collaborerende instelling was, stel ik liever de vraag of de hypothese dat de Duitse bezetting 

een katalysator was voor wat reeds sluimerend aan de gang was qua vervlaamsing, toepasbaar is 

op de casus van de Koninklijke Gentse Stadsopera. 

 

In de overvolle boekenrekken met literatuur over de Tweede Wereldoorlog, zijn er slechts enkele 

te vinden die specifiek het culturele leven behandelen. Enkele, waaronder de boeken van Van de 

Vijver en Vannieuwenhuyse, bespreken kort de Gentse Opera. De boeken die de geschiedenis 

van het Gentse operaleven overlopen, zoals Verriest, wijden slechts een kort hoofdstuk aan de 

opera tijdens de oorlogsjaren. Even googlen levert wel een interessante thesis op van Karel 

Vanhaesebrouck over de programmatiepolitiek tijdens de oorlogsjaren van Hendrik Caspeele, 

directeur van de Koninklijke Stadsopera, en Staf Bruggen, directeur van de Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg, beiden in Gent. Van Haesebrouck baseert zich voor zijn onderzoek 

op krantenartikels en programmaboekjes, terwijl ik ook geïnteresseerd ben in andere 

archiefbronnen. 

 

Die zijn er met hopen, blijkt al snel uit een eerste bezoek aan het stadsarchief van Gent, de 

Zwarte Doos. Net geen vijftig dozen archiefmateriaal over deze operaperiode zijn voorhanden. 

Niet alle dozen blijken even bruikbaar. Na het onderzoek hou ik zo’n 2000 documenten over als 

startbasis voor deze masterproef om “het boek van onze geschiedenis, gevuld met wenschen (sic.), eischen 

(sic.), klachten en verzuchtingen, met hier en daar, te zelden, het relaas van een blijde gebeurtenis…”, dat Het 

Laatste Nieuws bij het begin van de oorlogsperiode dichtgeslagen wou zien, toch te schrijven. En 

ook om verder te kijken naar de witte bladzijde zoals die ondertussen is geschreven. 

 

Deze masterproef in drie bedrijven start bij het Franstalige operabeleid dat voor Wereldoorlog II 

in werking was, beginnend bij de organisatorische kant van het operahuis. Daarna volgt een korte 

bespreking van wat het Gentse publiek op het podium voorgeschoteld kreeg. Het hoofdstuk 

eindigt met de eis van de Vlaamse operabeweging tot vervlaamsing in het operahuis. 

 

De ‘peripeteia’ volgt in hoofdstuk twee, het zwaartepunt van de masterproef, over de 

oorlogsjaren zelf. Ook dit deel start met de organisatorische aspecten, de machtswissels en de 

financiële kant van het operahuis. Vervolgens volgt een uitgebreide bespreking van de artistieke 

keuzes die Hendrik Caspeele, toenmalig operadirecteur, voor zijn operahuis maakte tegen de 

achtergrond van de vervlaamsingspolitiek van de Duitsers. Verder wordt onderzocht op welke 
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vlakken de Duitse invloed zich liet opmerken en hoe de vroegere eis om opwaardering van de 

Vlaamse cultuur in de praktijk wordt uitgevoerd. 

 

De afwikkeling van het verhaal, hoofdstuk drie, beschrijft niet alleen hoe het de protagonisten na 

de oorlog verging, maar ook de verdere evolutie van het huis, dat vandaag bekend staat als de 

Vlaamse Opera. 
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1. Théâtre Royal Français de Gand: de Franstalige Schouwburg 

voor de Duitse bezetting 

 

1.1.  Organisatie van het Théâtre Royal Français de Gand aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog 

 

De stad Gent is eigenaar van de gebouwen van het Théâtre Royal Français en duidt René Coens 

in 1925 aan als concessiehouder van de opera. Als concessiehouder leidt Coens het artistieke  luik, 

en is verantwoordelijk voor de financiële en zakelijke kant van het operahuis.  

Als arbeiderszoon gaat de Gentse Coens (1887-1943) tot zijn tiende naar school. Zijn vader 

wordt werkonbekwaam en René Coens moet gaan werken om het geld binnen te brengen. ’s 

Avonds blijft hij wel lessen volgen, onder andere Frans en solfège. Daar ontdekt hij zijn 

zangtalent en op vijftienjarige leeftijd debuteert Coens in verschillende concerten en operettes. 

Zijn baas in de fabriek biedt hem de kans om minder lang te werken zodat hij ’s avonds lessen in 

het conservatorium kan volgen. Vanaf 1906 is Coens als zanger verbonden aan het Grand 

Théâtre Français.  

Na verschillende korte engagementen tijdens en na Wereldoorlog I, wordt Coens in 1925 

concessiehouder van het Théâtre Royal Français de Gand. Het overzicht van zijn leven en werk, 

dat in 1933 uitgegeven wordt ter ere van zijn jubileum, benadrukt Coens’ inzet om Belgische 

werken te promoten.2 

In het lastenboek, bijlage bij het contract dat Coens met het stadsbestuur sluit, staan de rechten 

en plichten van Coens als concessiehouder. Zo zal de stad de kosten betalen van de kuisploeg 

van de gebouwen en van de verlichting en de verwarming3 die tijdens het speeljaar gemaakt 

worden. Dat speeljaar is vastgelegd van 1 oktober tot 15 maart. Buiten het speelseizoen, tussen 

15 maart en 1 oktober, mag Coens het gebouw onderverhuren maar dan zijn alle bovenvermelde 

kosten voor eigen rekening. 

Naast logistieke afspraken, staan er ook afspraken in het lastenboek rond tewerkstelling. De stad 

beslist tot op de man hoeveel orkestleden er mogen worden aangenomen en welk instrument ze 

moeten bespelen. Ook het aantal solisten, koorzangers en dansers staat gedetailleerd beschreven, 
                                                                 
2 Programmaboekje Jubilé  d’art van René Coens, 1933, XXI 348, doos 1, map: Théâtre Royal Français, Soirée Coens, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
3 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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met minimum- en/of maximumloon bij vermeld. Bovendien eist het stadsbestuur dat “De 

solisten zullen zooveel (sic.) mogelijk gekozen worden onder de leeraars (sic.) van het Koninklijk 

Muziekconservatorium van Gent.”4 Daarnaast zijn er ook richtlijnen over de prijzen van de 

toegangstickets, boekhouding en over de leden van de schouwburgcommissie en de 

schouwburgzitjes die voor hen voorbehouden moeten blijven. Over de afspraken in het 

lastenboek rond het gespeelde repertoire wordt verder ingegaan onder 1.2: Repertoire van het Théâtre 

Royal Français de Gand aan de vooravond van Wereldoorlog II. 

Op dertien maart 1940 komt de ‘Commissie van Schone Kunsten en de Franse Schouwburg’ 

bijeen om te beslissen over de toekomst van de schouwburg aangezien de concessie met Coens 

eindigt. Omdat de commissie denkt dat er zich geen ernstige andere kandidaten zullen aandienen, 

besluiten ze Coens voor een nieuw jaar te herbenoemen onder de voorwaarden van het 

bestaande lastenboek. Twee van de twaalf leden van de commissie onthouden zich van de 

stemming, niet omdat ze het administratief bestuur van Coens afkeuren, maar omdat ze tegen een 

Franstalige schouwburg zijn in een Vlaamse stad.5 Op 22 april 1940 volgt het college van 

burgemeester en schepenen de beslissing van de Commissie van Schone Kunsten.6 Vijf dagen 

later tekent Coens zijn contract.7 

Op 14 september 1940 krijgt Coens echter het nieuws van het stadscollege 

“dat uwe benoeming tot Bestuurder van den Koninklijken Franschen Schouwburg voor 

het tooneeljaar 1940-1941, door de Duitsche Overheid niet aanvaard werd. Het spijt ons, 

derhalve, van uwe diensten te moeten afzien. Verder verzoeken wij u beleefd, zoo spoedig 

mogelijk de woning, welke u betrekt in den Schouwburg, te onze beschikking te willen 

stellen.”8 

René Coens is het daar niet mee eens en schrijft twee dagen later een brief waarin hij zich niet 

akkoord verklaard met deze eenzijdige verbreking van het contract. Bovendien vindt hij het 

praktisch onmogelijk om zijn woning – die hij al zestien jaar betrekt – onmiddellijk te verlaten. 

                                                                 
4 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
5 Verslag commissie van Schoone Kunsten en van den Franschen Schouwburg , 13/3/1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche 

Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 
6 Gemeenteraadsbesluit omtrent herbenoeming Coens, 22/4/1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos  
7 Contract tussen stadsbestuur van Gent en Coens, 27/4/1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Stadsarchief Zwarte Doos. 
8 Briefwisseling tussen stadsbestuur en Coens, 14/9/1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-

1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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Op 24 september ontvangt schepen Cnudde de ontevreden Coens om de zaak te bespreken.9 

Hiervan is geen verslag terug te vinden. Op 28 november 1940 besluit het college van 

burgemeester en schepenen officieel om de heer Hendrik Caspeele aan te stellen als artistiek 

leider van de Koninklijke Stadsopera.  10 Caspeele opent het nieuwe –Vlaamse– speelseizoen 

echter al op zaterdag 26 oktober 1940. 

Eind januari 1943 ontvangt Hendrik Caspeele een brief van het stadsbestuur met daarin het 

overlijdensbericht van René Coens.11 Na zijn dood ondervindt het stadsbestuur nog steeds 

problemen met de contractbreuk van 1940. Coens’ dochter daagt het stadsbestuur in 1944 voor 

de rechter en eist een vergoeding van honderdduizend frank omdat haar vader onwettig 

vervangen werd door Caspeele.12 Advocaat Lagae vormt de affaire om tot een winwin-situatie op 

6 februari 1945: 

“Ik heb het genoegen U te mogen berichten dat ik erin gelukt ben in der minne de zaak 

Coens, die nog al ongunstig voor de Stad voorkwam, op te lossen. Juffrouw Coens 

verzaakt aan haren eisch (sic.) tot betaling van vergoeding wegens verbreking van haar 

vaders contract, mits die enkele kleine toegeving van de Stad dat deze in de lokalen van 

den Schouwburg het borstbeeld van den Heer Coens zal plaatsen, borstbeeld dat 

Juffrouw Coens zelf zal verschaffen. Het zal wellicht overbodig zijn aan te dringen op het 

voordeel dat deze regeling voor de Stad uitmaakt. Mag ik u verzoeken mij te willen 

bevestigen dat het College met die oplossing accoord (sic.) gaat?”13 

Tien dagen later geeft het college zijn akkoord over deze minnelijke schikking.14 Vandaag staat er 

nog steeds een borstbeeld van Coens in het gebouw van de Vlaamse opera in Gent, al is dat 

borstbeeld niet datgene dat dochter Coens liet maken. Het bronzen borstbeeld dat achter de deur 

staat van de redoutezaal richting foyer, werd al gemaakt in 1933 ter ere van zijn jubileum. Of 

                                                                 
9 Briefwisseling tussen stadsbestuur en Coens, 16/9/1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-

1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
10 Briefwisseling tussen stadsbestuur en Caspeele, december 1940, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-

1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 2) Vaststelling van het  krediet voor exploitatiekosten 1e helft seizoen 1940-

1941, 3) Krediet exploitatiekosten 1941, 4)  Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
11 Overlijdensbericht van Coens verspreid door Caspeele, januari 1943, XXI 929, map: Orkest, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 
12 Nota van de stadssecretaris over schadeclaim dochter Coens, 23/10/1944, XXI 795, map: Koninklijke Fransche 

Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 
13 Briefwisseling college van burgemeester en schepenen Gent , 6/2/1945, XXI 348, doos 1, map: Borstbeeld wijlen Coens, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
14 Briefwisseling stadsbestuur Genten advocaat juff rouw Coens, 16/2/1945, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: 

speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e 

helft seizoen 1940-1941, 3)  Krediet exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet,  college 18/8/1941, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
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juffrouw Coens daadwerkelijk de opdracht heeft gegeven een beeld te laten maken is niet 

duidelijk. Wel kan meneer De Meyer, voorzitter van de Vrienden van de Lyrische kunst, zich een 

plaasteren borstbeeld van Coens herinneren. Dat beeld kreeg hij via de zoon van een latere 

operadirecteur in bezit en hij schonk het aan het toenmalig archief van het Vlaams Toneel. 15 

Mogelijk is dit het borstbeeld dat juffrouw Coens rond 1945 voor haar vader liet maken. Er zijn 

echter geen documenten terug te vinden waaruit blijkt dat dit of een ander borstbeeld uit de 

periode rond 1945 ooit zoals afgesproken in de gebouwen van de opera heeft gestaan. 

 

1.2.  Repertoire van het Théâtre Royal Français de Gans aan de vooravond 

van de Tweede Wereldoorlog 

 

De programmatie van de Koninklijke Stadsopera tijdens de oorlogsjaren is erg accuraat te 

reconstrueren aan de hand van verslagen van politie en brandweer, die bij elke voorstelling 

aanwezig waren. Zulke verslagen ontbreken over de periode voor de wereldoorlog, maar aan de 

hand van de prospectussen, die voor elk speelseizoen uitgegeven worden, is het mogelijk een idee 

te vormen van de geprogrammeerde voorstellingen. Of alle voorstellingen aangekondigd in de 

prospectus daadwerkelijk het podium bereikten en hoe vaak ze gespeeld werden, is echter niet na 

te gaan.  

In het lastenboek van de Koninklijke Franse Schouwburg van de vergunning voor 1937-38, 1938-39 en 1939-

40 staat in hoofdstuk IV, artikel 23: 

“De bestuurder is gehouden het groot opera, comisch-opera (sic.), lyrisch drama, vertaalde 

werken en operetten (sic.) op te voeren. Hij verbindt zich de verschillende soorten der 

opgelegde vertooningen (sic.) te geven, in dezelfde verhouding en derwijze dat geen enkel 

soort als overwegend kan beschouwd worden.”16 

In de prospectus voor het seizoen 1935-1936 staan de komende voorstellingen onderverdeeld in 

opera’s, ‘pieces en 1 actes’ en operettes. Het seizoen daarop wordt de nieuwe categorie ‘operas -

comiques’ bij gecreëerd. Het genre bestond wel al eind 19de eeuw, maar het onderscheid tussen 

opera en opera-comique werd in de prospectus tot dan toe niet gemaakt. Vandaar dat het in 

grafiek 1 (zie bijlage) lijkt alsof opera oververtegenwoordigd is in het speelseizoen 1935-1936. In 

de jaren daarop, 1937-38 en 1938-39 valt de categorie ‘pieces en 1 actes’ weg. Uit 

                                                                 
15 Adolphe, De Meyer, e-mail, 22 mei 2012.  
16 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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bovengenoemde grafiek is duidelijk af te leiden dat Coene zich houdt aan de afspraak om de 

verschillende soorten vertoningen evenredig aan bod te laten komen. 

Het onderscheid dat Coens maakt tussen deze indelingen lijkt soms echter nattevingerwerk. De 

ene keer labelt hij ‘La Femme Nue’ als lyrisch drama, bij een andere prospectus wordt dat een 

komische opera. Als categorie komt ‘lyrisch drama’ in de prospectus overigens niet voor, enkel 

als het werk in de kijker wordt gezet als ‘bijzondere herneming of creatie’ wordt het onderscheid 

‘lyrisch drama’ gemaakt. In de prospectus staan de lyrische drama’s onder de noemer ‘opera’, 

bijgevolg zijn ze zo ook in de grafiek opgenomen. Operettes zijn soms dan weer terug te vinden 

in het rijtje van de opera’s. Zo staan sommige operettes van Lehár, zoals Het Land van de Glimlach, 

onder de operanoemer, andere dan weer bij de operettes. Maar zelfs dan lijken de verschillende 

categorieën evenredig aan bod te komen. 

De titels van de opgevoerde werken in de prospectus staan meestal in het Frans, ook als het werk 

oorspronkelijk in een andere taal geschreven werd. Alle libretti werden naar het Frans vertaald en 

zo opgevoerd. 

Interessant is om te kijken hoeveel werken oorspronkelijk in het Frans geschreven werden. 

Tijdens de vier speelseizoenen tussen 1935 en 1939 bestond steeds minstens 47% van het 

repertoire uit Franstalige werken. In 1936-1937 vormde het Franstalige gedeelte van het 

repertoire zelfs 65.5%. Op de tweede plaats komen elk seizoen de werken van Duitstalige 

afkomst, vooral Duitse operettewerken zijn populair. Duitse opera’s doen het minder goed, zeker 

vergeleken met de Italiaanse opera-inbreng.  

In het speelseizoen 1937-1938 duikt de eerste Vlaamse komische opera op, De Bruid der Zee van 

Jan Blockx, evenals De Vlasgaard van Jef Van der Meulen. Die laatste opera was een verplichting 

van overheidswege uit en is niet opgenomen in de statistieken, aangezien de opera niet 

aangekondigd was in de prospectus maar opgelegd van bovenaf.17 Het seizoen daarop staan twee 

Vlaamse opera’s en een komische Vlaamse opera op het programma, samen goed voor net geen 

zes procent van het repertoire. Opmerkelijk zijn de drie Engelse operettes die vanuit Amerika 

hun intrede doen vanaf het speelseizoen 1938-1939. 

De teksten van al deze werken werden, vastgelegd door het lastenboek, vóór de opvoering 

gecontroleerd door het college:  

                                                                 
17 Meer hierover onder het luik ‘taalstrijd’.  
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“Geen nieuw stuk zal mogen aangekondigd worden, hetzij bij middel van plakbrieven of 

anders, zonder dat de tekst officiëel (sic.) is medegedeeld aan het College en teruggestuurd 

aan den vergunningshouder voorzien van het gemeentezegel. Het Gemeentebestuur zal 

de opvoering mogen verbieden van ieder werk dat zou onbehoorlijk voorkomen of 

onwaardig van den Koninklijken Franschen (sic.) Schouwburg.”18 

Het college van burgemeester en schepenen legde verder ook vast dat het toneeljaar moet duren 

van 1 oktober tot 15 maart en dat er vijf voorstellingen per week plaatsvinden: maandag, 

facultatief woensdag, vrijdag en zondagmiddag- en avond. 19 Deze bepalingen worden strikt 

opgevolgd door het stadsbestuur. Op 10 oktober 1938 bijvoorbeeld krijgt Coens een aanmaning 

van het college omdat het nieuwe toneelseizoen nog niet van start ging.20 

In de keuze voor het repertoire verplicht het college voorts elke jaar twee werken op te voeren 

van Belgische auteurs, waarvan het stadsbestuur er zelf een oplegt. De cultivering van de 

Belgische cultuur lijkt dus een van de doelstellingen van het stadsbestuur, verspreiding van de 

Vlaamse cultuur ligt echter gevoeliger: 

“De vergunningshouder zal geen Vlaamsche (sic.) vertooningen (sic.) mogen geven 

zonder voorafgaandelijke (sic.) en schriftelijke machtiging van het College.”21 

 

1.3.  Een Franstalige schouwburg in een Vlaamse stad: voor- en 

tegenstanders 

 

Het college van burgemeester en schepenen lijkt niet happig op de bevordering van de Vlaamse 

Lyrische Kunst. Nochtans kende Gent al lange tijd verschillende initiatieven om Vlaamse opera’s 

en/of buitenlandse opera’s in het Vlaams een podium te geven. 

Rond 1910 al verspreidden de Kunstvrienden van het Nederlands Toneel pamfletten met de 

boodschap: 

                                                                 
18 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
19 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
20 Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en Coens, 10/10/1939, XXI 344, map: Théâtre Royal Français, saison 38-39, 

correspondances, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos.  
21 Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg , 1937-1940, XXI 795, map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 

1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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“Gentenaars! Waarom weigert uw gemeenteraad het opvoeren van Vlaamsche 

zangstukken in onzen Vlaamschen Schouwburg22 terwijl hij vreemde zanspelen (sic) laat 

opvoeren en de inrichters ervan aanmoedigt en ondersteunt?”23 

In 1917 richt Oscar Roels een operagezelschap op voor de Nederlandse Schouwburg. De 

voorstellingen van dit gezelschap werden van 1917 tot het zomerseizoen van 1918 afgewisseld 

met teksttheater. Het gezelschap kreeg geen toelage maar Roels slaagde erin financieel rond te 

komen. De reacties op de voorstellingen, waaronder Traviata, Madame Butterfly, Carmen, Werther en 

anderen, waren telkens zeer lovend. 24 

In november 1918, wanneer het directeurschap van Van Seymortier in de Nederlandse 

Schouwburg eindigt, houdt ook het gezelschap van Oscar Roels ermee op. Het geloof in een 

eigen Nederlands operagezelschap groeit echter aan. Onder andere toekomstige operadirecteurs 

Vina Bovy en Hendrik Caspeele, beide lid van Roels’ gezelschap en Caspeele eerder ook van het 

Nederlands Lyrisch Toneel van Antwerpen, zullen dat plan niet opgeven.25 

De Vlaamse opera-activiteit verschoof van de Nederlandse Schouwburg naar de 

Minardschouwburg, waar een nieuw opera- en operettegezelschap vanaf 1919 speelde. Dat 

gezelschap stond onder leiding van Fritz Horta, Hendrik Caspeele en Evarist De Bouvre. Ze 

speelden de ene week opera’s in het Frans en de andere week operettes in het Vlaams. Ook in het 

Nieuwe Circus, het Colisseum op de Kuiperskaai en in het Circus Bento op het Sint-Pietersplein 

werden Vlaamse operettes uitgevoerd tijdens het zomerseizoen van 1920.  26 

Op elf februari 1934 vormde zich de organisatie Vrienden van de Koninklijke Vlaamse Stadsschouwburg 

Gent (VKNS) die datzelfde jaar met een eigen magazine, Onze Schouwburg, naar buiten treedt met 

actieve propaganda voor de Vlaamse toneelkunst.27 In november 1937 kondigt Onze Schouwburg 

een nieuw blad aan: Onze Opera, uitgegeven door de pas opgerichte VRIVOG, Vrienden van de 

Vlaamse Opera Gent. Onze Schouwburg verwelkomt het nieuwe blad als 

“… zusterorgaan en strijdend element welke insgelijks, met dezelfde wilskracht en 

onverdroten werkzaamheid, de ten doel gestelde taak zijner stichters ten volle zal weten te 

                                                                 
22 Het gaat hier niet over het Théâtre Royal Français de Gand, maar over de Nederlandse Schouwburg waar in die 

periode zowel gesproken toneel als  zangspelen  op het programma stonden. 
23 Jaak, Van Schoor, Een huis voor Vlaanderen: honderd jaar Nederlands  beroepstoneel te Gent  (S.l. : s.n., 1972), 126-127.  
24 Van Schoor, huis voor Vlaanderen, 146.  
25 Van Schoor, huis voor Vlaanderen, 147.  
26 Van Schoor, huis voor Vlaanderen, 147-148.  
27 Van Schoor, huis voor Vlaanderen, 174-175.  

javascript:ABLFrame.Search('publisher:%22s.n.%22',%20'user',%20'',%20'detail');
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dienen. VKNS wenscht (sic.) Onze Opera een hartelijk welkom in ons Gentsch (sic.) 

Toneelleven.”28 

Voor tien frank is men lid van het VRIVOG, met als spreekbuis professor dr. Van de Mueren, 

wiens citaat naast de titel van elk nummer van Onze Opera staat: 

“Voor de Vlaamsche (sic.) muzikale (sic.) kultuur (sic.) gaat een onbegrensde toekomst 

open indien Gent voor haar een tweede centrum [naast Antwerpen] kan worden.”29  

De eentaligheid van Vlaanderen wordt in 1932 bij wet vastgelegd. Tot het einde van de jaren 

twintig verdedigden Waalse en Waalsgezinde politici de tweetaligheid van Vlaanderen. In 1932 

echter herbegon de discussie over de taalkwestie in bestuurszaken30 en moesten de Fransgezinden 

aanvaarden dat in Vlaanderen “de taalkeuze van het individu ondergeschikt [was] gemaakt  aan die 

van de taalgemeenschap”31. 

Door de nieuwe bestuurstaalwet vindt het VRIVOG dat “die enkele gebieden waar de meest 

intense verfransching (sic.) zich nog schuil houdt, daarvan moeten worden gezuiverd.”32 De 

doelstelling van het VRIVOG is tweeledig. Enerzijds willen ze het Franstalige Théâtre Royal de 

Gand vervlaamsen, anderzijds willen ze dat zo’n Vlaamse opera een cultuurmiddel wordt dat zich 

over heel Vlaanderen verspreidt.33 Daarbij staat ook de vorming van het operapubliek centraal. In 

de beginjaren organiseert het VRIVOG daarom kunstavonden met voordrachten over 

operakunst en haar muziekhistorische evolutie, afgewisseld met in het Vlaams vertaalde 

operafragmenten.34 Hoewel kranten soms anders berichten, ijvert het VRIVOG vanaf het begin 

niet voor een operahuis waarin enkel Vlaamse werken op het podium komen. De organisatie wil 

een internationaal repertoire, in het Vlaams gebracht, aangevuld met Vlaams repertoire.  35 Het 

                                                                 
28 L.L, “Een nieuw blad” in Onze Schouwburg: Orgaan van “De Vrienden van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg van 

Gent”, 4e JRG, nr 7, november 1937, XXI 347, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
29 XXI 347-M2-5909 
30 Maarten, Van Ginderachter,  “Heibel om de Stille Veldvermakenlaan: het Belgisch parlement en de machtsstrijd om 

de taalwetten op het bestuur 1878-1921-1932.” Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis 30, 3/4 (2000): 405-406. 
31Van Ginderachter, “Heibel om de Stille Veldvermakenlaan”, 411.  
32 “Kennismaking” in Onze Opera: Orgaan van strijd en cultureele opvoeding van de vrienden van de Vlaamsche opera, 1e JRG, nr 1, 

november 1937, XXI 347, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
33 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p4-5. 
34 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p6-7. 
35 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p8.  
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VRIVOG verwijst naar internationale operahuizen waar het de gewoonte is om een 

internationaal repertoire in de landstaal uit te voeren.36 

Al snel boekt het VRIVOG een eerste doorbraak. In september 1937 schrijft de organisatie een 

brief aan minister van openbaar onderwijs Hoste om de staatstoelage aan te klagen die het 

Théâtre Royal de Gand als Franstalige cultuurorganisatie krijgt in Vlaams gebied. Als oplossing 

geeft Hoste: 

“honderd duizend frank subsidie aan den bestuurder van den ‘Théâtre Royal van Gent – 

OM ZIJN TEKORT VAN HET VORIG SEIZOEN TE DEKKEN37 -, en mits de 

voorwaarde in zijn schouwburg vier Vlaamsche (sic.) opvoeringen te geven in den loop 

van het tooneelseizoen (sic.) 1937-1938.”38 

Op het eerste zicht lijkt dit een voorzichtige positieve doorbraak voor de subsidiëring van de 

Vlaamse lyrische kunst, maar het VRIVOG is beperkt tevreden. Volgens ‘hogergeplaatsten’ sprak 

de minister hier namelijk een wens uit, en geen verplichting. Bovendien interpreteerde het 

VRIVOG de norm ‘vier opvoeringen’ als vier verschillende Vlaamse opera’s die elk meerdere 

keren opgevoerd zouden worden. Directeur Coens vatte dit echter anders op: hij zal uiteindelijk 

vijf keer een Vlaamse opera in het Vlaams op het podium brengen, twee keer De Bruid der Zee van 

Jan Blockx en eenmaal De Vlasgaard van Jef Van der Meulen, voorstellingen die openstaan voor 

een breed publiek. Beide voorstellingen werden elk ook een extra keer uitgekocht, respectievelijk 

door de liberale ziekenbeurs De Voorzorg en het socialistische zangkoor Marxkring, zodat Coens 

formeel aan de vraag van de minister voldeed.  39 

Die eerste Vlaamse voorstelling in het Théâtre Royal de Gand werd in de pers als een historische 

gebeurtenis onthaald.40 In het persoverzicht dat in het magazine Onze Opera verscheen, staan 

citaten uit recensies van De Gentenaar-De Landwacht, Het Laatste Nieuws, Vooruit, De Standaard, Volk 

en Staat, De Gazette van Gent, La Flandre Liberale, Nieuw Vlaanderen, De Dag en Het Antwerpsch 

Tooneel. Unaniem zijn ze positief over het orkest en over de zang en het spel van de zangers en 

het koor. Het enige punt van kritiek was op het Vlaamse publiek zelf, want de zaal was slechts 

voor de helft gevuld. Vooral de opmerking van De Dag “Wij hebben in de zaal te vergeefs 

                                                                 
36 EA, “Nog het konf likt in de Royal Français” in Onze Opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
37 Lay-out overgenomen  
38 EA, “Nog het konf likt in de Royal Français” in Onze Opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos, p10.  
39 EA, “Nog het konf likt in de Royal Français” in Onze Opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos, p11.  
40Meer over de ideologische achtergrond van de krantenkanalen onder 2.5.1  
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gezocht naar de Vrienden van de Vlaamsche (sic.) Opera”41 schiet bij het VRIVOG in het 

verkeerde keelgat, net als die uit Het Antwerpsch Tooneel: 

“Maar zoo zien we het hier te Gent nog al eens dikwijls gebeuren. Intellectueelen (sic.), 

pardon … intellectueele (sic.) Vlamingen steken de koppen bijeen; stellen moties en 

dagorden samen; sturen petities op voor een Vlaamsche (sic.)  opera en als er dan een 

eerste proeve mee wordt gedaan; dan biedt de zaal een hopeloozen (sic.) aanblik.” 42 

De kritiek van De Dag pareert het VRIVOG gemakkelijk door te stellen dat de auteur van het 

artikel tijdens de pauze voorgesteld werd aan de voorzitter van het VRIVOG en dat het bijgevolg 

weinig hoffelijk is te schrijven dat niemand van het –voltallig aanwezige- bestuur van het 

VRIVOG kwam opdagen. Dat de zaal bij de première halfleeg was, is een feit. Maar ook hier 

nuanceert het VRIVOG. De première vond plaats op kerstdag 1937 in de namiddag. Op 

matineevoorstellingen bestaat het publiek meestal uit operaliefhebbers uit de omstreken van 

Gent. Omdat deze mensen op kerstdag liever thuis of bij familie blijven, was er weinig opkomst. 

De tweede uitvoering, een avondvoorstelling enkele dagen later, was wel een groot succes.43 

Een tweede actie van het VRIVOG, in november 1938, is de uitgave van de brochure Waarom een 

Vlaamsche Opera te Gent. Vooral de actie om de brochures uit te delen aan de uitgang van het 

Théâtre Royal de Gand na een Franse voorstelling ging in La Flandre Liberale niet onopgemerkt 

voorbij. De krant stak een beschuldigende vinger op naar het VRIVOG in hun artikel met als titel 

‘Une mise en garde’: 

“Les camelots glissaient leur marchandise entre les mains des spectateurs, comme on le 

fait d’un programme de spectacle. Quand le subterfuge fut découvert, on chassa les 

importuns MANU MILITARI. On se trouve, sans aucun doute, en presence d’une 

enterprise bocho-activiste. Cette littérature (sic.) nausébonde pue l’hitléro-nazisme à cent 

lieues à la ronde. C’est un appel violent … à la violence, une invite à détruire le dernier 

foyer de culture Française en Flandre.”44 

                                                                 
41 EA, “Rond de eerste opvoering van ‘Bruid der Zee’” in Onze Opera, 1st e JRG, nr 3, januari 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
42 EA, “Rond de eerste opvoering van ‘Bruid der Zee’” in Onze Opera, 1st e JRG, nr 3, januari 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
43 EA, “Rond de eerste opvoering van ‘Bruid der Zee’” in Onze Opera, 1st e JRG, nr 3, januari 1938, XXI 347, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
44 VRIVOG, “Aan de Flandre Liberale” in Onze Opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347, map: Documentatie 

over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos.  
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Het VRIVOG stuurt prompt een kopie van dit artikel met hun ludieke antwoord naar alle 

kranten, La Flandre Liberale inbegrepen, en publiceert beide ook in het eigen magazine Onze Opera. 

Enkele fragmenten: 

“(…)Wij noteeren (sic.) graag den rijkdom van Uwe woordenschat inzake welgemanierde 

benamingen aan het adres van tegenstrevers. Wij bedanken U in naam van de 

‘hitleromanen’ voor den ‘bocho-activistischen’ (sic.) stank van onze uitgave, naar Uwe 

geëerde meening (sic.) wel honderd mijlen in den omtrek ruikbaar, en nemen er akte van 

dat door de Gentsche francophiele (sic.) ‘elite’, waarvan Uwe achtbaar blad de spreekbuis 

heet te zijn, precies dit fijnzinnige vocabularium wordt verkozen uit den geheelen (sic.) 

schat van de edele Fransche (sic.) taal en cultuur dewelke zij heet te dragen. (…) Derhalve 

bevestigen wij U hiermede, dat wij besloten hebben aan de voornaamste dagbladen van 

de stad en van het Nederlandschsprekende landsgedeelte, een exemplaar van uw artikel, 

samen met een kopij van dit, ons antwoord en een exemplaar van onze brochure in 

kwestie ter inzage in te sturen. Wij verwachten dat zulks van aard zal zijn U te verheugen, 

gezien de naam van Uwe eerbiedwaardige blad daarbij niets anders kan dan in de achting 

van alle eerlijke lieden boven die mate stijgen dewelke hij reeds door Uwe vroeger 

erkende diensten aan de rechtvaardige betrachtingen van de Vlaamsche 

ontvoogdingsstrijd zou bereikt hebben. (…) Ten titel van inlichting kunt U aan Uwe 

lezers mededeelen (sic.) dat, niettegenstaande onze ‘raccoleurs’ manu militari – indien 

men Uw verslag moet geloven – werden weggejaagd (noemt men dat niet ergens ‘un 

appel violent à la violence?), de verkoop van ons stinkmiddel doorgaat, ook aan de 

poorten van de totnogtoe nog steeds ‘Fransche’ (sic.) opera van de Vlaamsche (sic.) stad 

Gent. De prijs van de brochure bedraagt één frank. Met dank bij voorbaat voor de 

reclame.”45 

Overdrijft La Flandre Liberale wanneer ze spreken van een nazistische brochure? Ja, maar de 

flamingante taal neigt in sommige passages wel naar het radicale, vergelijkbaar met de Duitse roep 

om zuivering van de Germaanse ziel:  

“Zoolang er nog één zieke [Franse] plek overschiet, kan het [Vlaamse] volkslichaam niet 

gezond, kan de toestand niet normaal worden genoemd”46 

                                                                 
45 VRIVOG, “Aan de Flandre Liberale” in Onze Opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347, map: Documentatie 

over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos.  
46 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p1.  
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“Wij willen dat Vlaamsche (sic.) opera worde de hoogste uitdrukking van de Vlaamsche 

(sic.) volksziel van ónzen (sic.) tijd, dat hare opvoeringen hoogtepunten bereiken waarin 

die vólksziel als in een bad worde gedompeld waaruit ze gestaald en getemperd 

tevoorschijn treedt.”47 

“Wij weten het, het opzet is grootsch (sic.) en misschien gedurfd. Maar het is een werk 

van zedelijke gezondmaking, van uitzuivering der Vlaamsche atmosfeer. Aan den oever 

van de Ketelvest te Gent dienen de luchtontsmettende eucalyptusboomen (sic.) der jonge 

Vlaamsche (sic.) herleving te worden geplant om er de bacillen te vernietigen die het leven 

der eigen kultuur (sic.) dreigen te verstikken.”48 

Bovendien wordt het VRIVOG gesteund door een achttiental Gentse cultuurverenigingen 

waaronder ook enkele verenigingen die twee jaar later gretig met de Duitse bezetters zullen 

samenwerken: Volksfront Rex-Gent en Het Dietsch Jeugdverbond.49 Meer over deze pro-Vlaamse 

collaborerende verenigingen is te lezen aan het begin van hoofdstuk 2. 

Op 15 april 1938 sturen de Vrienden van de Vlaamsche Opera een brief naar de burgemeester, 

schepenen en gemeenteraadsleden van Gent. Hierin wijzen ze erop dat logischerwijs uit de 

nieuwe taalwetten, de Franstalige opera plaats moet ruimen voor een Vlaamse. Ze eindigen hun 

brief met de Gentse cultuurverenigingen die het eens zijn met hun motie.50 

De kwestie werd niet besproken op de gemeenteraad. Een jaar later, op 20 april 1939, stuurt het 

VRIVOG een andere brief met gelijkaardig voorstel in de hoop “dat ons verzoek deze maal met 

meer bijval zal bekroond worden”51. Het is niet duidelijk of de kwestie deze keer wel voorkwam 

op de gemeenteraad, maar zelfs als de discussie de gemeenteraad al haalde, bleef de organisatie 

van het operahuis hetzelfde. 

Wanneer een jaar later, maart 1940, de herbenoeming van Coens op de agenda staat van de 

commissie van Schoone Kunsten en van den Franschen Schouwburg, onthouden twee van de twaalf leden 

zich. Zoals eerder vermeld, stemmen ze niet voor omdat ze tegen een Franse schouwburg zijn in 

een Vlaamse stad. Voor de andere tien leden van de Commissie is dat geen bezwaar. Coens wordt 

                                                                 
47 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p5.  
48 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p15 
49 VRIVOG, Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, najaar 1938, XXI 347, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos, p9 
50 Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en VRIVOG, 15/4/1938, XXI 347, map: Documentatie over de Vlaamsche 

Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
51 Motie VRIVOG, 20/4/1939, XXI 347, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 
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bijgevolg herbenoemd52, tot de Duitse bezetter enkele maanden later zich tegen Coens 

uitspreekt.53 

Een van de onthouders, de heer Boekaert, klaagt ook aan dat er niet voldoende propaganda 

gemaakt wordt voor de gastvoorstellingen van de Vlaamse opera van Antwerpen in Gent. De 

andere onthouder, de heer Vermeulen, vindt het bovendien belangrijk dat de prijzen voor 

Vlaamse operavoorstellingen in Gent door de Antwerpse Vlaamse Opera niet hoger liggen dan 

Franstalige voorstellingen en krijgt voor dat idee bijval van de heer Van Hauwaert. Het verslag 

van de vergadering eindigt met de zin dat schepen Cnudde rekening zal houden met de 

opmerkingen.54 In hoeverre er rekening mee gehouden werd, is niet duidelijk. Tijdens de 

wereldoorlog zal Cnudde aanblijven als schepen van onderwijs en schouwburgen. 

Het VRIVOG en enkele leden uit de kunstcommissie zijn niet de enigen die pleiten voor een 

Vlaamse opera in Gent. Op vier februari 1939 schrijft de Bond van Vlaamschen Tooneelschrijvers een 

brief aan de minister van openbaar onderwijs. Daarin klagen ze aan dat de staat vier Belgische 

operahuizen subsidieert, waarvan drie Franstalige en slechts één Nederlandstalige. Volgens hen 

beantwoordt de stichting van een tweede Vlaamse opera, in Gent, aan een belangrijke noodzaak. 

Het is namelijk erg tijdrovend voor Vlaamse librettisten en componisten om nieuw werk te 

schrijven, en als ze maar op één plaats kunnen worden opgevoerd, is dat erg nadelig voor hun 

inkomsten. Bovendien zijn weinig Vlaamse zangers geïnteresseerd in een opleiding tot lyrische 

kunst aan de Vlaamse conservatoria omdat ze weten amper toekomstperspectieven te zullen 

hebben. Het gevolg daarvan is volgens de briefschrijvers een verstarring van het gezelschap en 

een publiek dat het beu is steeds dezelfde zangers te zien optreden. De bond eindigt met de vraag 

of de staat de subsidiering van de Franse opera in Gent wil stopzetten55, een vraag waaraan geen 

gevolg wordt gegeven. 

