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Inl e i di ng

Deze geschiedenis gaat over de donkere fase in het le-
ven van Willem Mengelberg, bijna vijftig jaar chef-
dirigent van het Concertgebouworkest. Gedurende 

het overgrote deel van die periode werd hij door zijn aanhang 
op handen gedragen – en die verering bleef niet beperkt tot de 
concertzaal. In de loop der jaren groeide hij uit tot een volks-
held, inclusief alle gevaren die aan zo’n status verbonden zijn. 
Bewust nadenken over de uitwerking van zijn doen en laten, ‘re-
flecteren op zichzelf ’ zou men nu zeggen, was een kunst waarin 
Mengelberg niet uitblonk. En gaandeweg leek hij zichzelf bo-
ven alles verheven te achten, om niet te zeggen onkwetsbaar. 
Misschien was het die zelfoverschatting die hem noodlottig 
werd. Kort na de Duitse inval in 1940 viel hij in ongenade. Toen 
het er werkelijk op aan kwam, koos hij niet ondubbelzinnig par-
tij voor het door de Wehrmacht overweldigde Nederland, iets 
wat men juist van hem als nationale figuur wel had verwacht. 
Mengelberg dacht net als zijn muziek (‘de zon die scheen voor 
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iedereen’) boven de strijdende partijen te kunnen zweven, zon-
der te beseffen dat zijn welwillende houding ten opzichte van 
de Duitsers, het volk waarmee hij zich zo verwant voelde, sinds 
10 mei 1940 gelijkstond aan heulen met de vijand. Van de ene 
dag op de andere zag men de nationale held als landverrader.

Zijn houding tijdens de Bezetting is Mengelberg duur komen 
te staan. Een zuiveringscollege, de Centrale Ereraad, legde hem 
in 1947 een dirigeerverbod op van zes jaar, lang genoeg om te 
voorkomen dat hij ooit nog eens zijn rentree zou maken. Mis-
schien heeft het feit dat zijn zuivering na de oorlog nooit is ge-
volgd door zijn terugkeer op het podium extra bijgedragen aan 
de scheefgegroeide beeldvorming. Bij het verstrijken van de na-
oorlogse jaren kreeg zijn verguizing steeds onwerkelijker dimen-
sies. Nu menen veel mensen te weten dat Willem Mengelberg 
nationaalsocialist was, of de man die de Joodse musici uit zijn 
orkest ‘liet verwijderen’. Anderen werpen Mengelberg voor de 
voeten – zonder veel begrip voor de dwangpositie waarin men 
zich tijdens de bezettingsjaren bevond – dat hij zich neerlegde 
bij het verbod muziek van Joodse componisten uit te voeren. De 
website waarop zijn Columbia-opnamen worden aangeprezen, 
doet er nog een schepje bovenop: ‘When the Germans occu-
pied Holland, he actively collaborated, becoming a member of 
the German Culture Cabinet, conducting at the Nazis’ behest, 
giving the fascist salute, and even deporting the Jews in his or-
chestra.’1

Dit alles riep bij mij, strafjurist én liefhebber van zijn muziek, 
vragen op – vragen die tot dusverre nog nooit diepgaand aan de 
orde kwamen. Voor welke feiten heeft Mengelberg na de oorlog 
nu precies terechtgestaan en welke daarvan zijn ook echt bewe-
zen verklaard? En, in samenhang daarmee: hoe eerlijk was zijn 
proces, hoe goed werd hij verdedigd, hoe terecht was de uitein-
delijke beslissing? Dit boek bevat een zo nauwkeurig mogelijke 
reconstructie van Mengelbergs dramatische zuiveringszaak, die 
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in 1945 – inmiddels bijna zeventig jaar geleden – begon. Daarin 
probeer ik, vanuit mijn ervaring als advocaat, officier van justitie 
en strafrechter – met de strikte objectiviteit die bij een rechter 
past – op die vragen antwoorden te vinden; antwoorden waar-
mee men zich een zo zuiver mogelijk oordeel kan vormen over 
Mengelbergs rol in de oorlog. Hopelijk kom ik hierbij ook tege-
moet aan de behoeften van de lezer. Die kan uit de vele nog niet 
eerder gepubliceerde gegevens zijn eigen conclusies trekken, 
onafhankelijk van het door de schrijver geleverde commentaar. 
Het was in de bezettingsjaren moeilijk steeds opnieuw de juiste 
keuzes te maken. Mengelberg is daarin tekortgeschoten en hij is 
daarvoor gestraft. Nadat men zich in zijn zaak heeft verdiept en 
aan de weet is gekomen hoe de feiten destijds werkelijk lagen, 
is het misschien gemakkelijker die werkelijkheid als zodanig te 
accepteren.