In La Flandre Liberale, spreekbuis van de Franse bourgeoisie, wordt op het bovenvernoemde 

incident na, nooit gesproken over de talenkwestie. Aan de relevantie van een Franstalige opera in 

Gent wordt niet getwijfeld. 
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2. Opera onder de bezetter: de Koninklijke Stadsopera 

 

2.1.  Inleiding: Gent als bezette stad 

 

Op vrijdag 10 mei 1940 vallen de Duitsers zonder oorlogsverklaring België binnen.56 Achttien 

dagen later legt koning Leopold III de wapens neer: België is bezet. Twaalfduizend burgers en 

soldaten kwamen tijdens deze achttiendaagse verdedigingsperiode om het leven.57 Op 18 mei al 

bevinden de Duitse aanvalstroepen zich in de buurt van Gent. Soldaten verschansen zich in 

huizen naast de belangrijkste bruggen; burgers vrezen voor hevige bombardementen als Gent in 

de vuurlinie komt te liggen.58 Op 23 mei draagt luitenant Brückner, geflankeerd door twee Duitse 

soldaten, een witte vlag richting het Gentse stadhuis. In een ontmoeting met Storme, 

waarnemend burgemeester, en twee van zijn schepenen Cnudde en Boonantsmee, maakt 

Brückner de bestuurders bekend dat hij namens Hitler de Gentse stad bezet verklaart. Vanuit de 

Brusselsepoortstraat nemen de Duitse soldaten vervolgens de binnenstad in, terwijl de Belgische 

soldaten zich terugtrekken en het front zich zo naar het Schipdonk- en Leopoldkanaal 

verplaatst.59 

Na 28 mei nemen de Duiters de Belgische bestuursorganen aanvankelijk gewoon over. Wel 

controleren ze deze instellingen met eigen parallelle organen. Zo opereert de Stadtkommandantur 

in Gent naast de traditionele stedelijke instellingen. In een tweede fase starten de Duitsers met de 

‘zuivering’ van de bestuursorganen. In 1938 waren de laatste gemeenteraadsverkiezingen 

gehouden.60 In de meeste steden behaalden de katholieken de meerderheid van de stemmen in 

samenwerking met leden van het VNV en soms zelfs Rex-Vlaanderen.61 In Gent daarentegen 

slaagde de katholieke coalitie er niet in om een meerderheid te halen.62  

Door de zuivering verdwijnen liberale en anti-Duitse ambtenaren en schepenen. Enkele 

socialisten en katholieken nemen vrijwillig ontslag. De plaatsen die vrijkomen worden snel 

ingevuld door VNV-leden of sympathisanten van de Nieuwe Orde.63 De twee 
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oorlogsburgemeesters die Gent tijdens de bezetting kent, zijn hiervan het bekendste voorbeeld: 

Hendrik Elias en Germain Lefever.64 

De benoeming van Hendrik Elias is een belangrijk kantelmoment voor de lokale Belgische 

politiek tijdens de bezetting. Burgemeester Vanderstegen had zijn post als burgemeester verlaten 

waarop gemeenteraadslid Storme als waarnemend burgemeester wordt aangeduid. In september 

1940 wil Vossen, secretaris-generaal, Storme officieel als Gentse burgemeester benoemen. De 

Brusselse militärverwaltung kan zich hier echter niet in vinden waarop een krachtmeting ontstaat 

tussen de militärverwaltung en Vossen. Het wordt een conflict dat het lokale probleem in Gent 

overstijgt. De militärverwaltung stelt Elias voor als alternatief voor Storme. Omdat de 

conflictsituatie blijft aanhouden, beslist de Duitse militärverwaltung tenslotte op 30 december 1940 

om Elias als commissaris-burgemeester van Gent te benoemen, buiten de bevoegdheid van de 

Belgische overheid om, waardoor de beslissing juridisch gezien onwettig is. Het respect dat de 

bezetter wou doen uitschijnen tegenover het Belgische recht wordt in deze zaak voor het eerst 

doorprikt. De Duitse overwinning in deze kwestie maskeert dan ook de nederlaag dat het 

Belgische politieke systeem niet aan de militärverwaltung had toegegeven maar dat de bezetter zijn 

macht had moeten misbruiken om zijn zin door te drijven.65 

Hendrik Elias was Gents historicus en een van de partijkopstukken en volksvertegenwoordigers 

van het Vlaams Nationaal Verbond.66 In een redevoering op 11 juli hoopt Elias, als overtuigd 

Vlaams-nationalist, op een Duitse overwinning zodat er “geen staat meer wordt opgericht waarin 

de Vlamingen niet de meesters zullen zijn” 67. Tijdens zijn burgemeesterschap zorgt Elias ervoor 

dat een jodenregister werd aangelegd dat vrij toegankelijk was.68 Vlak na de bezetting lieten de 

Duitsers al duidelijk blijken dat ze geen voorstander waren van het versnipperde bestuur in 

België. 69 Twee jaar later is Groot-Gent de tweede fusie die in België tot stand komt, gestimuleerd 

door Hendrik Elias. Een kwart miljoen inwoners uit zestien70 gemeentes rondom Gent vormen 

vanaf 15 mei 1942 de fusie Groot-Gent.71 

Elias bouwde het VNV mee uit en schreef de meeste teksten voor programmabrochures en 

speeches van leider Staf De Clercq. Na diens dood volgt Elias hem op 23 oktober 1942 op als 
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leider van het VNV. Germain Lefever neemt de burgemeesterssjerp in Gent over.72 Voordien 

was Lefever onder Elias verantwoordelijk voor openbaar onderwijs en schone kunsten. Na de 

oorlog krijgt Lefever aanvankelijk de doodstraf voor collaboratie, een straf die wordt omgezet tot 

levenslange gevangenis. Hij kwam in 1951 echter al vrij.73   

Het VNV werd door De Clercq gesticht in 1933 en wil allerlei kleinere Vlaamse-nationalistische 

organisaties bijeen brengen. Een politiek succesvolle zet want bij de Belgische verkiezingen van 

1936 behalen ze 16 zetels in de kamer, bij de verkiezingen drie jaar later zelfs 17 zetels.74 Een 

andere Vlaams-Nationalistische organisatie is het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen, 

oftewel Verdinaso, opgericht door Joris Van Severen in 1931. De organisatie is zowel 

antikapitalistisch, als anticommunistisch en antisemitisch en ijvert ervoor om Vlaanderen en 

Nederland één te maken.75 Léon Degrelle richtte de katholieke extreemrechtse partij Rex op en 

boekte er bij de verkiezingen van 1936 een groot succes mee. Bij de verkiezingen twee jaar later 

vielen de resultaten tegen. Binnen het Rex werd ook een Rex-Vlaanderen opgericht.76 Een jaar na 

de bezetting, in mei 1941, fuseren het Verdinaso en Rex-Vlaanderen met VNV.  77 

De fusie propageert nationaal socialisme en wil de Vlaamse belangen verdedigen “binnen het 

kompleks (sic.) van de Germaanse volkeren” 78 Al snel voert de fusie een concurrentiestrijd met 

extreme pro-Duitse organisaties zoals SS-Vlaanderen en De Vlag.79 Het VNV krijgt de steun van 

het militair bestuur, terwijl SS-Vlaanderen en De Vlag kunnen rekenen op steun van de SS.80 

SS-Vlaanderen was de Vlaamse afdeling van de Schutzstaffeln, de Duitse SS die oorspronkelijk 

opgericht was om de lijfwachten van Hitler te groeperen. Al snel echter werd de groepering een 

“machtig politiek, politioneel en militair wapen.”81 Ook De Vlag ontstond in de jaren dertig met 

als doel om de culturele contacten te stimuleren tussen Vlaamse en Duitse universiteiten. Vanaf 

1941 ijvert De Vlag onder leiding van Jef Van De Wiele voor een eenmaking van Vlaanderen met 

het Duitse rijk.82 Daarbij bouwen ze ook hun culturele activiteiten uit. Vooral de eerste twee 
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oorlogsjaren werden vele Duitse artiesten, letterkundigen en gezelschappen uitgenodigd en 

culturele manifestaties rond het ‘Duitse wezen’ werden opgezet.83  

Franz Petri en Willem Rees zijn binnen de militärverwaltung, Duits voor militaire administratie, 

verantwoordelijk voor cultuur in de brede zin van het woord.84 Zowel kunst als volksidentiteit en 

etniciteit vallen onder de noemer ‘cultuur’.85 Hoewel de bezetter in Nederland cultuurkamers 

installeert, willen Petri en Rees zoveel mogelijk het bestaande culturele leven behouden. Enkele 

belangrijke leiderfiguren binnen de sector laten al snel sympathieën voor de Nieuwe Orde blijken, 

wat het werk van beide heren gemakkelijker maakt. Bestaande organisaties en verenigingen 

blijven dus aanvankelijk in originele staat functioneren om tijdens de oorlog geleidelijk aan 

hervormd te worden “in de lijn van de nagestreefde culturele ordening”86 en richting culturele 

centralisatie. Het idee was om Duitse inmenging te camoufleren zodat het zou lijken alsof de 

evolutie van het Vlaamse cultuurleven bepaald wordt door Vlaamse volkse krachten.87 

Zo promoveert Emiel Hullebroeck van voorzitter naar hoofdleider van de Federatie van Vlaamse 

Kunstenaars. Vlak voor de oorlog werd deze organisatie opgericht, tijdens de bezetting kende ze 

heel wat herstructureringen.88 Hetzelfde gebeurt met de in 1938 opgerichte Nederlandse 

cultuurraad. De raad fungeert als centraal adviesorgaan en wordt voorgezeten door Cyriel 

Verschaeve. Minder Nieuwe Orde-gezinde leden worden geleidelijk aan vervangen door pro-

Duitse aanhangers. Vooral De Vlag is hierin sterk vertegenwoordigd.89 De cultuurraad erkent de 

vereniging Volk en Kunst als coördinator van organisaties die cultuur verspreiden. De invloed 

van het VNV bij deze organisatie was zeer sterk aanwezig.  90  

Naast herstructurering willen Petri en Rees de banden tussen de Vlaamse en Duitse cultuur 

versterken, onder meer door Franse invloed zoveel mogelijk in te perken.91 Bovendien willen ze 

cultuur ten dienste laten staan van de nieuwe ideologische gedachte. In Vlaanderen was het 

traditioneel zo dat kunst en cultuur ten dienste stonden van verschillende ideologieën.92 
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Eerder teleurgesteld in de cultuurraad93 wil de militärverwaltung het culturele leven in België 

efficiënter maken en meer beginnen te controleren. Daarom richt ze eind 1941 provinciale 

cultuurdiensten op, die even later ondergebracht worden onder een interprovinciale 

cultuurdienst. Bij deze herstructurering speelt het VNV een belangrijke rol.  Heel wat militanten 

van de organisatie krijgen een leidinggevende functie binnen deze structuur, zowel op lokaal als 

nationaal niveau. Niet iedereen is echter even tevreden met deze inmenging van het VNV. De 

propaganda-abteilung, die de beleidsplannen van de militärverwaltung moet uitvoeren, blijkt 

eigenzinniger en ziet zichzelf eerder als “organisatie van het Duitse Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda”94. De propaganda-abteilung is het niet eens met plannen van de 

militärverwaltung en ondersteunt Van de Wieles’ De Vlag. Mede omdat De Vlag in 1941 een 

onderdeel wordt van de SS-structuur, wint de radicale organisatie aan belang. De politieke strijd 

tussen het VNV en De Vlag verspreidt zich naar cultureel gebied.95  

Binnen de kunsten zien de Duitsers wel enkele specifieke rollen weggelegd voor de 

podiumkunsten, gaande van 

“… een zeer traditioneel Vlaamse idealistisch-didactische toneelconceptie in dienst van de 

culturele en zedelijke volksverheffing tot het meest perfide politiek-propagandistische 

theater dat op een militant-strijdvaardige wijze wereldbeschouwlijk gedachtengoed wil 

uitdragen.”96 

De Duitsers laten de podiumprogrammatoren echter vrij om theater als middel te zien om een 

boodschap te verkondigen, of als kunstwerk an sich.  

De beperkte inmenging van de Duitse overheid op cultureel vlak is naast de keuze om op de 

achtergrond te blijven, ook te verbinden met de beperkte middelen die de militärverwaltung ter 

beschikking had. Tijdens de vier jaren van bezetting moet er steeds meer geld vrijgemaakt worden 

voor de oorlogsvoering zelf en krijgt cultuurpolitiek een veel lagere prioriteitswaarde.97 

De politieke invloed op het cultuurleven moet bovendien genuanceerd worden: 

“Hoewel het uiteraard een illusie is te denken dat de cultuur een volstrekt autonome 

realiteit is, mag er niet van uit worden gegaan dat elke cultuuruiting in dienst stond van 

een politiek project, of een min of meer verhulde politieke boodschap probeerde uit te 
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dragen. De pogingen van de politieke gezagsdragers om het culturele veld te beheersen, 

stootten enerzijds op het gegeven dat de cultuur tot op zekere hoogte ook een 

economische markt is, waar vraag en aanbod op elkaar inspelen, en anderzijds op de 

constatering dat culturele tradities niet zomaar van de ene dag op de andere kunnen 

worden veranderd.”98 

Hoever de invloed van de Duitse bezetting zich laat gelden in de Koninklijke Stadsopera in Gent 

wordt in dit hoofdstuk onderzocht. 

 

2.2.  Organisatie van de Gentse Stadsopera 

 

Op 28 november 1940 beslist de gemeenteraad om Hendrik Caspeele tot artistiek leider te 

benoemen van de Koninklijke Stadsopera voor de komende drie speelseizoenen. De 

gemeenteraad haalt drie redenen aan om de beslissingen van 22 april 1940, om Coens te 

herbenoemen, te herzien. De belangrijkste reden is het verzet van de Duitse bezettende overheid 

om Coens opnieuw aan te stellen. Als tweede reden verwijst men naar het besluit dat de 

gemeenteraad eerder dat jaar, op 28 augustus 1940 nam, om in de Koninklijke Nederlandse 

Schouwburg uitsluitend gesproken toneel op te voeren en niet langer het lyrische genre. Ten 

derde volgt de gemeenteraad het advies van de Commissie van Schoone Kunsten en Schouwburgen.  

Diezelfde gemeenteraad beslist over de nieuwe naam voor het Théâtre Royal  Français: de 

Koninklijke Stadsopera is geboren. Hetzelfde artikel 1 van dat besluit legt ook vast dat in de 

opera uitsluitend het lyrische genre aan bod zal komen. Waarnemend burgemeester Storme en 

Stadssecretaris Norro ondertekenen het besluit.99 Volgens de taakomschrijving in het contract 

tussen de stad Gent en Hendrik Caspeele krijgt deze laatste de vrijheid om het repertoire samen 

te stellen, personeel aan te werven en om de opvoeringen te leiden. Bij de eerste twee taken moet 

het college van burgemeester en schepenen wel steeds zijn goedkeuring geven. Caspeele zelf 

draagt geen verantwoordelijkheid voor de financiële kant van het operahuis, daarvoor zorgt het 

College van Burgemeester en Schepenen100: 
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“Vroeger werden de schouwburgen uitgebaat, thans moeten het bronnen van kultuur 

(sic.), kunst en opvoeding zijn.”101 

Naast vijfduizend frank maandwedde, enkel tijdens het speelseizoen, krijgt Caspeele ook de 

directeurswoning waarvan hij enkel verlichting, verwarming en onderhoud moet bekostigen. Op 

28 juni 1943 wordt Caspeele herbenoemd als kunstleider voor de volgende drie speelseizoen102,  

een beslissing die na Wereldoorlog II nietig wordt verklaard.103 

Hendrik Caspeele, in Gent geboren op 19 oktober 1889, volgde les aan het conservatorium van 

Gent als zanger en toneelspeler. Hij trad op in de Antwerpse schouwburgen en in de Folies 

Bergères van Brussel. Voor WO I is Caspeele lid van het Nederlandse operagezelschap van 

Roels104, daarna stichtte hij met Horta en De Bouvre een nieuw opera-en operettegezelschap dat 

afwisselend in het Frans en Nederlands speelde.105 Vervolgens werd hij regisseur bij de 

Antwerpse Vlaamse Opera.106 Naast speler en regisseur, is Caspeele ook librettist van 

verschillende Vlaamse operettes en vertaalde hij ongeveer vijftig lyrische werken naar het 

Nederlands.107 

In een krantenartikel op 13 september 1940 van Bockaert, duiken de eerste geruchten op dat er 

belangrijke veranderingen op til staan voor de Franse Schouwburg. Nu de Vlaamse operettes uit 

de Koninklijke Nederlandse Schouwburg geweerd zullen worden, krijgen ze ‘onderdak’ in de 

Franse Schouwburg van Coens. Bockaert vindt echter dat de herbenoeming van Coens ongedaan 

moet gemaakt worden omwille van de oorlogsomstandigheden: 

“De oorlog heeft gansch (sic.) nieuwe toestanden geschapen: deze toestanden eischen 

(sic.) nieuwe maatregelen, eischen (sic.) vooral nieuwe menschen. Ook de ‘Fransche’ (sic.) 

Schouwburg moet Nederlandsch (sic.) worden.”108 

De voorspellingen in zijn opiniestuk worden enkele dagen later werkelijkheid. Halverwege 

september krijgt Caspeele de opdracht om het nieuwe Vlaamse operahuis te leiden.109 Op 23 
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103 Verslag gemeenteraad, 26/2/1945, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming 

van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e helft  seizoen 1940-1941, 3) Krediet  

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
104 Van Schoor, Een huis voor Vlaanderen, p147.  
105 Van Schoor, Een huis voor Vlaanderen, p147-148.  
106 N.N.,”Henri Caspeele wordt bestuurder van den Gentschen lyrischen stadsschouwburg”, Vooruit, n.d. 
107 N.N., “Het Lyrisch Vlaamsch Tooneel te Gent: De inzichten van Hendrik Caspeele”, geen krantvermelding , n.d. 
108 Bockaert, A., “Wat gebeurt er met den Gentschen Franschen Schouwburg?”, 13/9/1940.   
109 Visietekst Caspeele over eerste speeljaar in KSO, 1941, XXI 942, map: documentatie, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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september 1940, twee maanden voordat het contract tussen stad Gent en Caspeele officieel 

getekend wordt, werd al een persconferentie gehouden om de nieuwe beslissingen toe te lichten. 

Daar benadrukt Cnudde, schepen van openbaar onderwijs en schone kunsten, op zijn kabinet aan 

de pers de naamsverandering die het operahuis ondergaat en vraagt de pers “om het succes te 

helpen verzekeren”110. Op dezelfde persbijeenkomst kondigt Cnudde aan dat hij de prijzen voor 

een toegangsticket tot de opera zo laag mogelijk wil houden om het nieuwe Vlaamse cultuurhuis 

voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.  111 

De nieuwe directeur wordt positief onthaald in De Gentenaar en de Vooruit. Vooruit betreurt het 

einde van het directeurschap van Coens, maar prijst tegelijkertijd Caspeele als harde dynamische 

werker met een groot volksgevoel.  112  

Caspeele’s artistieke keuzes worden verderop besproken. De belangrijkste organisatorische 

beslissingen van Caspeele hebben betrekkingen op de arbeidsomstandigheden van zijn artistieke 

werknemers. Bij zijn aantreden als artistiek leider zorgt Caspeele er meteen voor dat de lonen 

voor zowel de muzikanten, zangers als danseressen verhogen.113 Op het einde van het eerste 

speelseizoen, de beslissing valt op 3 maart 1941114, worden de zes vastgelegde speelmaanden 

verlengd met een extra maand.115 Daarna wordt op 12 mei116 – op aandringen van de Duitse 

overheid – tot een zomerseizoen besloten. Beide beslissingen juicht Caspeele niet enkel om 

artistieke redenen toe, maar vooral omdat hij zijn artiesten dan ook buiten het speelseizoen een 

betaalde job kan aanbieden.117 In het zomerseizoen moet Caspeele de opera echter wel onder 

eigen beheer uitbaten, het stadsbestuur komt financieel hierbij op geen enkel vlak tegemoet.118 Op 

30 mei 1944 bijvoorbeeld, schrijft de stadsinspecteur aan het elektriciteitsbedrijf waarbij de opera 

is aangesloten met de vraag of de facturen kunnen gesplitst worden: tot 31 mei betaalt stad Gent, 

                                                                 
110 N.N., “Het Tooneelwezen te Gent: De Koninklijke Stadsopera”,  De Gentenaar, 25/9/1940.  
111 N.N., “Het Tooneelwezen te Gent: De Koninklijke Stadsopera”.  
112 N.N., “Henri Caspeele wordt bestuurder van den Gentschen lyrischen stadsschouwburg”, Vooruit, n.d. 
113 N.N., “Het Tooneelwezen te Gent: De Koninklijke Stadsopera”.  
114 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en schepen Cnudde , 13/8/1941, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: 

speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e 

helft seizoen 1940-1941, 3)  Krediet exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet,  college 18/8/1941, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
115 Visietekst Caspeele, 1944, XXI 942: Ontvangsten – uitgaven/ allerlei 1943/44, map: documentatie, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
116 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en schepen Cnudde , 13/8/1941, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: 

speelseizoen  1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e 

helft seizoen 1940-1941, 3)  Krediet exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet,  college 18/8/1941, Gent: 
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117 Visietekst Caspeele. 
118 Nota stadssecretaris Gent tijdens zitting , 12/5/1941, XXI 344, map: oorlogsperiode: zomerseizoenen, duitse toelages + 

briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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van 1 juni tot 31 augustus zijn de facturen op rekening van Hendrik Caspeele.119 In een andere 

brief valt te lezen: 

“Gedurende de zomerseizoenen werd de boekhouding van de Heer Caspeele, noch 

gecontroleerd door de Stad, noch aan haar goedkeuring onderworpen.”120 

In mei 1941 schrijft Caspeele een brief aan burgemeester Elias om hem te wijzen op het gunstige 

klimaat waarin Duitse artiesten kunnen werken: 

“Zoals het thans in het Nationaal-socialistische Duitschland (sic.) gaat, spelen de artisten 

(sic.) 10 maanden, hebben daarbij een maand betaald verlof en een maand betaalde 

repetities. Het spreekt vanzelf dat wij niet in een jaar kunnen bereiken, datgene waarvoor 

elders jaren van strijd noodig (sic.) waren. Daarom zou ik voorstellen, als de noodige (sic.) 

fondsen voorhanden zijn, dat we nog een maand zouden doorspelen.”121 

In één jaar bereikt Caspeele echter meer dan hij in zijn brief voorstelt. In zijn speech bij de laatste 

voorstelling van het speelseizoen 1941-1942, kondigt hij trots een ‘groot sociaal succes’ aan: 

“dat de menschen (sic.) die aan het operabedrijf verbonden zijn, niet langer meer 

‘seizoenarbeiders’ zullen zijn, menschen (sic.) die koningen en edellieden uitbeelden 

tijdens de wintermaanden en met angst een werkloozen (sic.) zomer zien naderen, een 

ledig seizoen, dat hun niets dan kommer en zorgen baart, een toestand die de menschen 

(sic.) tot slaven bestemde en een beletsel was voor hun verdere artistieke ontwikkeling.” 122 

Vanaf speelseizoen 1942-1943 worden de artiesten voor twaalf maanden aangeworven, met 

daarin een maand betaalde vakantie. In zijn speech dankt Caspeele zowel het Gentse stadsbestuur 

als de Duitse overheid voor het realiseren van deze vooruitgang.  123 Terecht, want het 

stadsbestuur was waarschijnlijk veel minder inschikkelijk geweest wanneer de Duitsers zich niet 

met de beslissingen bemoeiden. Toch alleszins bij de eerdere beslissing om de contracten met de 

artiesten voor zeven in plaats van zes maanden af te sluiten in 1942. Na een bijeenkomst met 

Sonderführer Vogel raadt de Gentse burgemeester aan Cnudde aan om een zevende maand te 

                                                                 
119 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en algemeen directeur elektriciteitsbedrijf , 30/5/1944, XXI 940, map seizoen 

1943-1944, algemene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
120 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en de belastingsinspectie , 30/12/1952, XXI 344,  map oorlogsperiode: 

zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
121 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en Caspeele, 3/5/1941, XXI 943, gro enblauwe map Stad Gent, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
122 Uitgeschreven speech Caspeele bij laatste voorstelling seizoen 1941-1942, 1942, XXI 942, map: documentatie, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
123 Uitgeschreven speech Caspeele bij laatste voorstelling seizoen 1941-1942.  
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spelen en/of te repeteren op kosten van de stad Gent, ook al wordt dit door de Belgische 

regering verboden. Maar de zeer voordelige subsidies die de Duitsers hier tegenover stellen, 

maakt dat de burgemeester aan Cnudde vraagt om toch in Brussel de goedkeuring te verkrijgen 

om aan de voorwaarden van de Duitsers te voldoen.124 

Voorts is Caspeele’s doel om een kern van goede artiesten samen te stellen, zonder dat het 

stersysteem wordt aangehouden zoals voor zijn beleid het geval was.125 Deze keuze wordt hem in 

de pers in dank afgenomen.126 Caspeele hoopt dat zijn jonge artiesten nieuwe sympathisanten en 

vrienden zullen vinden bij het Vlaamse volk, iets waar hij in lijkt te slagen.127 

 

2.2.1.  Duitse financiering 

 

De Duitse overheid stimuleert financieel zeer sterk de Koninklijke Stadsopera. Het eerste 

speelseizoen, is de eerste toelage pas terug te vinden voor de inrichting van een zomerseizoen. De 

Koninklijke Stadsopera krijgt voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 1941 een Duitse toelage 

van 450 000 frank.128 Voorheen betaalde de Duitse Overheid wel enkele malen de uitkoopsom 

van de opera, wanneer een voorstelling voor de Weermacht werd ingericht.129 Dat eerste speeljaar 

is er een voorlopig deficit van 126 065, 78 frank, voorlopig want enkele kleine facturen werden 

op dat moment nog niet in rekening gebracht.130  

 

Tussen november 1941 en augustus 1942 stort de Duitse Overheid zeven keer een bedrag, 

telkens tussen de 125 000 frank en 350 000 frank, op het hele seizoen goed voor 1 500 000 

Belgische frank aan subsidies. Het totaal aan inkomsten tussen november 1941 en augustus 1942 

lag op 2 085 846, 55 frank. Ongeveer 75% van de ontvangsten komt dus rechtstreeks van de 

Duitse overheid. In het kasboek wordt geen gewag gemaakt van andere toelages, niets van de 

Belgische staat, de provincie Oost-Vlaanderen of stad Gent. De Koninklijke Stadsopera zorgt dus 

                                                                 
124 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en schepen Cnudde , 10/3/1942, XXI 348, doos 2, map: schouwburgen, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
125 Prospectus seizoen 1941-1942, 1941, XXI 952, map: pers en documentatie,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
126 J.B.B., “Feestelijke Opening van de Kon. Stadsopera te Gent. De Vrolijke Vrouwtjes,” Onze Week. 
127 Zie ook 2.5.1 
128 Tabel der ontvangsten en uitgaven van mei -oktober 1941, mei/oktober 1941, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: 

speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e 

helft seizoen 1940-1941, 3)  Krediet exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet,  college 18/8/1941, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
129 Tabel der ontvangsten en uitgaven van de  vertooningen gegeven door het gezelschap voor de  Duitsche Weermacht, mei/september 

1941, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera:  speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 2)  

Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e helft seizoen 1940-1941, 3) Krediet exploitatiekosten 1941, 4) 

Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
130 Tabel der ontvangsten en uitgaven van mei -oktober 1941.  
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voor ongeveer 25% van haar eigen inkomsten.131 Ter vergelijking: de Vlaamse Opera in 2008 

moet van de Vlaamse overheid 12.5% aan eigen inkomsten hebben.132 

 

Een brief van 14/6/1941 vermeldt de vermoedelijke bedragen die de Koninklijke Stadsopera 

voor het zomerseizoen van 1941 krijgt. Hier is wel sprake van subsidies van de Belgische staat en 

de provincie Oost-Vlaanderen. Maar op het totaalbedrag van 640 000 frank subsidies, kent de 

staat ‘slechts’ 150 000 frank toe aan de opera en de provincie 90 000 frank, samengeteld zestig 

procent van wat de Duitse overheid aan toelagen toekent: 400 000 frank.133 Deze Duitse toelage 

wordt uiteindelijk toegekend op voorwaarde dat vier vertoningen kosteloos voor de Weermacht 

ingericht worden134 en dat 40% van de plaatsten steeds voor hen ter beschikking zou zijn. 

Doordat het stadsbestuur de beslissing financieel mee ondersteunt om het speelseizoen tijdens 

het jaar te verlengen, besluit het college dat het stadsbestuur voor het zomerseizoen geen 

financiële tegemoetkomingen kan doen.135 Het Belgische en Vlaamse geld moet de kosten van de 

periode van 16 mei tot 15 juni 1941 dekken, de eerste maand van het zomerseizoen. De Duitse 

toelage dekt de kosten van de overige maanden van het zomerseizoen.136 De balans wordt na dat 

eerste zomerseizoen opgemaakt en er is een overschot van 1293,48 frank. Dat geld wordt 

overgebracht op de rekening ‘Duitsche (sic.) Toelage 1942’.137 

  

Voor het speelseizoen 1942-1943 vraagt de Duitse Overheid aan Caspeele om een reeks 

concerten in te richten met het orkest van de stadsopera en enkele gastdirigenten en –solisten. 

Enerzijds om het Gentse culturele leven uit te breiden, anderzijds omdat de concerten de 

financiën zouden verlichten aangezien de muzikanten een vast maandloon krijgen en niet extra 

voor de concerten vergoed moeten worden. Na het eerste concert krijgt Cnudde, schepen van 

                                                                 
131 Duitsche toelagen, 1941-1942, XXI 344, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met 

de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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(zakelijk advies).” Laatst geraadpleegd op 20 mei 2012. 
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schouwburgen, de mededeling van de Propaganda-Abteilung dat de concerten gefinancierd 

moeten worden met de kaartenverkoop van de concerten. Een eventuele winst moet bij de 

Duitse toelage gestort worden, een eventueel verlies wordt door de Duitse Overheid bijgepast. 

De winst van het eerste concert bedraagt slechts 31.76 frank, de lonen van de gastdirigent en 

solist werden hier echter niet bijgerekend, en het verlies van het tweede concert bedraagt 10 498, 

88 frank.138  

 

Wanneer de artiesten van de opera een jaarcontract krijgen en het speelseizoen bijgevolg van 

zeven naar negen maanden verlengd wordt, vraagt het college van stad Gent extra subsidies aan 

bij de provincie Oost-Vlaanderen om tegemoet te komen in de kosten van de twee extra 

speelmaanden, “de drie overige maanden zullen gefinancierd worden door de Duitsche (sic.) 

overheid.”139 Als extra argumentatie voor een hogere subsidie voert het college de 

gastvoorstellingen aan die de Koninklijke Stadsopera in de gehele provincie speelt.140 

In een brief van vier oktober 1943 deelt de stadsinspecteur aan het bureelhoofd mee dat de 

Duitse Overheid de financiering voor het seizoen 1943-1944 stopzet. De eerder ingerekende  

385 713 frank Duitse toelage moet uit de begroting worden geschrapt.141 

 

2.3. Artistieke keuzes tijdens de oorlogsjaren 

 

Waar tijdens de jaren twintig avant-garde en vormelijke experimenten hoogtij vieren, is de 

culturele smaak eind de jaren dertig veel traditioneler en conservatiever. De oorlog brengt heel 

wat nieuwe toeschouwers naar de schouwburg zodat het cultureel aanbod ‘democratiseert’. 

Mensen komen onder meer naar de schouwburg om zich in onzekere tijden “vast te klampen aan 

de zekerheden van het verleden”142, om het traditionele culturele erfgoed te (her)ontdekken. Een 

vergelijkbare gelijklopende trend is de hernieuwde interesse om de stamboom van de eigen 

familie te onderzoeken. Mensen zijn op zoek naar stabiliteit en orde, en zoeken die in de 

versterking van hun eigen traditie.143 

 

                                                                 
138 Financiële verslagen symfonieorkesten , 27/11/1942, XXI 936, map: symfonie-concerten afzonderlijke rekening, Gent: 
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142 Van den Wijngaert,  België tijdens de Tweede Wereldoorlog , 141. 
143 Van den Wijngaert,  België tijdens de Tweede Wereldoorlog , 141. 
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Werken geschreven in de naziperiode zijn niet uitgesproken nazistisch, maar thematisch ligt de 

klemtoon wel vaker op nationalistische gevoelens, conservatieve idealen en vooral ook volkse 

thema’s. Er valt echter geen duidelijke lijn te trekken tussen opera’s geschreven tijdens de 

Weimarperiode en composities na 1933. In het rijtje populairste opera’s in Duitsland staan zowel 

tijdens de Weimar- als Naziperiode Bizet’s Carmen, Wagner’s Tannhäuser en Lohengrin, Weber’s Der 

Freischütz, Mascagni’s Cavalleria Rusticana, Leoncavello’s I pagliacci, Puccini’s Madame Butterfly en La 

Bohème, Wagner’s Vliegende Hollander, d’Albert’s Tiefland, Verdi’s La Traviata en Il Trovatore en 

Beethoven’s Fidelio bovenaan.144 Op Weber en Il Trovatore van Verdi na, worden al deze werken 

ook tijdens de oorlogsjaren in de Gentse Stadsopera geprogrammeerd. 

 

Wel een duidelijk verschil tussen de periodes is de mate van inmenging die de overheid had op de 

programmering van de opera’s.145 De censuur in Nazi-Duitsland was erg groot: de 

Nürenbergwetten van 1935 verboden een artistieke samenwerking tussen een Ariër en een 

jood.146 Dat men deze wetten niet altijd even strikt opvolgde, wordt hieronder duidelijk, wat niet 

wegneemt dat het voor joodse librettisten en zeker componisten bijzonder moeilijk was om hun 

werk op het podium te krijgen. 

 

De Duitsers gaven de voorkeur aan Duitse opera’s en operettes. Italiaanse opera’s die strookten 

met de fascistische Italiaanse ideologie stonden ook geregeld op het programma. Daarnaast 

werden – uit culturele diplomatie - ook Russische en Oost-Europese opera’s gepromoot, hoewel 

opera’s geschreven na de Russische revolutie geen podium krijgen.147 

Franse componisten daarentegen kregen standaard een verbod, op Carmen van Bizet na. Gounod 

– erg populair onder Coens148 – kreeg tijdens Wereldoorlog II een officieel verbod149 hoewel 

Caspeele er wel in slaagde om diens Faust eenentwintig keer, verspreid over drie speelseizoen, te 

programmeren. Vanaf de installering van het Vichy-regime in juli 1940 verzwakt deze ban.150 

Vermoedelijk omdat het eerste seizoen van de Koninklijke Stadsopera pas start na de installering 

van het Vichy-regime, krijgt Caspeele nooit verbod om Gounod op te voeren. Naast precensuur 

waarbij op voorhand toestemming gevraagd moet worden om het stuk te mogen brengen, was er 

ook postcensuur; de bezetter kwam de voorstellingen controleren en kon indien de inhoud 

                                                                 
144 John, London, red. Theatre under the Nazis (Manchester: Manchester University Press, 2000), 143.  
145 London, Theatre under the Nazis, 136-137.  
146 London, Theatre under the Nazis, 144.  
147 London, Theatre under the Nazis, 166-167.  
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149 London, Theatre under the Nazis, 168.  
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ongewenst was, de voorstelling verbieden.151 In de Koninklijke Stadsopera is er van deze 

postcensuur geen sprake. Vaak zaten er Duitse hoge gasten in het publiek, maar geen enkel 

archiefstuk vermeldt onvrede van deze gasten met wat er op het podium te zien is. Duitse 

inmenging met wat er op het podium verschijnt, was minimaal. Van de Vijver geeft enkel het 

voorbeeld van De Vledermuis van Lehár, waarbij de Poolse militaire kostuums een aanpassing 

kregen.152 In de archivalia kwamen er geen andere voorbeelden voor. 

Ondanks de verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat de censuur niet absoluut was, spelen de 

censuurregels voor Caspeele wel degelijk een rol bij de artistieke keuzes in de programmering. 

Wanneer abonnees aan Caspeele brieven schrijven met de vraag om een bepaalde opera of 

operette op te voeren, is zijn antwoord voor hen vaak teleurstellend. Hij moet bepaalde  werken 

weigeren omwille van hun niet-Arische afkomst of Joodse afkomst.153 Tsarewitch kaatst Caspeele 

in december 1942 af want “voor het oogenblik (sic.) niet gewenscht (sic.) wegens de Russische 

atmosfeer”154.  

In augustus 1939 tekende Duitsland met de Sovjetunie het Molotov-Ribbentroppact, een niet-

aanvalsverdrag. De verstandshouding tussen beide staten was echter nooit vriendschappelijk, 

vooral niet bij besprekingen over de toekomst van het oosten van Europa. In juni 1941 verbreekt 

Hitler het pakt en valt de Sovjetunie aan.155 Vandaar dat na juni 1941 werken van Russische 

oorsprong niet langer gewenst zijn. 

De artistieke keuzes die Caspeele maakte,  verschilden sterk van Coens’ voorkeur voor Franse en 

Italiaanse werken. Uit de keuze van de vaakst geprogrammeerde componisten blijkt dat Caspeele 

het ideologische discours van de Nazi’s eerder bevestigt dan ondermijnt. Duitse werken kregen 

vaker een podium maar Duitsgezinde critici waren toch teleurgesteld in het aantal Wagnerwerken 

dat volgens hen nog veel te laag lag. Alle opvoeringen werden in het Nederlands gehouden, ook 

als het merendeel van het publiek Duitstalig was. Hieronder volgt een overzicht van de meest 

gespeelde componisten en hun werken.156 
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2.3.1.  Belangrijkste componisten  

 

2.3.1.1. Franz Lehár (1870-1948) 

 

De meest uitgevoerde componist is zonder twijfel de Hongaarse Franz Lehár. Maar liefst zeven 

verschillende werken157 van deze componist stonden geprogrammeerd tijdens de oorlogsjaren, in 

totaal goed voor minstens 121 voorstellingen.158 Na de bloeiperiode van de Weense operette 

(1870-1900) kondigt een Weense krant dramatisch de dood van de operette aan. In 1905 echter is 

de première van Lehár’s Die Lustige Witwe, een instant internationaal succes en een 

muziekdramatisch meesterwerk dat het begin aankondigt van een tweede grote periode voor de 

operette in Wenen.159 

Deze tweede operetteperiode luidt een ander type operette in. Lehár schrijft niet langer voor de 

Weense bourgeoisie, maar laat de sfeer van zijn werk bepalen door de lagere burgerij. Deze 

doelgroep was minder geïnteresseerd in een ethische moraal, en verlangde vooral naar een 

avondje uit met een hoge amusementswaarde. De droomoperettes van Lehár weerspiegelen dit 

verlangen: hij schetst steeds een zinnenprikkelende droomwereld waarin de mensen maar al te 

graag zouden willen verblijven.160  

Voor Lehár is een operette echter geen oppervlakkige klucht aangevuld met enkele liedjes. Hij wil 

personages op het podium brengen wiens handelingen vanuit een innerlijke drijfveer 

voortkomen. Operette is voor Lehár een kunstvorm “die diepmenselijke belevenissen als 

onderwerp heeft in een muzikaal-artistieke vormgeving”161. De grens tussen opera en operette is 

voor Lehár zeer vaag: 

                                                                 
157 De Graaf  van Luxemburg , De Lustige Weduwe, De Tsarewitsch, Eva,het fabrieksmeisje, Het Land van  de Glimlach, Paganini en 

Peperbol 
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voorstelling aanwezig waren, is  het cijfer relatief betrouwbaar hoewel het niet uit te sluiten valt dat er brandweer – of 

politieverslagen verloren gingen voor of tijdens het archiveringspro ces. 
159 Bart,  Boone, red. Die lustige Witwe: operette in drie bedrij ven / Franz Lehár; libretto van Victor Léon en Leo Stein naar 

L’attaché d’ambassade van Henri Meilhac (Antwerpen: Vlaamse Opera, 2005), 12.  
160 Andrew, Lamb en Robert, Pourvoyer, “Van operett e naar musical: de mijlpaal van Die Lustige Witwe.” In: Die 

lustige Witwe: operette in drie bedrij ven / Franz Lehár; libretto van Victor Léon en Leo Stein naar L’attaché d’ambassade van  Henri 

Meilhac, onder redactie van Bart Boone. (Antwerpen: Vlaamse Opera, 2005), 27.  
161 Boone, Die lustige Witwe, 30.  
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“Ik heb operetten (sic.) geschreven zoo (sic.) heet het. Maar het was mij altijd 

onverschillig of het opera’s werden of operetten (sic.). Dat maakte voor mijn werkwijze 

niets uit. Was het eenmaal klaar dan zette de uitgever er het woord operette op.”162 

Daarom neigen de operettes van Lehár qua muziek en inhoud vaak naar het operagenre zelf, wat 

hem de bijnaam ‘de Puccini van de operette’ oplevert.163  Puccini was trouwens de tweede meest 

gespeelde componist in de Gentse stadsopera. 