Het hoofdonderwerp van dit boek is dus een rechtszaak. 
Daarin komen per definitie ook juridische kwesties aan de orde. 
Ik heb mijn best gedaan het geijkte vakjargon te vermijden en 
die kwesties voor de geïnteresseerde niet-juridische lezer in zo 
begrijpelijk mogelijke bewoordingen uit de doeken te doen.    
Voor het overgrote deel is dit boek gebaseerd op de stukken van 
Mengelbergs zuiveringszaak zoals die liggen opgeslagen in het 
Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Het betreft het dos-
sier van zijn raadsman – hetgeen ons de unieke mogelijkheid 
verschaft uitgebreid kennis te nemen van de belangrijke gebeur-
tenissen die aan de zaak zelf voorafgingen.2 Advocatendossiers 
plegen na relatief korte tijd te worden vernietigd. We mogen 
de Amsterdamse advocaat mr. J.A.J. Bottenheim (1909-1987) 
dankbaar zijn voor het feit dat hij voor dit dossier een uitzon-
dering heeft gemaakt. Van het historisch belang van de zaak-
Mengelberg was hij kennelijk doordrongen.

Over Mengelberg is al veel geschreven. In de oudere publi-
caties ligt nogal wat van de vooroorlogse heldenverering ver-
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scholen. Een lijst met de door mij geraadpleegde literatuur is 
achter in dit boek opgenomen. Speciale vermelding verdient de 
gezaghebbende biografie Willem Mengelberg (1871-1951): een 
biografie 1871-1920 door Frits Zwart, directeur van het Neder-
lands Muziek Instituut in Den Haag. Met name voor het eerste 
hoofdstuk van dit boek heb ik veel aan diens werk ontleend – 
én aan de vele intensieve en geanimeerde gesprekken die we de 
afgelopen periode over onze gemeenschappelijke hoofdpersoon 
voerden. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Als onbetwiste 
Mengelberg-autoriteit zal Zwart ongetwijfeld straks zijn eigen 
aandeel opeisen in de discussie over Mengelbergs oorlogsjaren. 
Terecht, alle geïnteresseerden in het fenomeen Mengelberg 
hopen dat het tweede deel van Zwarts magnum opus niet lang 
meer op zich zal laten wachten.

Veel informatie over de oorlogsperiode en de zuivering heb 
ik geput uit Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Ne-
derlandse symfonie-orkesten 1933-1945 van Pauline Micheels. Van 
haar hand is ook het intensief door mij geraadpleegde hoofdstuk 
‘Het Concertgebouw gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-
1945)’ in deel i van Historie en kroniek van het Concertgebouw en 
het Concertgebouworkest, onder redactie van drs. H.J. van Royen 
e.a. Ook heb ik veel gehad aan de publicaties die historicus Jan 
Bank aan Mengelberg heeft gewijd. Dat geldt met name voor 
zijn uiteenzetting Willem Mengelberg, een Rijnlandse hoogleraar 
in Utrecht, waarvan ik bij het schrijven van het laatste hoofd-
stuk dankbaar gebruik hebt gemaakt. Van grote waarde was het 
doorwrochte commentaar dat ik van Cees Fasseur kreeg op een 
eerdere versie van het manuscript. Ik ben hem daarvoor in hoge 
mate erkentelijk. Mijn oprechte dank gaat ook uit naar de overige 
‘meelezers’ en hen die mij langs andere weg van nuttige informatie 
voorzagen. Ik doel daarbij op (in volstrekt willekeurige volgorde) 
Albert Meurer, Gerhold Oosterhof, Marian van der Willigen, 
Joggli Meihuizen, Emilia Remijnse, Rik Kuethe en Michael en  
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Jan Willem Bottenheim. Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar Paul R.Th. Zander ter Maat, kleinzoon van Mengelbergs 
zuster Katharina (Käthie), die zich veel moeite heeft getroost 
mij allerlei gegevens ter beschikking te stellen uit de onder hem 
berustende delen van het familiearchief. 

Uitgever Geert van der Meulen, redacteur May Meurs en 
Anne Meijer van Uitgeverij Boom in Amsterdam waren voor 
de verwezenlijking van dit boek verantwoordelijk. Ik ben hun 
buitengewoon dankbaar voor de bijzonder constructieve en 
plezierige samenwerking die daaraan voorafging.