In Lehár’s Die Lustige Witwe, in de Vlaamse versie wordt dat De Lustige Weduwe, staat de erotische 

machtsstrijd centraal tussen de welgestelde weduwe Hanna en graaf Danilo. Beiden hebben een 

oogje op elkaar, maar Danilo weigert om dit toe te geven waarop Hanna de uitdaging aangaat om 

de graaf zijn liefde voor haar te laten bekennen. Protagonist Hanna wordt geportretteerd als een 

sensuele maar ook zelfverzekerde, verstandige en geëmancipeerde vrouw:  “haast profetisch 

schuift Lehár met haar al een beeld van de moderne vrouw naar voor”164. Belangrijker dan de 

emancipatorische inslag, is de escapistische drang van Lehár’s personages naar een onbereikbare 

liefde en een verheerlijkt verleden. Dat wordt benadrukt doordat het thuisland van de personages 

het imaginaire Oost-Europese Ponteverdo is, waardoor heel wat folkloristische motieven in de 

muziek verwerkt worden. Daarnaast verhaalt De Lustige Weduwe ook over menselijk verlies 

gekoppeld aan nostalgie: “een terugverlangen naar verloren liefdes, heimwee over relaties die 

(moeten) veranderen of breken”165. De Lustige Weduwe wordt elk speelseizoen tijdens de 

oorlogsperiode opgevoerd, in totaal zo’n zesentwintig keer. 

Een nog populairder werk van Lehár, en tevens ook het meest gespeelde stuk in de Gentse 

Stadsopera, is Das Land des Lächelns, oftewel Het Land van de Glimlach. Dat werd maar liefst 

vijfendertig keer opgevoerd. Zelf noemt Lehár het zijn beste werk. Inspiratie voor het werk kreeg 

Lehár van een van de librettisten waarmee hij vaak samenwerkte, Victor Léon, wiens dochter 

vertelde dat een jongeman op de Chinese ambassade haar probeerde te verleiden. Twaalf jaar 

later ging de operette in première.166 

Victor Léon was, net als alle andere librettisten van Lehár,  van joodse afkomst waardoor de 

operettes normaal gesproken verboden zouden worden. Maar omdat Lehár een van Hitler’s 

favoriete componisten was, werden zijn werken officieel getolereerd. Lehár bleef dan ook, samen 
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met zijn Joodse vrouw, in het bezette Oostenrijk wonen, iets wat hem later sterk verweten werd. 

Hij wist dat Hitler een groot bewonderaar was van De Lustige Weduwe en om zichzelf extra te 

beschermen, herschreef hij de ouverture en droeg die aan Hitler op.167 Ook kopieerde Lehár zijn 

wals Lippen schweigen, ’s flüstern Geigen en stuurde deze, voorzien van een opdracht, naar de 

Führer.168 De bescherming betrof enkel Lehár en zijn vrouw. De librettist van Het Land van de 

Glimlach bijvoorbeeld, werd vermoord in een concentratiekamp terwijl zijn werk tegelijkertijd in 

Wenen wordt opgevoerd.  169 Lehár stuurt een partituur van zijn Giuditta naar Mussolini in de 

hoop dat zijn werk in de Scala van Milaan zal worden opgevoerd. Hij krijgt hierop een negatief 

antwoord omdat zijn operette niet strookt met de ideeën van het fascistische regime.170 Na de 

bevrijding blijkt Lehár ernstig ziek, waardoor de geallieerde troepen hem met rust laten.171 Hij 

sterft in 1948. 

 

2.3.1.2. Giacomo Puccini (1858-1924) 

 

Waar Lehár als vrouwelijk hoofdpersonage in De Lustige Weduwe een geëmancipeerde vrouw avant 

la lettre opvoert, kiest Puccini bij Madame Butterfly voor een erg zwakke vrouw die een racistische 

houding belichaamt.172 Puccini kiest in zijn stukken wel vaker voor al dan niet subtiele misogynie 

en hulpeloze vrouwen die gedomineerd worden door de man.173 Madame Butterfly is, samen met 

Monika van Dostal, het derde meest uitgevoerde werk in de Gentse Stadsopera. Bovendien is het 

de meest gespeelde opera aangezien de werken die vaker gespeeld worden, allen operettes zijn. 

Naast Madame Butterfly, staan ook Puccini’s La Bohème en Tosca op het programma, zodat in totaal 

tweeënzestig keer een werk van Puccini op de Gentse operaplanken staat. 

De stijl van Puccini is erg toegankelijk. Hij combineert de invloed van Verdi met een eigen 

interpretatie van verismo, wat tot een heruitvinding van de belcantotraditie leidt. Waar de 

levensechtheid bij het verismo centraal staat, kiest Puccini schoonheid als belangrijkste criterium 

voor zijn kunst, waardoor zijn muziek soms tot zeemzoete sentimentaliteit vervalt.174 

Ook Puccini is geen onbesproken figuur qua ideologische keuzes. Bij de machtsgreep van 

Mussolini had hij zijn bedenkingen omdat hij “ronduit een hekel had aan het plebeïsche gedrag 
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van de fascistische leiders, maar anderzijds was hij ook huiverig voor een machtsovername door 

de bolsjewieken”175. In 1923 gaat Puccini met Mussolini praten over zijn plan om een Nationale 

Opera op te richten in Rome. Mussolini blokt het plan om financiële redenen af. Wanneer 

Puccini een kleiner operahuis voorstelt fulmineert Il Duce “Of we pakken zo’n project groots 

aan, Rome waardig, of we doen niks!”176 Deze woorden wekten bewondering op bij Puccini voor 

de aanpak van de fascistische leider. 

Hoewel Puccini nooit openlijk de fascistische ideeën aanhing, leefde die perceptie wel bij de 

bevolking. Zijn ‘Ode aan Rome’ bijvoorbeeld, een werk dat hij waardeloos achtte, werd na zijn 

dood herdoopt tot ‘Hymne aan Il  Duce’.177 Bij Puccini’s dood werd zijn begrafenis massaal 

gevolgd. Mussolini verkondigde dat Puccini net lid was geworden was van de nationale 

fascistische partij.178 

 

2.3.1.3. Johan Strauss De Jongere (1825-1899) 

 

Vier van de operettes179 die Johan Strauss de Jongere, zoon van Johan Strauss, schreef, vonden de 

weg naar de planken van de Gentse Stadsopera, in totaal goed voor minstens vijftig 

voorstellingen. Zijn Vledermuis is met achtentwintig uitvoeringen, na Lehár’s Het Land van de 

Glimlach, de meest gespeelde operette. In de Vledermuis staat de decadentie centraal van de 

hoofdstad keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, een stad in verval. De overdreven zoete muziek 

verpakt de scherpe kritiek op het publiek. Hoewel de Vledermuis het label ‘operette’ krijgt, heeft 

het veel kenmerken van de opera: het orkest speelt een belangrijke rol en de personages zijn 

duidelijk doordacht en hebben een reden voor hun handelingen. Strauss’ visie op de maatschappij 

is cynisch maar hij stelt die analyse voor op een erg levendige manier zodat vermaak en escapisme 

vaak de boventoon krijgen in zijn muziek.  180 

Ook in zijn operette De Zigeunerbaron zoekt Strauss de grens op tussen opera en operette.  Deze 

operette ziet Strauss als een hulde aan de culturele eenheid van Oostenrijk en Hongarije. Hij 

combineert muziek van de Weense adel met etnische Hongaarse volksliederen en 

zigeunermotieven.  181 
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Weenerbloed en Weenerwalsen zijn de andere twee operettes die Caspeele in de Koninklijke 

Stadopera programmeert. 

 

2.3.1.4. Richard Wagner (1813-1883) 

 

Op een voorspelbare vierde plaats in het lijstje meest gespeelde componisten staat Richard 

Wagner, de onbetwiste culturele leider van de nazi’s. Hij werd opgeworpen als verlosser van het 

Duitse volk en zo op één lijn met Hitler geplaatst.182 Wanneer Wagner’s schoondochter de leiding 

krijgt over Bayreuth, wordt het theater een van de heilige plaatsen van het Derde Rijk waarnaar 

Hitler en aanverwanten op pelgrimstocht gingen. Wagner’s muziek werd ontvangen als de 

belichaming van de enige ware Teutoonse geest.183 Bovendien ging men zijn werk in de 

nazipolitiek herinterpreteren.184 Zo zag een Duitse criticus in de cyclus van de Ring der Nibelungen 

een hedendaagse politieke parabel met Fafner als symbool voor de luie adel en Hagen als 

symbool voor de politiekers die het Duitse leger een mes in de rug hadden gestoken op het einde 

van Wereldoorlog I, een idee dat na Wereldoorlog I aan populariteit won185. Siegfried belichaamt 

het nieuwe jonge Duitsland, het Derde Rijk, dat slechts de laatste restanten van de bourgeoisstaat 

uit de weg moet ruimen.186 Van de Nibelungencyclus werd in de Gentse Stadsopera enkel de 

Walküre opgevoerd. 

De Meesterzangers van Nürenberg - waarvan Goebbels de finale Duitsers, word wakker! Weldra zal 

de dageraad aanbreken verhief tot volkslied van de nazipartij187 - werd slechts een keer, als 

gastvoorstelling,  in de Gentse stadsopera opgevoerd. De hele opera is een verheerlijking van het 

Duitse volk en waarschuwing tegen invloeden van buitenaf, wat deze opera tot een van de 

nazitopfavorieten maakte.188 

De Vliegende Hollander, waarin Wagner de cultus rond zijn persoon opbouwt189 werd negen keer 

gespeeld. Tannhaüser speelde zeven keer, en Parsifal kregen de operabezoekers in Gent drie keer te 

zien. Bij de première van Parsifal in Bayreuth, drong Wagner erop aan dat de Joodse dirigent Levi 

zich zou bekeren tot het christendom alvorens de partituur aan te raken, iets wat de dirigent 

weigerde. Wagner aanvaardt niet dat het christelijke geloof gebaseerd is op de verering van de 
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Joodse Jezus. Daarom zoekt hij in Parsifal naar een Arisch Christusfiguur, terwijl hij Klingsor’s 

tuin voorstelt als een zondige Joodse wereld.190  

Het vaakst zien de Gentse toeschouwers Wagner’s Lohengrin. In het eerste speelseizoen vraag 

Caspeele het Antwerpse operagezelschap om een gastvoorstelling maar vanaf het tweede seizoen 

acht hij zijn eigen gezelschap klaar voor een Wagneruitvoering. Lohengrin staat zelfs als 

openingsvoorstelling voor het speeljaar 1941-1942 geprogrammeerd.191 In het programmaboekje 

voor deze voorstelling wordt Wagner heel wat lof toegezwaaid:  

 

“Dat hij een der ijverigste pioniers was voor de nationale gedachte is en blijft echter, door 

alle eeuwen heen, het waarachtig groote (sic.) aan zijn persoonlijkheid.”192 

 

Vooral Wagner’s studie over ‘het volk’ wordt aangeprezen. Niemand anders voelt volgens het 

programmaboekje zo “zuiver de idee der volksgemeenschap aan” en niemand anders verdedigt 

bovendien dit idee in de allerhoogste kringen.193 

 

2.3.1.5. Andere buitenlandse componisten 

 

Een andere veelgespeelde componist was Karl Millöcker (1842-1899), een Oostenrijkse dirigent, 

componist en fluitist. Net als vele andere werden ook zijn operettes lichtjes aangepast aan de 

politieke situatie. Zo werd de setting van zijn populaire Bedelstudent – zeventien keer gespeeld in 

de Gentse Stadsopera – officieel veranderd van het Krakau van Augustus de Sterke naar het 

Breslau van Prins Eugeen.194 In de versie van de Gentse stadsopera blijft het verhaal zich echter 

in Krakau afspelen.195 De Genste Stadsopera programmeerde van Millöcker verder zeven keer 

Gasparone en zes keer Madame Dubarry. 

De Nazimuziekliefhebber erkende het genie van Mozart (1756-1791), maar had problemen met 

zijn Joodse librettist Lorenzo da Ponte. Vandaar dat het een lucratieve bezigheid was voor Duitse 

schrijvers om het libretto van de opera’s die Mozart en Da Ponte samen schreven – Don Giovanni, 

Le Nozze di Figaro en Cosi fan Tutti – te herschrijven in een meer ‘zuivere’ vorm.196 In de 

Koninklijke Stadsopera maakte men er geen probleem van om Da Ponte als librettist in het 
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programmaboekje te plaatsen. De Gentenaar wijdt in 1941 een artikel aan het ontstaan van Cosi fan 

Tutte en bevestigt dat er geregeld nieuwe libretti opduiken maar dat de meesten steeds terugkeren 

naar Da Ponte’s versie omdat die toneelmatig het meest zuiver is.197 In de Gentse Stadsopera 

speelde Cosi fan Tutti acht keer, Don Juan vier keer en De Ontvoering uit het Serail zes keer.  

Het verbod om werken te spelen van Joodse componisten werd zowel in Vlaanderen als in 

Duitsland meestal opgevolgd. Het gebod daarentegen om ook werken van Joodse librettisten te 

schrappen van het programma, nam men vaker met een korrel zout. De opera De Zwijgzame 

Vrouw van Richard Strauss (1864-1949) was verboden door het libretto van de Joodse Stefan 

Zweig, maar Strauss’ Rozenkavalier werd aanvaard door de censuurcommissie ondanks de 

halfjoodse librettist von Hofmannsthal.198 Strauss was in Duitse kringen een graag geziene 

componist die de nazi’s tot hoofd van de Reichskmusikkammer benoemden zodat hij de officiële 

vertegenwoordiger werd van de Duitse muziek. Tijdens de naziperiode nam hij ook twee keer de 

dirigeertaak over van dirigenten die door hun joodse achtergrond hun job verloren. Hij hoopte 

hiermee zijn joodse schoondochter en kleinkinderen in veiligheid te brengen. Wanneer hij weigert 

de samenwerking stop te zetten met zijn joodse librettist Zweig, valt hij in ongenade en is hij 

verplicht ontslag te nemen uit de Reichsmusikkammer. Na de oorlog werd hij vrijgesproken van 

collaboratie.  199 De Gentse Stadsopera bracht twee opera’s van Strauss – De Rozenkavalier en 

Salomé – elk zeven keer op het podium. 

 

Een opvallende naam in het Gentse operarepertoire is die van Georges Bizet (1838-1875). Hij is 

zowel Frans als halfjoods waardoor het bijgevolg zeer vreemd lijkt om zijn Carmen door de 

censuurcommissie te krijgen, vooral omdat ook zijn librettist Halévy van joodse oorsprong is. 

Toch werd hier geen probleem van gemaakt omdat zijn Carmen zowel voor als tijdens de 

naziperiode een enorme populariteit in Duitsland kende. Carmen wordt in de Gentse Stadsopera 

veertien keer opgevoerd.200 Ook Parelvissers van Bizet staat op het programma en wordt elf keer 

opgevoerd. De censuurregels voor opera blijken gedurende de bezetting veel minder strikt dan 

bijvoorbeeld voor het gesproken toneel.201 

 

Hoewel hij rechten studeerde, koos de Duitse Nico Dostal (1895-1981) na Wereldoorlog I toch 

voor een carrière als operetteschrijver. Tijdens de bezettingsperiode staan twee van zijn operettes 
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geprogrammeerd: Manina werd zes keer uitgevoerd, het populaire Monika maar liefst 

zevenentwintig keer. De operette over het volkse Duitse meisje Monika kende zijn bijzonder 

succesvolle première in 1937 in Stüttgart.202 Het was zo populair dat de Duitse filmmaatschappij  

het verfilmde, waarop het lied Heimatland een van de populairste schlagers van het moment 

was.203 

 

Lortzing (1801-1851) is het schoolvoorbeeld van een Duitse volksoperacomponist. Voor 1933 

waren slechts enkele van zijn twintig opera’s bekend in de Duitse opera’s. Met de opkomst van 

het naziregime, kennen de werken uit de 19de eeuw een heropbloei en zeker de volksopera’s van 

Lortzing. Een andere reden waarom Lortzing populair was bij de nazi’s, is omdat hij met zijn 

Duits muziektheater weinig bekendheid genoot in niet-Duitstalige landen zodat hij een Duitse 

exclusiviteit bleef. Bovendien vraagt zijn muziek weinig intellectuele inspanning. In de Gentse 

Stadsopera brengt men enkel zijn bekendste werk, Tsaar en Timmerman, één keer op de 

planken.204 De Nazi’s grijpen eerder terug naar de traditionele taal en volksidiomen van de 19 de 

eeuwse (Arische) opera dan de modernistische taal van de jaren twintig door te zetten, een trend 

die ook in de rest van Europa te bemerken valt.205 

Een andere ideologisch veilige keuze is om Pietreo Mascagni (1863-1945) en zijn Cavalleria 

Rusticana zeven keer in de Gentse Stadsopera te programmeren. Mascagni was de officiële 

componist van het Mussoliniregime en begon elke opvoering die hij dirigeerde met een hymne 

aan de fascisten. Ook Verdi (1813-1901) is een veilige keuze. Verdi’s muziek staat bekend om de 

verklanking van de Italiaanse eis tot een eengemaakt nationaal Italië, iets wat Mussolini ook 

voorstond, hoewel dan in het extreme. 

 

2.3.1.6. Vlaamse componisten 

 

Naast de Vlaamse versies van buitenlandse componisten, programmeerde Caspeele ook 

Nederlandstalige operettes en opera’s in de Gentse Stadsopera. Caspeele wil namelijk niet dat zijn 

operahuis synoniem staat voor ‘vertaalde opera’. Hij wil wel dat de operawerking iets nieuws 

uitstraalt: 
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“… een nieuw genre zou moeten kunnen tot stand komen. Zoowel de grootsche operette 

als de opera moeten boeiend worden terwijl het meer dramatische gedeelte ook zijn plaats 

in het repertorium dient te hebben.”206 

Tegelijkertijd durft Caspeele het naar eigen zeggen niet aan om Franse opera’s in vertaling te 

brengen, omdat die opera’s onder het bestuur van Coens zeer mooi in het Frans uitgevoerd 

werden met topzangers. Daarmee concurreren zou in het nadeel zijn van het nieuwe 

operagezelschap.207 Of dit voor Caspeele de belangrijkste reden is om geen Franse werken te 

brengen is niet duidelijk, feit is dat de censuurregels dat sowieso niet zouden toelaten.  

In totaal stonden er zeven verschillende Vlaamse componisten op het programma, goed voor 

drieënveertig voorstellingen. Dat is tien procent van het totale opera- en operetteaanbod tijdens 

de oorlogsjaren, een duidelijk verschil met de programmatiepolitiek van Coens. 

De meest uitgevoerde Vlaamse componist is Emiel Hullebroeck (1878-1965) die drie van zijn 

zeven operettes in de Gentse Stadsopera opgevoerd zag: Knokkelbeen (acht keer), Land der Meisjes 

(vier keer) en Het Meisje van Zaventem (vier keer). Bij die laatste operette was Hendrik Caspeele, die 

goed bevriend was met Hullebroeck, de librettist. Hullebroeck kreeg onder andere faam door zijn 

oorlogsliederen tijdens Wereldoorlog I waarin hij de barre omstandigheden aanklaagt waarin de 

Vlaamse soldaten aan het front leven. 

Hullebroeck volgde Paul Gilson, een andere Vlaamse componist die Caspeele programmeerde, 

op als algemeen inspecteur van het muziekonderwijs. Daarnaast richtte hij een beiaardvereniging 

op om de Vlaamse beiaardkunst internationaal bekendheid te laten verwerven. In 1922 blies hij 

het tijdschrift Muziekwarande leven in, een van de belangrijkst bronnen van de Vlaamse 

muziekgeschiedenis. Datzelfde jaar stichtte hij mee NAVEA, voorloper van SABAM, om de 

rechten van de Vlaamse componisten beter te kunnen verdedigen en om het monopolie van de 

Waalse tegenhanger SACEM te doorbreken.208 

Hullebroeck was een bekende naam in de Vlaamse Beweging. Hij schreef Vlaams-nationale 

strijdliederen en dirigeerde op verschillende zangavonden, ook op oorlogszangfeesten. Bovendien 

was hij actief “in de Federatie der Vlaamsche Kunstenaars, een kunstenaarscoöperatieve die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog de steun van de Duitse bezetter had.” Vandaar dat Hullebroeck 
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na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld werd voor culturele collaboratie. In de jaren vijftig 

echter werd hij in ere hersteld en benoemd tot erevoorzitter van SABAM.209 

Oud-leraar van Emiel Hullebroeck, Oscar Roels (1864-1938), was muzikaal leider toen de 

Nieuwen Nederlandschen Schouwburg die in 1899 in Gent werd opgericht. Onder zijn leiding kregen 

heel wat Vlaamse opera’s en operettes een kans op het podium. Bovendien stichtte hij tijdens 

Wereldoorlog I het Vlaamsch Operagezelschap wat hem tot één van de pioniers van de Vlaamse 

opera in Gent maakt.210 Van hem werd tijdens de oorlogsjaren drie keer zijn operette Vina 

Tcjekaress opgevoerd. 

Een minder flamingant ingestelde en meer gecontesteerde figuur was componist Jan Blockx 

(1851-1912). Hij schreef naar eigen zeggen eerder voor de gegoede burgerij dan met 

volksverheffing als doel, maar zorgde door het succes van zijn opera’s/operettes wel voor de 

internationale verspreiding van de Vlaamse toonkunst. Vooral zijn verbintenis met een Parijse 

uitgeverij en diens gebod om zijn volgende opera in het Frans te schrijven, stootte de Vlaamse 

beweging tegen de borst waarop die een anti-Blockxcampagne startte. Af en toe schreef Blockx 

echter wel enkele muziekwerken voor de Vlaamse Beweging. Caspeele wil het vierde seizoen 

inzetten met een opera van Vlaamse bodem. Omdat Jan Blockx’ Herbergprinses van het hele 

Vlaamse repertoire het meest succesvol is, kiest hij voor deze opera als openingsvoorste lling voor 

het speeljaar 1943-1944.211 Blockx’ Herbergprinses kende vier opvoeringen in de Gentse Stadsopera.  

Ook Paul Gilson (1865-1942) is geen fervent Vlaams componist te noemen. Op Prinses Zonneschijn 

na, vijf keer opgevoerd in de Gentse Stadsopera, zijn de opera’s van Gilson op Franse teksten 

geschreven.212 Van thuis uit wordt Gilson in het Frans opgevoed. Wanneer hij zich in het 

Vlaamse muziekleven begint te mengen, wordt hem dat allesbehalve in dank afgenomen, getuige 

de boycot van Maurice Kufferath, toenmalig directeur van de Franstalige Muntschouwburg. Na 

Wereldoorlog I was Gilson geen onbesproken figuur213:  

“Een complex kluwen van politieke, Vlaams-nationalistische manoeuvres resulteerde, kort 

voor het einde van de oorlog, in de benoeming van Gilson door de Duitse bezetter, tot 
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waarnemend directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Op beschuldiging van 

collaboratie werd hij na de oorlog gedurende drie jaar uit al zijn functies ontzet.”214 

In 1935 komt hij weer in opspraak door Vlaams-Waalse tegenstellingen doordat hij beurtelings 

op de openbare omroep te gast was bij een Waals en een Vlaams muziekprogramma.215 

De vijfde componist wiens werk in de Gentse Stadsopera gespeeld werd, is Joseph Van der 

Meulen (1869-1931). Zijn opera De Vlinder werd echter maar één keer opgevoerd. Van der 

Meulen werd als componist bekend om zijn socialistische achtergrond. Hij was dirigent van het 

socialistische harmonieorkest van de Vooruit en componeerde volkliederen waarin hij het opnam 

voor de socialistische arbeiders.216 

Tot slot werden van de Vlaamse componist Renaat Veremans twee werken telkens drie keer 

opgevoerd in de Gentse Stadsopera: de operette De Molen van Sans Souci en de opera Anne-Marie. 

Voor dat laatste werk kreeg Veremans de aanbieding van de Duitse filmmaatschappij UFA om de 

opera te verfilmen. Dat idee liep echter spaak om volgende reden: 

“De finale zou geweest zijn dat meneer Pirroen zijn vakantie doorbracht aan de Belgische 

kust. Hij leest in een krant dat Duitsland de oorlog heeft verklaard aan België. Hi j smijt 

van kwaadheid zijn klak tegen de grond en verschijnt een minuut later als garde civique, 

die opgetogen naar de Brabançonne luistert. - Wij probeerden te verklaren dat dat niet 

ging en het werd een diskussie (sic.) zonder eind. Timmermans [de librettist], die even 

verdwenen was, kwam terug en zei me: ‘Er zijn hier in de kantien (sic.) goeie worsten en 

rokolen (sic.). Trek het kort, het haalt toch niets uit.’ Het bleef dan bij ons protest en bij 

de koppigheid van de Ufadirekteur (sic.) en er is niets van gekomen.”217 

 

2.3.1.7. Taalherkomst repertoire 

 

Waar onder Coens ongeveer de helft van het repertoire oorspronkelijk in het Frans geschreven 

was, is dat bij Caspeele nog maximum 19% (1943-1944), het eerste jaar verschijnt er zelfs niet een 

oorspronkelijk Frans werk op het repertoire. Weinig verrassend is dat het Duits de Franse taal 
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van de troon stoot en telkens zo’n 53% van het repertoire uitmaakt. Vlaamse opera’s en operettes 

doen het beter dan voorheen: het eerste jaar maken ze zelfs 24% uit van het repertoire,  daarna 

zakt dit tot gemiddeld 7,5 %, vermoedelijk omdat de publiekscijfers bij Vlaams werk tegenvalt. 

Het aandeel van Italiaanse werken in het repertoire blijft zowel onder Coens als Caspeele stabiel 

rond de 20%. Bij deze cijfers wordt geen rekening gehouden met hoe vaak een voorstelling 

gespeeld werd. In bijlage 1 en 2 achteraan zijn grafieken te vinden die deze taalverschuiving 

overzichtelijk weergeven. 

 

2.4.  Opera versus operette 

 

Als reactie tegen de ‘hoge kunst’ van de operahuizen, bloeit in de negentiende eeuw bij de 

volksklassen een cultuur van parodiëring. Een van deze parodiërende kunstvormen die de 

waarden van de burgerij bekritiseert, is de operette.218 Van alle Vlaamse steden bloeit de 

operettecultuur in fabrieksstad Gent het sterkst, wellicht omdat het toegankelijk entertainment is 

met eenvoudige muziek en verhaallijnen. De liefde overwint elke keer, en de “droomwerelden 

van dolle pret en een gezonde dosis onzin”219 werden welkom onthaald tijdens de crisistijden 

rond Wereldoorlogen I en II. Ook het stadsbestuur was voorstander: 

“De liberalen van het college eisten een financieel gezonde instelling, de socialisten een 

huis waarbinnen ‘volkscultuur’ aan bod kwam. De operettes bleken het 

gemeenschapsgevoel te stimuleren, herkenbaar te zijn voor iedereen, en werden immens 

populair door de bekende melodieën.”220 

Wanneer in 1889 Gent zijn eerste Vlaamse schouwburg krijgt, zet directeur Honoré Wannijn al 

snel operettes op het programma. Aanvankelijk was het zijn idee om de Vlaamse operettecultuur 

te bevorderen, maar al snel domineren de Duitse en Oostenrijkse blijspelen221, die een blijvende 

populariteit kennen, ook tijdens Wereldoorlog II. 222 Vanaf de Tweede Wereldoorlog dwingt het 

Vlaamse operetterepertoire wel al meer respect af.  Volgens De Gentenaar in 1940 is dat een zeer 

recente evolutie en werd de Vlaamse operette tot in de jaren dertig met wantrouwen bekeken, “de 
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tijd heeft echter ten volle bewezen dat ze leefbaar en de belangstelling steeds levendig was 

(sic.).”223 

Operettes bleken voor de Vlaamse schouwburg al snel een winstgevende business, en redden 

onder volgend directeur August Hendrikx meermaals de schouwburg van een financiële kater. 

Dit echter tegen de zin van de Vlaamse intellectuelen en pers die in de schouwburg een plek voor 

‘hoge Vlaamse cultuur’ willen zien.224 Het speeljaar voor Wereldoorlog II bracht de schouwburg 

tien voorstellingen met gesproken toneel, en 140 operettes.225  

Het is opvallend dat de meest gespeelde componist tijdens Wereldoorlog II operetteschrijver 

Lehár is. Nochtans werden er in totaal 41 verschillende opera’s gespeeld, tegenover 26 operettes. 

Van twee titels is niet duidelijk of het om opera of operette ging.226 Elke operette werd over de 

vier speeljaren heen gemiddeld 13 keer gespeeld, een opera gemiddeld 8 .5 keer. Hoewel er veel 

minder verschillende operettes op het programma stonden, werden ze in vergelijking met opera’s 

veel vaker opgevoerd: in totaal waren er 347 opvoeringen van opera’s tegenover 331 opvoeringen 

van operettes. Elk seizoen speelden er gemiddeld 13 verschillende operettes, die elk per seizoen 

gemiddeld 6 keer gespeeld werden en 16 verschillende opera’s die elk gemiddeld 5 keer gespeeld 

werden.  

Het meeste aantal operettes werd gespeeld in het laatste speeljaar, 1943-1944, het minste in het 

speelseizoen van 1941-1942. De meest gespeelde operette is met 35 voorstellingen Het Land van 

de Glimlach van Lehár, gevolgd door De Vledermuis van Strauss (28 voorstellingen) en Monika van 

Dostal (27 voorstellingen). Op de vierde en vijfde plaats staan respectievelijk De Lustige Weduwe 

(26 voorstellingen), alweer van Lehár, en In ’t Witte Paard van Benatzky (23 voorstellingen). 

Madame Butterfly van Puccini is met 27 voorstellingen de meest gespeelde opera over de vier 

speeljaren heen, gevolgd door La Traviata van Verdi (23 voorstellingen). Op de derde plaats staat 

Faust van Gounod (21 voorstellingen) en op een gedeelde vierde plaats staan Rossini’s Barbier van 

Sevilla en Puccini’s La Bohème, elk 20 voorstellingen. Het meeste aantal opera’s werd gespeeld in 

het jaar dat de operettes hun dieptepunt kennen: 20 verschillende opera’s halen het podium in 

speeljaar 1941-1942. Het eerste jaar spelen er slechts twaalf opera’s. 

Hendrik Caspeele is er niet trots op dat het eerste speeljaar vaker een operette dan een opera 

wordt opgevoerd. In de prospectus van 1941-1942 schrijft hij dat hij de kritiek begrijpt, maar 
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weinig andere keuze had. Hoewel hij in andere geschriften de operette als minderwaardig 

beschouwt, laat hij in deze prospectus een ander geluid horen. Ondanks de lichtvoetigheid van de 

operette, kan die wel tot een kunstvorm gerekend worden. Tegelijkertijd geeft hij toe dat hij de 

operette ziet als bron van escapisme: 

“In tijden als deze welke we beleven, is de lach het sterkste middel om bekommernissen 

te bekampen.” 227 

In een bespreking die Caspeele geeft van het eerste speeljaar, geeft hij ook meer praktische 

redenen om voor de operette te kiezen. Door de vele opvoeringen van operettes in de 

Koninklijke Nederlandse Schouwburg voor Wereldoorlog II, ontstond er een Gents publiek voor 

Vlaamse operettes. Doordat de KNS tijdens Wereldoorlog II enkel nog gesproken toneel brengt, 

was het nodig om een nieuw podium voor operettes aan te bieden. Bovendien waren er amper 

geschoolde Vlaamse operazangers, en waren de meeste aangeworven artiesten ex-

operettemedewerkers van de KNS. 228 Een andere praktische beslommering was het vinden van 

het juiste materiaal om een opera te kunnen uitvoeren. Vaak was het moeilijk om aan het juiste 

materiaal te geraken, zodat Caspeele gedwongen werd toevlucht te nemen tot de klassieke 

operette. 229 

Om het culturele peil hoog te houden, programmeert Caspeele enkel de meest populaire 

operettes van gerespecteerde componisten als Lehár, Strauss en Millöcker.  230 Tegelijkertijd had 

dit een praktische reden want  

“… de keuze van werken werd inmiddels steeds moeilijker omdat de courante operetten 

(sic.), die voornamelijk het repertorium uitmaakten van de leden van mijn gezelschap, niet 

konden opgevoerd worden.” 231 

De reden waarom de operettes niet konden opgevoerd worden, wordt hier niet gegeven. Naast 

de praktische kant om aan de partituren te geraken, spelen waarschijnlijk ook de censuurregels 

van de bezetter een rol. Na de oorlog zullen deze vooroorlogse operettes namelijk terug aan bod 
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komen, welke volgens De Schijnwerper “om de eene (sic.) of andere onzinnige reden tijdens de 

bezetting of verboden of geweerd werden”232. 

Bij de opening van de Koninklijke Stadsopera besluit het VRIVOG het nieuwe Vlaamse 

operahuis te steunen, “ondanks het feit dat het eerste seizoen althans, overwegend operettes 

zullen gegeven worden”233. In zijn kunstavonden en voorbesprekingen zal het VRIVOG zich wel 

focussen op de operavoorstellingen.234 

Verschillende keren spreekt Caspeele de hoop uit om operettes langzaamaan van het repertoire te 

weren, maar in een brief aan burgemeester Elias geeft hij toe dat dit waarschijnlijk een werk is dat 

jaren kan duren.235 Er is namelijk geen Vlaams operapubliek in Gent: “zelfs tusschen (sic.) de 

vooraanstaande Vlamingen dient het aangekweekt.”236 Dat is ook te merken in het verschil van 

publieksaantallen tussen opera’s en de populairdere operettes. Via de vrolijke operettes hoopt 

Caspeele dat de meerderheid van het publiek sneller de weg zal vinden naar de meer ‘verheven’ 

kunst. 237 Bij de speech die hij bij de laatste voorstelling van het speeljaar 1941-1942 geeft, spreekt 

hij zijn publiek hier letterlijk op aan: 

“We doen beroep op U, om, naast de werken die in uw smaak vallen als suiker voor de 

maag, ook eens meer te komen voor de operas (sic.) die de vitamine vormen voor den 

geest.”238 

Caspeele neemt voor het tweede speelseizoen nieuwe zangers aan, om met een groter gezelschap 

straffere operaproducties te kunnen neerzetten.239 Volgens de krant Volk en Staat slaagde 

Caspeele na het eerste speelseizoen met zijn vele operettes er alleszins in om de belangstelling van 

het gewone volk te wekken en voor hen de weg te effenen naar het tweede speelseizoen, dat in de 

prospectus al meer diepte en betekenis uitstraalt.240  
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2.5.  Receptie bij pers en publiek 

 

2.5.1.  Contextualisering: Vlaamse kranten onder Duitse censuur 

 

In het overzicht hieronder zijn niet alle Vlaamse kranten opgenomen die verschenen tijdens de 

bezetting. Enkel die kranten waaruit recensies en operabespiegelingen werden overgenomen, 

worden besproken. 

Volk en Staat was in 1936 de nieuwe naam voor het dagblad De Schelde dat in zware financiële 

problemen zat.241 De geldschieter, Van Puymbrouck, toonde twee jaar eerder al interesse in het 

VNV. Bij de naamsverandering bevestigt Van Puymbrouck de VNV-inslag van het blad, in de 

hoop het lezersaantal evenredig te zien groeien met de populariteit van het VNV: 

“Wij dienen zonder voorbehoud het VNV, maar het VNV hoeft zich niet zonder 

voorbehoud eens te verklaren met de wijze waarop wij zijn politiek verdedigen.”242  

Het VNV was het inderdaad vaak niet eens met de steeds radicalere uitlatingen van Van 

Puymbrouck in het blad. Nationaal-socialisme werd vurig gepromoot en antisemitische 

uitlatingen schrikten verschillende (VNV-)lezers af. Vanaf 1938 wordt Van Puymbrouck 

opzijgeschoven en vaart het blad een ideologisch meer gematigde koers. Het blad werd wel begin 

1940 tijdelijk geschorst op verdenking van het aanvaarden van Duitse financiering. Voor de 

oorlog bereikte de krant nooit meer dan 10 000 oplages. De oorlog komt de leescijfers duidelijk 

ten goede: de oplages stijgen tot 50 000, volgens sommige bronnen zelfs tot 80 000.243  

Op 13 juni verschijnt de eerste Volk en Staat na de schorsing op initiatief van enkele VNV-leden, 

hoewel de VNV-top achteraf elke betrokkenheid voor de heroprichting van het blad van zich 

afschuift. In het openingsnummer bevestigt Volk en Staat zijn strijd tegen het parlementaire en 

democratische stelsel. Tijdens de bezetting is het dagblad duidelijk de spreekbuis van het 

collaborerende VNV; de redactie overlegt geregeld met de VNV-leiding wanneer het twijfelt over 

de inhoud van een artikel. De relatie met de Propaganda-Abteilung was zeer goed: op 

verschillende wijzen werd het dagblad tijdens de oorlog bevoordeeld. Zo was het de enige krant 
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die vier pagina’s per dag mocht blijven drukken. Bij andere kranten was dit door papiertekort 

gereduceerd tot twee pagina’s.244 

De Standaard veranderde zijn naam vlak voor de capitulatie in Het Algemeen Nieuws. De Duitsers 

moedigden het herverschijnen van de krant sterk aan omdat de beheerders goede relaties hadden 

met belangrijke Vlamingen. Een vrijwillig herverschijnen van de krant zou bij het volk 

vertrouwen wekken in de collaboratiepers. 245 De beheerders stemmen ermee in om met de 

bezetter samen te werken. Dit echter enkel onder enkele voorwaarden: de krant wil de eigen 

regering niet aanvallen en de Duitse regering niet bewieroken. Bovendien moet het voor de lezers 

duidelijk zijn welke berichten van de redactie zijn door een aparte rubriek waarin de berichten 

van de Duitse overheid zullen worden opgenomen. Hoofddoel van de krant was om het Vlaamse 

volk te informeren, opiniestukken werden angstvallig vermeden. De informatie in het blad was 

vaak pro-Duits gekleurd maar tegen het einde van de bezetting bekoelde de verstandshouding 

tussen de krant en de Propaganda-abteilung omdat Het Algemeen Nieuws een te afwachtende 

houding aannam. In 1944 werd de hoofdredacteur vervangen en stapten de meeste redacteurs 

vrijwillig op.246 

Samen met Het Laatste Nieuws, wordt Het Algemeen Nieuws het meest gelezen door de Vlaamse 

bevolking met elk een oplage rond de 200 000 exemplaren. Het Laatste Nieuws wordt als gestolen 

blad beschouwd: het werd tijdens de oorlog uitgegeven zonder de toestemming van de uitgever. 