15

1
‘ Hel d e nl eb e n’

Ook Willem Mengelberg is ‘van Duitsen bloed’. Zijn 
ouders zijn afkomstig uit Keulen, waar vader Friedrich 
Wilhelm aan de Dom heeft gewerkt als bouwkundige 

en beeldhouwer. Mengelberg senior is geboren in 1830, komt uit 
een protestantse familie en is op 18-jarige leeftijd overtuigd ka-
tholiek geworden.3 Met zijn broer Otto staat hij aan het hoofd 
van een aantal ateliers waar kerkelijke kunst wordt vervaardigd. 
In 1866 trouwt hij met Helena Franziska Schrattenholz, dochter 
van een arts die ook liederen componeert. Helena heeft piano 
gestudeerd. In 1870 emigreert het gezin naar Utrecht. De ver-
huizing heeft een economische reden. Voor kerkelijke kunst is 
in Nederland langzamerhand een belangrijke markt ontstaan. 
Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, mogelijk 
gemaakt door Thorbeckes grondwetswijziging van 1848, heeft 
het startschot gevormd voor de bouw van vele nieuwe kerken en 
dus ontstaat er veel vraag naar de ornamentele kunst waarop Frie-
drich Wilhelm zich heeft toegelegd. Wanneer het echtpaar Men-
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gelberg in Utrecht neerstrijkt, zijn er twee zoons en een dochter. 
Een jaar later, in 1871, wordt Joseph Wilhelm geboren. Er zullen 
nog twaalf kinderen volgen. 

Bij zijn geboorte verkrijgt ‘Wilm’ (later wordt dat Willem) de 
Nederlandse nationaliteit. Het vierde kind blijkt uitzonderlijk 
muzikaal te zijn. Liefdevol aangemoedigd door zijn moeder zit 
hij al heel vroeg achter de piano, speelt hij zijn eigen improvi-
saties en componeert hij twee- en driestemmige liederen voor 
het mannenkoor van zijn vaders personeel. Later zal Mengelberg 
trots vertellen hoe hij, nog geen tien jaar oud, op verzoek van zijn 
vader met die composities zijn dirigeerdebuut heeft gemaakt: hij 
is op een tafel gaan staan, heeft de heren van het mannenkoor in-
gedeeld naar stemhoogte en is vervolgens met aller instemming 
aan de slag gegaan. Zelf zingt de jeugdige Willem als sopraan in 
het koor Sint Gregorius Magnus van de Utrechtse Sint Cathari-
nakathedraal, waar hij ook leert orgelspelen. Wat later krijgt hij 
pianoles op de Utrechtse Muziekschool van Toonkunst. Op aan-
dringen van jhr. mr. J.C.M. van Riemsdijk, musicoloog en vriend 
van de familie, gaat hij in 1888 studeren aan het conservatorium 
in Keulen. Piano en directie zijn daar zijn hoofdvakken. Het in-
stituut staat in die jaren onder leiding van Franz Wüllner, die nog 
leerling is geweest van een vertrouweling van Beethoven, Anton 
Schindler. Mengelbergs buitengewone affiniteit met Beethovens 
muziek vindt hier een historische verklaring. Ook zal zijn Keulse 
periode sterk hebben bijgedragen aan zijn latere bewondering 
voor Duitsland en zijn cultuur. Op 21-jarige leeftijd wordt hij 
benoemd tot ‘stedelijk muziekdirecteur’ in Luzern. Dat houdt 
in dat hij dirigent wordt van het Städtisches Orchester en aan 
het hoofd komt te staan van de plaatselijke muziekschool. Ook 
is er de mogelijkheid zijn bekwaamheden als koordirigent verder 
te ontwikkelen: hij krijgt de leiding over een aantal koren van 
verschillende muziekverenigingen, die hij al na korte tijd tot een 
fusie weet te bewegen.
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Ondertussen is Van Riemsdijk hem nog niet vergeten. Begin 
1895 wordt bekend dat de dirigent van het Concertgebouwor-
kest, Willem Kes, zal vertrekken naar Glasgow. Van Riemsdijk 
laat er geen gras over groeien en vraagt Mengelberg, op verzoek 
van het Concertgebouwbestuur, in voorzichtige bewoordingen 
of hij eventueel bereid is Kes op te volgen. ‘Ich kann nichts ande-
res; zwar mit schwerem Herzen aber dennoch mit Freude sage 
ich: ich bin bereit!’ schrijft Mengelberg voortvarend terug. Van 
Riemsdijks bemiddeling is geslaagd: in oktober 1895 geeft Men-
gelberg, die zich ook heeft ontwikkeld tot een begaafd pianist, 
in Amsterdam een uitvoering van Liszts eerste pianoconcert. 
Het is zijn eerste kennismaking met het Concertgebouworkest, 
dat die avond afscheid neemt van Willem Kes. Drie dagen later 
maakt Mengelberg zijn debuut als de nieuwe ‘orchest-directeur’. 
Hij is dan 24 jaar. De jeugdige dirigent manifesteert zich al met-
een als iemand die gesteld is op orde en discipline. En snel groeit 
hij uit tot een heerser die regelmatig in botsing komt met zijn 
vrijgevochten Amsterdamse orkestleden. Maar hoe hoog die 
conflicten soms ook oplopen, zijn bestuur blijft steeds achter 
hem staan. Ook zijn regelmatig terugkerende aanspraken op een 
hoger honorarium – Mengelberg is een gewiekst onderhande-
laar als het over geld gaat – worden keer op keer ingewilligd, 
want hij heeft het orkest binnen korte tijd naar een uitzonderlijk 
niveau getild, hetgeen in de loop der jaren leidt tot vele artis-
tieke hoogtepunten. Het publiek dweept met hem, ook in het 
buitenland.