Wel waren de meeste journalisten dezelfde als voor de oorlog. Het blad verscheen tijdens de 

bezetting voor het eerst terug op 18 juni 1940. De redacteurs die oorspronkelijk naar Frankrijk 

waren gevlucht maar hun redactietaak heropgenomen hadden, verlieten hun post toen Baeyens in 

september 1940 als verantwoordelijk uitgever werd ontslagen. Daarna vormden zich twee 

groepen binnen de redactie: een gematigde groep die loyaal was aan het vorige redactieteam en 

een extremere groep, die geleidelijk de kern begon te vormen. Die groep begon steun te zoeken 

bij de SS en De Vlag. Gematigd verantwoordelijk uitgever Van Acker zette een tegenoffensief in 

en in 1941 werden heel wat extremisten ontslagen. De nieuwe belgicistische ondertoon stoorde 

echter de Propaganda-Abteilung. In 1943 werd Van Acker vervangen door Claes, die een financieel 

verantwoordelijke functie bekleedde bij het VNV. Claes ontsloeg de gematigde hoofdredacteur 

en vanaf dan voerde Het Laatste Nieuws een pro-Duitse koers.247 
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Van Opstraet stichtte in 1934 mee De Dag, een krant die voor de oorlog al geassocieerd werd met 

pro-nationaalsocialistische sympathieën. Hij werd bij de inval van de Duitsers door de Belgische 

overheid naar Frankrijk gedeporteerd als ‘verdacht element’ en de krant staakte vervolgens haar 

activiteit. Getuigen verklaren later dat die deportatie de pro-Duitse sfeer op de redactie 

aanwakkerde en de krant hervatte zijn activiteit kort na de bezetting. Hoofdredacteur Baert liet 

zijn werknemers wel een document ondertekenen waarin ze verklaarden trouw te blijven aan de 

koning en de Belgische staat. De krant wilde dezelfde volkse en Vlaamsgezinde lijn aanhouden als 

voor de oorlog. 248 De teruggekeerde Van Opstraet ontslaat in 1941 de gematigde Baert onder 

druk van de Propaganda-Abteilung. Die heeft na deze kwestie geen problemen meer met de 

krant. Capelle, lid van het VNV, volgt hem op. Toch was de krant niet echt aan het VNV of een 

andere collaborerende organisatie gebonden. De krant hield zich wel aan de censuurregels die de 

bezetter oplegde en begon na de Duitse aanval tegen Rusland actief Vlaamse soldaten te ronselen 

voor het Oostfront. Tot 1943 bleef de oplage stabiel met iets meer dan 80 000 exemplaren, na 

1943 daalt de oplage naar gemiddeld 46 000 door concurrentie van het pas opgerichte De Gazet. 

Na de oorlog eindigt het bestaan van De Dag en probeert Baert  in september 1944 leven te 

blazen in De Tijd, een patriottisch blad dat even snel sneuvelde als het opkwam.249 

De Gentenaar werd als enige hier vernoemde krant na de bezetting niet in vervolging gesteld. 250 

Samen met vertegenwoordigers van Vooruit en Het Volk, was eigenaar Piens eind mei 1940 

aanwezig op een vergadering waarbij de Duitsers bij de drie kranten aandrongen opnieuw te 

verschijnen. De conservatieve katholieke krant weigert politieke propaganda te brengen en wil 

zich vooral toespitsen op informatie over economie en werkmogelijkheden, samen met 

ontspanning. De Propaganda-Abteilung zorgde ervoor dat oudredacteur Poppe opnieuw werd 

aangenomen om de krant een meer pro-Duitse inslag te bezorgen, maar de krant bleef op slechte 

voet leven met de Propaganda-Abteilung. Na december 1943 kan de krant door Duitse schorsing 

niet langer verschijnen. De oplage voor 1943 lag rond de 30 000.251 

De verantwoordelijken van Vooruit hadden het land verlaten. Enkel schepen en medebeheerder 

Desiré Cnudde was nog in Gent en startte onder Duitse druk met de heruitgave van het blad. Het 

eerste nieuwe nummer rolde al op 30 mei van de persen waardoor Gent na Brussel de tweede 

stad is waar een krant uitgegeven werd.  Vanaf eind januari kreeg De Vos de algemene leiding en 

won hij de Propaganda-Abteilung voor zich. Eind 1941 vervangt De Vos zijn hoofdredacteur 

door Seys, een militant lid van het VNV. De krant vaart een steeds meer radicaal nationaal -
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socialistische koers. Oplages van de Vooruit waren nooit hoog, ze schommelen tussen de 12000 

en 20000. Wanneer de Gentenaar in juli 1943 van het perstoneel verdwijnt, schiet de verkoop van 

Vooruit wel omhoog tot 24 000 exemplaren.252  

 

2.5.2.  Een warm onthaal bij pers en publiek 

 

De opening van de Koninklijke Stadsopera wordt veelvuldig besproken in de pers, meestal met 

een trotse Vlaamse ondertoon. Volgens Onze Week is er feest in de harten van (Gentse) 

Vlamingen met de komst van de Vlaamse Opera.253 Tegelijkertijd grijpt het tijdschrift de opening 

aan om beklag te doen over de vijandigheid die de Vlamingen vaak voelen vanuit de regering 

voor culturele vervlaamsing: 

“Het is een feit, dat alles wat Vlaanderen ten bate van zijn Kultuur (sic.) tusschen (sic.) 

1830 en 1940 heeft tot stand gebracht, veroverd werd buiten het onbegrip aller regeringen 

om, dikwijls tegen alle vijandschap dezer regeringen in.”254 

De Vooruit hoopt niet alleen op een nieuw geluid maar ook op een nieuw begin voor het Gentse 

operawezen.255 Het Algemeen Nieuws drijft de spanning op door bij de lezer te benadrukken dat de 

openingsvoorstelling veel meer is dan een gewone seizoensopening, maar het feestelijk begin van 

een nieuwe periode voor de Gentse operakunst. De belangstelling is volgens de krant massaal, 

aangezien de meeste tickets voor de openingsvoorstelling al weg zijn en de krant bijgevolg 

vermoedt dat die eerste voorstelling voor een uitverkochte zaal zal doorgaan.256  

De krant krijgt gelijk: de zaal zat vol voor de eerste voorstelling, De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor 

van componist Otto Nicolaï, een van de populairste komische opera’s in Duitsland op dat 

moment.257 Kranten merken ook de aanwezigheid op van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, 

enkele schepenen en de arrondissementscommissaris.258 Gouverneurs en 

arrondissementscommissarissen hadden de wettelijke verplichting om onder vreemde bezetting 
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hun functie te staken. De mensen die hen vervingen waren zonder uitzondering - al dan niet 

gematigde – voorstanders van de Nieuwe Orde.259 

Wat de kranten bewonderen is de volledig nieuwe enscenering en opvatting die Caspeele aan De 

Vrolijke Vrouwtjes van Windsor meegaf. Bij de Franse vertoningen onder Coens was al jaren niet 

meer de moeite genomen om iets vernieuwends op het podium te brengen. De voorstelling 

vormt dus een aangename verrassing voor de toeschouwers die de vorige interpretatie gewoon 

waren geraakt.260 

Het Algemeen Nieuws en De Tijd bejubelen de artistieke prestaties. Volgens de eerste krant was de 

voorstelling kwalitatief veel hoogstaander dan de verwachtingen en zelfs succesvoller dan de 

opera’s die de afgelopen jaren in de schouwburg waren te bezichtigen.261 De Tijd noemt de 

voorstelling dan weer “een eerste klinkend antwoord aan de profeten van allerhande pluimage, 

die destijds verkondigden dat een Vlaamsche Opera te Gent een onleefbaar iets was.”262 

Het Laatste Nieuws kopt ‘een historische dag voor Vlaanderen’263. Om het succes van de 

openingsvoorstelling, De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor, te benadrukken, start het artikel met een 

citaat van Caspeele waaruit blijkt dat zijn opdracht een mission impossible was: 

“Ge wilt dat ik een gezelschap en een orkest zou samenstellen en een degelijk 

repertorium; dat ik zou repeteeren (sic.), voor dekors (sic.) en kostumen (sic.) zorgen, en 

hoogstaand werk zou leveren. Royaal kent ge me voor dit alles drie-vier weken toe. Nu 

goed. We zullen zien.”264 

Het artikel vervolgt met de reactie van de vertrouwde bezoekers van de vroegere Royal Français 

die erkennen dat de kwaliteit van deze voorstelling niet moet onderdoen voor datgene dat ze 

vroeger zagen. Daarna volgt een beschrijving van het daverende applaus, de hulde die het publiek 

aan Caspeele bracht en een summiere beschrijving van wat er op het podium te zien was aan 

talenten.265 Hoe lovend de recensies ook mogen zijn, Caspeele erkent wel dat er nog veel werk 
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aan de winkel is. Het speeljaar 1940-1941 ziet hij als een noodzakelijk overgangsjaar om het 

Vlaamse publiek te winnen voor de lyrische kunst.266  

De dag na de openingsvoorstelling volgt een nieuwe première: die van de operette Het Land der 

Meisjes van de Vlaamse componist Emiel Hullebroeck. Caspeele ervaart de operette als een 

sprookje en hoopt dat het publiek ernaar kan luisteren door de oren van een verwonderd kind. 

Caspeele spreekt zijn hoop uit dat de toeschouwer er een glimp van vreugde in terugvindt die hij 

broodnodig acht voor de gekwelde mens in de zware oorlogstijd.267 Volgens De Vooruit bereikte 

het stuk zijn doel en beleefde het publiek, alweer een bomvolle zaal268, drie aangename uren.269 

Het Laatste Nieuws noemt de talrijke opkomst een teken dat de vervlaamsing van de opera wel 

degelijk “aan het verlangen der massa beantwoordt, wat men er vroeger ook over geschreven en 

gezanikt heeft.” 270 

Na enkele hernemingen van beide voorstellingen, volgt op tien november de première van De 

Vledermuis, Johann Strauss de Jongere’s populaire operette die naar het operagenre neigt door de 

prominente rol van het orkest. De hoofdnoot in de operette is plezier en escapisme.271 Ook voor 

deze première noteert de pers een enthousiast en talrijk publiek, waarin het Duitse garnizoen 

sterk vertegenwoordigd was.272 

De Molen van Sans-Souci, een operette van Renaat Veremans, kende op zeventien november zijn 

eerste Gentse première, volgens De Vooruit onder grote bijval. De voorstelling bleek een 

aangename verrassing en het stuk verdient volgens de krant een plek in het repertoire van de 

Vlaamse operettes. 273 

Lehár’s De Lustige Weduwe, samen met De Vledermuis wereldwijd de meest gespeelde operette274,  

speelt op één december 1940 voor een eivolle zaal.275 Ook de sprookjesopera Hansel en Gretel van 

Wagnerbewonderaar Humperdinck kent een talrijke opkomst.276 De opera is erg populair door de 
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argeloze wereld die gecreëerd wordt met Duitse volksliedjes, kinderdansen en idyllische scènes. 277 

Vooral het orkest wordt bij deze voorstelling lof toegezwaaid.278 

Op vijftien december gaat Lehár’s Het Land van de Glimlach voor alweer een volle zaal in 

première.279 Door zijn ongelukkig einde en oosterse motieven wordt de operette wel eens de 

tegenhanger van Puccini’s Madame Butterfly genoemd.280 De gehele voorstelling was volgens De 

Vooruit van uitstekende kwaliteit en de krant voorspelt nog vele triomfantelijke uitvoeringen.281 

Een terechte voorspelling, want deze operette zal onder het bestuur van Caspeele het vaakst op 

de planken staan, ondanks de vele keren dat het stuk voor de oorlog al werd opgevoerd.282 

Volgens de Nazi’s was de Ring der Nibelungen van Wagner een verheerlijking van de Teutoonse 

geest283, volgens De Gentenaar ligt De Walküre uit de ringcyclus helemaal in de lijn van de Vlaamse 

aard. Het gezelschap van de Koninklijke Stadsopera waagde zich zelf nog niet aan de 

Wagneropera, maar vroeg de Antwerpse Opera voor een uitvoering in Gent op zeventien 

december. De Gentenaar noteert een uitverkochte voorstelling, een ware triomf. 284 

Op tweeëntwintig december speelt Het Dorp zonder Klok, een zangspel van Künneken, voor het 

eerst. Ook voor deze voorstelling kwam het publiek talrijk opzetten en juichte het de zangers en 

muzikanten toe. Tot vervelens toe, volgens de journalist van De Vooruit, die zich ergerde aan het 

applaus dat af en toe ontijdig losbrak en daardoor de mooie atmosfeer doorbrak. De Gentenaar 

stipt het Vlaamse karakter van de voorstelling aan, ook al is het een verwerking van een 

Hongaarse legende: 

“De menschen (sic.) die voor ons op het tooneel (sic.) worden gebracht, zijn rechtstreeks 

uit het leven genomen, met hun gaven en hun gebreken, met hun kleinzieligheid of hun 

grootmoedigheid. Het is een brok dagelijksch (sic.) leven die (sic.) voor de oogen (sic.) 

wordt gebracht en het gebeuren kan zich evengoed in een of andere Vlaamsche (sic.) 

parochie voordoen.”285 
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De première van Mozart’s Cosi fan Tutte werd bijgewoond door hooggeplaatst volk: de 

burgemeester werd door de pers opgemerkt, net als andere overheidspersonen.286 Ook de 

stadscommandant, Oberfeldkommandant en de Kommandierenden General kregen een uitnodiging.287 

Een groots decor, kleurrijke kostuums en een gracieus maar jeugdig decor zorgden voor een 

geslaagde galavoorstelling.288 

Het Laatste Nieuws is bijzonder tevreden over Caspeele’s keuze om het Vlaams werk Vina 

Tcjekaress in première te laten gaan op zestien januari. Volgens de krant is Caspeele hiermee 

“… getrouw aan zijn opdracht en betrachting, de belangstelling en liefde voor ons 

nationaal kultuurpatrimonium (sic.), op doortastende wijze aan te wakkeren.”289 

 

De Dag is ook positief over de voorstelling maar betreurt de magere opkomst voor dit Gentse 

werk van componist Roels en librettist Caspeele. De Vooruit wijt de geringe opkomst aan het 

slechte weer maar is tevreden over de voorstelling op enkele schoonheidsfoutjes na.290 

 

Na drie maanden bestuur spreekt de krant Het Laatste Nieuws met een zeer tevreden directeur 

Caspeele. De eerste maanden liepen veel beter dan hij ooit had durven hopen met gemiddeld 

negenhonderd toeschouwers per voorstelling. En die toeschouwers vormen geen homogeen 

publiek maar een mengeling van vele nieuwe klanten, habitués van de Royal Français tot zelfs 

verstokte ‘Franskiljons’. Ook wonen er heel wat Duitse soldaten de voorstellingen bij, hoewel dat 

aantal volgens Caspeele veel lager ligt dan bij operavoorstellingen in Antwerpen.291 

Verdi’s naar eigen zeggen meest toegankelijke opera, La Traviata292, kende een glansrijke première 

op zesentwintig januari. De hoofdrol was weggelegd voor de Gentse geliefde artieste Tina 

Lanbien zodat de plaatsen ruim op voorhand uitverkocht waren. Het publiek werd niet 

teleurgesteld en genoot van een voorstelling van hoge kwaliteit.293 

 

De nieuwe gastvoorstelling van de Antwerpse Opera is weer een Wagneropera. Op achtentwintig 

januari brengen de Antwerpse artiesten Lohengrin onder massale belangstelling. Het eerste 
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speelseizoen waagt het Gentse gezelschap zich niet aan een opera van Wagner. Seizoen 1941-

1942 zal het gezelschap wel openen met een Wagner: een eigen versie van deze Lohengrin.294 

 

Een enthousiast publiek woonde op negen februari de première bij van De Zigeunerbaron, een 

geliefde operette van Johann Strauss de Jongere. De dag ervoor was er een herneming van 

Strauss’ Vledermuis maar dat hinderde het publiek niet om talrijk op te dagen295 voor de operette 

die Hongaarse volksinvloeden handig mixt met de hoge artistieke Weense waarden.296  

 

Minder massaal, hoewel nog steeds talrijk, was de aanwezigheid bij de première van Beethoven’s 

Fidelio op vijfentwintig februari 1940. De Vooruit schrijft die mindere aanwezigheid toe aan de 

geringe bekendheid die Beethoven kent als operaschrijver. De krant apprecieert nochtans de 

muziek sterk, maar het libretto en de actie oogsten weinig bewondering.297 Ook deze voorstelling 

was een gastvoorstelling van het Antwerpse operagezelschap. Caspeele voelt zich het eerste jaar 

nog niet klaar om met zijn gezelschap groot-opera te brengen, zoals hij het noemt. Daarvoor 

schakelt hij liever de expertise van Antwerpen in om het Gentse publiek toch zulke 

voorstellingen te kunnen aanbieden.298 

 

Op twee maart gaat de volgende operette van Lehár in première: Frederika. De Vooruit raadt zijn 

lezers de zeer goede voorstelling ten zeerste aan299, Volk en Staat heeft enkel aanmerkingen op het 

orkest. Als de slordigheden van het orkest weggewerkt worden, merkt de krant op dat Caspeele 

werkelijk “binnen de tijdsspanne reuzenwerk heeft verricht voor het volksche (sic.) lyrisch 

tooneel (sic.) te Gent.”300 

 

Rossini’s Barbier van Sevilla blijkt op negen maart een ware publiekstrekker. De uitverkochte zaal 

applaudisseerde enthousiast na elke acte.301 De Vooruit voorspelt nog vele succesvolle avonden302 

en krijgt gelijk: tijdens het bestuur van Caspeele zal de opera maar liefst twintig keer gespeeld 

worden. Vaak start de voorstelling met een dansant voorprogramma, meestal het ballet De 

Koekoek.  

                                                                 
294 N.N., “Koninklijke Stadsopera van Gent: Lohengrin,” Vooruit, 30/1/1941.  
295 N.N., “Koninklijke Stadsopera van Gent: Suksesvolle opvoering van De Zigeunerbaron,” Vooruit, 12/2/1941.  
296 Boyden, The Rough guide to opera, 286-287.  
297 N.N., “In de Koninklijke Opera van Gent: Beethoven’s Fidelio: Voorstelling van de Koninklijke Vlaamsche  

Opera van Antwerpen,” Vooruit , 27/2/1941. 
298 Visietekst Caspeele. 
299 N.N., “Koninklijke Stadsopera van Gent, Frederika van Franz Lehár,” Vooruit, 5/3/1941.  
300 Echo, “Frederika in de Kon. Stadsopera te Gent,” Volk en Staat , 5/3/1941.  
301 N.N., “Koninklijke Stadsopera, De Barbier van Sevilja,” De Gentenaar, 12/3/1941.  
302 R., “Koninklijke Stadsopera van Gent: Een merkwaardige opvoering van De Barbier van Sevilja,” Vooruit , 

12/3/1941.  



60 
 

 

Het eerste seizoen krijgt het dansensemble enkel werk wanneer er tijdens een opera of operette 

gedanst moet worden, en een enkele keer om een korte balletvoorstelling te geven als 

voorprogramma van een opera. Na het eerste seizoen ziet Caspeele zijn balletensemble door 

scholing groeien en vat hij het plan op om met het balletkorps grote balletten te 

programmeren. 303 André Minne, een van de weinige balletrecensenten, aanvaardt Caspeele’s 

bewering niet dat het gezelschap het eerste speelseizoen te weinig geschoold is. Caspeele trok 

namelijk Eraste Touaou, die daarvoor bij Diaghilev danste, aan als balletmeester. Sterdanseres 

Helena Kalichewskaja had eveneens een sterke internationale reputatie, net als de Gentse danser 

Paul Grinwis.304 Minne hoopte dat onder het nieuwe operabewind de dans als onafhankelijke 

kunst op het podium vertegenwoordigd zou worden, maar is erg teleurgesteld na het eerste 

seizoen. Enkel De Koekoek beschouwt hij als volwaardig ballet, hoewel dat slechts als 

voorprogramma geprogrammeerd stond. Het publiek lijkt een volwaardige balletvoorstelling niet 

te missen en dat is volgens Minne de schuld van de schouwburgdirecteurs die het publiek de kans 

niet geven kennis te maken met dans als vrije en onafhankelijke kunstvorm in plaats van 

aanvulling bij een zangspel.305 Minne is voorzichtig positief wanneer in de prospectus van 1941-

1942, naast De Koekoek, drie nieuwe onafhankelijke balletvoorstellingen aangekondigd worden: 

De Sylphiden op muziek van Chopin, Tyl Uilenspiegel naar de compositie van Strauss en Pupazzi 

op muziek van Guillemin.306 

 

Op zevenentwintig maart staat een ‘zuiver nationaal Vlaams’ werk op het programma: Anne-Marie 

van Renaat Veremans op het libretto van Felix Timmermans. Volk en Staat is erg positief en 

benadrukt de hulde die het publiek aan Caspeele en Timmermans bracht op het einde van het 

tweede bedrijf. Daarnaast brengt de auteur van het artikel zelf hulde aan de operaschrijvers: 

 

“De toondichter, als kind van zijn tijd, behoeft slechts zichzelf te zijn en tracht de 

ethische macht van zijn volk en van zijn ras uit te spreken.  Uit zijn ziel moet de stem 

spreken van het eigen bewustzijn als resultante van de eigentijdsche (sic.) stroomingen 

(sic.), geboren uit andere opvattingen en andere levensbeschouwingen. We juichen en 

Timmermans en Veremans toe omdat ze teruggrijpen naar het echte, onvervalschte (sic.) 

                                                                 
303 Prospectus 1942-1943, 1942, XXI 942, map: documentatie, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
304 André, Minne,  Een jaar choreograf ie Gent 1940-1941 (S.l.: s.n., 1942), 26-28.  
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leven, naar het volksche (sic.) realisme, zonder opschroeverij (sic.) of verwaandheid van 

maskerade-menschen (sic.) zonder ziel en zonder levenskracht.” 307 

De Vooruit is eveneens positief over de voorstelling maar betreurt het dat de opkomst redelijk laag 

was. 308 Ook Caspeele is teleurgesteld in de magere opkomst omdat hij erop gerekend had dat 

Timmermans door zijn populariteit in Duitsland meer weermachtsleden naar de voorstelling zou 

trekken. Dat was niet het geval en ook de interesse vanuit Vlaamse hoek was lager dan 

verwacht.309 De Vooruit hoopt wel dat meer mensen na de eerste geslaagde voorstelling interesse 

zullen tonen en het werk alsnog vele successen in het verschiet ligt.310 

Op dertig maart volgt de succesvolle voorstelling van Het Meisje van Zaventem, alweer van de hand 

van het Gentse duo Hullebroeck en Caspeele. Het verhaal gaat over het roemrijke leven van 

Antoon Van Dijck die er niet in slaagt het geluk te vinden omdat de gedachte aan het meisje van 

Zaventem hem voortdurend achtervolgt. Zowel De Vooruit als De Gentenaar stippen een bepaalde 

scène aan in hun recensie. Wanneer vrienden Van Dijck in Engeland bezoeken, vertellen ze hem 

dat Isabella, het meisje van Zaventem, gestorven is. 

 

“Op zijn uitroep ‘Nu blijft mij niets meer over’, antwoordt Breughel: ‘Toch wel, uw kunst, 

uw Vlaanderen, Uw Antwerpen’. wat de schilder doet opveeren (sic.) en besluiten naar 

Vlaanderen terug te keren.  Als bezield rijst Van Dyck recht en met hem zingt de kern der 

Vlaamsche (sic.) schilders levendig ‘Huldelied aan Vlaanderen’.”311 

 

Volk en Staat haalt deze voorstelling in zijn artikel aan om Caspeele te bedanken omdat dankzij 

hem het minderwaardigheidsgevoel over Vlaamse kunst wegebt en de publieke opinie begint te 

geloven in de eigen Vlaamse scheppende kracht. Geen hoogdravende muziek maar muziek eigen 

aan het Vlaamse volk: 

 

“Het temperament van den Vlaming is opgeruimd en levenslustig. Logischerwijze zal het 

‘volk’ een klaren en vroolijken (sic.) muziekvorm verkiezen boven ingewikkelde 

muziekwerken, symboliek, diepe meditatie en mystieke kleur. Hullebroeck heeft dat 

terecht begrepen. Is hiermede geen richting aangeduid voor onze komponisten (sic.) om 
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terug te keeren (sic.) naar de bron van het onverkreukte volksgemoed en naar die 

oerscheppende kracht waardoor een volk zich zelf kan en zal blijven?”312 

 

De Bedelstudent, ook bekend onder De Arme Student, kent zijn première op dertien april 1940. De 

opkomst is talrijk voor deze operette van Millöcker, die samen met Von Suppé en Strauss de 

kwalitatieve Weense operette op de kaart zette. Tijdens de voorstelling werd er geregeld luid 

geapplaudisseerd wat tot verschillende bisnummers leidde.313 Volk en Staat schrijft het succes toe 

aan de volkse geest van de operette.314 

 

Het laatste werk dat tijdens het eerste speelseizoen van de Koninklijke Stadsopera gebracht 

wordt, is In ’t Witte Paard, een berekende keuze. De operette van Benatzky is niet de meest 

hoogstaande, maar wel een commercieel interessante publiekstrekker die de financiën sterk 

opkrikt. Bovendien geeft de operette een rustpunt aan de zangers waarvan de afgelopen weken 

zeer veel gevergd is.  315 De zaal was uitverkocht, het publiek geestdriftig, de kassa rinkelt. Volk en 

Staat snapt de keuze van Caspeele maar de journalist merkt toch op dat hij blij is dat het seizoen 

niet met In ’t Witte Paard opende. Het stuk kan wel op zijn goedkeuring rekenen omdat het een 

seizoen eindigt  

  

“… waarin ons zoowel het ernstige als het komische, het streng klassieke en het 

romantisch bewogene, het oppervlakkige-aangename en het dramatisch voldragene werd 

aangeboden, in de meest verfijnde schakeeringen (sic.).” 316 

 

Na een jaar evalueert Caspeele het eerste speelseizoen in een interview met Het Algemeen Nieuws. 

Ondanks de steeds lovende recensies en talrijke opkomst, spreekt Caspeele toch van een 

aanvankelijk weigerachtige houding bij de meeste Gentenaars tegenover een vervlaamste opera. 

Een houding die snel omsloeg, want in stijgende lijn evolueerde het enthousiasme van het 

publiek. Nadeel was vooral dat het vorige operaregime onder Coens weinig artistiek ‘fijnere’ 
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werken programmeerde zodat er weinig vertrouwdheid was met deze werken en bijgevolg een 

mindere publieksopkomst wanneer Caspeele deze operawerken wel programmeerde.317 

Na een succesvol zomerseizoen opent de Stadsopera op zevenentwintig september 1941 met een 

triomfantelijke versie van Wagner’s Lohengrin. De Gentenaar is lyrisch over de spelprestaties en 

beschrijft de stormachtige ovatie die het publiek aan het gezelschap bracht en aan directeur 

Caspeele en dirigent De Preter.318 Volgens Volk en Staat bewijst de keuze voor Lohengrin dat het 

gezelschap van de Koninklijke Stadsopera artistiek een belangrijke ontwikkeling doormaakte. 319 

Ook Caspeele ziet de evolutie. Waar hij vorig speelseizoen nog de Antwerpse opera vroeg om in 

Gent grote kleppers te spelen, wil hij nu zelf met die werken aan de slag.320 Een van de 

kenmerken blijft een vernieuwde regie en een nieuw decor. Om een optimale voorstelling te 

garanderen, wil Caspeele voor grote opera’s met Duitse gastartiesten werken.321 Zo is de rol van 

Lohengrin weggelegd voor Alf Rauch, tenor aan de opera van Frankfurt, en krijgt die lovende 

commentaren.322  

 

Na Weenerwalsen van Richard Strauss volgt op elf oktober de première van Marieken van Nijmegem 

van Uyttenhove. Volk en Staat looft de weinig voor de hand liggende keuze voor het Vlaamse 

werk maar betreurt de lage opkomst. De voorstelling was volgens de krant nochtans erg 

‘luisterrijk’.  323 

 
Een dag later gaat Lehár’s De Graaf van Luxemburg in première. Het publiek is tevreden, de pers 

eveneens maar beiden zijn niet wild enthousiast. Volk en Staat schrijft: 

 

“De uitvoering kan bevredigend heeten (sic.) maar een zekere neiging naar het 

alledaagsche (sic.) heeft de gaafheid van de vertolking schade berokkend.”324 

 

Het Antwerpse operagezelschap brengt twee dagen later, op veertien oktober, een nieuwe 

gastvoorstelling van Wagner. Deze keer staat De Meesterzanger van Nürenberg op het programma, 

een voorstelling die heel wat liefhebbers aantrekt.  325 Ook bij de Nazi’s is deze compositie erg 
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populair. De muziek is namelijk een duidelijke verheerlijking van het Duitse volk en 

waarschuwing tegen bederfelijke buitenlandse invloeden. De finale van de opera werd door 

Goebbels uitgeroepen tot strijdlied van de NSDAP.326  

 
Vervolgens staat Monika van componist Dostal geprogrammeerd. De première is op achttien 

oktober. Het is de eerste keer dat het stuk in het Vlaams – naar een bewerking van Caspeele – op 

het podium wordt gebracht. Erg hoogstaand kan De Gentenaar het stuk niet noemen, maar het 

charmeert wel door zijn vele eenvoudige volkse elementen.  327 

De eerste dansvoorstelling, De Sylphiden, staat samen met La Bohème op vijfentwintig oktober op 

de schouwburgkalender. De balletvoorstelling trekt een talrijk publiek en bleek een groot succes. 

Het applaus klonk luid voor de artistiek hoogwaardige prestatie onder leiding van balletmeester 

Eraste Touraou.328 Dans wordt hier als volwaardige kunstvorm getoond maar krijgt slechts 

twintig minuten om dat te bewijzen. Balletvoorstellingen blijven gedegradeerd tot 

voorprogramma’s van opera’s op operettes, in dit geval van Puccini’s La Bohème. 

Op Allerzielen is het de beurt aan Laagland van Eugen d’Albert dat een heel warm applaus krijgt 

voor de, volgens De Gentenaar, erg ‘kunstvolle’ prestatie.  329 Succesvolle hernemingen van Madame 

Butterfly en Barbier van Sevilla volgen. Op zestien november staat Eva, het fabrieksmeisje op het 

podium, alweer een populaire operette van Lehár. 

Op achttien december 1941 staat een nieuw première klaar: Martha van Friedrich von Flotow. 

Ook bij deze voorstelling sluit de voorstelling af met een overweldigend applaus.330 Volk en Staat 

is echter niet te spreken over de dictie van een van de hoofdrolspelers: 

“Wanneer verdwijnt het plaatselijk dialektische (sic.) om meer zuiver Nederlands te 

bereiken?”331 

Twee dagen later krijgt het Gentse schouwburgpubliek De Parelvissers van Bizet voorgeschoteld. 

Hoewel Bizet duidelijk een Franse componist is, slaagt Volk en Staat er toch in om zijn muziek 

met de Germaanse geest te verbinden. De krant noemt de compositie van een  

“Fransche (sic.) helderheid van geest vermengd met een haast Germaansche (sic.) diepte 

van aanvoelen.”332 
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Orpheus van Glück is de laatste voorstelling die in 1941 in première gaat. De populaire 

voorstelling van gastregisseur Günter Stark uit Berlijn zal enkele maanden later te gast zijn in een 

uitverkochte Muntschouwburg te Brussel met De Vlag als organisator.333 Die gastvoorstelling is 

een cadeau van de organisatie aan de Duitse weermachtsoldaten omdat het hun verdienste is dat 

het voor het eerst mogelijk is om een volledig Vlaamse productie op het podium van de Munt te 

brengen.334 

In het nieuwe jaar volgen in januari premières van De Ontvoering uit het Serail van Mozart, een 

kwalitatief zeer sterke Rigoletto van Verdi en Tosca van Puccini. Bij die laatste productie is Volk en 

Staat alweer niet te spreken over de dictie van de zangers: een Antwerps accent hoort volgens de 

recensent niet thuis in een Nederlandse opera.335 De Hongaarse operette Dans met de Keizerin336 en 

Tsaar en Timmerman van Lortzing verschijnen voor het eerst in februari. 

Ook De Zigeunerbaron van Johann Strauss staat in februari voor het eerst op het podium van de 

Koninklijke Stadsopera. De zaal zat zo goed als vol en het publiek was zeer enthousiast volgens 

De Gentenaar.337 

Op veertien maart 1942 krijgt De Vliegende Hollander van Wagner zijn première. Volk en Staat is 

erg tevreden over de schitterende voorstelling met Strobach als gastregisseur. De krant vindt het 

een uitstekend idee om voor dit verhaal te kiezen want 

“… de enge verbondenheid met de tijdspsyche waaruit de stof – zelfs door het 

legendarische aspekt (sic.) – ontsproten is, bevat voldoende kiemkracht om het geeven 

(sic.) aktueel (sic.) beleefbaar te bestempelen in tijden als deze waar de Germaansche (sic.) 

lotsbestemming nieuwe horizonten opent.”338 

Het Vlaamse Prinses Zonneschijn van operacomponist Gilson volgt op vier april en in mei is er de 

première van De Mascotte, een ontspannende operette waar heel wat toeschouwers naar 

uitkijken.339 Het populaire Faust is de laatste première van het speelseizoen. Op achtentwintig juni 
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1942 eindigt het tweede speeljaar met een enthousiaste huldiging van Hendrik Caspeele die zowel 

de militaire overheid, het publiek als de pers bedankt voor het vertrouwen in het operahuis.340 

In het derde seizoen volgen heel wat hernemingen naast enkele nieuwe opera- en operettetitels. 

Mona Lisa van Schilling in januari is een van de populairste nieuwkomers, ook Peperbol van Lehár 

en Knokkelbeen van Hullebroeck doen het zeer goed in de zaal. Hoogtepunt is de première op 

dertien mei 1943 van Rozenkavalier, een opera van Richard Strauss. Caspeele regisseert en het 

werk speelt voor een uitverkochte zaal vol met eensgezinde positieve operacritici.341 

Het laatste speeljaar krijgt Caspeele met nieuwe problemen af te rekenen: sommige zangers van 

zijn gezelschap zagen de Gentse opera als een goede leerschool maar gaan nu hun eigen weg. 

Daarnaast eisen de Duitsers de opera steeds vaker op. De belangstelling bij de toeschouwers bleef 

wel groot, de kwaliteit van de resultaten schommelden echter sterk. De pers blijft wel vol 

vertrouwen achter Caspeele staan.342 

 

2.6.  Duitse invloed en inmenging 

 

De Duitse overheid wou zo min mogelijk gelinkt worden aan het culturele leven in Vlaanderen, 

maar zorgde er wel voor dat Vlaamse aanhangers van de Nieuwe Orde op de belangrijkste 

culturele postjes terechtkwamen. Toch is ook de rechtstreekse invloed van de Duitsers op 

bepaalde vlakken duidelijk aanwezig. 

Een van de verplichtingen tijdens de bezetting was de bouw van een schuilkelder. Op zes juni 

1941 was er volgens een document, ondertekend door de commissaris-burgemeester, nog geen 

schuilkelder in het operagebouw ingericht. De stadsdiensten maken er op dat moment wel werk 

van343. Documenten die de werken van de Dienst der Opeischingen in de stadsopera na de bezetting 

opmeten, noteren onder meer dat 

“Een groote kelder van circa 11.5 x 11.5 meter werd ingericht tot schuilplaats. Hier 

werden 2 muren van een steen dikte gemetseld, wel elkander rechthoekig in het midden 

der plaats kruisen en waardoor de ruimte in vier gelijke delen is gescheiden. In drie 

muurdeelen is een deuropening van 2mx0.9m.”344 
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Wanneer deze schuilkelder is ingericht, valt uit de documenten niet af te leiden. Zeker is wel dat 

een schuilkelder in 1943 verplicht was. In mei 1943 stuurt burgemeester Lefever namelijk een 

brief aan alle uitbaters van schouwburgen, cinema’s en andere openbare cultuurgerelateerde 

gelegenheden waarin hij herinnert aan de verplichting om bij alarm de vertoning meteen stop te 

zetten en de toeschouwers naar de schuilplaatsen te leiden.345 Zo’n luchtalarm was zeker geen 

dagelijkse kost. In de brandweerverslagen die bij elke voorstelling in de stadsopera opgemaakt 

werden, is het eerste luchtalarm pas genoteerd op achttien april 1943. Datzelfde seizoen volgen 

drie andere keren een luchtalarm tijdens een voorstelling. Tijdens het seizoen 1943-1944 volgt er 

nog drie keer een luchtalarm.346  

Tijdens een luchtalarm ondervond de opera nooit hinder van mogelijke bombardementen. De 

enige dodelijke situatie tijdens de bezetting die gedocumenteerd is door archiefstukken, is 

wanneer een toneelknecht en chauffeur ’s nachts terug naar Gent rijden na een gastvoorstelling in 

Menen: 

“Onderweg, het was dan omstreeks 1.30 uur ’s nachts, ongeveer aan de grensscheiding 

van het vliegplein te Wevelgem, zagen de chauffeur en een tooneelknecht (sic.) iemand in 

het midden van der baan teekens (sic.) doen om te stoppen. Daar die persoon geen licht 

bezat, had de chauffeur alle moeite om hem te ontwijken; de auto stopte; de persoon in 

kwestie was een schildwacht (Vlaamsche (sic.) wachter). Hij onderzocht de papieren en 

liet de chauffeur toe verder door te rijden. Ongeveer 500m verder, zagen de chaufffeur 

(sic.) en de tooneelknecht (sic.) een wit lichtje op den zijkant der baan. Dit licht, dat op 

dezelfde plaats bleef werd met lange tusschenpoozen (sic.) in en uit gedraaid. Niet 

wetende, dat dit licht een teeken (sic.) was voor hem, gewoonlijk wordt een rood licht 

aangestoken om bevel tot stoppen te geven, reed de chauffeur door. Een vijftigtal meter 

verder knalden er schoten, met het gevolg dat een der inzittenden gedood en een anderen 

(sic.) gekwetst werden.” 347 

De burgemeester schrijft over deze zaak aan de Militär Verwaltungschef en eindigt zijn brief met de 

nadrukkelijke vraag om ambiguïteit in lichtsignalen uit te sluiten, zodat voorvallen als deze 

eenmalig blijven.348  
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Over gastvoorstellingen van de opera in een andere stad dan Gent, gelden bepaalde regels 

opgesteld op Duits militair bevel. Zo moeten de artiesten diezelfde avond van de voorstelling 

terugkeren naar Gent. Wanneer deze regel overtreden wordt omdat enkele artiesten na een 

gastvoorstelling in Oostende daar blijven slapen, reist bij een volgende gastvoorstelling een 

afgevaardigde van de Duitse Overheid mee om misbruik tegen te gaan.349 

Gastvoorstellingen werden geregeld in de provincies Oost- en West-Vlaanderen gehouden. In het 

speeljaar 1943-1944 bijvoorbeeld speelde het gezelschap van de Gentse stadsopera tweeënveertig 

keer op verplaatsing. Vijfentwintig voorstellingen daarvan waren in West-Vlaanderen, zeventien 

in Oost-Vlaanderen.350 

Een andere regel die het operaleven beïnvloedt, deze keer voor de toeschouwer, is de invoering 

van een speruur. Na halftwaalf ’s avonds mag volgens de regels van de bezetter geen burger meer 

op straat komen. Operavoorstellingen durven echter wel eens uitlopen tot na dit uur, daarom dat 

de Gentse Stadtkommandantur (sic.) de toelating geeft aan de toeschouwer om na een late 

voorstelling de weg van de opera naar huis af te leggen op vertoon van het toegangsticket. Elke 

keer dat Caspeele weet dat een voorstelling na het speruur zal eindigen, moet hij opnieuw die 

toelating aanvragen. Feilloos is het systeem echter niet. Een toeschouwer stuurt Caspeele een 

brief om hulp omdat de politiecommissaris hem niet wil geloven dat zijn operabezoek de reden is 

van zijn aanwezigheid op straat na het speruur. Daarop stuurt Caspeele hem een attest en hoopt 

dat de toeschouwer hiermee de politie kan overtuigen van zijn goeder trouw.351 

Het Duitse publiek bracht extra kosten met zich mee. Naast de gewone boekjes met uitleg over 

de voorstelling was er gedurende de gehele bezettingsperiode meestal ook een beknopte 

Duitstalige versie voorhanden. Aan de hand van facturen van de Gentse drukkerij AD. HOSTE 

is na te gaan dat er bijvoorbeeld duizend exemplaren gedrukt werden van het acht bladzijden 

tellende programmaboekje van Cosi fan Tutte. Duizend andere exemplaren werden voor dezelfde 

voorstelling besteld onder de noemer “beknopte Duitsche uitleg en inlasschen”352. Ook 

                                                                 
349 Personeelsbericht van Caspeele aan de deelnemers van een reis naar Oostende, XXI 929, map orkest, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
350 Lijst der excursies van de  Koninklijke Stadsopera, 1943-1944, XXI 952, map: speelplan 1942-43, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
351 Briefwisseling tussen Caspeele en Dellens, 27/7/1943, XXI 928, map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
352 Facturen uitgevers- en boekdrukkershuis Hoste, 30/5/1942, XXI 344, map: Rekening voor derden, mapje Duitsche 

toelage winterseizoenen en zomerseizoen 1941-1942, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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programmaboekjes voor de weermachtsconcerten werden gedrukt op kosten van de Koninklijke 

Stadsopera353, die dat op haar beurt kon betalen dankzij de royale Duitse subsidies. 

Een andere reden voor verhoogde rekeningen, is dat de Duitse bezetter een van de grootste 

kostuumzaken van België in beslag heeft genomen. Caspeele is bijgevolg genoodzaakt zelf 

kostuums te laten maken, in plaats van te huren. Op lange termijn is dat een meerwaarde, maar 

op korte termijn vooral een grote financiële meerkost.354  

Duitse gasten werden net als Vlaamse prominenten geregeld uitgenodigd, meestal op initiatief van 

het operabestuur, soms op initiatief van het stadsbestuur. In een brief van 25 maart 1941 

bijvoorbeeld dankt Herr Oberst Von Claer het college van burgemeester en schepenen voor de 

uitnodiging van de typisch Vlaamse opera Anna-Marie.355 De stadscommandant, 

Oberfeldkommandant en de Kommandierenden General kregen onder andere een uitnodiging voor Cosi 

fan Tutte op negen januari 1941.356 Wanneer er een Duitse voorstelling plaatsvindt, wordt het 

stadsbestuur hier ook voor uitgenodigd. Caspeele noemt het zelfs een buitengewone eer als het 

college van burgemeester en schepenen aanwezig zou kunnen zijn op de voorstelling van Tsaar en 

Timmerman die op twintig februari 1942 doorgaat. De voorstelling wordt gespeeld door het 

operagezelschap van Hanzastad Keulen, met aansluitend een afscheidsfeest voor de Duitse 

gasten.357 

Wie de stadsopera wil huren om een voorstelling of feest te organiseren, moet daarvoor 

toestemming hebben van de Duitse overheid. Als er liederen gezongen worden tijdens dit 

evenement, moet dat steeds in het Vlaams.358 Ook de Gentse radiodistributie heeft toestemming 

nodig van de bezettende overheid om de uitgevoerde opera’s en operettes in de stadsopera uit te 

zenden. Deze aanvraag indienen blijkt een frustrerende taak. Op vier mei 1943 vraagt de Gentse 

radiodistributie aan Caspeele om zo snel mogelijk het speelprogramma te laten weten want 

“… de tijd die het verkrijgen der toestemming tot doorzending vereischt (sic.), moet op 

minstens 1-1/2 (sic.) maand geschat worden. (onze aanvraag aan Navea; Navea aan Almo; 
                                                                 
353 Facturen uitgevers- en boekdrukkershuis Hoste, 30/4/1942, XXI 344, map: Rekening voor derden, mapje Duitsche 

toelage winterseizoenen en zomerseizoen 1941-1942, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
354 Briefwisseling tussen Caspeele en Clippel, 5/10/1942, XXI 936, map: Koninklijke stadsopera – seizoen 42/43 – 

algemene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
355 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en Rittmeister Adjutant, 25/3/1941, XXI 795, map: Vertooning van Anna-Marie 

27/3/41, uitnoodigingen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
356 Briefwisseling tussen burgemeester en Stadkommandant. 
357 Briefwisseling college van burgemeester en schepenen en Caspeele , 15/2/1942, XXI 348, doos 2, map: opera, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
358 Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en vriendenkring van den Grooten Bazar , april 1942, XXI 863, map 

KSO, seizoen 1941-1942: Buitengewone vertoningen, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos. En Briefwisseling tussen college 

van burgemeester en schepenen en VNV, 25/5/1943, XXI 936, map: Koninklijke stadsopera: seizoen 1942-43: 

buitengewone vertooningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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Almo aan rechthebbenden in Duitschland (sic.) en het antwoord dezer laatsten (sic.) via 

denzelfden (sic.) omweg!)”359 

Almo, het agentschap dat het orkestmateriaal en opvoeringsrecht aanlevert, klaagt evenzeer. 

Volgens hen ligt de schuld van het ‘gesukkel met materiaal’ niet bij hen, maar bij Duitsland:  

Nieuwe materialen zijn niet meer te krijgen, en alles moet zoo (sic.) goed en zoo (sic.) 

kwaad mogelijk aan den oorlogstoestand aangepast worden; dit zijn de instrukties (sic.) 

die ik van daaruit gekregen heb.360 

Ook Caspeele moet bij zijn programmering rekening houden met de richtlijnen van de Duitsers. 

Wanneer abonnees aan Caspeele brieven schrijven met de vraag om een bepaalde opera of 

operette op te voeren, is zijn antwoord voor hen vaak teleurstellend. Hij moet bepaalde  werken 

weigeren omwille van hun niet-Arische afkomst, omwille van hun Joodse afkomst of Russische 

atmosfeer.361  

In een brief aan schepen Cnudde eind 1942 beschrijft Caspeele de voor- en nadelen van de 

Duitse interesse in de opera. Het eerste speeljaar merkte de hogere Duitse Overheid de 

vertoningen in de Koninklijke Stadsopera op en begon ze Caspeele weermachtsvertoningen te 

bezorgen. Die vertoningen werden sterk vergoed wat de financiën van de KSO een boost gaf. 362  

De stadsopera werd geregeld opgeëist door de Duitse Overheid. Nog voordat het eerste 

speelseizoen in 1940 start, eiste de Duitse Overheid elf keer de opera op, voornamelijk voor 

vertoningen van een theatergezelschap uit Berlijn. In 1941 eiste ze 52 keer de schouwburg op.363 

Dat vermindert in 1942 wanneer de Duitsers ongeveer een à twee keer per maand de opera 

opeisen.364 In het speelseizoen 1943-1944 ligt het aantal opeisingen nog lager: tien in totaal.365 Wel 

worden er dat jaar tweeëntwintig weermachtsvertoningen gegeven.  

                                                                 
359 Briefwisseling tussen Caspeele en Gentse radiodistributie , 4/5/1943, XXI 929, map: Alhambra – KVO Antwerpen – NIR 

– Radiodistributie – Stadsbestuur Antwerpen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
360 Briefwisseling tussen Caspeele en Ralph Van der Voort, 15/6/1942, XXI 930, map: Navea (Nationale Vereeniging voor 

Auteursrecht), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
361 Briefwisseling tussen Alice Van de Put en Caspeele.. En Briefwisseling tussen Georgette Van Hauwermeiren en Caspeele . 
362 Briefwisseling tussen Caspeele en stadsbestuur, 1942, XXI 928, map: stadsbestuur, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
363 Lijst der vertoningen ingericht door de Duitse weermacht , 1940-1942, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg 

door de Duitschers en  de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
364 Lijst der opeisingen, 1942-1943, XXI 936, map: Koninklijke stadsopera:  seizoen 1942-43: buitengewone 

vertooningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
365 Lijst der opeisingen, 1943-1944, XXI 940, map: Koninklijke Stadsopera: buitengewone vertooningen seizoen 1943 -

44, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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De organisatie Kraft durch Freude organiseert Duitse voorstellingen in de opera’s van Gent, Brussel 

en Antwerpen.  366 In de winter van 1942-1943 verloor Hitler met zijn troepen echter de titanische 

strijd om Stalingrad.367 Vanaf dan moesten de zangers van Kracht durch Freude het Duitse leger 

dienen zodat de operahuizen zelf weermachtsvertoningen moesten organiseren, tegen de zin van 

de publieke opinie.  368 

Weermachtsconcerten waren echter niet uitsluitend voor een Duits (soldaten)publiek. 

Integendeel, op 1 juli 1941 beschrijft Volk en Staat hoe duizenden Gentse burgers 

bijeenstroomden voor een concert dat de Duitse Weermacht voor de burgerbevolking had 

ingericht in samenwerking met de Vlaams-Duitse Arbeidersgemeenschap. De meeste 

toeschouwers waren actief in Vlaamse of Nationaalsocialistische bewegingen. Omdat onmogelijk 

iedereen plaats kon nemen in de opera, zond de Gentse radiodistributie het concert uit zodat de 

massa volk op de Kouter kon meeluisteren. Na een daverend applaus op het einde van het 

concert zette de dirigent De Vlaamse Leeuw in, wat luidruchtig werd meegezongen door het 

publiek, gevolgd door een langdurige ovatie aan Hitler. De auteur van het artikel is laaiend 

enthousiast over deze uiting van Vlaams-Duitse vriendschap. Wel merkt hij op dat dit 

gedisciplineerde orkest de muziek veel academischer speelt dan een orkest met een 

temperamentvol romantisch Vlaams karakter. Het artikel eindigt met een citaat van J.J. Rousseau: 

“Van alle Europeesche (sic.) legers, bezit het Duitsche (sic.) de mooiste, en de beste 

instrumenten, maar ook de schoonste muziek.”369 

Weermachtsconcerten worden door de Duitse Overheid zwaar gesubsidieerd. Daardoor is de 

toegang steeds gratis, zelfs de programmaboekjes worden gratis uitgedeeld. 

Uit de weermachtsvertoningen ontstond een samenwerking met de Propaganda Abteilung van 

Brussel waardoor het repertoire volgens Caspeele moest evolueren. Om dat repertoire uit te 

voeren, zond de Duitse Overheid aan Caspeele gastregisseurs, en ontwerpers. De lonen van deze 

gastmedewerkers moet Caspeele niet zelf betalen, maar toch veranderde het financiële plaatje 

aanzienlijk. De gastregisseurs eisten namelijk veel meer herhalingen van hun werk en bijkomend 

operapersoneel, personeel dat wel door Caspeele betaald en gekostumeerd moest worden.  370 De 

gastregisseurs zorgen voor extra organisatorische inspanningen van Caspeele. Zo stuurde het 

propagandaministerie van Berlijn hem een gastregisseur om Don Juan in de stadsopera te 

                                                                 
366 Van de Vijver, België in de tweede  wereldoorlog: het culturele leven tijdens de bezetting, 67. 
367 Palmer, R.R.,  Colton, Joel en  Kramer, Lloyd. A history of  a modern World  (848-849.  
368 Van de Vijver, België in de tweede  wereldoorlog: het culturele leven tijdens de bezetting, 67. 
369 N.N., “Het Weermachtconcert in de Stadsopera,” Volk en Staat , 1/7/1941.  
370 Briefwisseling tussen Caspeele en stadsbestuur. 
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regisseren. Omdat de repetitieperiode voor deze regisseur beperkt is, moeten alle artiesten 

volledig ter beschikking staan. Caspeele moet bijgevolg bij de directeur van de muziekschool van 

Dendermonde vragen om een van diens leerkrachten, die ook in het orkest van de KSO zit, 

tijdelijk van zijn werk te ontslaan.371 

De meeste opera’s die de gastmedewerkers regisseerden waren cultureel van zeer hoog niveau 

maar commercieel minder aantrekkelijk. Wat de financiële last dan weer verlichtte, waren de vele 

decors die Caspeele van de Duitsers kosteloos ontving. Zo kreeg hij gratis decors voor Marieke 

van Nijmeghen, Orpheus, De Vliegende Hollander, Faust, De ontvoering uit het Serail, Tannhäuser, Gudrun, 

Don Juan en een tegemoetkoming in de helft van de kosten voor het decor van Prinses Zonneschijn. 

Samen is dit goed voor 744 923, 27 frank.  372 

Caspeele hoopt dat de invloed van de gastregisseurs zal doorwerken op de jonge artiesten van het 

Gentse operagezelschap, hetzelfde hoopt hij van de gastdecorontwerpers. De directeur 

bewondert het toneeldecor in Duitsland dat door specialisten speciaal voor een voorstelling 

ontworpen wordt. Heel anders dan de decortraditie in Vlaanderen waar het volgens hem de 

gewoonte is om jaren na elkaar hetzelfde decor gebruikt wordt. Het woord ‘vernieuwing’ kennen 

Vlamingen volgens Caspeele niet omdat ze geen decorspecialisten hebben, en daar kan de 

expertise van Duitse leermeesters verandering in brengen.373 

Niet alleen op artistiek, maar ook op bestuursniveau is de invloed van de Duitse overheid 

duidelijk aanwezig. Zoals eerder vermeld kiest het stadsbestuur er in april 1940 voor om Coens te 

herbenoemen tot concessiehouder van de Opéra Royal Français. 374 In september datzelfde jaar 

moet het stadsbestuur op deze beslissing terugkomen omdat de Duitse overheid Coens als 

directeur niet aanvaard.375 In september zelf nog laat het stadsbestuur aan de pers weten dat 

Caspeele de nieuwe leider van de nieuwe Vlaamse opera zal zijn.  376 Achteraf verklaart het 

stadsbestuur aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen de keuze van Caspeele als volgt: 

“Wij houden er aan U nogmaals te doen opmerken dat tot de exploitatie van beide 

schouwburgen [de Koninklijke Stadsopera en de Vlaamse Schouwburg] in regie besloten 
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werd onder den druk van bezetter, die ons tevens de toen aangestelde directeurs heeft 

opgedrongen.”377 

Om het arbeidsklimaat in de KSO leefbaar te houden, komt Caspeele met de Duitse overheid 

overeen dat geen van de leden van de KSO door de Duitsers opgeroepen kan worden om in het 

buitenland te gaan werken. Wanneer Caspeele geruchten opvangt dat leden van zijn personeel 

naar concurrerende schouwburgen willen overstappen, herinnert hij hen eraan dat er een 

namenlijst van hen bij het Arbeidsambt en bij de Duitse Werbestelle ligt. Wanneer ze overstappen 

naar een andere culturele organisatie wordt hun naam van de lijst geschrapt en is het onzeker of 

ze in de toekomst al dan niet in België kunnen blijven werken.378 Omgekeerd kan een Duitse 

werknemer in de Gentse opera wel opgeroepen worden om het Duitse leger te versterken. 

Orkestmeester Willfort neemt begin september 1944 verplicht afscheid met een bedankbrief aan 

zijn Gentse operacollega’s om als soldaat het Duitse leger te vervoegen.379 Op dat moment heeft 

hij twee seizoenen voor de opera gewerkt.380 

Het systeem dat Caspeele met de Werbestelle had geïnstalleerd, was niet waterdicht. Vaak kregen 

mannelijke artiesten van het operagezelschap een oproepingsbrief om in Duitsland te werken, 

waarop Caspeele ging pleiten bij de ‘hoogste gezagsdragers’, soms zelfs meerdere keren per dag. 381 

Karl Jacobs was een van de contactpersonen van Caspeele bij de Propagandastaffel, en die zorgde 

er geregeld voor dat jonge artiesten toch in de Gentse stadsopera konden blijven werken. Duitse 

gastregisseurs vonden dit merkwaardig, aangezien in Duitsland alle jonge mannelijke musici 

werden opgeroepen voor de dienstplicht zonder dat er van buitenaf tussengekomen werd.  382 

De Gentse stadsopera moest zich op vele gebieden duidelijk schikken naar Duitse wensen, maar 

behield wel een grote autonomie en de kans om politiek neutraal over te komen. Heel anders was 

de schouwburgkwestie in een stad als Brugge, waar de cultuurdienst volgende houding aanneemt 

als algemeen standpunt tegenover de Brugse schouwburg: 

“1. De totale of totalitaire staat, geschoeid op nationaalsocialistischen (sic.) leest, heeft 

onze warme sympathie. 
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2. Slechts door een doelmatige gerichtheid en verbondenheid der samenstellende deelen 

(sic)  kan dit nieuw ideaal benaderd worden. 

3. Kunst en cultuur zijn belangrijke deelen (sic.) van dit geheel. Ook op dit terrein is men 

derhalve gerechtigd de consequente toepassing na te streven van de totaliteitsgedachte.”383  

Zulke standpunten zijn over de Gentse schouwburg nergens terug te vinden. 

Niet alleen de Duitse overheid zorgt voor een pro-Duitse sfeer in de Koninklijke Stadsopera. 

Enkele Vlaamse organisaties willen via gastvoorstellingen in de stadsopera de Duitse cultuur 

promoten. De Vlaams-Duitse arbeidersgemeenschap bijvoorbeeld wil samen met de organisatie 

Volk en Kunst aan gunstig tarief de opera huren om  

“… de Gentsche (sic.) bevolking in de gelegenheid te stellen kennis te maken met een der 

vooraanstaande muziekorganismen uit Duitschland (sic.).” 384 

Soms was de samenwerking openlijk in een pro-Duitse sfeer, maar De Vlag wenst toch liever 

anoniem een gastvoorstelling van de KSO te programmeren in de stadsopera van Maldegem: 

“U noteere (sic.) dat deze opvoeringen door onze Devlagcel worden ingericht, echter dat 

alle propaganda neutraal geschiedt, en de gewone mensch (sic.) niet weet dat Devlag de 

inrichtster is. Heil Hitler!”385 

De Vlag is een van de organisaties die gratis de zalen van de opera kon huren. De verlichting, de 

schoonmaak en het nodige personeel moeten ze wel aan de KSO betalen.386 Particulieren die een 

vertoning willen inrichten moeten ofwel een forfaitaire huurprijs voor de zaal betalen, ofwel 

bovenvermelde onkosten vergoeden.387 Aan welke criteria een organisatie moet voldoen, om voor 

de gunstige tweede betalingswijze in aanmerking te komen, is niet duidelijk. 

Deze Vlaamse en/of pro-Duitse organisaties zoals De Vlag, probeerden niet alleen te 

programmeren, maar ook Caspeele te beïnvloeden in zijn keuze om bepaalde artiesten aan te 

nemen. Caspeele’s houding hierin is eerst voorzichtig ontwijkend, later duidelijk afwijzend. In een 

brief van vijf februari 1942 schrijft hij aan een niet nader genoemde kameraad dat hij diens 

                                                                 
383 Document met standpunten van de cultuurdienst van stad Brugge betreff ende schouwburgkwestie, 1943, XXI 348, doos 2, map: 

opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
384 Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en Vlaams-Duitse Arbeidersgemeenschap, 7/2/1941, XXI 793, map: 

‘koninklijke stadsopera’, speelseizoen 1940-1941, briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
385 Briefwisseling tussen Caspeele en De Vlag , 7/10/1943, XXI 928, map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
386 Briefwisseling tussen Caspeele en De Vlag, 22/8/1941, XXI 793, map: ‘koninklijke stadsopera’, speelseizoen 1940-1941, 

briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
387 Nota van de stadsinspecteur aan juff rouw De Meyer, 1943-1944, XXI 940, map: Koninklijke Stadsopera: buitengewone 

vertooningen seizoen 1943-44,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 



75 
 

aanbeveling gaat onthouden maar voorlopig niemand extra voor het koor kan aannemen. Hij 

eindigt zijn boodschap met het voornemen om de korist bij de eerste mogelijke gelegenheid aan 

te werven, gevolgd door de woorden ‘Heil Hitler’.  388 Anderhalf jaar later echter, in september 

1943, lijkt hij politieke aanbevelingen beu te zijn: 

“Beste kameraad, Wanneer het op kunde aankomt staat de K.S.O. buiten alle politiek. 

Alleen menschen (sic.) met aanleg en stem komen in aanmerking. Wanneer men van 

politiek standpunt uit iemand aanbeveelt dan dient ook diezelfde politiek niet (sic.). 

Bedoelde juffer werd van V.N.V., SS en wat weet ik al aanbevolen, edoch stem en anleg 

(sic.) heeft zij niet en kan dus niet in aanmerking komen. Geef U dus verder geen moeite 

– ook in het vervolg niet. Tot slot: wie wat kan komt in de K.S.O. zonder gelijk welke 

aanbeveling. ‘Nur die Leistung’! Heil Hitler!”389 

Caspeele reageert ook zeer streng tegen sympathieën voor de geallieerden, toch zeker wanneer 

een muzikant vlaggetjes van de geallieerden op zijn partituren had getekend: 

“Dit is eenvoudigweg de handelwijse (sic.) van een zwakzinnige, een krapuul (sic.) of een 

stuk uitschot. Ik zal derhalve niet nalaten dit geval – als voorbeeld – onmiddellijk in 

handen te geven van de bevoegde instanties.”390 

 

2.7.  Opwaardering van de Vlaamse cultuur 

 

Gent voert een sterke vervlaamsing door op cultureel vlak tijdens Wereldoorlog II. Naast de 

vernederlandsing van de Franse stadsopera en de opwaardering van de Koninklijke Nederlandse 

Schouwburg, wil burgemeester Elias van het Gents conservatorium een belangrijke Vlaamse 

culturele leerschool maken. In een brief aan de Secretaris-Generaal voor Onderwijs en Schone 

Kunsten, schetst hij kort het Gentse culturele landschap. Hoofdzaak van zijn brief zijn de 

veranderingen die hij in het Gentse conservatorium wil doorvoeren. Zijn doel is om de Franse 

cursussen aan het conservatorium te schrappen, die enkel “op dilettantisme en liefhebberij 

aangewezen zijn”391, en te vervangen door Nederlandse cursussen. Concreet wil hij de 

professoren van ‘diction français’ en ‘art lyrique’ vervangen, aangezien zij de pensioenleeftijd 

                                                                 
388 Briefwisseling tussen Caspeele en kameraad,  5/2/1942, XXI 930, map: verschillende bedieningen, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
389 Briefwisseling tussen Caspeele en G. Smekens, 2/9/1943, XXI 930, map: Artisten (dames), Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 
390 Personeelsbericht van Caspeele aan de muzikanten , XXI 942, map: stadsbestuur, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
391 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en de secretaris-generaal voor onderwijs en schone kunsten, 6/5/1941, XXI 348, doos 2, 

map: schouwburgen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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bereikt hebben. Een professor, diegene die Franse zang aan de mannen geeft, bereikte nog niet 

de pensioenleeftijd maar wil hij alsnog vervangen door een professor met een Vlaamse cursus 

omdat de huidige cursus “nutteloos wordt in een eentalige landstreek”392. 

Een Vlaamse Opera was in ogen van sommigen een vooruitgang om dichter bij de Germaanse 

gevoelssfeer te geraken. Onze Week bijvoorbeeld noemt de opening van een Gentse Vlaamse 

Opera een belangrijke gebeurtenis op kunstgebied. Niet alleen om opera’s in het Vlaams te 

kunnen horen maar ook om  

“… theaterbezoekers in staat te stellen, medegesleept (sic.) door de muziek, zich op te 

tillen tot een Germaansche (sic.) gevoelssfeer en zich te bevrijden van de Fransche (sic.) 

invloeden, die hun nationale betrachtingen vertroebelden.”393 

Even verderop steekt de auteur zijn bewondering voor de weelde van de Duitse 

operaschouwburgen niet onder stoelen of banken. De schrijver, A.M.S., hoopt dat – nu er twee 

Vlaamse operahuizen bestaan en wisselwerking mogelijk is – er net zoals in de Duitse 

operahuizen meer oog zal zijn voor nieuwe ensceneringen, bezetting, regie, muzikale leiding, 

enz.394  

Die missie is op het lijf geschreven van kersvers directeur Hendrik Caspeele. Hij laat zijn 

engagement in Antwerpen graag vallen om in Gent naar eigen zeggen een lang gekoesterde 

droom te kunnen realiseren.395 De opening op 26 oktober 1940 noemt Caspeele dan ook een 

belangrijke dag voor de Vlaamse cultuur:  

“Dien dag ademden dankbare harten op, omdat eindelijk werkelijkheid was geworden, 

datgene waarvoor zoolang (sic.) was gestreden. Gent bezat een Vlaamsche (sic.) Opera. 

Een inrichting op nieuwe, gezonde basis, kant en klaar voor verderen, dieper-gaanden 

(sic.) arbeid.”396 

Onze Week geeft Caspeele groot gelijk en noemt de dag een belangrijke overwinning voor de 

vooruitgang van het volk. Het magazine hekelt dat in het begin van het jaar nog 

                                                                 
392 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en de secretaris-generaal voor onderwijs en schone kunsten. 
393 A.M.S., “De Kultuurstrijd in Vlaanderen boekt een Overwinning: Een b elangrijke taak vangt aan,” Onze Week, 

najaar 1940.  
394 A.M.S., “De Kultuurstrijd in Vlaanderen boekt een Overwinning: Een belangrijke taak vangt aan,” Onze Week, 

najaar 1940.  
395 N.N., “Het Tooneelwezen te Gent: De Koninklijke Stadsopera.”  
396 Prospectus 1941-1942.  
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“… De Ruyck de uitverkorene der Stadhuisgoden was en deze Stadhuisgoden onderling 

wedijverden om den bloedloozen (sic.) Royal Français toch maar aan zijn honderdsten 

verjaardag te helpen.”397 

Verder vindt de krant het jammer dat een eeuw democratie in België er niet in slaagde om te 

verwezenlijken wat de revolutionaire nationaalsocialistische beweging wel kan afdwingen.398 

Niet iedereen was nochtans even blij met die vervlaamsing. Volgens Caspeele gonsde het van 

geruchten dat het operaleven in Gent op sterven na dood was, en al helemaal ten dode was 

opgeschreven door de taalwissel.399 Het Algemeen Nieuws is echter uiterst positief en ziet in 

Caspeele de juiste man om de Gentse stadsopera te laten uitgroeien tot een monument van de 

Vlaamse cultuur.  400 

Als je Hendrik Caspeele mag geloven, is zijn operahuis na drie maanden reeds geslaagd in zijn 

missie om een Vlaams operaleven van hoog cultureel niveau uit te bouwen: 

“Het lijkt wel een beetje onbescheiden zoo te spreken maar u vraagt er me naar, ontelbare 

getuigenissen zijn ons in dien zin door kenners gedaan geworden. Duitsche (sic.) 

muziekliefhebbers hebben ons verzekerd dat onze Gentsche (sic.) Vlaamsche (sic.) Opera 

gerust op één lijn mag worden gesteld met soortgelijke inrichtingen van verscheidene 

groote (sic.) Duitsche (sic.) steden.”401 

Bij de laatste voorstelling van het eerste seizoen huldigt Volk en Kunst de zware inspanningen 

van Caspeele en zijn operagezelschap. De organisatie noemt het werk van Caspeele baanbrekend 

waarop Caspeele iedereen dankt die hielp om van de Koninklijke Stadsopera een “machtig 

kultuurmonument (sic.) te maken”402. 

Hij vergelijkt zijn werk in de Vlaamse stadsopera in de prospectus van 1943-1944 zelfs met een 

Germaanse mythe:  

 “Het is een stuk Germaansche mythe dat, terwijl men met het zwaard te velde tiegt, er te 

lande in de snaren wordt gegrepen. Zoo ging het ook ten onzent! Drie jaar geleden grepen 

we in de snaren voor een nieuwe Vlaamsche (sic.) opera te Gent. (…) De 

                                                                 
397 J.B.B., “Feestelijke Opening van de Kon. Stadsopera te Gent. De Vrolijke Vrouwtjes,” Onze Week. 
398 J.B.B., “Feestelijke Opening van de Kon. Stadsopera te Gent. De Vrolijke Vrouwtjes,” Onze Week. 
399 Prospectus 1942-1943.  
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401 Frans Demers, “Hoe het staat met de Vlaamsche Opera te Gent? Een gesprek met Hendrik Caspeele.”  
402 N.N.“Het twaalfde Opera-Koncert besluit de Reeks Opera-Koncerten te Gent,” Volk en Staat , 6/5/1941.  
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tijdsomstandigheden ten spijt, konden we onze verreikende, stout-vooropgezette plannen 

nagenoeg realiseren.”403 

De vervlaamste opera kent tijdens de bezetting een groot succes. Volgens Verriest is dat succes in 

de eerste plaats te danken aan de oorlogscontext waardoor de Gentenaar zich sneller 

aangetrokken voelt tot schouwburgspektakels. Tegelijkertijd bereikt het a rtistieke peil van de 

opera al snel een hoger niveau dan wat tot dan toe in de schouwburg te bekijken viel.404 Toch 

slaagt Caspeele er niet in om het volk warm te maken voor de opera’s en operettes van eigen 

Vlaamse bodem. Een recensie wijst beschuldigend de vinger naar het publiek na de première in 

1941 van Marieke Van Nijmegem: 

“Gent heeft thans een Vlaamsche opera, maar intellektueelen (sic.), muziekliefhebbers en 

opera-vrienden laten gewillig na de noodige (sic.) konsekwenties (sic.) te trekken en na te 

leven die men normaal van een steunend en belangstellend auditorium mag verwachten, 

vooral dàn, wanneer het een zuiver Vlaamsch (sic.) werk betreft. Een poging als deze – 

vergeten we niet dat Frans Uyttenhove een stadsgenoot was – zou de fijnproevers moeten 

groepeeren (sic.) om aldus hun dank te betuigen en te doen blijken dat hen het volksch-

éigene (sic.) geen ijdele leuze en het artistieke voor hen primeerend (sic.) is. Of moeten we 

veronderstellen dat nalatigheid, geringschatting of slenter hier toonaangevend zijn?”405 

Caspeele wil de Vlaamse cultuur nog meer prestige doen uitdragen door te vragen aan de 

burgemeester om bij belangrijke Vlaamse werken bij de première aanwezig te zijn. Zo 

bijvoorbeeld bij de opera Gudrun die Caspeele een zuiver nationale opera noemt: 

“Gezien het gansch (sic.) bizonder (sic.) karakter dezer vertooning (sic.), die waarlijk tot 

een Vlaamsche (sic.) kultuurmanifestatie (sic.) moet uitgroeien, ben ik er zeker van U te 

zullen mogen begroeten en verblijf inmiddels met de meeste hoogachting, Caspeele.”406 

Om de vervlaamsing vooruit te helpen, geeft Caspeele opdracht tot Vlaamse vertalingen van 

partituren of bewerkt ze zelf.407 Binnen zijn operahuis werkt hij onder andere aan de vervlaamsing 

met twee dienstmededelingen uit 1942 waarin hij expliciet eist dat zijn werknemers in de opera 

                                                                 
403 Prospectus 1943-1944, 1943, XXI 954, bruine map, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
404 Guy, Verriest, Het lyrisch toneel te Gent  (Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1966-1981), 50. 
405 Persbericht over Marieke Van Nijmegen , 1941, XXI 952, map: pers en documentatie, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  

En Echo, “Kreatie van het  Vlaamsche werk Marieke Van Nijmegen,” Volk en Staat , n.d. 
406 Briefwisseling tussen burgemeester Elias en Caspeele, 27/10/1942, XXI 348, doos 2, map: opera, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
407 Briefwisseling tussen secretaris en Laura De Winter, 24/9/1942, XXI 930, map: verschillende bedieningen, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  
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Vlaams spreken. Het ene bericht is gericht aan de leden van het ballet en het andere aan alle leden 

van het gezelschap: 

“Ik herhaal dezen eisch (sic.) thans met aandrang en zal er geen overtreding meer tegen 

dulden. Wij zijn een Vlaamsche (sic.) opera en derhalve is het plicht voor ieder lid van het 

personeel de Vlaamsche (sic.) taal in eer te houden.”408 

Wanneer een librettist zijn Franstalige operette aan Caspeele voorstelt, antwoordt deze laatste dat  

“daar de KSO sinds meer dan twee jaar vervlaamscht (sic.) werd, er moeilijk sprake kan 

zijn van opvoeringsmogelijkheden voor een Franschtalige (sic.) operette.”409 

Enkel tijdens audities moet er van Caspeele niet noodzakelijk in het Nederlands gezongen 

worden, vooral uit praktische redenen omdat het niet gemakkelijk is om Nederlandse partituren 

aan de auditerenden ter beschikking te stellen.410  

Over de programmatiepolitiek, machtsverhoudingen en vervlaamsing van het operaleven in 

Antwerpen en Brussel tijdens de bezetting is amper literatuur verschenen. Wim Focquet vermeldt 

terloops in zijn onderzoek naar het leven van Caspeele dat de keuze voor voorstellingen in zowel 

Brussel, Antwerpen als Gent gelijklopend waren. Ook vermeldt hij de Duitse gastregisseurs die in 

de drie steden meehielpen aan de operavoorstellingen.411  

Tijdens de oorlog, in 1943, verschijnt er een tekst van de hand van Pols, een goede vriend van 

Caspeele en werkzaam in de stadsbibliotheek van Antwerpen.412 De publicatie behandelt vijftig 

jaar Vlaamsche (sic.) opera. Pols bevestigt dat ook de Antwerpse opera met Duitse gastregisseurs, 

kostuum- en decorontwerpers  werkt. Volgens Pols oefenen die gasten een zeer positieve invloed 

uit op het artistieke peil van de voorstellingen.413 

Pols beschrijft hoe een eerste poging in 1856 in Brussel mislukte om een Vlaamse opera in het 

Alhambra-theater te stichten. Een nieuwe poging negen jaar later mislukte opnieuw, volgens Pols 

wegens het gebruik aan steun van de openbare instellingen.414 In 1942 is er echter een meer 

                                                                 
408 Personeelsbericht van Caspeele aan balletpersoneel, 20/12/1942, XXI 929, map: Ballet, Gent: Stadsarchief Zwarte 
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succesvolle derde poging, opnieuw in de Alhambra-schouwburg om Vlaamse zangspelen nieuw 

leven in te blazen. Pols erkent dat een Vlaamse opera in Brussel meer moeilijkheden tegemoet zal 

gaan dan het Vlaamse operagezelschap in Gent, maar ziet de Vlaamse operatoekomst in Brussel 

voorzichtig positief tegemoet.415 

Datzelfde jaar verandert ook het operaleven van Antwerpen, dat al een eigen Vlaams operahuis 

had sinds 1907.416 Schepen Daem zorgt er mee voor dat het stadsbestuur van Antwerpen niet 

langer enkel financieel het operahuis ondersteunt, maar het ook artistiek mee gaat besturen. Joris 

Diels, die tot dan directeur was van de Koninklijken Nederlandschen Schouwburg (sic.), leidt vanaf nu 

als directeur-generaal beide schouwburgen. Daardoor kon het Antwerpse operahuis met een 

eigen decoratelier starten en het speelseizoen verlengen wat ook hier voor een verbeterde sociale 

zekerheid zorgde voor de artiesten. Door de samenwerking binnen de schouwburgen stijgt ook 

het artistiek niveau volgens Pols aanzienlijk, hoewel dat moeili jk meetbaar moet zijn geweest 

aangezien zijn tekst op drie oktober 1943 al verschijnt, een jaar na de vernieuwde situatie. In de 

Vlaamse opera in Antwerpen nam Jef Sterkens het dagelijks bestuur voor zijn rekening. 417  

Hendrik Diels, voorstander van Vlaamse en Duitse muziek en lid van SS-Vlaanderen418, was 

verantwoordelijk voor de artistieke leiding.419 
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3. De opera van Gent na de bezetting 

 

3.1.  Inleiding: de bevrijding zorgt voor lokale machtswissels 

 

Op twee september 1944 steken geallieerde troepen de grens tussen Frankrijk en België over, een 

week later is bijna geheel België bevrijd. Enkel in het noorden, onder ander aan het Albertkanaal, 

blijft de strijd nog weken duren.420 In Gent werden de geallieerden uitbundig onthaald en 

wanneer krijgs- en politieke gevangen naar Gent terugkeren worden ze vergast op wijkfeesten. De 

feeststemming komt tot een climax op 8 mei 1945 wanneer de Duitsers zich gewonnen geven. 421 

Hoogtepunt van die dag is een concert in de Koninklijke Stadsopera onder leiding van Toussaint 

de Sutter.422 Alle benoemingen van schepenen en burgemeesters tijdens de bezetting worden 

nietig verklaard zodat het schepencollege van voor de bezetting terug de macht krijgt. De 

schepenen, zoals Cnudde en Storme, die tijdens de bezetting als schepen waren aangebleven, 

werden alsnog geschorst door een besluitwet die de Belgische regering in Londen opstelt.423 

 

3.2.  Het culturele collaboratievraagstuk 

 

“Vaak wordt geantwoord op het doorslaand argument dat vele tooneelspelers  (sic.) en 

zangers die voor Duitsche (sic.) of vijandelijke organisaties hier en in Duitschland (sic.) zelf 

opgetreden zijn, zulks moesten doen krachtens hun contract; ze hadden maar moeten 

weigeren. Dat is gauw gezegd, maar waarom van de artisten (sic.) juist helden- en 

martelaarsdaden eischen (sic.) waaraan de hoogstgeplaatsten in den lande zich zoo (sic.) 

voorzichtig onttrokken hebben? Want zij die dierven (sic.) tegenspertelen (sic.) toen hun 

medewerking voor een vertooning (sic.) of concert van dergelijke organisaties werd gevraagd 

– of lees liever geëischt (sic.) – kregen direct vanwege de ‘Werbestelle’ het bericht dat indien 

ze niet graag hun beroep van kunstenaar wilden uitoefenen, zij direct tot timmerman of 

hoefsmid of wat anders omgeschoold zouden kunnen worden en zoo (sic.) naar Duitschland 

(sic.) gestuurd. Zijn talent, zijn kunst is de waar die de artist (sic.) heeft te verkopen, en wil 

men hem straffen omdat hij graag of niet zijn waar aan de leden van de bezettende macht of 

deze vrienden geleverd heeft – dan dienen ook de handelaars, kleine als groote (sic.), gestraft 
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die aan de Duitsch (sic.) geleverd hebben: de fruithandelaar, die aan een Duitsch (sic.) soldaat 

een tros druiven heeft verkocht; als de herbergier die hem een pint heeft doen inschenken.”424 

 

Journalist Monet verdedigt in dit opiniestuk uit De Schijnwerper de artiesten naar wie met een 

beschuldigende collaboratievinger wordt gewezen. Sommige historici meenden echter dat er in 

Vlaanderen, anders dan in Nederland, amper sprake was van culturele collaboratie omdat het 

militaire bestuur slechts in geringe mate het culturele leven organiseerde. Na de oorlog zijn maar 

zeer weinig mensen uit de culturele sector van collaboratie beschuldigd omwille van hun artistieke 

activiteiten.425  

 

De personeelsleden van de Koninklijke Stadsopera worden echter niet zomaar van elke blaam 

gezuiverd. Elk personeelslid van de opera moest na de bezetting een vragenformulier invullen om 

collaboratie op te sporen. Vragen waren onder meer of men lid was van een (Vlaamse) 

collaborerende organisatie, of men zijn kinderen naar Duitsland of Duitsgezinde organisaties 

stuurde en of ze voordelen hadden genoten van de bezetter of pro-Duitse instellingen.426 De 

meeste artiesten antwoordden ‘neen’ op de vragen. Enkel op de vraag of ze aangesloten waren bij 

het UHGA, Unie der Hand- en Geestesarbeiders, antwoorden 26 personeelsleden ‘ja’. Meestal 

gevolgd door ‘op aandringen van Caspeele’.427 

 

Met de UHGA wil de Duitse overheid de macht breken van de oude vakbonden, voornamelijk 

de socialistische vakbond, door hen op organisatorisch en ideologisch vlak uit te schakelen. 428 In 

de plaats stelt de bezetter de UHGA voor, in lijn met de ideologie van de Nieuwe Orde429, zeker 

wanneer VNV-aanhanger Delvo in 1942 voorzitter wordt.430 De UHGA verdedigt  

 

“… corporatisme, geen klassenstrijd, geen staking, maar geïnstitutionaliseerde 

samenwerking, identificatie met en integratie in de Staat, geen politieke strijd of binding, 
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zuivere beroepsbelangenvertegenwoordiging, dienstbetoon, streven naar centralisatie en 

eenheidsvakbond, ondemocratische en bureaucratische besluitvorming.” 431 

 

De macht en het aantal leden van de UHGA bleef echter altijd beperkt.432 

 

Een andere vraag waar velen bevestigend op antwoorden is of de artiest, “buiten de officieele 

(sic.) vertooningen (sic.) van de stadsopera, opgetreden [heeft] tijdens feestelijkheden ingericht 

door hoogergemelde (sic.) [Duitsgezinde] groeperingen of door organisaties der Duitsche (sic.) 