In 1900 trouwt Willem met de vier jaar jongere Mathilda 
(Tilly) Wübbe, sopraan in het Toonkunstkoor. Ook zij is katho-
liek en van Duitse afkomst, met dien verstande dat de familie 
Wübbe (in later jaren wordt dat Wubbe) al sinds de achttiende 
eeuw in Nederland woont. Het wordt een gelukkig huwelijk, 
ook al zal Tilly het niet altijd even gemakkelijk hebben. Haar 
beroemde echtgenoot is vaak lang en ver van huis. Bovendien 
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hebben zijn joyeuze uitstraling en zijn status als gevierd kunste-
naar tot gevolg dat Mengelberg door veel vrouwen wordt be-
wonderd, om niet te zeggen aanbeden, en dat zal leiden tot vele 
en indringende avances. Harde aanwijzingen dat hij tijdens zijn 
43-jarige huwelijk voor die verleidingen is bezweken, zijn er niet. 
In het vervolg van dit verhaal komt naar voren dat Tilly na 1933 
niet onwelwillend staat tegenover het nationaalsocialistische ge-
dachtegoed.4 Zij overlijdt in 1943. Het echtpaar blijft kinderloos.

s u c c e s s e n

Het Concertgebouworkest ontwikkelt zich onder Mengelbergs 
leiding tot een van de meest vooraanstaande orkesten die er zijn. 
Zijn persoon en zijn successen spreken tot de nationale ver-
beelding. Hij is jarenlang de held die de eer van het kleine Ne-
derland hooghoudt in een grote wereld. Op Palmzondag 1899 
legt hij de grondslag voor de nu nog steeds bloeiende Matthäus 
Passion-traditie. Hij onderhoudt nauwe contacten met moderne 
componisten als Richard Strauss, Gustav Mahler en Igor Stra-
vinski, en zorgt ervoor dat hun muziek een vaste plaats krijgt 
op het Amsterdamse repertoire. De dankbare Strauss draagt, 
hoe toepasselijk, zijn symfonisch gedicht ‘Heldenleben’ op aan 
Mengelberg en het Concertgebouworkest. Zeker in de eerste 
decennia van zijn dirigentschap is hij een onvervalste pionier, 
die tegen de gevestigde smaak van zijn publiek durft op te tor-
nen. Zijn taaie propaganda voor de muziek van Gustav Mahler 
zal van historische betekenis worden. Direct na het horen van 
diens Derde symfonie heeft Mengelberg hem herkend als ‘de 
Beethoven van onze tijd’. Kort daarna zorgt hij ervoor dat 
Mahler hier zelf zijn eigen symfonieën komt dirigeren. Om het 
publiek een beetje aan al die moderne klanken te laten wennen, 
wordt Mahlers meest toegankelijke symfonie, de Vierde, op 
voorstel van Mengelberg tweemaal achterelkaar gespeeld, met 
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een pauze ertussen. ‘Ich halte das für das Ei des Columbus bei 
einem neuen Werk,’ schrijft Mahler opgetogen aan zijn vrouw 
Alma.5 De twee dirigenten worden persoonlijke vrienden. Als 
Mahler met het orkest zijn werk repeteert, noteert Mengelberg 
veel van wat de componist erbij vertelt op zijn eigen partituur. 
Mengelberg wordt op die manier dé autoriteit op het gebied van 
Mahlers muziek. In 1920 vindt in Amsterdam het Mahlerfeest 
plaats, om eer te bewijzen aan de in 1911 overleden componist, 
maar ook ter gelegenheid van Mengelbergs zilveren jubileum. 
Mengelberg dirigeert in de periode van 6 tot 21 mei Mahlers 
complete symfonische werk, waaronder de negen symfonieën. 
Een ongeëvenaarde prestatie, ook fysiek. Het is het eerste grote 
internationale muziekevenement na de Eerste Wereldoorlog, 
en wordt ervaren als een verbroederingsfeest dat een definitief 
einde lijkt te maken aan alle oude vijandschappen.