Weermacht”433. Ook hier schuiven de artiesten de verantwoordelijkheid door met het meest 

gelezen antwoord: “ja, op bevel van Caspeele of de bezetter”434. Koorzanger Van der Straeten 

beweert aan zulke optredens niet te hebben meegedaan “tot groote (sic.) verontwaardiging van 

Caspeele”435. 

 

Opmerkelijk is dat diezelfde koorzanger op de vraag of hij een van zijn kinderen naar Duitsland 

liet vertrekken, antwoordt dat hij ze in België hield “niettegenstaande Caspeele vroeg hem naar 

het Zwarte Woud te zenden”436. 

 

De verklaringen van de artiesten zijn niet voldoende om hun ‘onschuld’ te bewijzen, het 

stadsbestuur voert ook een onderzoek naar de artiesten. Zo ontdekken ze dat een balletmeesteres 

danste op feesten van de Nieuwe Orde zonder daar iets van te vermelden in het vragenformulier. 

Een koriste ‘vergat’ ook te melden dat ze op een lijst van De Vlag voorkomt. Het besluit om hen 

geen tegemoetkoming toe te kennen, is snel genomen. Iets moeilijker lag het bij de koriste die 

niet vermeldde dat haar zoon bij de SS was. Dat feit blijkt niet zwaar genoeg om haar vergoeding 

af te nemen. De man die de regie verzorgde van de IJzerbedevaart van het sterk Vlaams-

nationalistische Verbond der Vlaamse Oudstrijders, krijgt uiteindelijk geen vergoeding. Ook 

violist Van Damme, die het kwartet Pro Musica leidde waarmee hij op pro-Duitse feesten optrad, 

strijkt zijn vergoeding niet op.437 
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433 Naoorlogse verklaringen muzikanten. 
434 Naoorlogse verklaringen muzikanten. 
435 Naoorlogse verklaringen muzikanten. 
436 Naoorlogse verklaringen muzikanten. 
437 Briefwisseling tussen inspecteur en schepen, 1/3/1945, XXI 348, doos 2, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel 

der stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen personeel voor seizoen 44-

45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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Van Damme pikt het niet dat hij sinds de bevrijding voortdurend beticht wordt van collaboratie. 

Hij verdedigt zich en stelt dat hij door het contract met de Stadsopera een verbod kreeg om 

zelfstandig een concert te spelen zonder toelating van Caspeele. Van Damme ontkent niet dat hij 

enkele keren optrad voor groepen van de Nieuwe Orde, maar wanneer die groeperingen hem 

vroegen om met Pro Musica op te treden, wees hij hen naar eigen zeggen steevast af. Daarop 

richtten de groeperingen zich tot Caspeele die dan bij Van Damme aandrong om alsnog op te 

treden en hem daarvoor het nodige verlof bezorgde: 

 

“U zal begrijpen dat het, in deze voorwaarden zeer gevaarlijk zou geweest zijn te 

weigeren, daar den Heer Caspeele immer dreigde met ontslag, en aangifte aan de 

Werbestelle, van zoodra (sic.) iemand zijne plannen dwarsboomde.”438 

 

Volgens Van Damme had hij veelvuldig de kans om concertreizen naar Duitsland te maken en op 

te treden voor Nieuwe Orde groeperingen, maar gebeurde dit alleen als hij “absoluut niet kon 

ontkomen” 439.  

 

Het stadsbestuur heeft echter geen oren naar het pleidooi van de muzikant. Omdat hij de leiding 

had over het Pro Musica ensemble krijgt hij geen vergoeding voor de maand september 1944. 

Geen enkele leider van een klein of groot muzikaal ensemble die optrad voor organisaties van De 

Nieuwe Orde of van de Duitse Weermacht, krijgt deze vergoeding.  440 

 

Bij de bevrijding, is meteen duidelijk dat Caspeele’s leiderschap tijdens de bezetting hem niet in 

dank wordt afgenomen. Op 26 februari verklaart het college van burgemeester en schepenen de 

beslissing nietig die op 28 juni 1943441 werd genomen om Caspeele’s contract te verlengen. De 

reden luidt: 

 

                                                                 
438 Briefwisseling tussen Van Damme en schepen, 19/3/1945, XXI 348, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel der 

stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen personeel voor seizoen 44-45, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
439 Briefwisseling tussen Van Damme en schepen. 
440 Briefwisseling tussen Van Damme en schepen. 
441 Verslag zitting college van burgemeester en schepenen, 28/6/1943, XXI 348, doos 2, map: koninklijke stadsopera, 

benoeming van den kunstleider seizoenen 1943-44, 1944-45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
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“aangezien het gedrag van den Heer Caspeele, thans voortvluchtig, en van zekere leden 

van het Gezelschap niet smetteloos was gedurende de bezetting, het niet gewenscht (sic.) 

is dat zulks zou gebeuren.”442 

 

Na de bevrijding ontstaan er verschillende geschillen tussen het stadsbestuur en leveranciers aan 

de opera. Magazijn Wouters wil bijvoorbeeld dat het stadsbestuur achterstallige rekeningen van 

kostuums betaald. Het lijkt er sterk op dat het stadsbestuur in deze kwesties zijn 

verantwoordelijkheid wil doorschuiven naar Caspeele. Het college antwoordt aan Magazijn 

Wouters dat Caspeele voor deze factuur verantwoordelijk is omdat de stad hiervoor geen 

opdracht of toestemming gaf. Het geld dat na de bevrijding overbleef, is echter opgebruikt voor 

de uitbetaling van achterstallige lonen aan de artiesten die tijdens het zomerseizoen van 1944 

optraden. Terloops laat het college geen mogelijkheid onbenut om Caspeele zwart te maken. Zo 

is er te lezen dat Caspeele, “thans geïnterneerd”, “bij de bevrijding en voor zijn vlucht” geld 

deponeerde in de stadskas.443 Magazijn Wouters is er niet mee opgezet dat het stadscollege de 

verantwoordelijkheid doorschuift omdat ze nooit met de heer Caspeele privaat hebben 

onderhandeld maar de betalingen steeds gedaan werden op rekening van het stadsbestuur van 

Gent: 

“U zoudt (sic.) ons dan ook zeer verplichten door deze zaak nogmaals na te zien, en 

twijfelen niet dat u dan tot een ander besluit zult komen, dan ons een reeks informaties 

betreffende den Hr. Caspeele te bezorgen welke ons van geen nut zijn.”444 

 

Tot 1952 zijn er sporen terug te vinden van een discussie tussen Caspeele, de belastingsinspectie 

en het Gentse stadsbestuur over de financiële afwikkeling van het zomerseizoen waarbij de 

verantwoordelijkheid over en weer wordt geschoven. Over het eindresultaat is in het archief geen 

uitsluitsel te vinden.445 

 

                                                                 
442 Verslag gemeenteraad, 26/2/1945, XXI 795, map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming 

van den Kunstleider,  2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1e helft  seizoen 1940-1941, 3) Krediet  

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
443 Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en magazijn Wouters , 17/1/1946, XXI 347, map: directie 

Caspeele,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
444 Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en magazijn Wouters , 24/1/1946, XXI 347, map: directie 

Caspeele,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
445 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en de belastingsinspectie , 30/12/1952, XXI 344,  map oorlogsperiode: 

zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: 

Stadsarch ief Zwarte Doos.  



86 
 

Caspeele kan echter niet volledig vrijuit gaan. Zoals eerder blijkt uit de personeelsonderzoeken, 

lag de Duitsgezindheid bij Caspeele eerder hoog. Zijn zoon zat bij de Waffen SS.  446 Bovendien 

ondertekende hij verschillende brieven met ‘heil Hitler’. Opmerkelijk aan deze brieven is dat ze 

inhoudelijk duidelijk van de hand van Caspeele zijn, maar waar hij al zijn ander brieven 

ondertekent, is dat bij geen enkele ‘heil Hitler’ brief het geval.447 Wedde Caspeele misschien op 

twee paarden door tactisch om te gaan met de Duitsgezindheid maar elk bewijs ervan te 

voorkomen?  

Wim Focquet minimaliseert in zijn thesis over het leven en werk van Hendrik Caspeele de pro-

Duitse acties van Hendrik Caspeele. Dat Caspeele samenwerkt met Duitse gastregisseurs is 

inderdaad te begrijpen aangezien er een gebrek was aan geschoolde Vlaamse regisseurs. Ook in 

Antwerpen en Brussel waren vaak Duitse medewerkers te gast.448 Maar Focquet pleit Caspeele 

vrij van elk initiatief waarbij artiesten van zijn operagezelschap op Duitse officiersbijeenkomsten 

zongen. Dat strookt niet met de getuigenis van Van Damme die dreigde zijn functie te verliezen 

omdat hij Caspeele niet wou volgen in diens vraag om voor groeperingen van de Nieuwe Orde 

op te treden. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat Van Damme zijn verklaring overdrijft om zijn 

naoorlogse vergoeding alsnog op te strijken. Maar bij de vragenlijst die de artiesten na de oorlog 

moeten invullen om mogelijke collaboratie op te sporen, zijn er meerdere die de druk van 

Caspeele beschrijven om voor pro-Duitse organisaties op te treden. Iets wat helemaal haaks staat 

op Focquet’s uitspraak:  

“Nooit werd er echter op iemand enige druk uitgeoefend om naar deze concerten te gaan. 

Allen  deden het uit vrije wil en wie uit vaderlandse overtuiging niet wenste te gaan, kon 

vrij gemakkelijk een uitvlucht vinden.”449 

Waar Caspeele hoogstwaarschijnlijk niets mee te maken heeft, is met enkele zangeresjes die in ruil 

voor een halve kilo boter bereid waren om liedjes te zingen in het Duitse officierskwartier. De 

zangeresjes deden dit puur uit opportunisme: 

“Na de bevrijding gingen die fuifjes verder, maar dan wel met de Engelsen en de 

Canadezen.”450 

                                                                 
446 Briefwisseling tussen Caspeele en Pols, 8/12/1942, XXI 929, map: Alhambra – KVO Antwerpen – NIR – 

Radiodistributie – Stadsbestuur Antwerpen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
447 Briefwisseling tussen Caspeele en kameraad,  5/2/1942, XXI 930, map: verschillende bedieningen, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 
448 Focquet, “Hendrik Caspeele:  overzicht van leven en werk,”  61.  
449 Focquet, “Hendrik Caspeele:  overzicht van leven en werk,”  63.  
450 Van de Vijver, België in de tweede  wereldoorlog: het culturele leven tijdens de bezetting , 67. 
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Wat wel in Caspeele’s voordeel pleit, is de anekdote die Focquet vervolgens aanhaalt waarbij de 

stadscommandant aan Caspeele vraagt om artiesten te engageren om een concert te geven in het 

Duitse officierscasino. Caspeele weigert en wil dat de stadscommandant dit rechtstreeks met de 

artiesten bespreekt, wat voor jaloezie zorgde tussen de wel en niet gevraagde artiesten. Wanneer 

Caspeele bij de derde voorstelling van dit concert wordt uitgenodigd, maakt hij volgens Focquet 

van de gelegenheid gebruik om vier koorzangers die door de Duitsers waren opgeëist, vrij te 

stellen van Duitse arbeid. Een haast heroïsche daad, of net praktisch ingesteld om geen nieuwe 

koorleden te moeten inwerken, maar helaas verwijst Focquet bij deze anekdote naar geen enkele 

bron, zodat het onmogelijk is om dit verhaal na te gaan.451 

Focquet haalt ook aan dat de weermachtsvertoningen die  Caspeele mee organiseerde “een 

vertekend licht op de zaak kunnen werpen”. Ook  hier treft Caspeele geen enkele 

verantwoordelijkheid volgens hem omdat zulke vertoningen door het stadsbestuur werden 

goedgekeurd en geregeld. Het klopt dat Caspeele geen verantwoordelijkheid draagt voor de 

goedkeuring van weermachtsvertoningen, maar problemen met deze voorstellingen lijkt hij niet te 

hebben. Zo schrijft Caspeele aan burgemeester Elias trots hoe het hoge niveau van zijn 

voorstellingen de weermacht aantrok en hoe welkom de financiële extra is die de 

weermachtsvoorstellingen met zich meebrengt.452 

Na de oorlog krijgt Caspeele een gevangenisstraf van negen maanden, niet voor culturele 

collaboratie maar omdat hij de vijand niet voldoende tegenwerkte. Zijn artistieke functies en 

financiële zekerheid was hij kwijt. Samen met zijn vrouw, richtte hij  vervolgens Avothea in Gent 

op, een winkel waar het vandaag nog steeds mogelijk is theaterkostuums te huren.453 Van 1961 tot 

1970 zit Caspeele SABAM voor. Als blijk van waardering voor het vele werk dat Caspeele voor 

het Vlaamse operaleven deed, wordt zijn naam vanaf 1971 verbonden aan een driejaarlijkse prijs 

voor Vlaamse operazangers die zich door hun artistiek talent in binnen- en buitenland 

verdienstelijk maken.  454 Dit lijkt wel een zeer sterke vorm van eerherstel. 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
451 Focquet, “Hendrik Caspeele:  overzicht van leven en werk,”  62.  
452 Briefwisseling tussen Caspeele en stadsbestuur, 1942, XXI 928, map: stadsbestuur, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
453 Focquet, “Hendrik Caspeele:  overzicht van leven en werk,”  64.  
454 Demets Flor, inleiding tot Herdenkingstentoonstelling Hendrik Caspeele 1889-1983.  Gent: Kredietbank, 1990.  
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3.3.  Opera onder de geallieerden 

 

Van 3 tot 11 november 1944 werd het operagebouw ter beschikking gesteld van het Canadese 

leger.455 Niet lang daarna zocht Captain Webster een nieuwe schouwburg. De Vooruit 

beantwoordt niet langer aan de verwachtingen om opvoeringen te organiseren van de Gentse 

afdeling van het ENSA, waar Webster hoofd van is.456 Het ENSA theater is een Engelse culturele 

organisatie die voorstellingen inricht voor zijn troepen in het buitenland. Die opvoeringen 

variëren van variété tot toneel en concerten. Vaak treden bekende Engelse artiesten op, soms ook 

Belgische kunstenaars.457 De Koninklijke Stadsopera had op dat moment geen gezelschap dat aan 

het huis verbonden was, dus onderhandelde Webster met het stadsbestuur over de uitbating van 

de Stadsopera.  458 

Op 22 november 1944 ontmoet Webster de stedelijke verantwoordelijke om de afspraken over 

de uitbating van de Stadsopera vast te leggen. Als experiment, krijgt het ENSA de Stadsopera 

eerst drie maanden ter beschikking.  459 Uiteindelijk zullen de Engelse geallieerden ongeveer een 

half jaar de opera huren.460 Een van de voorwaarden om de opera te mogen huren, is aanvankelijk 

dat het ENSA zes avondvoorstellingen per week geeft en drie matineevoorstellingen. 461 

Uiteindelijk zal het ENSA zich houden aan het aantal avondvoorstellingen, maar slechts twee 

matineevoorstellingen per week geven.462 De lonen van de werknemers liggen vast en moeten 

door het ENSA zonder tussenkomst van het stadsbestuur betaald worden. Het stadsbestuur 

vraagt, maar eist niet, dat in de mate van het mogelijke Gentse artiesten aangeworven worden in 

het operahuis. Wel geëist wordt dat die artiesten die tijdens de bezetting in de fout gingen en die 

het stadsbestuur daarom niet meer wil aanwerven, ook niet tewerkgesteld worden bij het 

ENSA.463 

Het operahuis blijft ten alle tijden onder supervisie van het stadsbestuur. Inspecteur De Clippel, 

ook stadsopzichter tijdens de bezetting, moet volgens de overeenkomst nauw samenwerken en 

                                                                 
455 Briefwisseling tussen de stadsinspecteur en stadsadministratie , 20/11/1944, XXI 359, map: opeischingen van de 

schouwburg door de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
456 Briefwisseling tussen burgemeester Anseele en De Ruick, 10/12/1944, XXI 359, map: opeisch ingen van de schouwburg 

door de Duitschers en  de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
457 Stadsmededeling over Ensa theater, 2/12/1944, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers  

en de geallieerden, Gent: Stadsarch ief Zwarte Doos.  
458 Briefwisseling tussen burgemeester Anseele en De Ruick. 
459 Briefwisseling stadsbestuur en Ensa theater, 24/11/1944, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de 

Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
460 Betalingsverklaring Ensa, 8/6/1945, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
461 Briefwisseling stadsbestuur en Ensa theater. 
462 Stadsmededeling over Ensa theater. 
463 Briefwisseling stadsbestuur en Ensa theater. 
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mee zijn akkoord geven over de beslissingen van het ENSA management.464 Exploitatiekosten 

voor het ENSA komen per maand op een bedrag tussen de 40 000 en 50 000 frank dat in de 

stadskas gestort moet worden.465 

In mei 1945 stuurt de Gentse burgemeester een verontwaardigde brief naar het management van 

ENSA, want aan de voorwaarden die overeengekomen zijn, wordt niet voldaan. Er moeten 100 

tickets ter beschikking staan van het stadsbestuur om door te verkopen aan de burgers ten 

voordele van het goede doel, maar dit is niet gebeurd: 

“Your Management appreciating our proposal (Ghent as a matter of fact being the sole 

town placing its official theatre at the disposal of the Allied Forces) accepted our terms, 

which were considered very advantageous and fulfilled these conditions up to now.”466 

Sommige voorstellingen van het ENSA zijn specifiek gericht op de burgerbevolking van Gent, 

zoals een concert van de Second Seaforthighlander Military Band op elf maart 1944 waarop de 

Gentse bevolking gratis wordt uitgenodigd.  467 Een ander populair feest voor de Gentse burgers 

viel op 23 december 1944 ter ere van de geallieerden. Het feest was een groot succes en werd 

verschillende keren herhaald, de opbrengst ging steeds naar de oorlogsslachtoffers.468 Andere 

activiteiten zijn specifiek voor de geallieerden, zoals een bal van de Engelse Overheid op 28 

mei469, alsook een bal voor Amerikaanse officiers op 31 maart.470  

Niet iedereen is tevreden met deze gang van zaken. Een lezer van het blad De Schijnwerper hoopte 

in de winter van 1944 geregeld een mooie operavoorstelling mee te pikken, maar de vertoningen 

die door het ENSA worden ingericht zijn volgens hem enkel voor de financieel gegoeden: 

                                                                 
464 Briefwisseling stadsbestuur en Ensa theater. 
465 Nota voor het 2de bureel, 12/2/1954, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en  de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 En Nota voor het 2de bureel, 15/1/1945, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. En Nota voor het 2de bureel, 12/3/1945, XXI 359, map: opeischingen van 

de schouwburg door de Duitschers en  de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
466 Briefwisseling tussen burgemeester Anseele en Ensa theater. 
467 Nota voor het 1ste bureel, maart 1945, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers  en de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
468Vannieuwenhuyse, Gent in de oorlogsjaren 1940-1945,  113-114.  
469 Bewijs van ontvangst huurgeld door Ensa theater, 8/6/1945, XXI 359, map: huurvergoeding voor het gebruik der opera 

door het ensa theater, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
470 Bewijs van ontvangst huurgeld door Ensa theater, 4/4/1945, XXI 359, map: huurvergoeding voor het gebruik der opera 

door het ensa theater, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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“Op plaatsen waar men vroeger 15 tot 20 frank voor betaalde eischt (sic.) men er nu 40 

tot 60 frank voor. Wanneer komt daar een eind aan en wanneer kan een mensch (sic.) met 

gewoon inkomen ook weer eens genieten van de opera?”471 

Via de pers deelt het stadsbestuur mee dat op twee juni 1945 een belangrijke vertoning van 

Shakespeare door Old Vic Play Company gespeeld wordt, “een der belangrijkste 

kunstgebeurtenissen van het seizoen” 472. Er zijn zowel eentalige posters in het Nederlands als 

tweetalige poster in Frans en Engels.473 

Op 21 juli 1945 ontvangt de burgemeester het bericht dat het operahuis zeer binnenkort terug ter 

beschikking staat van de stad Gent.474  

 

3.4.  De taalstrijd herbegint 

 

Tijdens het ENSA-regime biedt de ruimte om enkele Vlaamse en Franse operavoorstellingen ing 

te richten. Op tien december 1944 vindt de eerste Franse voorstelling plaats op initiatief van 

Pernot en Van Quickelberghe.475 Vlak voor deze voorstelling, vond een heethoofdige Vlaming 

het nodig om de voorstelling te dwarsbomen met volgende dreigbrief in handgeschreven 

hoofdletters: 

 

“INDIEN ZONDAG DE FRANSKILOONSCHE (sic.) VERTOONING BARBIER 

DE SEVILLE PLAATS HEEFT IN HET STAATSOPERA ZAL HET STUIVEN EN 

HANDGRENATEN (sic.) ZULLEN IN DE ZAAL ONTPLOFFEN. WIJ ZIJN 

GEEN FRANZOSEN! WIJ ZIJN GERMANEN EN NEDERLANDERS! LOS VAN 

FRANKRIJK (LA DOUCE FRANCE!) FRANSKILLONS OVER DE GRENS, 

BUITEN. IN VLAANDEREN VLAAMSCH, VERSTAAN? COMPRIS?”476 

                                                                 
471 “Wat een lezer juist opmerkte,” in: De Schijnwerper, JRG 1, nr 7,  15/12/1944. XXI 31,  Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
472 Nota voor het 1ste bureel, mei/juni 1945, XXI 359, map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
473 Nederlandstalige poster, aankondiging van Richard III door The Old Vic Theatre Company , 2/6/1945, XXI 359, map: 

opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  

En Tweetalige poster (Frans-Engels), aankondiging van Richard III door The Old Vic Theatre Company , 2/6/1945, XXI 359, 

map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers  en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  
474 Briefwisseling tussen Britse militaire missie en burgemeester Gent , 25/7/1945, XXI 359, map: opeischingen van de 

schouwburg door de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
475 Verriest, Het lyrisch toneel te Gent, 52. 
476 Dreigbrief  tegen Franstalige voorstelling , XXI 864, map: Koninklijke opera, seizoen 1944-45, occasionele verhuringen, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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De kranten vermeldden niets over dit voorval, de voorstelling vond gewoon plaats. De eerste 

Vlaamse vertoning gaat twee maanden later door; Tosca speelt op elf februari 1945 in de 

namiddag, Walsdroom in de avond.  477 Organisator, en later directeur van de Koninklijke Opera 

van Gent, is Constant Meillander.478 Het blad De Schijnwerper, dat een spiegel van het (Vlaamse) 

Gentse cultuurleven wil zijn, kondigt de voorstelling aan als één die voor iedereen bedoeld is, met 

ticketprijzen die al beginnen vanaf acht frank.479 Vlak na deze eerste Vlaamse voorstellingen start 

er volgens datzelfde tijdschrift een campagne tot bedreigingen toe480 tegen de Vlaamse spektakels. 

Een campagne die volgens De Schijnwerper 

 

“… toch tot hun eigen nadeel zal uitvallen. Wat logisch en natuurlijk is, kan niet anders 

dan zijn verwezenlijking bereiken.” 481 

 

De taalstrijd is dus duidelijk nog niet bekoeld. In hun recensie van beide Vlaamse lyrische werken 

laat De Schijnwerper  dan ook niet na om laagdunkend uit te halen naar de Franse organisatoren: 

 

“Zowel ’s namiddags als ’s avonds was de zaal uitverkocht: niet voor de  helft gevuld met 

betalende toeschouwers en de rest met uitgenoodigden (sic.) of ‘in opdracht gekomenen 

(sic.)’, doch door een publiek dat uit sympathie tot de optredenden (sic.) en uit behoeft 

om in eigen taal de beste opera’s en operetten (sic.) te kunnen genieten, was opgekomen. 

Laten we het maar direct zeggen: ze kregen waar voor hun geld (hetgeen niet kon gezegd 

worden van de vertooning (sic.) van Lakmé, hoewel de prijzen dan nog … meer dan het 

dubbele bedroegen).” 482  

 

De opkomst bij de eerste Vlaamse opvoeringen is talrijk en volgens De Schijnwerper een bewijs dat 

het stadsbestuur het beheer van de opera volgend seizoen (1945-1946) in handen moet geven van 

het organiserende duo Meillander en Locufier. Schandalig vindt De Schijnwerper het wel dat deze 

heren de mogelijkheid niet krijgen om hun voorstellingen te repeteren, dat moet elders 

                                                                 
477 “In onze Kon. Opera,” in: De Schijnwerper, 1ste JRG, nr 11, 12/1/1945. XXI 31, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
478 “Voor het voetlicht: Tosca en walsdroom,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1 ste JRG, nr 16, 16/2/1945. 

XXI 31, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
479 “In onze Kon. Opera,” in: De Schijnwerper, 1ste JRG, nr 11, 12/1/1945. XXI 31, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
480 “Voor het voetlicht: Tosca en walsdroom,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1 ste JRG, nr 16, 16/2/1945. 
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gebeuren.483 Elke twee weken krijgen de Gentse operaliefhebbers een Vlaamse voorstelling te 

zien in het operagebouw.484 Bij La Flandre Liberale valt het verschil in publiek op dat naar de 

voorstellingen komt kijken: het Franstalige publiek is totaal anders dan het Vlaamse. De krant 

hoopt dat iedereen tevreden is met een oplossing waarbij de tweetaligheid geïntegreerd wordt.485 

 

In juni 1945 hangt er nog steeds een grimmige sfeer rond het taalbeleid: 

 

“De bijval vanwege het Gentse publiek duurt onverminderd voort en dit “tot spijt van 

wie het benijdt” want met leede (sic.) oogen (sic.) wordt dit aanzien. Met het oog op het 

aanstaande winterseizoen wordt er weer door een handvol volksvijandige en totaal 

onbevoegde elementen, geruggesteund (sic.) door vreemden, om alles behalve 

kunstminnende doeleinde, gekuipt en ondergronds geijverd om onze eigen menschen 

(sic.) en de opvoeringen in onze moedertaal te trachten te benadeeligen (sic.) , ten bate van 

een onnatuurlijke heroprichting te Gent van een volledige fransche (sic.) opera -

instelling.”486 

 

Wanneer de opera door de troepen eind juli 1945 wordt vrijgegeven, rijst in de pers de vraag hoe 

de stad het beleid van de stadsopera zal invullen. Locufier en Meillander zouden een voorstel 

hebben gedaan om de opera uit te baten en Vlaamse voorstellingen afwisselend naast Franstalige 

voorstellingen te programmeren.487 Het stadsbestuur beslist er echter anders over en wil de 

uitbating nog niet vastleggen met een directeur.488  

 

De Vlaamse Gentse cultuurbladen zijn bijzonder ontevreden over de houding van de stad 

tegenover de Vlaamse operacultuur, zowel voor als na deze beslissing. Al na de eerste Vlaamse 

voorstelling in 1944 schrijft De Schijnwerper: 

 

“Het was een vreugdedag voor het logische (sic.) recht. Alleen ons stadsbestuur heeft het 

niet noodig (sic.) geoordeeld een afvaardiging te sturen om een eerste Vlaamsche (sic.) 
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opvoering door EIGEN artisten (sic.) bij te wonen; ze zijn nochtans zo trouw 

tegenwoordig bij de opvoeringen van franschtalige (sic.) spektakels met uitvoerders van 

… elders.” 489 

 
Ook Het Tooneel wijst met beschuldigende vinger naar het stadsbestuur. Naast beperkte 

tegenkanting van een Franstalige elite, ondervinden volgens het blad Locufier en Meillander 

vooral terughoudendheid van het Vlaamse stadsbestuur in Gent. De heren zouden een 

staatssubsidie krijgen van vijftienduizend frank om opera- en operettevoorstellingen in te richten. 

Die subsidie werd aan het stadsbestuur gestort, maar slechts de helft ervan wil de stad aan het 

gezelschap uitkeren. De andere helft heeft de stad zelf nodig om de opera speelklaar te maken. In 

mei 1946 werd het bedrag officieel toegekend, maar in oktober datzelfde jaar wacht het 

gezelschap nog steeds op de ontvangst van de geldsom. Het Tooneel is ook boos omdat het geld 

dat gebruikt wordt om de opera speelklaar te maken, volgens hen vooral bedoeld is om het 

Franstalige gezelschap te dienen. Locufier en Meillander mogen namelijk slechts twee 

voorstellingen per week geven, terwijl het Franstalige gezelschap het gebouw de rest van de week 

mag huren: 

 

“Maar we herhalen het, hier ligt alleen de schuld aan het Gemeentebestuur dat niet alleen 

franskiljonsch (sic.) is, maar daarbij nog bang is van de vele apostelen der Fransche (sic.) 

kultuur (sic.) in Vlaanderen, die de stad Gent nog te veel telt. We hopen dat het 

voldoende zal zijn op dezen toestand te wijzen om er kortelings verandering in te 

brengen.”490  

Vanaf 1945-1946 wordt drie seizoenen lang het gebouw verhuurd aan twee belangrijke inrichters. 

Aan de ene kant is er het gezelschap van Pernot en Van Quickelberghe die zorgt voor de Section 

Lyrique Française de l’Opéra Royal de Gand, aan de andere kant is er het gezelschap van Meillander en 

Locufier.491  

 

Dr. Guy Verriest, oogarts aan de Gentse universitieit en operakenner492, schreef een boek over de 

geschiedenis van het lyrisch toneel in Gent. Volgens hem lag het niveau van de Franstalige 
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opvoeringen qua status hoger dan die onder Coens en qua zang hoger dan onder de directie 

Caspeele. Nadeel waren de dure ticketprijzen.493 

 

De Vlaamse opera- en operettevoorstellingen worden zoals gezegd georganiseerd door 

Meillander en Locufier. Kort na de bevrijding hadden de artiesten van de Koninklijke Stadsopera 

zich verzameld in de groep Gezelschap Karel Locufier494, waarvan Meillander al snel administratief 

leider wordt. Karel Locufier is artistiek directeur van het gezelschap.495 Het gezelschap 

specialiseerde zich vooral in operettes zodat de Vlaamse voorstellingen in de opera een erg volks 

karakter kregen. Dit werd versterkt doordat de ticketprijzen hier wel laag gehouden werden. 496 

Het gezelschap speelde elke woensdag een voorstelling. Daarnaast ook twee zondagmatinees en 

een zondagavondvoorstelling per maand.497  

Volgens Het Volk ontbrak het stadsbestuur de durf om de opera oftewel volledig in het Frans 

oftewel volledig in het Vlaams te erkennen. De krant houdt het stadsbestuur mee 

verantwoordelijk voor de volgens hen slechte kwaliteit van de voorstellingen. Het Franstalige 

gezelschap bijvoorbeeld laat meestal een sterzanger afkomen naar Gent die zonder voorbereiding 

het podium opklimt zodat het ondermaatse koor zonder repetitie deze persoon slechts kan 

proberen te volgen. Volgens de journalist zijn de voorstellingen een schrale karikatuur van de 

hooggeschatte Franse cultuur. Doordat het Vlaamse gezelschap met eigen artiesten werkt, wordt 

er hier wel voldoende gerepeteerd maar al het (beperkte) geld gaat bijgevolg naar lonen.  

Volgens Het Volk is geld het belangrijkste motief van de stad om beide gezelschappen te laten 

huren, naast de schrik om verantwoordelijkheid op te nemen 

“… noch inzake het treffen van een besluit dat een definitieve oplossing zou brengen van 

dezen wantoestand, noch verantwoordelijkheid voor het budjet (sic.) dat aan een 

officieele (sic.) opera zou moeten besteed worden.”498 

Een samenwerking tussen het Franstalige en Nederlandstalige gezelschap leek een onmogelijke 

verbintenis. Bij feesten die door derden ingericht worden, zoals een vaderlands feest op elf 

november 1946 door de Gentse stadsscholen en een dag eerder door de Gidsen, drukken de 
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organisatoren in hun programmaboekje de gespeelde werken wel steeds zowel in het Nederlands 

als in het Frans.499 

 

3.5.  Op weg naar de Vlaamse Opera 

 

Aan de tweestrijd tussen het elitaire Franstalige en het volkse Vlaamse operaleven komt een einde 

wanneer Vina Bovy directrice wordt in 1947. Haar ideaal is om elke opera te brengen in zijn 

oorspronkelijke taal om zoveel mogelijk de harmonie tussen woord en muziek te bewaren. Om 

financiële redenen is dit plan in 1947 niet haalbaar dus laat ze alle opera’s van Engelse, Duitse en 

Nederlandse origine in het Nederlands opvoeren. Alle Franse en Italiaanse opera’s worden 

Franstalig opgevoerd.500 

 

Vanaf 1948 start de staat België met subsidies voor de Gentse opera. Het stadsbestuur verbindt 

zich ertoe om als subsidie een bedrag toe te kennen dat telkens minstens 35% van de 

staatssubsidie inhoudt. Ondanks de verhoogde subsidies vanaf het begin van de jaren vijftig en 

een uitstekend artistiek beleid, slaagt Bovy er niet in de opera financieel gezond te houden.501 

 

Constant Meillander neemt de functie van directeur over in 1955 en zal eenzelfde balans tussen 

Franstalige en Nederlandstalige opvoeringen behouden. Die worden in het lastenboek zelfs 

vastgelegd: voor elke zeven Vlaamse vertoningen, moeten er vijf in een andere taal gespeeld 

worden. Omdat de Franse vertaling van La Wally niet op tijd klaar was, werd deze in de 

oorspronkelijke Italiaanse taal opgevoerd; het begin van Bovy’s ideaal om de originele operaversie 

op te voeren.502 

 

Het speeljaar 1960-1961 is Meillander’s laatste seizoen, vanaf dan neemt Locufier het roer over. 

Rond deze periode was de toekomst van de Gentse opera zeer onzeker omdat er pogingen waren 

om de subsidies aan de Gentse opera stop te zetten. De formule om Nederlandstalige en 

Franstalige voorstellingen af te wisselen, bleek niet langer houdbaar. Overschakelen naar een 

volledig Vlaamse opera was tegen de Gentse publieke opinie. De Vrienden van de Lyrische 

Kunst hielden een rondvraag om te onderzoeken of de bezoekers de opera’s liefst in het Vlaams 
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of liever in de originele taal beluisterden. Slechts drie mensen kozen voor de Vlaamse versie, 289 

bezoekers verkozen de opera in de oorspronkelijke taal boven Vlaams-nationalistische motieven. 

De Gentse Franstalige bourgeoisie had zich al langer afgekeerd van de Gentse opera “omdat zij 

deze als ‘niet voornaam’ beschouwt”503. Vanaf dan studeert het koor zowel Italiaans, Duits als 

Russisch repertoire in; een zware aanpassing voor hen maar met een des te gretiger publiek tot 

gevolg.504 

Begin de jaren ’80 fuseren de opera’s van Antwerpen en Gent in een Opera voor Vlaanderen, 

maar deze Opera voor Vlaanderen wordt in 1988 al ontbonden door financiële problemen en 

vervangen door de vzw Vlaamse Operastichting. Aan die vzw-structuur komt in 1995 een einde 

met de opera als Vlaamse Openbare Instelling. In juli 2008 maakt de Vlaamse regering terug een 

vzw-structuur van de Vlaamse Opera505.  

 

Binnen de huidige structuur wil de Vlaamse Opera op artistiek vlak een combina tie brengen van 

bekende operawerken en nieuwe creaties, telkens vanuit de invalshoek van de huidige 

maatschappij. Voor de Vlaamse Opera is het genre opera een totaalkunst met gelijkwaardige 

aandacht voor de visuele en auditieve aspecten. Naast opera’s biedt men ook lunchconcerten en 

recitals aan. De Vlaamse Opera staat erom bekend jong talent aan te trekken, de grote namen van 

de toekomst. In juni 2008 gaf intendant Clémeur na bijna twintig jaar de fakkel door aan de 

Zwitser Aviel Cahn506. 

 

Elk jaar wil de Vlaamse Opera acht nieuwe producties creëren en vijf symfonische concerten 

uitvoeren. De artistieke inhoud moet de verscheidenheid weerspiegelen van de Vlaamse 

samenleving. Via verschillende Opera Explorer trajecten wil de Vlaamse opera ook de moeilijker 

bereikbare groepen bereiken.507 Hoewel de ondertitels uitsluitend in het Nederlands zijn, zit het 

Vlaamse karakter niet zozeer in het taalgebruik, maar vooral in de doelstelling om de Vlaamse 

bevolking aan te spreken voor opera en hen opera te brengen die relevant is voor de Vlaamse 

samenleving. 
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Conclusie 

 

Volgens Dirk De Geest overheerst de opvatting dat kunst tijdens Wereldoorlog II zonder 

uitzondering ten dienste stond van de Duitse nazi-ideologie en bijgevolg artistiek weinig 

interessants opbracht.508 Misschien daarom dat er relatief weinig onderzoek gevoerd is naar het 

culturele leven onder de bezetting. Feit is dat deze zwart-wit visie volstrekt niet strookt met de 

realiteit, toch zeker niet met het artistieke leven van de Koninklijke Stadsopera. 

Ook Hendrik Caspeele is als operadirecteur van de eerste Gentse Vlaamse opera niet te 

omschrijven in termen van wit en zwart, maar verdient een genuanceerder verhaal. De 

componisten waar Caspeele voor kiest, passen vrijwel steeds in het operabeleid dat de Duitsers 

voor ogen hadden, maar veel van hen waren ook voor en na de oorlog populair, en zijn dus niet 

vast te koppelen aan de nazi-ideologie. Met  zijn artistieke keuzes speelt Caspeele steeds op veilig. 

Of dat was uit pro-Duitse overtuiging , uit praktische overwegingen om op tijd aan de juiste 

partituren te geraken of om moeilijkheden met de bezetter te voorkomen, is niet uit te maken. 

Een combinatie van pragmatisme en een voorliefde voor vervlaamsing lijken zijn belangrijkste 

drijfveren.  

Die vervlaamsing voert Caspeele actief door. Niet alleen vertaalt hij heel wat werken eigenhandig 

naar het Vlaams, hij verplicht zijn personeel ook om in de operagangen enkel het Vlaams te 

gebruiken. Hoewel Vlaamse werken commercieel al snel een weinig interessante keuze blijken, 

houdt Caspeele toch vol om ongeveer tien procent van het repertoire voor te behouden voor 

werken van Vlaamse bodem. De laatste jaren onder Coens lag dat percentage rond de twee 

procent. 

Wat bovenal lijkt mee te spelen in zijn programmatiepolitiek, is het evenwicht in het repertoire 

dat Caspeele zijn toeschouwers wil schenken binnen een politiek aanvaardbaar kader, eerder dan 

een ideologie te vertegenwoordigen. Aan de ene kant wil hij het Gentse publiek licht kwaliteitsvol 

amusement aanbieden om de dagelijkse oorlogsellende te helpen ontvluchten, in Lehár’s 

droomwereld bijvoorbeeld. Anderzijds wil hij hen kennis laten maken met de verfijnde ‘grote’ 

opera’s als intellectuele verrijking. Er staat net iets vaker een opera dan een operette op het 

programma om het cultureel niveau hoog te houden, en vaak neigen de operettes naar het 

operagenre. Caspeele werkt ook actief aan een verbeterde ballettraditie, daarnaast wil hij het 

Gentse publiek kwaliteitsvolle orkestconcerten presenteren. 
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Het lichte amusement dat Caspeele zijn publiek toch wil aanbieden, wordt vooral via de populaire 

Duitse operettes voorgeschoteld. Waar Coens onder zijn beleid voornamelijk Franse opera’s en 

operettes programmeert, laat Caspeele het publiek met de Duitse opera’s kennismaken. 