s t e m m e n  va n  t i j d g e n o t e n

Aan de zilveren jubilaris wordt bij dezelfde gelegenheid een 
gedenkboek uitgereikt bestaande uit meer dan tweehonderd 
geschreven, getekende of geschilderde bijdragen van vooraan-
staande tijdgenoten. De meeste daarvan illustreren de blinde 
verering van de ‘held’ Mengelberg. Niemand minder dan Louis 
Couperus schrijft: ‘Met wat er naïefs in mij overbleef, kan ik 
luisteren als Mengelberg zijn instrument, het Orchest, bespeelt. 
Zijne beheersching van dat Instrument schijnt mij toe van een 
geniale oppermacht. […] Mengelberg gaf mij, in Holland, een 
grooten troost voor andere schoonheden die ik hier mis en ik 
betuig hem ontroerd mijn dank.’6

Er zijn ook tijdgenoten die zich wagen aan een beschrijving 
van Mengelberg als persoon, en dat is niet zonder belang voor 
het vervolg van dit verhaal. Als we op hun karakterschetsen mo-
gen afgaan, wordt zijn persoonlijkheid voor het overgrote deel 
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bepaald door zijn bijzondere muzikale gaven én, lezen we tussen 
de regels door, zijn eenzijdige gerichtheid daarop. Bestuurslid 
H.J. de Marez Oyens geeft daarvan een voorbeeld: ‘Vraag hem 
gerust wat Mahler jaren geleden gezegd heeft, maar reken er niet 
op dat hij nog weet wie gisterenavond een rede hield.’7

De Russische violist Alexander Schmuller beschrijft Men-
gelberg als een bevlogen, ja zelfs maniakale musicus. De mens 
achter de kunstenaar lijkt vrijwel non-existent: ‘Hoe menigmaal 
begon hij na een uitvoering op de volgende morgenrepetitie het 
volmaakt uitgevoerde werk opnieuw in te studeeren. […] Wan-
neer men mij vroeg: “Wat is eigenlijk Mengelberg?” […] Dan 
zou ik gezegd hebben: “Musicus.” Mij dunkt, evenals een visch 
niet buiten water kan leven, geen bloem zonder zon, zoo is Men-
gelberg zonder muziek… een vraagteken.’8

In 1900 heeft Mengelberg heeft de beroemde tenor Jacq. Ur-
lus gevraagd om als evangelist op te treden in de Matthäus Pas-
sion. Kort voor het concert komt hij bij Mengelberg thuis om de 
partij door te nemen. De dirigent voelt instinctief meteen aan 
waar bij de zanger de schoen wringt. Urlus: ‘Toen ik mijn recita-
tief tamelijk schuchter inzette zei Mengelberg: “Prachtig, maar 
nu moet ge de geheele partij met heel weinig uitzonderingen 
met dien toon zingen!” Ik heb hem eenige oogenblikken ver-
baasd aangekeken, maar er ging mij op dat oogenblik plotseling 
een klein lichtje op, want ik moet eerlijk bekennen dat mij tot 
daartoe de partij veel moeite, maar weinig vreugde bereid had. 
[…] Ware hij niet zoo’n groot dirigent, hij zou zeker een groot 
zanger geworden zijn.’9

Een andere Oyens, W.G., beschrijft hoe Mengelberg, om de 
muziek tot haar recht te laten komen, ook aandacht besteedt aan 
de cosmetische kant van de uitvoering. Bijvoorbeeld bij de repe-
tities van Beethovens Negende Symfonie in Rome (april 1914): 
‘Het spreekt vanzelf dat Mengelberg met een fragmentarisch 
opstaan vóór het intreden van het slotkoor geen genoegen nam. 