Censuurregels spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. In de thesissen van Focquet en Van 

Haesebrouck benadrukken beiden dat Caspeele’s programmatiepolitiek weinig politiek gekleurd 

was, alleen de vele Wagnervoorstellingen deden hem achteraf de das om. Duitsgezinde critici 

echter vonden dat Wagner veel te weinig aan bod kwam in de programmatie. 

Caspeele bewondert de artistieke aanpak van opera’s in Duitsland en hoopt via gastregisseurs, en 

Duitse decorontwerpers het artistieke niveau van zijn eigen opera omhoog te krijgen. Hij slaagt er 

alleszins in om het artistieke niveau op een minstens even hoog peil als voorheen onder Coens te 

krijgen. Ook al blijft de enscenering eerder conservatief, Caspeele breekt wel met de traditie om 

steeds dezelfde decorstukken en regie-ideeën te recycleren. Zijn voorliefde voor de Duitse 

professionaliteit staat uiteraard niet gelijk aan een voorliefde voor de Nieuwe Orde. 

Waar Caspeele toch meer naar het opportunisme en/of Nieuwe Orde-sympathieën lijkt te neigen, 

is in zijn correspondentie met collaborerende organisaties. Enkel in die brieven eindigt hij met 

‘heil Hitler’, wat erop kan wijzen dat hij graag op goede voet met deze organisaties staat, maar 

niet overtuigd genoeg is van de Nieuwe Orde om ook in andere correspondentie met deze groet 

zijn brieven te sluiten. Hoe goed hij zijn relatie met deze organisaties ook wil onderhouden, hij 

plaatst talent wel boven politiek wanneer het gaat over nieuw aan te werven muzikaal talent. 

Ook de houding tegenover zijn eigen personeel is ambigu. Aan de ene kant verbetert Caspeele 

naar Duits voorbeeld de sociale zekerheid voor zijn artiesten revolutionair door hen een 

jaarcontract aan te bieden. Aan de andere kant verplicht hij hen lid te worden van de UHGA en 

zet hij hen volgens getuigenissen van het personeel indien nodig onder druk om op te treden 

voor pro-Duitse organisaties. Hendrik Caspeele komt doorheen deze reconstructie misschien nog 

het meest naar voren als een Vlaamsgezinde en artistiek gedreven operadirecteur, met oog voor 

de verbetering van de positie  van zijn artistieke en logistieke werknemers. Hij grijpt de kansen 

om deze ambities in moeilijke omstandigheden na te streven, zo behendig mogelijk laverend 

tussen zijn Vlaamse ingesteldheid en de wensen van zijn Duitse broodheren. Bij dit laveren 

doorkruist hij soms de lijnen die achteraf gelden als criteria voor het beoordelen van collaboratie. 

Maar ondanks de negatieve getuigenissen van enkele ex-personeelsleden, waarvan sommigen 

eerder de indruk geven hun hachje te willen redden op kop van Caspeele, en de nood van het 

nieuwe stadsbestuur om de reputatie van Caspeele zwart te maken, wordt hij niet gebrandmerkt 

als collaborateur. Caspeele krijgt zelfs vrij snel artistiek eerherstel. 
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Erg interessant is de houding van het Gentse stadsbestuur tegenover een vervlaamste Gentse 

opera. Hoewel het stadsbestuur René Coens voor de oorlog wel stimuleert om ‘eigen volk eerst’ 

aan te nemen, is er allesbehalve een vergelijkbare stimulans om ‘eigen taal eerst’ te promoten. 

Slechts twee van de twaalf schouwburgcommissieleden spreken zich expliciet voor een Vlaamse 

opera uit, de anderen verkiezen het culturele Franstalige bourgeoisieklimaat. Het lastenboek eist 

van Coens Belgische werken op de speellijst, geen Vlaamse. 

Zowel voor als na de oorlog klagen Vlaamse kranten de onwil aan waarop ze bij het stadsbestuur 

stuiten. Dat een Vlaamse opera wel vorm krijgt tijdens te bezetting, is voornamelijk het werk van 

de militärverwaltung die de Franse culturele invloed wou bestrijden. Omdat de bezetter ervoor 

zorgde dat enkel pro-Vlaamse en pro-Nieuwe Orde aanhangers de bestuurfuncties tijdens d 

bezetting overnamen, werd een Vlaams operahuis een vanzelfsprekendheid. De Duitsers hebben 

hierin een bepalende invloed, eerder dan alleen maar een katalyserende werking die gebruik maakt 

van de opstekende Vlaamse bewustwording. 

Cnudde, die zowel voor als tijdens de oorlog schepen is van schouwburgen, was voor de oorlog 

allesbehalve happig op een Vlaamse opera. Vanaf de Duitse bezetting is dat voor hem een 

voldongen feit waar hij zonder openlijk morren aan meewerkt. Hij kondigt de nieuwe Vlaamse 

naam van de opera zelf aan via kranten en verandert de operapolitiek door de prijzen zo laag 

mogelijk te houden om iedereen de kans te geven om naar de opera te gaan, een complete 

ommekeer met zijn cultuurpolitiek voor de oorlog. Naast gewone volksmensen, vinden ook heel 

wat Duitsers en zelfs oude ‘Franskiljons’ de weg naar de vervlaamste opera. 

Waarin de Duitsers wel de rol van katalysator vervullen, is in de discussie die na de oorlog 

openbreekt. Waar voor de oorlog de enige toegevingen slechts enkele Vlaamse voorstellingen 

waren, starten na de oorlog de Franstalige en Nederlandstalige voorstellingen gelijkwaardig naast 

elkaar, hoewel Vlaamse kranten zich nog steeds in een benadeelde positie achten. Zulke 

gelijkwaardige positie was voor de oorlog ondenkbaar. 

Zo schetst deze thesis als libretto eerst het vooroorlogse beeld van een Franstalige Gentse 

bovenklasse die een Franstalig en kwaliteitsvol maar conservatief cultureel leven bevordert, met 

af en toe enkele Vlaamse kruimels als toegift voor voorzichtig geformuleerde Vlaamse eisen.  

In het kader van de vervlaamsingspolitiek van de Duitse bezetter speelt de protagonistenwissel 

van Coens naar Caspeele een bepalende rol in de ontwikkeling van de opera tot een Vlaamse 

kwalitatief hoogstaande cultuurspreider. Een ontwikkeling die gekenmerkt wordt door het 
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gebruik maken van de katalysatorfunctie die de Duitse bezetter biedt, en de collaboratievalkuilen 

die Caspeele probeert te ontwijken. 

In een eerste naoorlogse periode lijkt een dialectische synthese in de maak via het zoeken naar 

een evenwicht tussen de hunker naar een kwaliteitsvol Franstalig opera-aanbod enerzijds, en 

anderzijds de onomkeerbare vervlaamsing die zich tijdens de wereldoorlog voltrok en op ruime 

goedkeuring van de Gentse bevolking kon rekenen. Wanneer de staatshervorming begin jaren 

tachtig de culturele bevoegdheden naar Vlaanderen overhevelt, ontstaat een zoektocht naar het 

juiste karakter van deze culturele vervlaamsing. In de huidige beleidslijnen zit het Vlaamse 

karakter niet zozeer in het taalgebruik, maar vooral in de doelstelling om de Vlaamse bevolking 

aan te spreken voor opera en hen opera te brengen die relevant is voor de Vlaamse samenleving. 

Tot zover een poging om zowel inzicht te krijgen in de culturele bladzijden van het boek dat het 

Laatste Nieuws in 1940 niet meer wou doorbladeren, als de witte bladzijde in te vullen die de 

krant vooropstelde.   

Er ons goed van bewust blijvend dat elke beschreven bladzijde de weg opent naar een nieuwe 

witte pagina. 

Opera en Vlaamse cultuur: Een verhaal met een open end … 
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Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Elias en de secretaris-generaal voor onderwijs en schone kunsten, 6/5/1941, 

XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, 

doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, 

map: schouwburgen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Elias en schepen Cnudde , 10/3/1942, XXI 348: Koninklijke opera – 

allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke opera – 

allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: schouwburgen, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Elias en Rittmeister Adjutant, 25/3/1941, XXI 795: Seizoen 1940-

1941, map: Vertooning van Anna-Marie 27/3/41, uitnoodigingen, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Elias en schouwburgdirecteurs van Gent, 22/5/1943, XXI 928: 

Briefwisseling-personeel 1940/44, map: stadsbestuur, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Elias en Stadkommandant, 31/12/1940, XXI 795: Seizoen 1940-1941, 

map: Koninklijke Stadsopera, seizoen 1940-1941, Vertooning van Cosi fan Tutte op 9—1-41, 

uitnodigingen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen burgemeester Lefever en Militär Verwaltungschef , 3/2/1944, XXI 348: Koninklijke 

opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke 

opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: opera, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Alexys, 25/8/1942, XXI 929: Briefwisseling personeel 1940/1944, 

map: muziekuitgevers (deel 1), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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Briefwisseling tussen Caspeele en Clippel, 5/10/1942, XXI 936: Première: Tannhaüseruitnodigingen 

1942/43, Boekhouding 1943, Algemene Briefwisseling 1942/1943, Buitengewone vertooningen 

1942/1943, Contracten personeel 1942/1943, Afzonderlijke rekening – Symphonie-concerten 

1942/1943, reizen 1942/1943, map: Koninklijke stadsopera – seizoen 42/43 – algemene 

briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Dellens, 27/7/1943, XXI 928: Briefwisseling-personeel 1940/44, 

map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en De Vlag, 22/8/1941, XXI 793: seizoen 1940-1941, map: ‘koninklijke 

stadsopera’, speelseizoen 1940-1941, briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en De Vlag, 7/10/1943, XXI 928: Briefwisseling-personeel 1940/44, 

map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Gentse radiodistributie , 4/5/1943, XXI 929: Briefwisseling personeel 

1940/1944, map: Alhambra – KVO Antwerpen – NIR – Radiodistributie – Stadsbestuur 

Antwerpen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en G. Smekens, 2/9/1943, XXI 930: Briefwisseling personeel 1940/44, 

map: Artisten (dames), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en kameraad , 5/2/1942, XXI 930: Briefwisseling personeel 1940/44, 

map: verschillende bedieningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en muziekacademie van Dendermonde, 27/11/1943, XXI 928: map: 

Briefwisseling-personeel 1940/44, map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Pols, 8/12/1942, XXI 929: Briefwisseling personeel 1940/1944, map: 

Alhambra – KVO Antwerpen – NIR – Radiodistributie – Stadsbestuur Antwerpen, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Ralph Van der Voort, 15/6/1942, XXI 930: Briefwisseling personeel 

1940/44, map: Navea (Nationale Vereeniging voor Auteursrecht), Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en Raoul Redmonge, 14/10/1942, XXI 930: Briefwisseling personeel 

1940/44, map: verschillende bedieningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en stadsbestuur, 1942, XXI 928: Briefwisseling-personeel 1940/44, map: 

stadsbestuur, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Caspeele en stadsbestuur, 11/3/1950, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 1941-1944: 

Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, duitse 
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toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en Caspeele, 15/2/1942, XXI 348: Koninklijke 

opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke 

opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: opera, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en magazijn Wouters, 17/1/1946, XXI 347: Kon. 

Opera: facturen 1944, map: directie Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en magazijn Wouters, 24/1/1946, XXI 347: Kon. 

Opera: facturen 1944, map: directie Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos.  

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en Vlaams-Duitse Arbeidersgemeenschap, 7/2/1941, 

XXI 793: seizoen 1940-1941, map: ‘koninklijke stadsopera’, speelseizoen 1940-1941, 

briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en VNV , 25/5/1943, XXI 936: Première: 

Tannhaüseruitnodigingen 1942/43, Boekhouding 1943, Algemene Briefwisseling 1942/1943, 

Buitengewone vertooningen 1942/1943, Contracten personeel 1942/1943, Afzonderlijke 

rekening – Symphonie-concerten 1942/1943, reizen 1942/1943, map: Koninklijke stadsopera: 

seizoen 1942-43: buitengewone vertooningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

 

Briefwisseling tussen college van burgemeester en schepenen en vriendenkring van den Grooten Bazar, april 1942, 

XXI 863: seizoen 1941-1942, map KSO, seizoen 1941-1942: Buitengewone vertoningen, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur en stadsadministratie, 20/11/1944, XXI 359: Koninklijke opera: 

Oude lastkohieren 1931 e.a., Auteursrechten (1800/1940), map: opeischingen van de schouwburg 

door de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en algemeen directeur elektriciteitsbedrijf , 30/5/1944, XXI 

940: Algemene Briefwisseling 1943/1944, Buitengewone vertoning 1943/1944, Reizen 

1943/1944, Contracten peroneel 1943/1944, Openingsvertooning 30/9/43 – uitnodigingen, map 

seizoen 1943-1944, algemene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en bureelhoofd, 4/10/1943, XXI 940: Algemene 

Briefwisseling 1943/1944, Buitengewone vertoning 1943/1944, reizen 1943/1944, Contracten 

personeel 1943/1944, Openingsvertooning 30/9/43 – Uitnodigingen, map: seizoen 1943-1944 

algemene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en de belastingsinspectie , 30/12/1952, XXI 344: Kon. 

Opera: seizoenen 1941-1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: 
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zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de 

heer Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en schepen Cnudde, 13/8/1941, XXI 795: Seizoen 1940-

1941, map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 

2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1 e helft seizoen 1940-1941, 3) Krediet 

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen de stadsinspecteur van Gent en schepen Cnudde , 14/6/1942, XXI 344: Kon. Opera: 

seizoenen 1941-1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map: oorlogsperiode: 

zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de 

heer Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Georgette Van Hauwermeiren en Caspeele , 15/12/1942, XXI 928: Briefwisseling-

personeel 1940/44, map: verscheidene briefwisseling, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen gouverneur en collega , 12/12/1944, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 2) 

Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1 e helft seizoen 1940-1941, 3) Krediet 

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen inspecteur en schepen, 1/3/1945, XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: 

briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: 

briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel der 

stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen personeel 

voor seizoen 44-45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen minister van openbaar onderwijs en de bond van Vlaamsche toneelschrijvers, 8/2/1939, 

XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, 

doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, 

map: schouwburgen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen schepen De Decker en stadsinspecteur, 24/3/1950, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 

1941-1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, 

duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen secretaris en Laura De Winter, 24/9/1942, XXI 930: Briefwisseling personeel 

1940/44, map: verschillende bedieningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur en advocaat De Rijcke , 25/8/1950, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 

1941-1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, 



113 
 

duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur en belastingsinspecteur, 30/12/1952, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 

1941-1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, 

duitse toelages + briefwisseling met de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur en Ensa theater, 24/11/1944, XXI 359: Koninklijke opera: Oude 

lastkohieren 1931 e.a., Auteursrechten (1800/1940), map: opeischingen van de schouwburg door 

de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en advocaat juffrouw Coens, 16/2/1945, XXI 795: Gent: Seizoen 

1940-1941, map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den 

Kunstleider, 2) Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1 e helft seizoen 1940-1941, 3) 

Krediet exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en Caspeele, december 1940, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, 

map: Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 2) 

Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1 e helft seizoen 1940-1941, 3) Krediet 

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en Coens, 14/9/1940, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 

april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en Coens, 16/9/1940, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 

april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en Coens, 10/10/1939, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 1941-

1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map: Théâtre Royal Français, saison 38-39, 

correspondances, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

Briefwisseling tussen stadsbestuur Gent en VRIVOG, 15/4/1938, XXI 347: Kon. Opera: facturen 

1944, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Van Damme en schepen, 19/3/1945, XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-

1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-

1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel 

der stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen 

personeel voor seizoen 44-45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Briefwisseling tussen Van Damme en schepen, 12/4/1945, XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-

1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-
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1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel 

der stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen 

personeel voor seizoen 44-45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Contract tussen stadsbestuur Gent en Caspeele, 15/12/1940,  XXI 795: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke stadsopera: speelseizoen 1940-1941, 1) Benoeming van den Kunstleider, 2) 

Vaststelling van het krediet voor exploitatiekosten 1 e helft seizoen 1940-1941, 3) Krediet 

exploitatiekosten 1941, 4) Aanvullend krediet, college 18/8/1941, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Contract tussen stadsbestuur Gent en Coens, 27/4/1940, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 

april 1940), Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

“De bloem van Hawaii en Butterfly,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1 ste JRG, nr 

20, 16/3/1945. XXI 31: Schouwburgen en weekbladen, De Schijnwerper, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 

 

“De zuivering (naar Aug. Monet)” in: De Schijnwerper: Spiegel van het Gentsche Kunstleven, 1 ste JRG, nr 36, 

6/7/1945. XXI 31: Schouwburgen en weekbladen, De Schijnwerper, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 

Document met standpunten van de cultuurdienst van stad Brugge betreffende schouwburgkwestie, 1943, XXI 

348: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: 

Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: opera, 

Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Dreigbrief tegen Franstalige voorstelling, XXI 864: seizoen 1944/1945, map: Koninklijke opera, seizoen 

1944-45, occasionele verhuringen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Duitsche toelagen, 1941-1942, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 1941-1944: Duitse toelagen, Ensa 

fonds, Zomerseizoen, map oorlogsperiode: zomerseizoenen, duitse toelages + briefwisseling met 

de heer controleur der belastingen en de heer Caspeele, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

EA, “Nog het konflikt in de Royal Français” in Onze Opera: Orgaan van strijd en cultureele opvoeding van de 

vrienden van de Vlaamsche opera, 2de JRG, nr 3, november 1938, XXI 347: Kon. Opera: facturen 

1944, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

EA, “Rond de eerste opvoering van ‘Bruid der Zee’” in Onze Opera: Orgaan van strijd en cultureele opvoeding 

van de vrienden van de Vlaamsche opera, 1 ste JRG, nr 3, januari 1938, XXI 347: Kon. Opera: facturen 

1944, map: Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Facturen uitgevers- en boekdrukkershuis Hoste, 30/4/1942, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 1941-

1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map: Rekening voor derden, mapje Duitsche 

toelage winterseizoenen en zomerseizoen 1941-1942, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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Facturen uitgevers- en boekdrukkershuis Hoste, 30/5/1942, XXI 344: Kon. Opera: seizoenen 1941-

1944: Duitse toelagen, Ensa fonds, Zomerseizoen, map: Rekening voor derden, mapje Duitsche 

toelage winterseizoenen en zomerseizoen 1941-1942, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Financiële verslagen symfonieorkesten, 27/11/1942, XXI 936: Première: Tannhaüseruitnodigingen 

1942/43, Boekhouding 1943, Algemene Briefwisseling 1942/1943, Buitengewone vertooningen 

1942/1943, Contracten personeel 1942/1943, Afzonderlijke rekening – Symphonie-concerten 

1942/1943, reizen 1942/1943, map: symfonie-concerten afzonderlijke rekening, Gent: 

Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Formulier met vaststellingen technische dienst, 5/10/1945, XXI 359: Koninklijke opera: Oude 

lastkohieren 1931 e.a., Auteursrechten (1800/1940), map: opeischingen van de schouwburg door 

de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Gemeenteraadsbesluit omtrent herbenoeming Coens, 22/4/1940, XXI 795: Gent: Seizoen 1940-1941, 

map: Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder 

(22 april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

“Het nieuwe theaterseizoen in de opera,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1ste JRG, nr 

46, 14/9/1945. XXI 31: Schouwburgen en weekbladen, De Schijnwerper, Gent: Stadsarchief 

Zwarte Doos. 

 

“Het schandaal van onze opera,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1 ste JRG, nr 31, 

1/6/1945. XXI 31: Schouwburgen en weekbladen, De Schijnwerper, Gent: Stadsarchief Zwarte 

Doos. 

 
“In onze Kon. Opera,” in: De Schijnwerper, ‘Spiegel van het Gentsche Kunstleven’ 1 ste JRG, nr 11, 
12/1/1945. XXI 31: Schouwburgen en weekbladen, De Schijnwerper, Gent: Stadsarchief Zwarte 
Doos. 
 

“Kennismaking” in Onze Opera: Orgaan van strijd en cultureele opvoeding van de vrienden van de Vlaamsche 

opera, 1e JRG, nr 1, november 1937, XXI 347: Kon. Opera: facturen 1944, map: Documentatie 

over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg, 1937-1940, XXI 795: Seizoen 1940-1941, map: 

Koninklijke Fransche Schouwburg, seizoen 1940-1941, lastenboek, benoeming bestuurder (22 

april 1940), Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Lijst der excursies van de Koninklijke Stadsopera , 1943-1944, XXI 952: Correspondentie Caspeele + 

Varia 1942-1943, map: speelplan 1942-43, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Lijst der opeisingen, 1942-1943, XXI 936: Première: Tannhaüseruitnodigingen 1942/43, 

Boekhouding 1943, Algemene Briefwisseling 1942/1943, Buitengewone vertooningen 

1942/1943, Contracten personeel 1942/1943, Afzonderlijke rekening – Symphonie-concerten 
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1942/1943, reizen 1942/1943, map: Koninklijke stadsopera: seizoen 1942-43: buitengewone 

vertooningen, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Lijst der opeisingen, 1943-1944, XXI 940: Algemene Briefwisseling 1943/1944, Buitengewone 

vertoning 1943/1944, Reizen 1943/1944, Contracten peroneel 1943/1944, Openingsvertooning 

30/9/43 – uitnodigingen, map: Koninklijke Stadsopera: buitengewone vertooningen seizoen 

1943-44, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Lijst der vertoningen ingericht door de Duitse weermacht, 1940-1942, XXI 359: Koninklijke opera: Oude 

lastkohieren 1931 e.a., Auteursrechten (1800/1940), map: opeischingen van de schouwburg door 

de Duitschers en de geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

L.L, “Een nieuw blad” in Onze Schouwburg: Orgaan van “De Vrienden van den Koninklijken Nederlandschen 

Schouwburg van Gent”, 4e JRG, nr 7, november 1937, XXI 347: Kon. Opera: facturen 1944, map: 

Documentatie over de Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Motie VRIVOG, 20/4/1939, , XXI 347: Kon. Opera: facturen 1944, map: Documentatie over de 

Vlaamsche Opera, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Naoorlogse verklaringen muzikanten, 1945, XXI 348: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: 

briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, doos 2: Koninklijke opera – allerlei 1939-1940: 

briefwissel, benoemingen, lonen/vergoeding, map: Seizoen 44-45, KO van Gent, Personeel der 

stadsopera: vergoeding voor de maand september 1944 en voorlopige verbintenissen personeel 

voor seizoen 44-45, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 
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Auteursrechten (1800/1940), map: opeischingen van de schouwburg door de Duitschers en de 

geallieerden, Gent: Stadsarchief Zwarte Doos. 

 

Nota voor het 2de bureel, 12/3/1945, XXI 359: Koninklijke opera: Oude lastkohieren 1931 e.a., 
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1. Grafieken 1  en 2: taalherkomst repertoire 
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2. Grafieken 3 en 4: Taalherkomst repertoire per opgevoerd genre 
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3. Grafieken 5 en 6: Verhouding verschillende soorten vertoningen 
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4. Speellijst Koninklijke Stadsopera 1940-1944 

Samengesteld op basis van gearchiveerde brandweer- en politieverslagen 

 

26/10/1940 19u-22u40 De Vroolijke vrouwtjes van Windsor 

27/10/1940 14u30-17u50 De Vroolijke vrouwtjes van Windsor 

27/10/1940 19u-22u Het Land der Meisjes 

3/11/1940 10u30-11u20 1e Operaconcert 

3/11/1940 14u30-17u15 Het Land der Meisjes 

3/11/1940 19u-22u10 De Vroolijke vrouwtjes van Windsor 

4/11/1940 19u-21u40 Het Land der Meisjes 

8/11/1940 20u-21u45 Opera-avond 

10/11/1940 14u30-17u10 Het Land der Meisjes 

10/11/1940 19u-22u40 De Vledermuis 

11/11/1940 19u-22u30 De Vledermuis 

17/11/1940 10u40-11u25 Winterconcert 

17/11/1940 14u30-17u55 De Vledermuis 

17/11/1940 19u-22u10 De Molen van Sans Souci 

18/11/1940 19u-22u15 De Vroolijke vrouwtjes van Windsor 

24/11/1940 14u35-17u10 De Molen van Sans Souci 

24/11/1940 19u10-22u20 De Vledermuis 

25/11/1940 19u-22u De Molen van Sans Souci 

1/12/1940 11u-12u20 Winterconcert 

1/12/1940 14u35-17u50 De Vledermuis 

1/12/1940 19u-22u15 De Lustige Weduwe 

2/12/1940 19u45-21u50 Duits Winterconcert 

5/12/1940 19u-22u05 De Vledermuis 

8/12/1940 14u35-17u50 De Lustige Weduwe 

8/12/1940 19u-21u40 Hansel en Gretel 

12/12/1940 19u-21u40 Hansel en Gretel 

15/12/1940 11u-12u30 Operaconcert 

15/12/1940 14u30-17u05 Hansel en Gretel 

15/12/1940 19u-22u20 Het Land van de Glimlach 

17/12/1940 15u05-19u15 De Walküre 

18/12/940 14u40-16u50 Hansel en Gretel 

19/12/1940 19u-22u10 De Lustige Weduwe 

22/12/1940 15u-17u20 Concert Duvosel 

22/12/1940 19u-22u05 Het Dorp zonder Klok 

25/12/1940 14u40-17u50 Het Land van de Glimlach 

25/12/1940 19u-22u Het Dorp zonder Klok 

26/12/1940 19u15-22u15 Het Land van de Glimlach 

27/12/1940 19u15-20u25 Volksvergadering Winterhulp 

29/12/1940 11u-12u20 Winterconcert 

29/12/1940 14u30-17u15 Het Dorp zonder Klok 
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29/12/1940 19u-21u40 De Schone Blauwe Donau +  

Hansel en Gretel 

1/1/1941 19u-22u Het Land van de Glimlach 

2/1/1941 20u-22u30 Filharmonisch Orkest  

5/1/1941 14u30-17u30 De Lustige Weduwe 

5/1/1941 19u-22u05 De Lustige Weduwe 

9/1/1941 19u-22u Cosi fan Tutte 

12/1/1941 11u-12u05 Operaconcert 

12/1/1941 14u30-17u30 Cosi fan Tutte 

12/1/1941 19u-22u15 Het Land van de Glimlach 

13/1/1941 19u30-21u10 Huldebetoon Heer Burgemeester 

15/1/1941 19u-22u25 Figaro’s Hoekzeit  

16/1/1941 19u10-22u25 Vina Tcjekaress  

19/1/1941 14u30-17u30 Het Land van de Glimlach 

19/1/1941 19u-22u Cosi fan Tutti 

21/1/1941 20u-22u25 Variété Duitse Weermacht 

23/1/1941 19u-22u10 De Lustige Weduwe 

23/1/1941 20u-22u10 Variété Duitse Weermacht 

26/1/1941 11u-12u05 Operaconcert 

26/1/1941 14u30-17u40 Vina Tcjekaress  

26/1/1941 19u-22u20 La Traviata 

28/1/1941 15u-19u40 Lohengrin 

30/1/1941 19u-22u10 La Traviata 

2/2/1941 14u30-17u35 La Traviata 

2/2/1941 19u-22u Vina Tcjekaress 

6/2/1941 19u-22u10 Cosi fan Tutte 

9/2/1941 11u-12u10 Operaconcert 

9/2/1941 14u30-18u05 De Vledermuis 

9/2/1941 19u-22u25 De Zigeunerbaron 

11/2/1941 20u10-22u25 Duits ontspanningsfeest 

12/2/1941 20u-22u10 Variété Duitse Weermacht 

13/2/1941 19u-22u05 De Zigeunerbaron 

14/2/1941 20u-22u10 Muziekavond Duitse Weermacht 

16/2/1941 14u30-17u40 De Zigeunerbaron 

17/2/1941 19u05-22u25 De Vledermuis 

20/2/1941 19u-22u La Traviata 

22/2/1941 20u15-21u15 Duits Concert 

23/2/1941 11u-12u05 Operaconcert 

23/2/1941 14u30-17u30 Het Land van de Glimlach 

23/2/1941 19u-22u La Traviata 

25/2/1941 15u15-18u Fidelio 

27/2/1941 19u-22u15 De Vledermuis 

2/3/1941 14u35-17u35 De Zigeunerbaron 
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2/3/1941 19u-22u20 Frederika 

4/3/1941 20u-22u10 Drei alte Schachteln 

5/3/1941 20u-22u10 Drei alte Schachteln 

6/3/1941 19u-22u10 Frederika 

8/3/1941 20u-21u50 Tageszeifen der Liebe  

9/3/1941 11u-12u05 Operaconcert 

9/3/1941 14u30-17u40 Frederika 

9/3/1941 19u-22u15 De Barbier van Sevilla 

13/3/1941 19u-22u10 La Traviata 

13/3/1941 19u-21u20 Die Gleswister 

16/3/1941 14u30-17u40 De Barbier van Sevilla 

16/3/1941 19u-22u De Zigeunerbaron 

18/3/1941 20u-22u35 Liebe in der Lerchengasse 

19/3/1941 20u-22u35 Liebe in der Lerchengasse 

20/3/1941 19u-22u45 Ballet ‘koekoek’ +  

De Barbier van Sevilla 

23/3/1941 14u30-17u45 Frederika 

23/3/1941 19u30-22u30 La Traviata 

26/3/1941 20u-21u55 Tanzabend van Ballet Staatsop. Berlin 

27/3/1941 19u30-23u15 Anne-Marie 

29/3/1941 20u10-22u Duits concert: Niedersachsen Orchester Hannover 

30/3/1941 11u10-11u55 Kunstconcert 

30/3/1941 14u30-18u10 Anne-Marie 

30/3/1941 19u30-23u05 Het Meisje van Zaventem 

2/4/1941 19u35-23u10 Zang en spreekbeurten 

3/4/1941 19u30-22u50 Het Meisje van Zaventem 

6/4/1941 14u35-17u45 Het Meisje van Zaventem 

6/4/1941 19u35-23u05 Anne-Marie 

7/4/1941 19u-22u15 Variété Duitse Weermacht 

7/4/1941 19u-22u15 Berliner Kunstlerfahrt 

8/4/1941 19u30-22u50 De Vledermuis 

10/4/1941 19u40-22u35 De Zigeunerbaron 

13/4/1941 14u30-17u45 De Arme Student 

13/4/1941 19u30-22u35 De Arme Student 

17/4/1941 19u30-22u40 De Arme Student 

20/4/1941 14u30-17u30 De Arme Student 

20/4/1941 19u30-22u40 Het Meisje van Zaventem 

22/4/1941 20u-22u05 Hansel und Hanna 

23/4/1941 20u-22u05 Hansel und Hanna 

24/4/1941 19u30-22u40 De Arme Student 

27/4/1941 14u30-18u10 In het Witte Paard 

27/4/1941 19u30-23u15 In het Witte Paard 

1/5/1941 19u30-22u50 In het Witte Paard 
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2/5/1941 19u45-21u40 Duitse Jazz Muziek 

3/5/1941 19u30-23u In het Witte Paard 

4/5/1941 11u40-12u10 Operaconcert 

4/5/1941 14u30-17u50 In het Witte Paard 

4/5/1941 19u30-23u20 In het Witte Paard 

9/5/1941 20u-22u40 De Neef uit het Oosten 

10/5/1941 20u-22u30 De Neef uit het Oosten 

12/5/1941 14u15-17u45 In het Witte Paard 

12/5/1941 19u30-22u50 In het Witte Paard 

18/5/1941 14u30-17u45 In het Witte Paard 

18/5/1941 19u30-22u45 In het Witte Paard 

21/5/1941 20u-22u Gastspiel des Nationalsocialistischen symphonie-orkesters 

22/5/1941 14u30-17u40 In het Witte Paard 

22/5/1941 19u30-22u40 In het Witte Paard 

25/5/1941 14u30-18u20 De Vogelhandelaar 

25/5/1941 19u30-23u05 De Vogelhandelaar 

29/5/1941 19u30-23u De Vogelhandelaar 

31/5/1941 20u-21u40 Der Dorfbarbier 

1/6/1941 10u-11u55 Weermacht concert 

1/6/1941 14u30-18u De Vogelhandelaar 

1/6/1941 19u30-23u De Vogelhandelaar 

2/6/1941 19u30-22u45 De Vogelhandelaar 

5/6/1941 19u30-22u50 De Vogelhandelaar 

7/6/1941 16u-18u10 Balletkorps van Berliner Opera 

7/6/1941 19u20-21u30 Balletkorps van Berliner Opera 

8/6/1941 14u45-17u55 De Vogelhandelaar 

8/6/1941 19u30-22u45 De Vogelhandelaar 

12/6/1941 19u30-22u35 De Arme Student 

15/6/1941 14u30-17u30 De Arme Student 

15/6/9141 19u30-22u45 In het Witte Paard 

19/6/1941 19u30-22u55 De Graaf van Luxemburg 

22/6/1941 14u30-17u45 De Graaf van Luxemburg 

22/6/1941 19u30-22u30 Madame Butterfly 

26/6/1941 19u30-22u20 Madame Butterfly 

27/6/1941 20u10-21u55 Tanzabend ‘Kraft durch Freude” 

29/6/1941 10u30-12u15 Die Deutsche Wehrmacht speelt en zingt 

29/6/1941 14u30-17u15 Madame Butterfly 

29/6/1941 19u30-22u50 De Graaf van Luxemburg 

3/7/1941 19u30-22u10 Madame Butterfly 

9/7/1941 20u-22u20 Ein Abend bei Peter Igelhof 

13/7/1941 20u10-22u20 Kunstconcert Lieven Duvosel 

17/7/1941 20u-22u30 ‘Gloria Express’ voor Duitse Weermacht 

18/7/1941 20u-22u30 Variété Kraft dur (sic) Freude 
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29/7/1941 20u05-22u25 De Barbier van Sevilla 

30/7/1941 20u-22u10 De Barbier van Sevilla 

31/7/1941 20u-22u15 De Barbier van Sevilla 

3/8/1941 10u35-12u Concert Duitse Weermacht 

11/8/1941 20u30-22u15 De weg naar het paradijs + Mirandolina 

15/8/1941 20u-23u25 Marieken van Nijmegem 

17/8/1941 20u-22u30 Groot Duvosel Concert 

24/8/1941 20u-22u40 Der Eheftreich voor Duitse Weermacht 

2/9/1941 20u10-22u15 War ihr Wollt 

3/9/1941 20u10-22u15 War ihr Wollt 

7/9/1941 20u-21u35 Duits concert: Die Deutsche Arbeitsfront: NS Gemeinschaft 

‘Kraft Durch Freude’ 

8/9/1941 20u-21u40 Concert en zang door het Rheinifekes Landesorchefter Köln  

19/9/1941 20u-22u10 Madame Butterfly 

23/9/1941 20u-22u45 Madame Butterfly 

27/9/1941 19u-23u50 Lohengrin 

28/9/1941 14u-18u35 Lohengrin 

28/9/1941 19u30-23u25 Weenerwalsen 

2/10/1941 19u-23u35 Lohengrin 

4/10/1941 19u30-22u55 Weenerwalsen 

5/10/1941 14u30-17u55 Weenerwalsen 

5/10/1941 19u-23u35 Lohengrin 

9/10/1941 19u30-22u50 Weenerwalsen 

11/10/1941 19u30-22u45 Marieken van Nijmegem 

12/10/1941 14u30-17u35 Marieken van Nijmegem 

12/10/1941 19u30-22u45 De Graaf van Luxemburg 

14/10/1941 15u-21u05 De Meesterzangers van Nurenberg 

16/10/1941 19u30-22u35 Marieken van Nijmegem 

18/10/1941 19u30-23u05 Monica 

19/10/1941 14u30-17u50 Monica 

19/10/1941 19u30-22u30 Marieken van Nijmegem 

23/10/1941 19u30-22u45 De Graaf van Luxemburg 

25/10/1941 19u30-23u Bohème 

26/10/1941 14u30-17u50 20 minuten ballet Sylphiden 

Bohème 

26/10/1941 19u30-22u50 Monica 

30/10/1941 19u30-23u 20 minuten ballet Sylphiden 

Bohème 

31/10/1941 19u30-22u05 Zwei Frohe Stunden 

1/11/1941 19u30-22u50 Laagland 

2/11/1941 14u30-17u40 De Graaf van Luxemburg 

2/11/1941 19u30-22u45 Laagland 

5/11/1941 20u-22u Concert en zang door de Duitse Weermacht 
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6/11/1941 19u35-22u50 Monica 

7/11/1941 19u45-21u30 Pianorecital Walter Rummel 

8/11/1941 19u30-22u35 De Graaf van Luxemburg 

9/11/1941 14u30-17u40 Laagland 

9/11/1941 19u30-22u50 20 minuten ballet ‘La Sylphide’+ 

Bohème 

12/11/1941 20u-22u05 Duits Weermachtconcert en zang met koor 

13/11/1941 19u30-22u45 Laagland 

14/11/1941 20u-21u40 Dansconcert Robert Garden en zijn orkest  

15/11/1941 19u30-23u05 Madame Butterfly 

16/11/1941 14u30-17u45 Eva, het fabrieksmeisje 

16/11/1941 19u30-22u50 20 minuten Ballet ‘koekoek’ + Madame Butterfly 

17/11/1941 19u30-22u50 Monika 

18/11/1941 19u30-22u35 Concert Duitse Weermacht 

19/11/1941 19u30-23u10 20 minuten ballet ‘Koekoek’ + Madame Butterfly 

20/11/1941 19u30-22u55 20 minuten ballet ‘Koekoek’ + 

Madame Butterfly 

22/11/1941 19u30-22u45 Eva, het fabrieksmeisje 

23/11/1941 14u30-17u50 Madame Butterfly 

23/11/1941 19u30-22u35 Eva, het fabrieksmeisje 

27/11/1941 19u30-22u45 Eva, het fabrieksmeisje 

29/11/1941 19u30-22u40 Monika 

30/11/1941 14u30-17u40 Monika 

30/11/1941 19u30-22u40 Monika 

3/12/1941 15u30-17u30 Modeshow 

3/12/1941 20u-22u Modeshow in de Redoute en concertzalen 

4/12/1941 19u30-23u 20 minuten ballet ‘La Sylphide’ + 

Bohème 

5/12/1941 19u45-21u40 Walter Rummel 

6/12/1941 19u30-22u50 Ballet + Bohème 

7/12/1941 14u30-17u50 Ballet + Bohème 

7/12/1941 19u30-22u45 Laagland 

9/12/1941 20u-22u15 Barbier van Sevilla voor en door de Duitse Weermacht 

10/12/1941 20u-22u10 Barbier van Sevilla 

11/12/1941 19u30-22u45 Monika 

/12/1941 19u30-22u50 Bohème 

13/12/1941 19u30-22u30 Monika 

14/12/1941 14u30-17u40 Eva, het fabrieksmeisje 

14/12/1941 19u30-22u55 Ballet + Bohème  

16/12/1941 19u10-21u25 Filharmonisch orkest van Antwerpen 

18/12/1941 19u30-22u35 Martha 

20/12/1941 19u35-22u25 De Parelvissers 

21/12/1941 10u30-11u50 Spreekbeurt door Steenbondt 
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21/12/1941 14u30-17u10 De Parelvissers 

21/12/1941 19u30-22u40 Eva, het fabrieksmeisje 

25/12/1941 14u30-17u50 Het Land van den Glimlach 

25/12/1941 19u30-22u10 De Parelvissers 

27/12/1941 19u40-22u15 Orpheus 

28/12/1941 14u35-17u05 Orpheus 

28/12/1941 19u30-22u30 Martha 

29/12/1941 19u30-22u10 De Parelvissers 

30/12/1941 19u35-22u05 Orpheus 

1/1/1942 19u30-22u Orpheus 

3/1/1942 19u30-22u40 Het Land van de Glimlach 

4/1/1942 14u30-17u35 Martha 

4/1/1942 19u30-22u05 Orpheus 

8/1/1942 19u30-22u20 Madame Butterfly 

10/1/1942 19u30-22u50 Martha 

11/1/1942 14u30-17u45 Laagland 

11/1/1942 19u30-22u05 De Parelvissers 

15/1/1942 19u30-22u15 De Parelvissers 

16/1/1942 19u30-22u10 Die Entfürung aus dem Serail 

17/1/1942 16u-18u Concert NIR 

17/1/1942 19u40-22u05 De Parelvissers 

18/1/1942 14u30-18u10 De Vledermuis 

18/1/1942 19u30-22u45 De Vledermuis 

22/1/1942 19u30-22u55 De Vledermuis 

24/1/1942 19u30-22u25 Tosca 

25/1/1942 14u30-17u45 Het Land van de Glimlach 

25/1/1942 20u10-22u40 Tosca 

29/1/1942 19u30-22u15 Tosca 

31/1/1942 19u45-22u45 Rigoletto 

1/2/1942 14u30-17u20 Tosca 

1/2/1942 19u30-22u30 Tosca 

2/2/1942 19u-21u45 Galaconcert 

4/2/1942 19u30-22u50 De Vledermuis 

5/2/1942 19u30-22u35 Rigoletto 

7/2/1942 19u30-22u55 De Vledermuis 

8/2/1942 14u30-17u35 Rigoletto 

8/2/1942 19u35-23u30 De Dans met de Keizerin 

11/2/1942 20u-21u55 Concert symfonieorkest 

12/2/1942 19u30-22u55 De Dans met de Keizerin 

14/2/1942 14u30-17u40 De Dans met de Keizerin 

14/2/1942 19u30-22u55 De Dans met de Keizerin 

15/2/1942 14u30-17u45 De Dans met de Keizerin 

15/2/1942 19u30-22u35 Het Land van de Glimlach 
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19/2/1942 19u30-22u20 Tosca 

20/2/1942 19u35-22u45 Tsaar en Timmerman 

21/2/1942 19u30-22u50 Het Land van de Glimlach 

22/2/1942 14u35-17u15 Tosca 

22/2/1942 19u30-22u40 De Vledermuis 

24/2/1942 15u10-17u45 Orpheus 

26/2/1942 19u30-22u40 De Vledermuis 

28/2/1942 19u30-22u40 Rigoletto 

1/3/1942 14u30-17u45 De Vledermuis 

1/3/1942 19u35-22u05 Orpheus 

4/3/1942 19u30-23u15 Concert Duitse Weermacht 

5/3/1942 19u30-22u Orpheus 

6/3/1942 20u-22u55 Die Weenersangerknaben 

7/3/1942 19u30-21u55 Orpheus 

8/3/1942 14u30-17u45 Het Land van de Glimlach 

8/3/1942 19u30-22u50 De Dans met de Keizerin 

12/3/1942 19u35-22u40 Het Land van de Glimlach 

14/3/1942 19u30-22u55 De Vliegende Hollander 

15/3/1942 14u40-17u50 De Vliegende Hollander 

15/3/1942 19u30-22u35 La Traviata 

19/3/1942 19u30-22u45 De Vliegende Hollander 

21/3/1942 19u30-22u55 De Dans met de Keizerin 

22/3/1942 14u30-17u45 De Dans met de Keizerin 

22/3/1942 19u30-22u25 Rigoletto 

24/3/1942 19u35-22u50 De Vliegende Hollander 

26/3/1942 19u40-22u40 La Traviata 

28/3/1942 19u30-22u45 De Vliegende Hollander 

29/3/1942 14u30-17u35 La Traviata 

29/3/1942 19u30-22u40 De Vliegende Hollander 

2/4/1942 19u30-22u45 De Dans met de Keizerin 

4/4/1942 19u30-22u30 Prinses Zonneschijn 

5/4/1942 14u30-18u20 Ballet + Barbier van Sevilla 

5/4/1942 19u30-22u15 Prinses Zonneschijn 

8/4/1942 19u30-22u35 Het Land van de Glimlach 

9/4/1942 19u30-22u30 La Traviata 

11/4/1942 19u30-22u20 La Traviata 

12/4/1942 14u30-17u30 Het Land van de Glimlach 

12/4/1942 19u30-22u30 Het Land van de Glimlach 

14/4/1942 19u30-22u15 Prinses Zonneschijn 

16/4/1942 19u30-23u15 Ballet Carnaval + Barbier van Sevilla 

18/4/1924 19u30-22u30 Het Land van de Glimlach 

19/4/1942 14u30-17u25 La Traviata 

19/4/1942 19u30-23u De Vliegende Hollander 
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22/4/1942 19u30-22u40 De Vledermuis voor Duitse Weermacht 

23/4/1942 19u40-22u45 De Vliegende Hollander 

25/4/1942 19u30-22u40 Barbier van Sevilla 

26/4/1942 14u30-17u30 De Vliegende Hollander 

26/4/1942 19u30-22u20 La Traviata 

30/4/1942 19u30-22u10 Prinses Zonneschijn 

1/5/1942 19u55-22u10 Feest van de Arbeid 

2/5/1942 19u30-22u15 De Ontvoering uit het Serail 

3/5/1942 14u30-17u15 Prinses Zonneschijn 

3/5/1942 19u30-22u15 De Ontvoering uit het Serail 

4/5/1942 19u40-21u25 Symfonisch concert nav Mozartweek 

5/5/1942 16u05-19u15 Mozart theenamiddag 

6/5/1942 19u40-20u35 Voordracht Mozart in Redoutezaal 

7/5/1942 19u40-21u20 Kamermuziek, herdenking Mozart 

8/5/1942 19u45-21u Symfonisch Orkest: Paul Douliez 

9/5/1942 19u30-22u30 Cosi fan Tutte 

10/5/1942 14u45-17u15 De Ontvoering uit het Serail 

10/5/1942 19u30-21u55 De Ontvoering uit het Serail 

14/5/1942 19u30-22u35 De Barbier van Sevilla 

16/5/1942 19u35-23u10 De Mascotte 

17/5/1942 14u30-18u De Mascotte 

17/5/1942 19u30-22u35 De Barbier van Sevilla 

18/5/1942 20u05-22u25 De Ontvoering uit het Serail 

21/5/1942 19u-22u25 De Mascotte 

23/5/1942 19u30-22u30 La Traviata 

24/5/1942 14u-16u15 Banket (Grote Bazar) salons 

24/5/1942 14u30-17u25 Cosi fan Tutte 

24/5/1942 19u30-22u20 Cosi fan Tutte 

24/5/1942 19u30-23u30 Banket (Grote Bazar) salons 

28/5/1942 19u15-22u Cosi fan Tutte 

30/5/1942 19u40-22u50 De Lustige Weduwe 

31/5/1942 14u30-17u40 De Lustige Weduwe 

31/5/1942 19u30-22u55 De Mascotte 

1/6/1942 18u30-23u Faust 

4/6/1942 18u30-22u55 Faust 

6/6/1942 19u-23u Faust 

7/6/1942 14u30-17u45 De Mascotte 

7/6/1942 19u-23u05 Faust 

11/6/1942 19u05-22u10 De Lustige Weduwe 

13/6/1942 19u35-22u35 De Zigeunerbaron 

14/6/1942 14u-18u05 Faust 

14/6/1942 19u30-22u35 De Lustige Weduwe 

16/6/1942 18u30-21u20 Tentoonstelling in Redoutezaal 
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16/6/1942 19u40-22u25 Zwei Frohe Stunden 

17/6/1942 20u-22u15 Variété voor de Duitse Weermacht 

18/6/1942 19u-22u De Zigeunerbaron 

20/6/1942 19u15-23u15 Faust 

21/6/1942 14u30-17u20 De Zigeunerbaron 

21/6/1942 19u30-22u20 De Zigeunerbaron 

22/6/1942 19u30-22u10 De Zigeunerbaron 

25/6/1942 18u30-22u30 Faust 

27/6/1942 19u30-22u40 De Mascotte 

28/6/1942 14u30-17u25 De Lustige Weduwe 

28/6/1942 19u-23u15 Faust 

29/6/1942 19u-23u20 Faust 

1/7/1942 20u-22u Concert van de Duitse Weermacht 

4/7/1942 19u30-21u40 Balletavond Opera van Essen 

5/7/1942 14u30-18u10 Bont artiestenfeest 

5/7/1942 19u30—23u Bont artiestenfeest 

11/7/1942 19u45-22u30 Tijl Uilenspiegel: Gulden Sporenherdenking 

12/7/1942 19u35-23u Bont artiestenfeest 

16/7/1942 19u30-22u45 Artiestenrevue 

18/7/1942 19u30-22u Spreekbeurt + concert Lieven Duvosel 

19/7/1942 20u-22u20 Die Verkaufte Braut 

20/7/1942 20u-22u15 Die Verkaufte Braut 

21/7/1942 20u-22u15 Die Verkaufte Braut 

16/8/1942 15u-17u20 Tijl Uilenspiegel 

6/9/1942 ?? Herhaling ‘sportfeest’ van de politie 

1/10/1942 18u30-22u40 Tannhäuser 

4/10/1942 14u-17u25 Weenerbloed 

4/10/1942 18u45-22u45 Tannhäuser 

5/10/1942 19u30-21u30 1e symfonisch concert 

6/10/1942 19u-22u10 Weenerbloed 

7/10/1942 ??? -23u05 Tosca 

8/10/1942 19u30-22u20 Tosca 

11/10/1942 14u30-17u10 Tosca 

11/10/1942 19u-22u10 Weenerbloed 

13/10/1942 19u30-22u05 Tosca 

15/10/1942 19u-22u10 Weenerbloed 

17/10/1942 19u30-22u40 Ein Heiterer Abend 

18/10/1942 14u-18u10 Tannhäuser 

18/10/1942 19u30-22u10 Tosca 

19/10/1942 19u30-21u15 Grootsche Kampvergadering 

20/10/1942 18u30-22u30 Tannhäuser 

22/10/1942 19u-22u10 Weenerbloed 

25/10/1942 14u-18u10 Faust 
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25/10/1942 19u-22u25 Monika 

27/10/1942 18u30-22u35 Faust 

29/10/1942 18u30-22u30 Gudrun 

29/10/1942 19u10-22u30 Monika 

1/11/1942 14u-17u45 Gudrun 

1/11/1942 19u-22u10 Weenerbloed/Weenerwalsen 

3/11/1942 19u30-22u30 Monika 

5/11/1942 19u30-22u30 Faillissement 

5/11/1942 19u30-22u30 Monika 

8/11/1942 14u30-17u30 Monika 

8/11/1942 19u-22u45 Gudrun 

10/11/1942 19u-22u45 Gudrun 

10/11/1942 19u30-22u15 Getrouwd 

12/11/1942 19u30-22u15 Tosca 

15/11/1942 10u30-11u15 Salons: voordracht + eedaflegging VNV 

15/11/1942 14u30-17u25 La Bohème 

15/11/1942 19u30-22u15 Tosca 

16/11/1942 19u30-21u25 2de Symfonieconcert 

17/11/1942 19u30-22u10 La Bohème 

19/11/1942 19u30-22u10 La Bohème 

22/11/1942 14u30-17u20 Tosca 

22/11/1942 19u30-22u10 Gasparone 

24/11/1942 19u30-22u10 Tosca 

26/11/1942 19u30-22u35 Gasparone  

26/11/1942 19u30-22u20 Gasparone 

29/11/1942 14u-18u15 Faust 

29/11/1942 17u-18u45 Spreekbeurt Duitse Weermacht 

29/11/1942 19u30-22u15 La Bohème 

1/12/1942 19u35-22u35 Gasparone 

3/12/1942 19u30-22u25 Monika 

6/12/1942 14u30-22u25 Sint Niklaasfeest 

6/12/1942 14u30-18u Ballet Danse Suite + Madame Butterfly 

6/12/1942 19u-23u05 Faust 

8/12/1942 19u-23u Faust 

10/12/1942 19u30-23u15 Don Juan 

13/12/1942 14u30-17u35 Gasparone 

13/12/1942 19u35-23u05 Don Juan 

14/12/1942 19u30-21u35 3e Symfonisch Concert 

15/12/1942 19u30-23u Ballet + Madame Butterfly 

17/12/1942 19u30-22u10 Sint Jansvuur 

17/12/1942 20u-21u30 Concert Regenburger - Domkers 

18/12/1942 20u-23u05 Maria Stuart 

20/12/1944 14u30-17u45 De Bedelstudent 
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20/12/1942 19u30-22u55 Ballet Danse Suite + Madame Butterfly 

21/12/1942 19u30-22u25 Concert Lieven Duvosel 

21/12/1942 19u30-22u Hansel en Gretel 

22/12/1942 19u30-22u35 De Bedelstudent 

23/12/1942 19u-22u40 Dansfeest Lily De Munter 

24/12/1942 19u30-22u Hansel en Gretel 

25/12/1942 14u30-16u35 Hansel en Gretel 

25/12/1942 19u30-22u40 De Bedelstudent 

26/12/1942 14u30-17u45 Monika 

26/12/1942 19u30-22u30 De Bedelstudent 

26/12/1942 19u30-23u25 Kerstgeschenken Vlaamschen Toeristenbond 

27/12/1942 14u30-18u Don Juan 

27/12/1942 19u30-22u40 Gasparone 

29/12/1942 19u30-22u50 Don Juan 

31/12/1942 19u30-22u25 De Bedelstudent 

3/1/1943 14u30-16u45 Hansel en Gretel 

3/1/1943 19u30-22u30 De Bedelstudent 

5/1/1943 19u-23u Tannhäuser 

6/1/1943 19u30-21u40 Weermachtsconcert 

7/1/1943 19u-23u05 Tannhäuser 

10/1/1943 14u30-17u45 Gasparone 

10/1/1943 19u30-21u50 Hansel en Gretel 

11/1/1943 19u30-21u30 4e Symfonieconcert 

12/1/1943 19u30-22u40 De Bedelstudent 

14/1/1943 19u30-23u05 Ballet Suite de Dance + Madame Butterfly 

17/1/1943 14u10-17u20 De Lustige Weduwe 

17/1/1943 19u30-22u25 La Bohème 

19/1/1943 19u30-22u40 De Lustige Weduwe 

21/1/1943 19u30-22u10 Mona Lisa 

24/1/1943 14u30-18u20 Peperbol 

24/1/1943 19u30-23u05 Peperbol 

26/1/1943 19u30-22u Mona Lisa 

28/1/1943 19u30-23u Peperbol 

30/1/1943 14u30-20u40 Wedstrijd: schaakspel en bridge 

31/1/1943 14u30-17u50 Ballet Carnaval + Madame Butterfly 

31/1/1943 19u-23u05 Tannhäuser 

2/2/1943 19u30-22u55 Peperbol 

4/2/1943 19u30-22u45 Ballet + Madame Butterfly 

7/2/1943 14u30-17u40 De Lustige Weduwe 

7/2/1943 19u30-21u50 Mona Lisa 

8/2/1943 14u30-16u40 Hansel en Gretel 

9/2/1943 19u30-22u10 La Bohème 

11/2/1943 19u30-22u15 La Bohème 
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12/2/1943 19u30-22u 5de Symfonisch Concert 

14/2/1943 14u30-17u45 De Graaf van Luxemburg 

14/2/1943 19u30-22u40 De Lustige Weduwe 

16/2/1943 19u30-22u40 De Graaf van Luxemburg 

17/2/1943 19u30-21u55 Groot Symfonisch Concert  

18/2/1943 19u-23u05 Faust 

19/2/1943 19u-21u Pianorecital Janine Fournier 

21/2/1943 14u30-17u Mona Lisa 

21/2/1943 19u30-23u Peperbol 

23/2/1943 19u30-23u Peperbol 

25/2/1943 19u30-23u Peperbol 

27/2/1943 19u30-22u20 La Bohème 

28/2/1943 14u-18u10 Faust 

28/2/1943 19u35-22u55 De Graaf van Luxemburg 

1/3/1943 20u05-21u20 Huldebetoon aan den heer Burgemeester 

2/3/1943 19u30-22u40 Ballet Carnaval + Madame Butterfly 

4/3/1943 19u30-22u40 De Lustige Weduwe 

6/3/1943 19u30-22u25 De Lustige Weduwe 

7/3/1943 14u30-17u10 La Bohème 

7/3/1943 19u30-22u40 Laagland 

8/3/1943 19u40-21u20 6de Symfonisch concert 

9/3/1943 19u30-22u55 Peperbol 

11/3/1943 19u35-22u50 De Graaf van Luxemburg 

14/3/1943 14u30-17u45 Peperbol 

14/3/1943 19u30-22u35 De Verkochte Bruid 

16/3/1943 19u30-22u25 Rigoletto 

18/3/1943 19u30-22u25 De Bedelstudent 

20/3/1943 19u30-22u25 De Verkochte Bruid 

21/3/1943 14u30-17u25 Rigoletto 

21/3/1943 19u30-22u40 Ballet + Madame Butterfly 

23/3/1943 19u30-22u20 De Bedelstudent 

25/3/1943 19u30-22u20 Rigoletto 

27/3/1943 19u30-22u30 Revue Duitse Weermacht 

28/3/1943 10u55-12u20 Verschillende poppenspelen in de concertzaal 

28/3/1943 15u-16u30 Verschillende poppenspelen in de concertzaal 

28/3/1943 14u30-17u20 De Bedelstudent 

28/3/1943 19u-23u Faust 

30/3/1943 19u30-22u25 De Verkochte Bruid 

1/4/1943 19u30-22u25 De Verkochte Bruid 

3/4/1943 19u40-22u55 Kunstconcert Vlaamsche Wacht 

4/4/1943 14u30-17u25 De Verkochte Bruid 

4/4/1943 19u35-22u25 Rigoletto 

5/4/1943 19u30-21u30 7de Symfonische concert 
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6/4/1943 19u30-22u30 La Traviata 

7/4/1943 19u30-21u20 Wiener Sängerknaben 

8/4/1943 19u30-22u45 Laagland 

9/4/1943 20u-22u40 Cavalleria Rusticana Bajazzo 

10/4/1943 20u-22u30 Cavalleria Rusticana Bajazzo 

11/4/1943 14u30-17u50 Laagland 

11/4/1943 19u30-22u45 De Graaf van Luxemburg 

13/4/1943 19u30-22u30 De Graaf van Luxemburg 

15/4/1943 19u30-23u Knokkelbeen 

18/4/1943 14u50-18u10 Peperbol 

18/4/1943 19u35-22u55 Het Land van de Glimlach 

19/4/1943 19u45-23u Het Land van de Glimlach 

20/4/1943 19u30-22u45 Het Land van de Glimlach 

22/4/1943 19u45-22u55 Het Land van de Glimlach 

25/4/1943 14u30-17u45 Knokkelbeen 

25/4/1943 19u30-22u15 De Verkochte Bruid 

27/4/1943 19u30-22u45 Laagland 

29/4/1943 19u40-22u35 La Traviata 

1/5/1943 19u35-22u50 1-Meifeest Unie 

2/5/1943 14u30-17u30 La Traviata 

2/5/1943 19u30-22u35 Knokkelbeen 

3/5/1943 19u30-21u50 8ste Symfonisch Concert 

4/5/1943 19u45-23u De Dans met de Keizerin 

6/5/1943 19u30-22u15 ’t Was de Wind 

6/5/1943 19u30-22u40 De Dans met de Keizerin 

8/5/1943 19u30-22u35 Het Land van de Glimlach 

9/5/1943 11u-12u30 Vergadering den Unie der Textiel 

9/5/1943 14u30-17u40 De Dans met de Keizerin 

9/5/1943 19u30-22u20 La Traviata 

11/5/1943 19u30-22u20 Knokkelbeen 

13/5/1943 19u-23u15 De Rozenkavalier 

15/5/1943 20u-22u40 Das Konzert 

16/5/1943 14u50-19u10 De Rozenkavalier 

16/5/1943 20u-22u40 De Dans met de Keizerin 

18/5/1943 19u-23u De Rozenkavalier 

20/5/1943 19u30-22u15 De Neef uit het Oosten 

22/5/1943 19u-23u10 De Rozenkavalier 

23/5/1943 14u30-17u45 Het Land van de Glimlach 

23/5/1943 19u-22u50 De Rozenkavalier 

25/5/1943 19u30-22u25 Het Land van de Glimlach 

27/5/1943 19u-22u50 De Rozenkavalier 

30/5/1943 14u30-17u10 De Neef uit het Oosten 

30/5/1943 19u30-22u30 Het Land van de Glimlach 
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31/5/1943 20u-21u15 9de Symfonisch Concert: Beethoven 9de symfonie 

1/6/1943 19u40-22u20 De Neef uit het Oosten 

3/6/1943 19u30-22u30 Het Land van de Glimlach 

6/6/1943 14u30-17u30 La Traviata 

6/6/1943 19u30-23u10 Carmen 

7/6/1943 20u-22u05 Bonte avond voor Duitse Weermacht 

8/6/1943 19u30-23u Carmen 

10/6/1943 19u40-23u20 Carmen 

13/6/1943 14u30-18u05 Carmen 

13/6/1943 19u30-22u20 De Neef uit het Oosten 

14/6/1943 17u-21u20 Vrienden van het Oostfront 

15/6/1943 19u30-23u05 De Vogelhandelaar 

17/6/1943 19u30-22u45 De Vogelhandelaar 

20/6/1943 14u40-17u55 Het Land van de Glimlach 

20/6/1943 19u30-22u50 De Vogelhandelaar 

22/6/1943 19u35-22u25 Het Land van de Glimlach 

24/6/1943 19u40-22u25 Het Land van de Glimlach 

26/6/1943 19u30-23u15 Carmen 

27/6/1943 14u30-18u Carmen 

27/6/1943 19u30-22u30 De Vledermuis 

28/6/1943 19u30-22u30 De Lustige Weduwe 

29/6/1943 19u30-22u40 De Vledermuis 

1/7/1943 19u30-22u40 De Vogelhandelaar 

4/7/1943 14u30-17u30 De Vledermuis 

4/7/1943 19u30-23u05 Carmen 

6/7/1943 19u30-23u Carmen 

8/7/1943 19u30-23u Carmen 

11/7/1943 14u30-17u50 De Vogelhandelaar 

11/7/1943 19u30-22u40 Cavalleria Rusticana + Paljas 

13/7/1943 19u30-22u35 Cavalleria Rusticana + Paljas 

15/7/1943 19u30-22u35 Cavalleria Rusticana + Paljas 

17/7/1943 19u30-22u35 De Vogelhandelaar 

18/7/1943 14u30-17u50 Carmen 

18/7/1943 19u30-22u40 De Vledermuis 

20/7/1943 19u30-22u35 De Vogelhandelaar 

22/7/1943 19u30-22u30 De Vledermuis 

25/7/1943 14u30-18u05 Cavalleria Rusticana + Paljas 

25/7/1943 19u30-22u30 De Vogelhandelaar 

27/7/1943 19u40-22u37 De Vledermuis 

29/7/1943 19u35-22u50 Cavalleria Rusticana + Paljas 

29/7/1943 19u30-22u40 De Vogelhandelaar 

31/7/1943 20u-21u55 Raul der Sabinerinnen 

12/8/1943 11u-12u35 Studiedag jeugd op leiding 
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12/8/1943 14u15-16u20 Studiedag jeugd op leiding 

22/8/1943 14u25-17u IJzebevaartherdenking 

8/9/1943 19u55-22u30 Madame Butterfly 

19/9/1943 19u30-21u15 Vor suppé bis Keude 

24/9/1943 19u19-22u55 Wereldrevue 

26/9/1943 17u15-19u15 Feest der meesters haarkappers: ‘défilé des coiffeuse’ 

26/9/1943 19u10-24u Gezellig samenzijn 

30/9/1943 19u30-22u30 Herbergprinses 

3/10/1943 14u30-17u35 De Parelvisschers 

3/10/1943 19u30-22u55 Paganini 

4/10/1943 20u-21u50 Symfonieconcert 

5/10/1943 19u30-22u25 Herbergprinses 

7/10/1943 19u30-22u40 Paganini 

8/10/1943 20u-22u35 Dansavond Sergé Lifar 

10/10/1943 14u30-17u35 Madame Butterfly 

10/10/1943 19u33-22u15 Herbergprinses 

12/10/1943 19u30-22u40 Paganini 

14/10/1943 19u30-22u30 De Parelvisschers 

17/10/1943 14u30-17u30 Paganini 

17/10/1943 19u30-22u55 Madame Butterfly 

18/10/1943 20u-21u35 Concert Duitse Wehrmacht 

19/10/1943 19u30-22u20 De Parelvisschers 

21/10/1943 19u30-23u25 Madame Butterfly 

24/10/1943 14u30-17u30 Herbergprinses 

24/10/1943 19u30-22u35 De Parelvisschers (altijd voorafgegaan door Ballet Hongaarse 

rapsodie) 

26/10/1943 19u30-22u50 Madame Butterfly 

28/10/1943 19u30-23u20 De Tsarewitsch 

30/10/1943 19u35-20u35 Privaat feest door Unie der hand- en geestesarbeiders 

31/10/1943 14u30-17u55 De Tsarewitsch 

31/10/1943 19u30-22u De Neef uit het Oosten 

2/11/1943 19u30-22u De Neef uit het Oosten 

4/11/1943 19u30-22u De Neef uit het Oosten 

6/11/1943 19u30-23u De Tsarewitsch 

7/11/1943 14u30-17u05 De Neef uit het Oosten 

7/11/1943 19u30-22u55 De Tsarewitsch 

8/11/1943 16u-18u15 Ontvangst filmstar Heinrich George 

8/11/1943 19u-21u50 Der Rechter von Zakamer 

9/11/1943 19u30-22u50 De Tsarewitsch 

11/11/1943 19u30-22u40 Barbier van Sevilla 

12/11/1943 20u-22u10 2de Symfonieconcert 

14/11/1943 14u30-17u30 Bal in de opera 

14/11/1943 19u30-22u35 Barbier van Sevilla 
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16/11/1943 19u40-22u32 Barbier van Sevilla 

18/11/1943 19u30-22u35 Bal in de opera 

19/11/1943 19u30-22u25 Weermachtconcert bonte avond: Schlag auf Schlag 

20/11/1943 19u17-22u12 Weermachtconcert bonte avond: 

Schlag auf Schlag 

21/11/1943 14u35-17u45 Paganini 

21/11/1943 19u30-22u35 Bal in de opera 

23/11/1943 19u30-22u20 Bal in de opera 

25/11/1943 19u30-21u55 De Vlinder 

25/11/1943 20u-21u40 (Ballet Pan +) Salomé 

28/11/1943 14u30-17u30 Barbier van Sevilla 

28/11/1943 19u30-22u25 (Ballet Pan +) Salomé 

30/11/1943 19u40-22u35 (Ballet Pan +) Salomé 

2/12/1943 19u30-22u40 Paganini 

5/12/1943 15u20-18u45 Sint Niklaasfeest VNV (aparte zaal) 

5/12/1943 14u30-17u15 (Ballet Pan +) Salomé 

5/12/1943 19u30-23u De Tsarewitsch 

7/12/1943 19u30-22u10 Orpheus 

9/12/1943 19u40-22u10 Orpheus 

11/12/1943 14u30-17u30 Sint Niklaasfeest der Wapen SS 

11/12/1943 19u30-22u55 Zaterdagavondconcert 

12/12/1943 14u30-18u50 De Tsarewitsch 

12/12/1943 19u30-22u Orpheus 

14/12/1943 19u30-22u40 Paganini 

16/12/1943 19u30-22u45 De Tsarewitsch 

17/12/1943 20u50-22u50 3de Symfonieconcert 

18/12/1943 19u30-22u25 De Barbier van Sevilla 

19/12/1943 14u30-17u30 Knokkelbeen 

19/12/1943 19u30-22u30 Paganini 

21/12/1943 19u30-22u40 De Tsarewitsch 

23/12/1943 19u30-22u30 Knokkelbeen 

25/12/1943 14u30-17u45 De Tsarewitsch 

25/12/1943 18u30-22u50 Kerstfeest Vlaamschen Toeristenbond 

25/12/1943 19u35-22u30 Werther 

26/12/1943 14u30-17u30 Werther 

26/12/1943 19u35-22u30 Knokkelbeen 

27/12/1943 14u45-18u10 Kerstfeest door De Vlag 

28/12/1943 19u30-22u25 Knokkelbeen 

30/12/1943 14u30-17u Klaasfeest 

30/12/1943 14u30-17u30 Kinderfeest door Rode Kruis ten voordele van kinderen der 

krijgsgevangenen 

30/12/1943 19u32-22u30 Werther 

2/1/1944 14u30-17u45 Peperbol 



142 
 

2/1/1944 19u35-22u20 Werther 

3/1/1944 19u30-22u45 Peperbol 

4/1/1944 15u-18u Feest voor het stadspersoneel 

4/1/1944 19u30-22u20 Werther 

6/1/1944 19u30-22u40 Peperbol 

8/1/1944 19u30-22u30 Bal in de Opera 

9/1/1944 14u30-17u20 Werther 

9/1/1944 19u30-22u20 Bal in de Opera 

10/1/1944 20u-21u55 Symfonisch concert 

11/1/1944 19u30-22u40 Peperbol 

13/1/1944 19u30-22u25 Bal in de Opera 

16/1/1944 14u-17u45 Manon 

16/1/1944 19u30-22u45 Peperbol 

18/1/1944 19u30-22u25 Bal in de Opera 

20/1/1944 19u-22u40 Manon 

23/1/1944 14u30-17u20 Bal in de Opera 

23/1/1944 19u-22u50 Faust 

25/1/1944 19u-22u45 Manon 

25/1/1944 19u30-22u20 Werther 

27/1/1944 19u-22u45 Faust 

29/1/1944 14u-19u50 Kaart- en schaaktoernooi 

29/1/1944 19u-22u30 Manon 

30/1/1944 14u30-17u35 Madame Dubarry 

30/1/1944 19u-22u30 Manon 

1/2/1944 19u-22u40 Faust  

3/2/1944 19u30-22u25 Madame Dubarry 

6/2/1944 14u-17u35 Faust 

6/2/1944 19u30-22u30 Madame Dubarry 

7/2/1944 20u-22u 5de Symfonieconcert 

8/2/1944 19u30-22u20 Madame Dubarry 

10/2/1944 19u30-22u15 Orpheus 

12/2/1944 19u45-22u Concertavond: Volksconcert 

13/2/1944 14u30-17u50 De Lustige Weduwe 

13/2/1944 19u-22u35 Manon 

15/2/1944 19u-23u25 Lohengrin 

17/2/1944 19u37-22u40 De Lustige Weduwe 

20/2/1944 14u20-18u35 Lohengrin 

20/2/1944 19u30-22u30 De Lustige Weduwe 

22/2/1944 19u30-22u30 De Lustige Weduwe 

24/2/1944 19u30-22u45 Peperbol 

26/2/1944 19u30-21u50 Weermachtconcert 

27/2/1944 14u30-17u20 Madame Dubarry 

27/2/1944 19u-23u20 Lohengrin 
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28/2/1944 19u55-21u55 Dansavond José Torrès 

29/2/1944 19u30-22u15 Madame Dubarry 

1/3/1944 18u30-23u20 Lohengrin 

2/3/1944 19u-23u15 Lohengrin 

3/3/1944 19u-23u10 Lohengrin 

5/3/1944 14u30-17u20 Madame Butterfly 

5/3/1944 19u30-22u50 Monika 

6/3/1944 20u-22u 6de Symfonisch Concert 

7/3/1944 19u30-22u35 Monika 

9/3/1944 19u30-22u25 Monika 

12/3/1944 14u30-16u50 Orpheus 

12/3/1944 19u30-22u05 Madame Butterfly 

13/3/1944 19u45-21u35 Pianorecital Eduardo 

14/3/1944 19u55-21u35 Pianorecital Delpuys 

14/3/1944 19u35-22u20 Werther 

16/3/1944 19u30-22u Ballet Tambolene + Salomé 

18/3/1944 19u30-22u50 Dans-  en zangavond 

19/3/1944 14u30-17u30 Monika 

19/3/1944 19u30-22u10 Ballet Tambolene + Salomé 

20/3/1944 19u30-22u30 Monika 

21/3/1944 19u30-22u Ballet Tambolene + Salomé 

23/3/1944 19u30-23u20 Manina 

24/3/1944 19u30-21u05 Strijkkwartet De Groot 

26/3/1944 14u30-17u30 De Lustige Weduwe 

26/3/1944 19u30-22u20 Werther 

28/3/1944 19u30-22u35 Monika 

30/3/1944 19u30-22u25 Werther 

2/4/1944 14u30-18u Manina 

2/4/1944 19u30-22u40 De Lustige Weduwe 

4/4/1944 19u30-22u30 De Lustige Weduwe 

7/4/1944 16u10-21u40 Parsifal 

9/4/1944 14u-17u45 Manon 

9/4/1944 19u30-23u Manina 

10/4/1944 16u-21u45 Parsifal 

11/4/1944 19u30-23u Manina 

13/4/1944 19u05-22u30 Manon 

15/4/1944 15u10-20u Parsifal 

16/4/1944 14u30-17u25 De Barbier van Sevilla 

16/4/1944 19u30-22u25 Monika 

17/4/1944 20u10-21u55 Symfonieconcert 

18/4/1944 19u-22u50 Manon 

20/4/1944 19u10-22u45 Lohengrin 

22/4/1944 19u30-22u50 Manina 
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23/4/1944 14u30-17u30 Monika 

23/4/1944 19u-23u15 Lohengrin 

24/4/1944 14u30-17u25 Monika 

25/4/1944 19u30-22u35 Manina 

27/4/1944 19u30-22u25 Monika 

30/4/1944 14u-18u20 Lohengrin 

30/4/1944 19u30-22u40 Barbier van Sevilla 

2/5/1944 19u30-23u Carmen 

4/5/1944 19u30-22u50 Carmen 

7/5/1944 14u30-17u15 De Lustige Weduwe 

7/5/1944 19u30-22u55 Carmen 

9/5/1944 19u30-22u40 Het Land van de Glimlach 

11/5/1944 19u30-22u35 Een Meisje als Gij 

13/5/1944 19u15-23u Leontientje 

14/5/1944 19u30-22u25 Een Meisje als Gij 

15/5/1944 20u-21u55 8ste Symfonisch Concert 

16/5/1944 19u-21u55 Een Meisje als Gij 

20/5/1944 19u30-22u30 Het Land van de Glimlach 

21/5/1944 19u-22u Het Land van de Glimlach 

28/5/1944 19u-21u55 De Graaf van Luxemburg 

29/5/1944 19u-21u50 La Bohème 

1/6/1944 19u-22u Het Land van de Glimlach 

4/6/1944 14u-17u Het Land van de Glimlach 

4/6/1944 19u21u50 La Traviata 

5/6/1944 20u05-21u45 9de Symfonisch Concert 

8/6/1944 19u-22u La Traviata 

11/6/1944 13u30-16u35 La Traviata 

11/6/1944 18u-22u15 Rozenkavalier 

15/6/1944 19u-21u45 De Graaf van Luxemburg 

18/6/1944 14u-16u55 De Vledermuis 

18/6/1944 18u30-21u45 Carmen 

22/6/1944 18u30-21u40 Carmen 

25/6/1944 14u-17u Het Fabrieksmeisje Eva 

25/6/1944 18u30-21u30 De Vledermuis 

29/6/1944 18u30-21u15 De Vledermuis 

2/7/1944 14u-17u05 Tsarewitsch 

2/7/1944 18u30-21u10 La Bohème 

4/7/1944 18u30-21u25 Eva 

6/7/1944 18u30-21u20 Eva 

8/7/1944 16u-19u05 In ’t Witte Paard 

9/7/1944 14u-17u10 In ’t Witte Paard 

9/7/1944 18u30-21u40 In ’t Witte Paard 

10/7/1944 19u15-20u45 Spreekbeurt en zang met orkest van het VNV 
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11/7/1944 18u40-21u40 In ’t Witte Paard 

12/7/1944 18u30-21u30 In ’t Witte Paard 

13/7/1944 18u30-21u35 In ’t Witte Paard 

16/7/1944 14u-16u45 Een Meisje als Gij 

16/7/1944 18u30-21u30 Eva 

18/7/1944 18u30-21u35 Tsarewitsch 

20/7/1944 18u30-21u55 Gemaskerd Bal 

22/7/1944 16u-18u30 Een Meisje als Gij 

23/7/1944 14u-17u05 Gemaskerd Bal 

23/7/1944 18u40-21u45 In ’t Witte Paard 

25/7/1944 18u30-21u35 In ’t Witte Paard 

27/7/1944 18u30-21u35 In ’t Witte Paard 

30/7/1944 14u-17u In ’t Witte Paard 

30/7/1944 18u30-21u40 Gemaskerd Bal 

12/8/1944 19u-21u50 Eva 

13/8/1944 15u-16u55 Spreekbeurt SS Karel Dhaese 

26/8/1944 16u-18u20 De Neef uit het Oosten 
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5. Selectie afbeeldingen archivalia 

1. Programmaboekje Jubilé d’art van René Coens, 1933. 

2. Prospectus 1937-1938 

3. Prospectus 1938-1939 

4. Borstbeeld René Coens in de Redoutezaal van de Vlaamse opera, gefotografeerd op 

23/05/2012 

5. Contract herbenoeming Coens voor het speeljaar 1940-1941 

6. Lastenboek Koninklijke Fransche Schouwburg 

7. Aanmaning van college van burgemeester en schepenen aan Coens om het speeljaar op 

tijd aan te vangen, zoals in het lastenboek vermeld staat 

8. Brochure ‘Waarom een Vlaamsche opera te Gent’, uitgegeven door VRIVOG 

9. Contract tussen Caspeele en college van burgemeester en schepenen 

10. Aansporing VRIVOG om leden te werven 

11. Onze Opera, spreekbuis van het VRIVOG 

12. Schets Hendrik Caspeele 

13. Politieverslag van voorstelling 10 november 1940: de oude verslagen van de Franse 

schouwburg worden nog steeds gebruikt, maar de naam wordt geschrapt 

14. Aankondiging om prospectus aan te vragen, te vinden op: 

http://adore.ugent.be/OpenURL/resolve?rft_id=archive.ugent.be:D8EDE590-7D8B-

11E0-B5E6-ED5BA2B3687C:1&svc_id=zoomer&url_ver=Z39.88-2004 

15. Prospectus seizoen 1941-1942 

16. Prospectus seizoen 1942-1943 

17. Prospectus seizoen 1943-1944 

18. Briefwisseling tussen Caspeele en niet nader genoemde kameraad over aanwerving 

personeel 

19. Bericht van Caspeele aan het balletpersoneel om in het operagebouw Vlaams te spreken 

20. Scènebeeld voor Parsifal, ontworpen door gastmedewerker Hans Strobach 

21. Toegangsticket weermachtsvoorstelling 

22. Foto van Hitlergroet in de Koninklijke Stadsopera tijden 11-juli-feest 1942, te vinden op: 

http://pallas.cegesoma.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=N&htdoc=general/opac.htm 

23. Poster Richard III, voorstelling georganiseerd door Ensa theater 

24. Tweetalig programmaboekje vaderlands feest – fête patriotique, 11/11/1946 

25. Portretfoto’s Locufier en Meillander 

26. Prospectus Opéra Royal de Gand, section lyrique Française, 1946-1947 

27. Dreigbrief van Vlaming die eist dat de Franstalige voorstellingen worden stopgezet 

 

http://pallas.cegesoma.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=N&htdoc=general/opac.htm
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